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EEEELŐSZÓLŐSZÓLŐSZÓLŐSZÓ    

1981. január 15-én kutatócsoportunk üzeneteket kezdett kapni a Ré 
nevű társas memória komplexumtól. Ezen üzenetekben fogalmazódik 
meg az Egység Törvénye, valamint néhány az Egység Törvényének 
torzulásai közül. 

E könyv lapjai a Rével folytatott beszélgetések összesen 106 üléséből a 
27-50. ülések hű lejegyzését tartalmazzák. 

Ez az anyag feltételez egy olyan nézőpontot, amelyhez az ufó jelensé-
gek sokévi tanulmányozása során jutottunk el. Amennyiben az Olvasó 
nem jártas korábbi munkáinkban, úgy a Secrets of the UFO (Az ufó 
titkai) c. könyvünk elolvasása hasznosnak bizonyulhat jelen anyag 
megértésében. Az Egység Törvénye Második könyv gondosan ráépül a 
Rével folytatott beszélgetések első 26 ülése során megismert fogalmak-
ra, mely Az Egység Törvénye Első könyv-ben került kiadásra. Arra 
bátorítjuk az Olvasót, hogy ha lehet, először ezt olvassa el. 

Az Egység Törvénye Második könyv a szellemi evolúciónkat kor-
mányzó metafizikai vezérelvekre koncentrál, amint próbáljuk megér-
teni és fölhasználni a napi tapasztalataink katalizátorát. Elvégzi a test 
energiaközpontjainak valamint a tudat, a test és a lélek kapcsolatainak 
alaposabb feltárását, ráépítve az első 26 ülés során fogadott adatokra. 
Többet megtudunk a Vándorokról, a különféle denzitásokról, a gyó-
gyításról, és a számosféle energiacseréről és -blokádról, melyek olyan a 
saját illúziónkra jellemző megtapasztalásokhoz köthetők, mint pl. a 
szex, betegség, meditáció. 

A Második könyv első három ülése (27-29.) nehézkes és zavarba ejtő 
lehet bárkinek, aki nem járatos a Dewey B. Larson nevéhez fűződő 
fizikai rendszerben. Ez senkit ne kedvetlenítsen el, hiszen a larsoni 
fizika messze nem egy jól ismert elmélet. Csak olvasson tovább, és a 
30. üléstől ismét jól megfogható metafizikai talajra kerül. Mire a Má-
sodik könyv végére ér, visszamehet, és újra szemügyre veheti az első 
üléseket – sokkal érthetőbbek lesznek. Azok számára, akik a larsoni 
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fizikát szeretnék tanulmányozni, A fizikai univerzum szerkezete egy jó 
könyv a kezdésre. 

A 39. ülés 5. kérdésében a kérdező egy egyenletről kérdez, és nem a 
klasszikusan helyes formulát használja: a speciális relativitáselméletben 
a c2 kifejezés nem jelenik meg. Az egyenletnek ezt a formáját 
Dr. Andrija Puharich fogadta a Kilencekkel való kommunikációjá-
ban. Ennélfogva ebben a formulában láttuk helyénvalónak közölni, 
hogy a c2 kifejezés is szerepeljen benne pontosan úgy, ahogy 
Dr. Puharich megkapta azt. 

 

L/L Research 

Don Elkins 
Carla L. Rueckert 
James A. McCarty 

Louisville, Kentucky, USA 
1982. március 17. 
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AAAAZ Z Z Z EEEEGYSÉG GYSÉG GYSÉG GYSÉG TTTTÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYE,,,,    HHHHUSZONHETEDIKUSZONHETEDIKUSZONHETEDIKUSZONHETEDIK    ÜÜÜÜLÉSLÉSLÉSLÉS    

1981. 1981. 1981. 1981. februárfebruárfebruárfebruár    21212121....    

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

27.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezen az ülésen úgy gondoltam, elkezdenénk az Egység 
Törvénye második kötetét, amelyben arra irányítanánk a figyelmün-
ket, amit mi a létezésünk egyedüli fontos szempontjának tekintünk. 

Ám előbb: Jim kötelességének érez feltenni két kérdést, amelyeket 
Paul Shockley kérdeztet vele, és mielőtt belekezdenénk, először ezt a 
kettőt tenném fel abban az esetben, ha meg tudod válaszolni őket. Az 
első kérdés így szól: Paul Shockley jelenleg ugyanazt a forrást közvetí-
ti, mint akit annak idején Edgar Cayce közvetített, és Paul olyan üze-
neteket kapott, melyek szerint ő résztvevője volt az egyiptomi pirami-
sok tervezésének és építésének. El tudnád mondani, hogy milyen sze-
repe volt neki ezekben a munkálatokban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Tér/idő folytonosságotokban ez két időszakot és két 
életet tett ki. Az első ilyen fizikai természetűben konföderációs entitá-
sokkal dolgozott együtt ott, amit ti Atlantiszként ismertek, hozzávető-
leg 13 ezer évetekkel ezelőtt. Ez az emlék, hogy úgy mondjuk, integ-
rálódott az entitás elme/test/lélek komplexuma tudattalanjába, rend-
kívüli vágyának köszönhetően, hogy emlékezzék a kristály és a feltöl-
tött gyógyító technikája által lehetséges gyógyítási és polarizációs szol-
gálatokra. 

A második tapasztalás körülbelül ezer évetekkel későbbről származó, 
mely megélése során ez az entitás némelyrészt az akkori, ma egyipto-
minak nevezett emberek tudatát készítette elő arra, hogy képesek le-
gyenek hívást intézni, ami lehetővé tette a mi társas memória komple-
xumunkba tartozók számára a közöttetek járást. Ezen élettapasztalata 
során az entitás papi és tanítói alkat volt, és fél-torzult formában sike-
rült neki néhány dolgot felidéznie az atlantiszi piramis-élmények ta-
nulás/tanításaiból. Így ez az entitás egyik kiépítőjévé lett az Egység 
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Törvénye gyógyítás iránt torzult őstípusi gondolatának, ami népünk-
nek segítségül szolgált abban, hogy ezt fizikai megvalósulásba öntse 
időszámításotok egy úgy mondanátok, későbbi szakaszában. 

27.2 KérKérKérKérdező: dező: dező: dező: A második kérdés így hangzik: Paul olyan tájékoztatást is 
kapott, mely megemlíti, hogy más lények is segédkeztek a piramisok 
megépítésében, de ezek nem materializálódtak teljesen a harmadik 
denzitásban, és csak csípőjüktől a fejük búbjáig látszódtak, derekuktól 
a talpukig láthatatlanok voltak. Léteztek-e ilyen entitások, segédkez-
tek-e a piramisok építésénél, és kik voltak ők? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Vegyétek fontolóra, ha úgy tetszik, az élőség és létező-
ség felszívódásában jelen lévő intelligens végtelent, amint intelligens 
energiába rendeződik azok gondolati benyomásai révén, akik az élő 
követ a létezés egy új alakjába segítik. Az intelligens végtelen kibocsá-
tása és használata kis időre valamennyi egymást követő vagy egymást 
átszövő dimenziót elkezdi magába szívni, rövid felvillanásokat kínálva 
ekképpen a gondolatukat anyagba vetítőkről. Ezek a lények így elkez-
denek anyagi formát ölteni, de nem maradnak láthatók. E lények a mi 
társas memória komplexumunk gondolatformái avagy harmadik di-
menziós látható manifesztációi voltak, miközben intelligens végtele-
nünkből a kő intelligens végtelenjébe kínáltunk fel kapcsolatot. 

27.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük szépen. Most pedig akkor Az Egység Törvénye 
második kötetének elindításával fogjuk folytatni. Ez feltételezésem 
szerint sokkal nehezebb feladat lesz, mint amilyen az első könyv volt. 
Olyan dolgokra kívánunk ugyanis koncentrálni, melyek nem mulan-
dók, és mint kérdezőnek időnként nehézségeim adódhatnak. 

Amikor ezekbe a nehézségekbe ütközöm, akkor elképzelhető, hogy 
visszaesek néhány részint mulandó kérdéshez egyszerűen azért, mert 
nem leszek képes megfogalmazni azt, amit szeretnék, és ezért elnézé-
sedet kérem. De minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy a 
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tárgynál maradjak, és hogy a haszontalan dolgokat kiküszöböljem a 
könyvből, ha kérdezéseim során ilyenek mégis előfordulnak.1 

Egy kijelentéssel szeretném elkezdeni: Ebben a denzitásban elménket 
hajlamosak vagyunk némely mulandó körülményre vagy tevékenység-
re fókuszálni, kevés tekintettel azok valódi értékére vagy, hogy azok 
mennyiben válhatnak hasznára a növekedésünknek vagy a teremtés 
igazi vagy torzítatlan lényege megértésének, mely teremtésnek ma-
gunk is szerves részei vagyunk. 

Azzal, hogy a teremtés elején kezdjük, megpróbálnánk egy képet vá-
zolni önmagunk teremtésben elfoglalt helyéről, mely által egy tájéko-
zottabb kiindulóponthoz érkezhetnénk meg arról, amit a valóságnak 
tekintünk. Ezáltal remélhetőleg lehetőségünk nyílik arra, hogy haté-
konyabban vegyünk részt az evolúció folyamatában. 

Bizonyos szavak definiálásával szeretném kezdeni, amiket már egy 
ideje használtunk, de talán nem értünk – vagy nem is tudunk teljesen 
megérteni, de minthogy az első felhasználandó kifejezés az intelligens 
végtelen, így szeretném, ha definiálnád ezt a két szót, és meghatározást 
adnál az együttes használatukra. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elme komplexumi vibrációid egy kérdésre utalnak. 
Vibrációs hang komplexumaid azonban egy előnyben részesítésre. 
Újrafogalmazást kérünk. 

27.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Definiálnád az intelligens szót az intelligens végtelen szó-
összetételben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mielőtt definiálunk a kért módon, először a kérdés 
teljes terjedelméhez kívánunk szólni. Nyelvetek, a vibrációs hang 
komplexumok használata, legjobb esetben is csak közelítése lehet an-
nak, ami szorosabban illeszkedik egy megértéshez – ha úgy tetszik – a 
tudatos gondolat természetéről. Az érzékelések nem ugyanazok, mint 
a hangvibrációs komplexumok, s ezért a meghatározás kísérlete fruszt-

                                                 
1 Jelen kiadásban a kivágott kérdések és válaszok az eredeti helyükre kerültek vissza. 
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ráló lesz számodra, jóllehet örömmel segítünk benne hangvibrációs 
komplexumaitok keretein belül. 

Az intelligens meghatározása a végtelentől elválasztva nehézkes, mivel 
ez a két vibrációs komplexum tesz ki egy fogalmat. Ez olyan, mintha a 
hit hangvibrációs komplexumotokat próbálnánk két részre bontani. 
Ennek ellenére megpróbálunk segíteni neked. 

27.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem szükséges kettéosztani. Az intelligens végtelen definí-
ciója is elegendő. Megadnád a meghatározását, kérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyságrendekkel könnyebb és kevésbé zavarkeltő. 
Egységesség van. Ez az egység minden, ami csak van. Az egységesség-
nek potenciálja és kinetikája van. Potenciálja az intelligens végtelen. E 
potenciál megcsapolásával munkavégzés érhető el. Ezt a munkát intel-
ligens energiának neveztük. 

E munka jellege a Szabad Akarat partikuláris torzulás alárendeltje, 
ami viszont az egységességi avagy mindenségi potenciál egy egyedi 
intelligens energiájának vagy kinetikus fókuszának jellemzője. 

27.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretném egy kicsit kibővíteni a munka fogalmát. A new-
toni fizikában a munka az erő és az elmozdulás szorzatával áll elő. 
Feltételezem, hogy az általad említett munka egy tágabb terminus, 
amibe feltehetően beleértendő a tudatosság munkája. Igazam van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E kifejezést mi általános értelmében, de alkalmazott 
módon használjuk. Az intelligens végtelen egy óriási szív ritmusával 
vagy áramával bír, kezdve a Központi Nappal – miként elgondolnátok 
vagy elképzelnétek ezt –; az áradat jelenléte kikerülhetetlen egy polari-
tás nélküli, vég nélküli lét özöneként: a roppant mérvű és csendes 
mindenség kifelé, kifelé szívverése, kifelé és befelé fókuszáltan, míg a 
fókuszok be nem teljesednek. A fókuszok értelme vagy tudatossága 
elér egy állapotot, ahol a – mondjuk úgy – spirituális természetük 
vagy tömegük befelé, befelé, befelé szólítja őket, míg minden újra 
össze nem áll. Ez – miként szóltad – a valóság ritmusa. 
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27.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor úgy gondolom, egy fontos pontot ragadtam ki ebből 
azzal, hogy az intelligens végtelenben munkához juthatunk polaritás 
nélkül, avagy nem szükséges léteznie potenciálkülönbségnek. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az egységességben nincs különbség, sem potenciál-, 
sem kinetikai. Az intelligens végtelen alapritmusai teljesen mentesek 
bármiféle torzulástól. A ritmusok misztériumba burkolóznak, mivel 
ők maguk a misztérium. Ebből a torzítatlan egységből azonban az 
intelligens energiához képest kitűnik egy potenciál. 

Ily módon az elnevezést némiképp kettősnek figyelhetitek meg: egyik 
alkalmazásában a torzítatlan egység, melynek nincs se kinetikus, se 
potenciális oldala. Másik alkalmazásában a kifejezést egyéb elnevezés 
híján megkülönböztetetlenül használjuk arra a mérhetetlen potenciál-
ra, melyre az energia, amit mi intelligens energiának hívunk, fókuszai 
révén rácsatlakozik. 

27.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az intelligens végtelen első torzulása, úgy vettem ki, az a 
torzulás, amit mi Szabad Akaratnak hívunk. Tudnál meghatározást 
adni erre a torzulásra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az Egység Törvényének ebben a torzulásában felisme-
rődik, hogy a Teremtő meg akarja ismerni Önmagát. 

27.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Helyesen feltételezem tehát, hogy e megismeréshez a Te-
remtő megadja a teljes döntési szabadságot a megismerés módjában? 
Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez igencsak pontos. 

27.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha ez az Egység Törvényének első torzulása, ami vélhetően 
az Intelligens Végtelen Törvénye, akkor minden más torzulás, vagyis a 
teremtés teljes tapasztalása ebből ered. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egyfelől így van, másfelől nem. Illúziótokban minden 
tapasztalás a Szabad Akarat Törvényéből vagy más nevén Zűrzavar 
Útjából származik. Más szempontból maga, amit tanulunk, vagyis a 
tapasztalatok jelentik e torzulást. 
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27.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezen el kell gondolkodjam, és a következő ülésen fogok 
továbbkérdezni róla, így most továbblépek arra, amit te a második 
torzulásként írtál le nekem, mely a Szeretet torzulás. Jól mondom? 

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

27.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretném, ha definiálnád a Szeretetet mint a második 
torzulást. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt az intelligens végtelen, egységesség avagy Egységes 
Teremtő SzabadAkarat-elsődleges torzulásának hátteréhez képest kell 
definiálnunk. A Szeretet kifejezés innen tekinthető egy fókusznak, 
megközelítési lehetőségének, egy rendkívül – mondjuk úgy – magas-
rendű energiafajtának, amely az intelligens végtelen potenciáljából 
intelligens energiát formál ilyen és olyan meghatározott módokon. 
Aztán még tekinthetik ezt egy tárgynak is semmint tevékenységnek 
egyes emberek, akik e rendkívül erős energiaösszpontosulás vezérelvét 
ünneplik a Teremtőként az Egység vagy Egységesség helyett, amelyből 
minden Szeretet kiárad. 

27.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e a Szeretetnek olyan megnyilvánulása, amelyet mi 
vibrációnak nevezhetnénk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Újra szemantikai nehézségekbe ütközünk. A szeretet 
vagy megértés vibrációja vagy denzitása nem egy olyan értelemben 
használt kifejezés, mint a Szeretet nevű második torzulás: a Szeretet 
torzulás a nagy aktiváló és elsődleges társ-Teremtője különféle, az 
intelligens végtelent felhasználó teremtéseknek, a szeretet vibráció 
pedig a denzitás, melyben azok, akik megtanulták egy szeretet nevű 
tevékenység jelentős torzulás nélküli gyakorlását, azután a Világosság 
vagy Bölcsesség Útjait keresik. 

Vibrációs szempontból tehát a szeretet fénnyé gyúl. Az egység szabad 
akarata szerinti tevékenységének szellemében a szeretet felhasználja a 
fényt, és különböző torzulásaiban vezérelni képes a fényt. Vagyis a 
vibrációs komplexumok visszafelé játszva ismétlik el a teremtést annak 
egységébe, a nagy szívdobbanás ritmusát vagy áramát adva elő, ha 
elfogadod ezt a hasonlatot. 
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27.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Teszek egy kijelentést, amit Dewey Larson fizikai elméleté-
ből kivonatoltam, mely talán közel állhat ahhoz, amit elmagyarázni 
próbálunk. Larson szerint minden mozgásból áll, amit mi tekinthe-
tünk rezgésnek, mégpedig olyan rezgésnek, ami a tiszta vibráció, és 
semmilyen módon, sem formában, sem sűrűségben nem anyagi – és e 
vibráció legelső terméke az, amit fotonnak vagy fényrészecskének 
mondunk. Próbálok párhuzamot állítani e fizikai elmélet illetve a 
szeretet és fény fogalma között. Megközelíti-e ez a Szeretet Fényt te-
remtő felfogását? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jó úton jársz. 

27.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor egy kicsit kirészletezném az elképzelést. Adott szá-
munkra a Szeretet végtelen vibrációja, amely – feltételezéseim szerint 
– különböző hullámhosszokon jöhet létre – amennyiben hordoz ez 
jelentést. Azt gondolnám, hogy egy alapfrekvenciából indul ki. Ennek 
így van értelme? Értelmes ez? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden Szeretet – ahogy ti nevezitek az elsődleges 
mozgatókat – egy közös hullámhosszról jön, amennyiben ezt a termi-
nust kívánod használni. Ez a hullámhossz az egység. Mi talán inkább 
erősséghez hasonlítanánk semmint frekvenciához, mégpedig egy vég-
telen erősséghez, melynek véges tulajdonságait eme elsődleges mozgás 
sajátos jellegzetességei választják meg. 

27.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azután ez a vibráció, amely jobb felfogás hiányában tiszta 
mozgás: tiszta Szeretet. Nem olyasmi, ami már mondjuk úgy, kicsa-
pódott volna, hogy valamilyen fajtájú denzitást vagy illúziót alkosson. 
A Szeretet aztán, e vibrációs folyamat során létrehoz egy fotont – 
ahogy mi nevezzük –, mely az alap fényrészecske. A foton aztán, hoz-
záadott vibrációk és forgások eredményeképp tovább kondenzálódik 
az általunk tapasztalt különbözőfajta denzitások részecskéivé. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A feltételezésed helyes. 

27.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Aztán, ez a fény, amely a denzitásokat kelti életre, olyasmi-
vel is rendelkezik, amit mi színnek nevezünk. Ez a szín hét kategóriára 
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oszlik. El tudnád mondani, hogy létezik-e ok vagy magyarázat e szín-
kategóriákra? Mondanál erről valamit? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés erre az ülésre, mivel az 
instrumentum vitális energiája alacsony. Rövid választ adunk most, és 
későbbi üléseken majd továbbkérdezhetsz. 

Univerzumotok vibrációs mintázatának jellemzői azon testreszabások 
alárendeltje, melyet a Szeretet vagy fókusz végez el az eredeti anyagon 
vagy Fényen, miközben felhasználja intelligens energiáját bizonyos 
illúziós minták vagy denzitások létrehozására, hogy Önmaga megis-
merését saját intelligens közelítési módszerével kielégítse. Következés-
képp a színek – ahogy nevezted őket – olyannyira szűkek, vagy keske-
nyek, vagy kényszerűek, amennyire kifejezni lehetséges, a Szeretet 
akarata szerint. 

További felvilágosítások is vannak, melyeket örömmel osztunk meg 
veletek megválaszolva kérdéseiteket. Mindamellett nem kívánjuk ki-
meríteni ezt az instrumentumot. Szükség van-e még valamely rövi-
debb fajta válaszra, mielőtt távoznánk? 

27.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az egyetlen dolog, amit tudnunk kell, hogy tehetünk-e 
valamit azért, hogy a médium jobban érezze magát, vagy amivel segít-
hetjük őt vagy a kontaktust. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum egy kissé kényelmetlenül fekszik. A 
közvetítő javuló fizikaikomplexum-állapotának megfelelően egy egy-
szerűbb testpozíció alighanem alkalmasabb lenne. 

Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok az igyekezeteitek során. Veletek 
leszünk. Most elhagyunk titeket az Egységes Végtelen Teremtő szere-
tetében és fényében. Örvendjetek tehát az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetének és fényének. Adonai. 
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28.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szereteté-
ben és fényében. Most kommunikálok. 

28.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ma lehet, hogy fogok tenni visszalépéseket és néhányszor 
tévesen indítok, mivel úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb ré-
szénél járunk ténykedésünknek, amelyben kérdés-válaszok által látha-
tóvá próbáljuk tenni, hogy minden egy, és hogy miként ered minden 
az intelligens végtelenből. Ez nehézkes a számomra, ezért türelmet és 
elnézést kérek kérdéseim hibái miatt. 

Jelenlegi elképzelésem a folyamatról, felhasználva mind az általad 
elmondottakat, mind Dewey Larson munkájából a folyamat fizikai 
hátterével kapcsolatos részeket, úgy szólna, hogy az intelligens végte-
len felfújódik – akárcsak egy buborék vagy léggömb, amely felszíne 
valamennyi pontjában minden irányban egyformán tágul – méghozzá 
egységnyi- avagy fénysebességgel. Ez Larson elképzelése arra az előre-
haladására, amit tér/időnek hív. Helyes-e ez az elmélet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az elképzelés téves, csakúgy, mint minden más, az 
egységes intelligens végtelenről szóló elképzelés. Az elgondolás megáll-
ja a helyét egy speciális Logosz, Szeretet vagy Teremtő-fókusz kontex-
tusában, aki az Ő, mondjuk úgy: természeti törvényeit és önkifejezési 
módozatait matematikailag vagy egyébiránt megválasztotta. 

Az egységes differenciálatlan intelligens végtelen, polarizálatlanul, a 
maga teljességében, a misztérium övezte létezés makrokozmosza. Mi 
az Egység Törvényének hírnökei vagyunk. Az Egység, a megértésnek e 
közelítésében, nem írható le semmilyen fizikai elmélettel, csupán át-
válthat aktivált vagy felszabadult intelligens végtelenné a szabad akarat 
katalízise nyomán. Ezt nehéz lehet elfogadni. Mindenesetre a megér-
tések, amiket megosztunk, a misztériumban kezdődnek és végződnek. 
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28.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tegnap elérkeztünk egy ponthoz, ahol a fény színeiről 
elmélkedtünk. A következőket mondtad: „Univerzumotok vibrációs 
mintázatának jellemzői azon testreszabások alárendeltje, melyet a Sze-
retet vagy fókusz végez el az eredeti anyagon vagy Fényen, miközben 
felhasználja intelligens energiáját bizonyos illúziós minták vagy 
denzitások létrehozására.” Majd ezt követően elmondtad, hogy több 
minden is van még ezzel kapcsolatosan, amit örömmel megosztanál 
velünk, csak kifogytunk az időből. Átadnád most ezeket a további 
ismereteket? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezeknek az információknak a tárgyalásakor akkor, 
hogy úgy mondjuk, visszanyúlnánk a Dewey hangvibrációs komple-
xumú által kínált felfogás vagy látásmód sajátos módszeréhez, mely 
igaz és érvényes az intelligens végtelen második jelentésére – a poten-
ciál, mely aztán a katalizátor révén létre idézi a mozgást. 

Ez az információ természetes előrehaladás környezetetek kinetikus 
formáinak vizsgálatában. Az egyes színeket vagy fénysugarakat felfog-
hatjátok úgy, mint – ahogy mondottuk is – igen sajátságos és pontos 
felosztásait az intelligens végtelen intelligens energiaként való megje-
lenésének, ha egyszer már más szempontból végigvizsgáltunk minden 
egyes színsugarat. 

A következő magyarázat segíthet ebben. Most elvonatkoztatva fogunk 
beszélni, hogy elmélyítsük fogalomalkotásotokat a létezők természeté-
ről. Az univerzum, amelyben éltek, minden egyes részletében az intel-
ligens végtelen ismétlő összegzése. Következésképp ugyanazokat a 
mintázatokat láthatjátok ismétlődni fizikai és metafizikai színtereken; 
a fénysugarak vagy -felosztások – mint sejtitek – azon színterei a fizi-
kai illúziónak, amelyek pörögnek, rezegnek vagy olyan jellemzőkkel 
bírnak, amik úgymond megszámlálhatók vagy kategorizálhatók a 
tér/időben való forgás jellege szerint, miként a Dewey nevű azt leírta; 
némely anyagok pedig fizikai manifesztációban rendelkeznek a szem 
számára látható fény különböző sugaraival – ez szembetűnő az érté-
kesnek tekintett, kristályosult ásványaitok jellemzőiben: a piros színű 
rubin stb. 
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28.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a Fény egy vibráció következményeként jött létre, mely 
vibráció a Szeretet eredménye. Kérdezném, hogy idáig helyes-e ez az 
állítás. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az állítás helyes. 

28.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a Fény pedig anyaggá képes kicsapódni denzitásunkban, 
miként azt ismerjük, kémiai elemeink valamelyikébe, a vibráció elfor-
dulásainak kvantált szögsebesség-egységei vagy -intervallumai szerint. 
Ez helyes? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nagyon is helyes. 

28.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Azon tűnődöm, mi lehet a forgás katalizálója 
vagy aktiválója. Mi okozza a forgást, amitől a fény a fizikai avagy ké-
miai elemeink valamelyikében csapódik le? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Szükséges figyelembe venni a Szeretetként ismert fó-
kusz képesítő funkcióját. Ez egy elrendelő jellegű energia. Halmozó 
módon rendel el a nagyobbtól a kisebbig, hogy amikor elkészül az Ő 
világegyeteme – mint nevezhetitek –, akkor minden részlet kifejlődé-
sének mikéntje az élő fény sajátja, aminek következtében ilyen és 
olyan módon fog fejlődni: saját Világegyetemeteket aprólékosan, em-
pirikusan tanulmányozták azok, akiket a tudósaitoknak mondotok, 
majd pedig mondjuk úgy, hogy nagyobb alapossággal értette meg és 
képzelte el a Dewey nevezetű. 

28.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az individualizáció avagy az egyéniesülő résztudatosság 
mikortól lép játékba? Mely ponton veszi át az egyéniesült résztudat az 
alapfény kidolgozását, és miként játszódik ez le? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Gondosan magának a teremtésnek a területén ma-
radsz. E gondolatmenetben még jobban össze kell zavarjunk azzal a 
kijelentéssel, hogy a folyamat, melynek során a potens intelligens vég-
telenre hatást gyakorol a Szabad Akarat, hogy fókuszált intelligens 
energiává váljon, azon tér/idő nélkül megy végbe, melyet, hiszen az 
kontinuum tapasztalatod, oly nagy mértékben tekintetbe veszel. 
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A tér/idő tapasztalata vagy léte azt követően lép életbe, hogy a Logosz 
vagy Szeretet egyéniesülési folyamata befejeződött, és a mint monda-
nád, fizikai világegyetem összeállt avagy kifelé mozgása közben meg-
kezdett összehúzódni oly mértékig, hogy a nap égitesteitek forgása 
során létrejött időtlen káoszból bolygók álljanak össze: az intelligens 
energia ezen örvényei az első denzitás igen jelentős részét egy időtlen 
állapotban töltik, lévén a tér/idő ráeszmélés egyik tanítás/tanulása a lét 
eme denzitásának. 

Ezért aztán nehézségünk támad kérdéseid megválaszolásakor az időt, a 
teret és ezek mint mondanád, eredeti teremtéssel kapcsolatos szerepét 
illetően, amely nem része tér/időnek miként azt értheted. 

28.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Egy egységnyi tudat, pontosabban egy egység-
nyi egyéniesült tudat egy egységnyi teremtést hoz létre? Mondok egy 
példát. Egy egyéniesült tudat egy csillaggalaxist teremt, azt a fajtát, 
amelyben sokmillió csillag van. Így történik? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megtörténhet. A lehetőségek végtelenek. Vagyis a 
Logosz létrehozhat akár egy, ahogy ti mondjátok, naprendszert is, de 
teremthet milliárdnyi naprendszert is. Ez magyarázza a zavart a galaxis 
kifejezés kapcsán, mivel sok különböző Logosz egység vagy teremtés 
van, és mi ezeket – a ti hangvibrációs komplexumaitokkal – egy-egy 
galaxisnak neveznénk. 

28.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vegyük példának azt a bolygót, amelyen most vagyunk, és 
mondd meg: a teremtésnek mekkora részét alkotta meg ugyanaz a 
Logosz, amelyik ezt a bolygót megalkotta? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E planéta Logosza egy erős Logosz, körülbelül 
250 milliárd naprendszereteket teremtve meg az Ő teremtése során. E 
teremtés mondhatjuk, törvényei vagy fizikai viszonyai ennek követ-
keztében változatlanok maradnak. 

28.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod tehát, hogy azt az általunk galaxisnak nevezett 
lencse formájú csillagvárost, amelyben mi benne találjuk magunkat, a 
körülbelül 250 milliárd, a sajátunkéhoz hasonló nappal egyetemben 
egyetlen Logosz teremtette. Így van? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Így van. 

28.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, minekután itt van e temérdek individualizálódott 
résztudat eme lencsegalaxisban, a Logoszunk azután további 
egyéniesült tudatrészekre osztódott fel, hogy ezeket a résztudatokat 
létrehozza? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jó a meglátásod. Ez a megállapítás is helyes, habár egy 
látszólagos paradoxon. 

28.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád, mit értesz látszólagos paradoxon alatt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Olybá tűnhet, hogy ha egy Logosz teremti meg egy 
nagy rendszer intelligens energia viszonyait, akkor további 
al-Logosz-differenciálódásra nincs szükség vagy lehetőség. Ellenben – 
bizonyos korlátokkal – pontosan ez történik, és remek meglátás, hogy 
ez megállapítást nyert. 

28.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Megköhögtetnéd az instrumentumot? 

(köhögés) 

28.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. A 250 milliárd csillagból vagy napból álló, 
miáltalunk lakott lencsegalaxist a továbbiakban főgalaxisnak fogom 
nevezni, nehogy összekeverjük a kifejezéseinket. A főgalaxisba beke-
rült, egyéniesült Logosz-rész tudatok mindegyike elindul és sorban 
végigjár minden denzitást, első-második-harmadik-negyedik-ötödik-
hatodik-hetedik, majd a nyolcadik, vagy pedig vannak egyesek, akik 
hogy úgy mondjam, fentebb kezdik a rangsorban, hogy így az intelli-
gens tudatosság a galaxisban mindig vegyes összetételű marad? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az utóbbi jobban közelítőleg igaz. Minden kezdetben 
benne van a végtelen erő általi kezdet. A Szabad Akarat katalizátor-
ként játszik közre. A létezők kezdik megformálni az univerzumokat. A 
tudatosság ezután rendelkezni kezd a tapasztalás képességével. A ta-
pasztalási képességek az intelligens energia részeként keletkeznek, és 
még a tapasztalás megkezdése előtt lerögzítődnek. 
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Azonban, a Szabad Akaratnak végtelenül szabad keze lévén a teremtés 
felett, az intelligens energia potenciáljára adott kezdeti válaszok min-
denkor nagy változatossággal bírnak. Így a létezők nevezzük akkor 
úgy, hierarchikus jellegű alapja szinte azonnal elkezd megnyilvánulni, 
mivel a tudat vagy tudatosság egyes porciói sokkalta hatékonyabb 
módon tanulnak a tapasztalás révén.  

28.14 KérdezKérdezKérdezKérdező: ő: ő: ő: Van-e valami oka annak, hogy egyes porciók sokkal haté-
konyabbak a tanulásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Van-e valami oka annak, hogy némelyek gyorsabban 
tanulnak, mint mások? Tekints, ha úgy tetszik, az akarat szerepére… 
a fény fölfelé kígyózó spirálvonala vonzására, ha mondhatjuk. 

28.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehát a főgalaxis teremtésekor, feltételezem, valamennyi 
denzitása… felteszem, hogy a főgalaxis megteremtésekor nyolc 
denzitás jött létre. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Alapvetően így van. Ám jó okunk van úgy érzékelni, 
hogy a nyolcadik denzitás, kései szakaszában, a denzitások következő 
oktávjának kezdő- vagy első denzitásaként is funkcionál. 

28.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod akkor, hogy végtelen sok oktáv van a 
denzitásokból így nyolcas csoportonként? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megállapítani kívánjuk, hogy mi igazán szerény hírvi-
vői vagyunk az Egység Törvényének. Korlátozott módokon képesek 
vagyunk tapasztalatainkról és megértéseinkről beszámolni és taníta-
ni/tanulni nektek/veletek. Az összes teremtett világokról való szilárd 
tudás birtokában azonban nem beszélhetünk. Úgy tudjuk, hogy vég-
telenek. Végtelen számú oktávot feltételezünk. 

Emellett megértették velünk saját tanítóink, hogy létezik a teremtés-
nek egy misztérium-övezte egysége, amelyben minden tudat 
periodikusan egyesül és újrakezd. Így csak annyit mondhatunk, hogy 
feltételezzük a végtelen fejlődést vagy előrehaladást, habár ciklikus 
jellegűként és mint utaltunk rá, sejtelmességbe burkoltként értelmez-
zük azt. 
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28.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Újra megköhögtetnéd, kérlek, a közvetítőt? 

(köhögés) 

28.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Amikor e főgalaxist megalkotja a Logosz, akkor 
a polaritás már létezik olyan értelemben, ahogy számunkra létezik az 
elektromos töltés? Az elektromos polaritás létezik már ekkor, így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Helyesnek fogadom el azzal a feltétellel, hogy amit te 
elektromosnak nevezel, azt vegyük ne csak abban az értelemben, 
ahogy a Larson nevű feltételezte, hanem úgy is, amit metafizikai érte-
lemnek mondanál. 

28.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezek szerint azt mondod, hogy nemcsak az elektromos 
töltés polaritása, hanem a tudatosság polaritása is létezik már ekkor? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Így van. Minden potenciálisan rendelkezésre áll a 
fizikai tér/időtök megkezdődésétől, amikor is a tudat komplexumok 
szerepköréhez tartozik, hogy a fizikai anyagokat elkezdjék a tapaszta-
latszerzésre fölhasználni, mellyel aztán metafizikai értelmű polarizáci-
óhoz juthatnak. Mindehhez a lehetőségeket nem a tapasztalatszerző, 
hanem az intelligens energia teremti elő. 

Ez lesz ennek az ülésnek az utolsó teljes kérdése azon óhajunkból kifo-
lyólag, hogy az instrumentumot támogassuk, mivel lassan kezdi visz-
szanyerni fizikai komplexumi energiáit. Megtudhatnánk, van-e még 
egy vagy két kérdésetek, amit röviden megválaszolhatunk, mielőtt 
befejezzük ezt az ülést? 

28.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem, hogy a teremtés folyamata a főgalaxis eredeti 
megalkotása után a Logosz tudatosságának további individualizálódá-
sával folytatódik, hogy így a sok-sok egyéniesült tudatrészecske még 
szélesebb, mondhatni, tapasztalati eszközparkot hoz létre galaxisszerte. 
Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, mivel a Logosznak hogy úgy mondjuk, az 
irányelvein vagy működésén belül az al-Logosz számos utat-módot 
találhat a tapasztalatok megkülönböztetésére anélkül, hogy e műkö-
désmódból elvenne vagy hozzáadna. 
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28.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. És mivel kifogytunk az időből, már csak azt 
kérdezném meg, hogy van-e bármi, amit az instrumentum kényelme 
érdekében vagy a kapcsolat javítása érdekében tehetnénk. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum beállítása rendben van. Lelkiismere-
tesek vagytok. 

Ré vagyok. Távozom tőletek, barátaim, az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében és 
békéjében örvendezve. Adonai. 
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29.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket a Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében. Most kommunikálunk. 

29.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Napunk, ez a bolygórendszer, miként mi ismerjük, egy 
al-Logosz, vagyis fizikai manifesztációja egy al-Logosznak? 

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

29.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor feltételezem, ez az al-Logosz teremtette a naprend-
szerünket, annak valamennyi denzitásrétegében. Ez helyes? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. Szoláris entitásotok al-Logosza elkülönített 
néhány kísérleti alkotórészt a Logosz által mozgásba hozott intelligens 
energia mintáin belül, hiszen a – miként nevezted – főgalaxis-szerte 
egyöntetű alapfeltételek és rezgésfokok megalkotója a Logosz. 

29.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor ez az al-Logosz, amelyik a mi Napunk, ugyanaz az 
al-Logosz, csak különböző részeiben nyilvánul meg szerte a galaxis-
ban, amely… vagyis ő minden csillag a galaxisban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérlek, fogalmazd újra. 

29.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt akartam mondani, hogy nagyjából 250 milliárd miénk-
hez hasonló csillag vagy nap van ebben a főgalaxisban. Ezek mind 
ugyanazon al-Logosz részei? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek mind ugyanannak a Logosznak a részei. A ti 
Naprendszeretek, ahogy ti nevezitek, az al-Logosz jelenlétének kö-
szönhetően egy csekély eltérésű manifesztáció. 

29.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor mindegyik… Hadd bizonyosodjam meg, hogy jól 
értem-e. Szóval akkor a Napunk a fő galaktikus Logosznak egy 
al-Logosza. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Így van. 
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29.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Találhatók-e al-al-Logoszok a Naprendszerünkben, vagyis 
olyan Logoszok, amelyek a Napunkhoz képest is „al”-ok? 

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

29.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudnál példát mondani arra, amit al-al-Logosznak nevezek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tudat/test/lélek komplexumod egy ilyen példa. 

29.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor minden létező entitás egyféle al- vagy al-al-Logosz. 
Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez érvényes bármilyen megfigyelés kereteire vetítve, 
mivelhogy az egész teremtés él. 

29.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a bolygó is, amelyen járunk-kelünk, valamiképp 
egyféle al-al-Logosz. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Bolygó entitás csak akkor kap ilyenképp Logosz ne-
vet, hogyha harmonikus módon működik együtt a felszínén illetve 
elektromágneses mezejében élő entitásokkal vagy tudat/test komple-
xumokkal. 

29.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Rendben van. Az al-Logoszoknak, mint amilyen a 
főgalaxisunkon belül a mi Napunk, van-e metafizikai polaritásuk, 
pozitív vagy negatív, ahogyan a fogalmat használtuk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ahogy a fogalmat használod, úgy nincs. Planetáris 
szintű entitások rendelkeznek az intelligens végtelen szabad akarat 
használatán keresztüli erejével, végigjátszván a létezőség cselekményét. 
A polaritás itt nem úgy fest, ahogy a sarkosulást ti értelmezitek. Csak 
amikor a bolygó szféra elkezd harmonikusan együttműködni tu-
dat/test komplexumokkal, különösen pedig tudat/test/lélek komple-
xumokkal, csak akkor lehetséges az, hogy a bolygó entitással kölcsön-
hatásban álló entitások gondolatkomplexumainak hatására planetáris 
szférák torzulásokat vegyenek föl. 

Az Egy Végtelen Teremtő teremtése nem rendelkezik az általad emlí-
tett polaritással. 
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29.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Tegnap elmondtad, hogy az első denzitású 
bolygók léte egy időtlen állapottal kezdődik. Elmondanád, miként 
indul be az általunk időnek érzékelt hatás? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Épp az imént írtuk le nektek az egyes Logoszok élősé-
gi állapotát. A folyamat, melynek révén a tér/idő folytonossággá válik, 
a rezgési ráták, denzitások és potenciálok teljes vagy átfogó tervrajzá-
nak hogy úgy mondjuk, gondos kimunkálásához kötődik. Mikor ez a 
terv a Szeretet gondolatkomplexumaiban összeállt, elkezdenek megje-
lenni a fizikai manifesztációk – ez az első megnyilvánulási fázis a tuda-
tosságé. 

Annál a pontnál, ahol az összeállás az élőség vagy létezőség pontjára 
ér, a kezdetek forráspontján, a tér/idő megkezdi kigurítani élősége 
tekercsét. 

29.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mivel a Szeretet teremti meg a vibrációt – először eldön-
tendő kérdést teszek föl. Mondjuk, hogy én úgy gondolom, hogy a 
Szeretet hozza létre a tér/időben a vibrációt, amiből létrejöhet a foton. 
Ez így van? 

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

29.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a Szeretet folyamatos alkalmazása – amit feltétele-
zem, egy al-Logosz vagy al-al-Logosz vezényel – a Szeretet folyamatos 
alkalmazása e vibrációk forgását idézi elő, a szögsebesség diszkrét egy-
ségei szerint. Ez azután kémiai elemeket alkot fizikai illúziónkban, és, 
feltételezem, az illúzió számunkra nem-fizikai avagy más 
denzitásaiban is. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Logosz teremt minden denzitást. A kérdésed homá-
lyos volt. Azonban állíthatjuk, hogy egyaránt a Logosz hozza létre a 
tér/idő denzitásokat s az őket kísérő idő/tér dimenziókat. 

29.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    Amit az előbb feltételeztem, az az volt, hogy a forgások, a 
vibrációk kvantált rotációs növekményei jelennek meg ezen 
denzitások anyagaként. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lényegében így van. 
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29.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, e forgások folytán aztán megjelenik a részecskék befelé 
mozgása, mely értelmezésem szerint ellentétes a tér/idő haladási irá-
nyával, s ez a befelé haladás a mi számunkra gravitációként látható. 
Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. 

29.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elárulnád, honnan jön a gravitáció? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt, amiről gravitációként beszélsz, lehet a belső 
fény/szeretet felé nyomódásnak is tekinteni, törekvésnek a fény csa-
varvonala felé, mely a Teremtő irányába halad. Ez egy spirituális ese-
mény manifesztációja vagy élőségi állapota. 

29.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mármost, a Holdunkon ismert gravitáció kisebb, mint itt a 
bolygónkon. Ismertethető-e valamely, e mögött meghúzódó metafizi-
kai elv? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A metafizikai és a fizikai egymástól elválaszthatatlan. 
Így amiről beszéltél, ami ezt a jelenséget próbálja magyarázni, az képes 
– mondjuk úgy: kiszámítani is a legtöbb tárgy gravitációs erejét a kü-
lönböző fizikai szempontok szerint, úgymint például amit tömegként 
ismersz. Emellett azonban szükségesnek éreztük utalni a gravitáció ide 
tartozó és vele megegyező fontosságú metafizikai természetére is. 

29.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Néha nehézségem akad, hogy úgy mondjam, szilárd fogó-
dzót találni ahhoz, amit meg szeretnék tudni, miközben próbálok 
nyomára bukkanni a mondhatni, fizikai illúziónk mögött rejlő meta-
fizikai vezérelveknek. 

Tudnál példát mondani harmadik denzitású feltételek közt mérhető 
gravitáció mértékére, mondjuk a Vénusz bolygó felszínén? Nagyobb 
vagy kisebb ez a földinél? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A gravitáció avagy mondhatjuk, vonzerő, melyet mi a 
kifelé a Teremtő irányába történő nyomásként is leírunk, spirituálisan 
nagyobb a Vénusz nevű entitáson, a Teremtő keresésében elért, 
mondhatjuk, nagyobb mértékű siker végett. 
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Ez csak akkor válik lényegessé, ha megfontoljátok, hogy mire a terem-
tés egésze a maga végtelenségében elér egy kellő mértékű spirituális 
gravitációs tömeget, az egész teremtés végtelenül összeroskad: a fény 
megkeresi és megtalálja forrását és ekképpen befejezi a teremtést, s egy 
új teremtést indít el éppúgy, ahogy mint nevezitek, a fekete lyukat 
képzelitek azon viszonylatában, hogy végtelenül nagy tömeg sűrűsö-
dik a nullpontba, amelyről nem látható fény, mivel elnyelődött. 

29.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis a fekete lyuk egy olyan pont… jól értem, hogy egy 
olyan pont, amelyben a környező anyagnak sikerült egyesülnie az 
egységgel avagy a Teremtővel? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitás[ban] megnyilvánult fekete lyuk 
ennek a spirituális vagy metafizikai állapotnak a fizikai komplexumi 
manifesztációja. Úgy van. 

29.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Tehát amikor a Föld bolygónk már teljesen a 
negyedik denzitásba kerül, nagyobb lesz itt a gravitáció? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nagyobb lesz a spirituális gravitáció, ami egy sűrűbb 
illúziót eredményez. 

29.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a sűrűbb illúzió akkor feltételezem, megnöveli a most 
tapasztalt 32,2 láb/másodperc2 (9,81 m/s2) nehézségi gyorsulást. Így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Entitásaitok nem rendelkeznek kellő műszerezettség-
gel a spirituális gravitáció mérésére, csupán megfigyelhetik annak 
egy-két szélsőséges megnyilvánulását. 

29.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezt tudom, hogy nem tudjuk mérni a spirituális gravitációt, 
csupán azon tűnődtem, vajon a fizikai hatás is mérhető-e a gravitációs 
állandó növekményeként. Ez volt a kérdésem. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A létező műszerezettséggel mérhető növekmény csu-
pán statisztikai jellegű lenne és lesz, s nem számottevő. 

29.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van. Namost, amint a teremtés formát ölt, és az atomok 
létrejönnek a vibráció vagyis a fény forgásaiból, ezek olykor meghatá-
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rozott módokon állnak össze. Precíz távolságokat találnak meg, egy-
mástól atomközi távolságokat vesznek fel, és térszerkezetet hoznak 
létre, melyeket mi kristályrácsnak mondunk. Feltételezem, hogy az 
intelligens energia ösztökélte precíz rácsszerkezetbe rendeződés követ-
kezménye az, hogy némely módszerrel, a kristályszerkezeten keresztül 
dolgozva lehetséges megcsapolni és a fizikai illúzióra lehozni intelli-
gens energiát. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez csak annyiban igaz, ha a fizikai kristályszerkezetet 
feltölti egy vele arányosan kikristályosult, szabályossá tett, avagy ki-
egyensúlyozott tudat/test/lélek komplexum. 

29.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem szeretnék nagyon letérni olyan témák irányába, me-
lyeknek nincs jelentőségük, vagy olyan tárgyak felé, amelyek nem 
vezetnek jobb megértéshez növekedésünk mikéntjéről, vagy ami mú-
lékony dolgokhoz juttat minket, ám olykor nehéz pontosan látni, 
milyen irányba is kéne haladnunk. Szeretném kicsit jobban szemügyre 
venni a kristályok elméletét, s hogy miként lehet őket felhasználni. 
Abból, amit mondtál, azt feltételezem tehát, hogy ha a kristályt az 
intelligens energia megcsapolásához kívánjunk felhasználni, ehhez 
szükségünk lesz egy részben torzítatlan tudat/test/lélek komplexumra. 
Így van? 

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

29.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lennie kell egy pontnak, ahol a torzulások megszűntetése 
elér egy küszöbértéket ahhoz, hogy a kristály felhasználhatóvá váljék 
az intelligens energia megcsapolására. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van abban az esetben, ha mondjuk úgy, meg-
értjük, hogy minden tudat/test/lélek komplexum esetében más és más 
lesz ez a pont. 

29.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád, miért van minden tudat/test/lélek komple-
xumnak egyedi torzulás-kiküszöbölési határpontja? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden tudat/test/lélek komplexum egyedi része az 
Egy Teremtőnek. 
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29.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor azt állítod, hogy a kristályokkal való intelligensener-
gia-megcsapoláshoz szükséges mondjuk úgy, tisztaságnak, nem létezik 
egy közös szintje, hanem nagy szórás lehet abban, hogy egy-egy enti-
tás milyen mértékű torzulással rendelkezik, de minden entitásnak el 
kell érnie saját adott pontját a képesség – én úgy mondanám – ger-
jesztéséhez. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. Ami szükséges, az a tudat/test/lélek komple-
xum kellő egyensúlya, mely egyensúly lehetővé teszi számára a torzí-
tatlanság egy meghatározott szintjének elérését. A kritikus nehézség 
mindig egyedi a tudat/test/lélek komplexumok esetében, a tapasztalati 
párlatok végett, melyek összességükben mondjuk úgy, az ibolyaszín 
létezőségét adják az entitásnak. 

Az egyensúly az, ami az intelligens végtelen kapujának keresésére irá-
nyuló, kristályokkal vagy bármi mással történő munkavégzéshez szük-
séges. Nincs két egyformán kristályosult tudat/test/lélek komplexum 
természet. A vibrációs értelemben vett torzulatlansági követelmények 
vannak meghatározva. 

29.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Értem. Tehát ha képes vagy egy entitás ibolyaszín sugarát 
olvasni, vagyis látni, akkor ebből egyből megállapítható, hogy az enti-
tás képes-e kristályokat intelligensenergia-kicsatolásra használni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megállapítható egy ötödik vagy ennél magasabb 
denzitású egyén számára. 

29.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elárulhatod-e nekem, miként használhatja fel a kristályt egy 
olyan entitás, aki kielégítően elérte a szükséges ibolyaszín kvalifikáci-
ót? Vagyis, hogyan lehet, vagy hogyan kell felhasználnia a kristályt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az intelligens végtelenbe kinyíló kapu a szolgálati 
vágyat, a keresési vágyat kísérő kiegyensúlyozott állapot, mondjuk 
úgy, megnyerő rezgéséből születik meg. 

29.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: De pontosan mit csinál az entitás a kristállyal, amikor az 
intelligens végtelen keresése céljából használja, el tudnád mondani? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kristály fizikai manifesztációban történő használata 
olyan használat, ahol a kristályos természetű entitás feltölti a szabályos 
fizikai kristályt eme kereséssel, lehetővé téve evvel, hogy az harmoni-
kusan rezegjen és maga is a katalizátorává vagy kapujává váljon annak, 
hogy az intelligens végtelen intelligens energiává válhasson – e kristály 
tulajdonképp a tudat/test/lélek ibolyaszín sugarának megfelelőjeként 
szolgál viszonylag torzítatlan formában. 

29.31 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lehetséges-e egyáltalán számodra, hogy a kristályok külön-
féle felhasználásában eligazíts bennünket? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Lehetséges. Vannak dolgok, amelyeket úgy véljük, 
nem hatékony elmondanunk, a szabad akaratotok megsértésének fel-
merülése végett. Konföderációs entitások már megtévedtek ennél a 
múltban. A kristály felhasználásai közé tartoznak, mint azt már tudjá-
tok, a gyógyítási és energetikai felhasználások, sőt akár még életfor-
mák kifejlesztése is. Úgy érezzük, jelenleg nem volna bölcs dolog út-
mutatást adni, mivel népetek hajlandóságot mutatott békés erőforrá-
sokat diszharmonikus célokra használni. 

29.32 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van. Akkor azt hiszem, most, hogy a teremtés folyama-
tát lekövettük legalábbis a kristályszerkezetig, térjünk vissza inkább a 
gondolat evolúciójához, és annak útkereséséhez az intelligens végtelen 
felé. A Logosz főgalaxisán belül eljutottunk egy igen nagy számú boly-
gó megteremtéséig. E bolygók fejlődése tekintetében van-e lehetősé-
ged példát felhozni bolygók különböző evolúciós fokozataira 
galaxisszerte olyan értelemben, amit én metafizikainak mondanék, 
vagyis ami a tudat és a tudat polaritásainak fejlődéséhez köthető? Más 
szóval úgy vélem, hogy ezen bolygók némelyike elég gyorsan maga-
sabb denzitású bolygóvá fejlődik, míg másoknak több időre van szük-
ségük. Tudnál némi betekintést adni e fejlődésbe? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz ennek az ülésnek az utolsó teljes kérdése. 

Főgalaxisotok adott Logosza egybeállt anyagának jelentős részét föl-
használta a Teremtő létezőségének visszatükrözésére. Ily módon ga-
laktikus rendszeretek tekintélyes része nem azt a fejlődést követi, 
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amelyről beszélsz, hanem spirituálisan a Logosz egy porciójaként időz. 
Azon entitások előtt, amelyeken tudatosság lakik, mint azt már sejted 
is, különböző idő/tér-közök állnak nyitva, hogy a tudatosság elérje a 
tapasztalatok magasabb denzitásait. 

Megfelel-e ez a kérdésed követelményeinek? 

29.33 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tanulmányozni fogom és lehet, hogy még visszakérdezek rá 
holnap, mert nem szeretném túlmeríteni az instrumentumot. A köz-
vetítőnek volt egy kérdése, hogyha még van időd egy rövid kérdésre. 
Felolvasom: „Az instrumentum nem kíván fizikai gyógyító munkát 
végezni. Jelenleg is végez kézzel történő spirituális kiegyensúlyozást. 
Elolvashatja-e a privát gyógyítói anyagot úgy, hogy közben nem végez 
fizikai gyógyítást?” Feltételezem, arra gondol, elolvashatja-e anélkül, 
hogy ez gondokat okozna az életmintáiban. Nem szeretne pozitív 
polaritás csökkenést magára vonni. Elolvashatja az anyagot e feltételek 
mellett? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Röviden kell választ adnunk azon oknál fogva, hogy 
megpróbáljuk megőrizni ezen instrumentum vitális energiáit a három 
hónapos időszakban, amelyről beszéltünk. 

Ennek az entitásnak tapasztalati háttere van az úgynevezett fizikai 
szinteken kívüli gyógyításban. Következésképp elfogadható, hogy ezt 
az anyagot elolvassa. Mindazonáltal a tűz gyakorlatát sose alkalmazza 
ez az instrumentum, mivel ez az erősebb formájában végzendő a fizi-
kai gyógyításra. 

Van-e még rövid kérdés a lezárás előtt? 

29.34 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e valami, amit tehetnénk annak érdekében, hogy az 
instrumentum kényelmesebben érezze magát vagy hogy a kontaktust 
javítsuk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok. Az entitás jól van betájolva. 

Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében 
távozom tőletek. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejével és 
békéjével. Adonai. 
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1981. február 24.1981. február 24.1981. február 24.1981. február 24.    

30.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

30.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy állítást fogok tenni, majd pedig megkérlek, hogy javítsd 
ki, ha hibáztam. Az állítás így hangzik: a Teremtés egységes entitás. 
Ha csupán egyetlen egység létezik, akkor az egyetlen elképzelhető 
szolgálat az önmaga szolgálata. Ha ez az önálló egység részeire bomlik, 
azzal immár megszületik az egyik rész másik részre irányuló szolgálata. 
Ebből fakad az önmaga ill. a mások szolgálatának egylényegűsége. 
Úgy tűnik, hogy a Logosz részeire bomlásakor a részek kiválasztják az 
orientációjukat. Az egyéniesült entitások megjelenésénél a tér/időben 
azt feltételezem, hogy azok már polaritással rendelkeznek. Helyes-e ez 
az állítás? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az állítás kellően figyelmes és helyes egészen az 
utolsó kijelentésig, melyhez annyit fűznénk hozzá, hogy a polaritások 
felfedezése csak attól a ponttól kezdődik el, amikor a harmadik 
denzitású entitás ráébred a választási lehetőségre az önös szolgálat és a 
másokért történő szolgálat fogalma vagy torzulása között. Ez jelzi a 
tudatosság ahogy mondhatnátok, öntudatlan vagy ártatlan fázisának 
végét. 

30.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Definiálnád a tudatot, a testet és a lelket kü-
lön-külön? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek a kifejezések mind leegyszerűsített leírók, amik 
energiafókuszok egy-egy komplexumát teszik ki; a test, mint nevezi-
tek, az adott tér/időben vagy idő/térben tapasztalt denzitás anyaga: az 
anyagok e komplexuma elérhető a fizikai manifesztációnak mondott 
torzulások számára. 

A tudat egy olyan komplexum, amely tükrözi a lélek be-áramlásait és 
a test komplexum fel-áramlásait. Tudatosabb komplexitásaiban talál-
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ható mindaz, amit úgy ismertek, mint érzések, érzelmek és intellektu-
ális gondolatok. Lejjebb haladván az elme fáján láthatjuk az intuíciót, 
mely annak az elmének a jellemzőit hordozza, amely jobban kapcso-
latban vagy összhangban áll a teljességi létezőség komplexumával. 
Még lejjebb haladva az elme gyökereihez a tudatosság kiteljesedését 
találjuk, mely a személyesből fokozatosan átmegy a faji memórián 
keresztül a kozmikus befolyások irányába, s így közvetlen összekötőjé-
vé válik annak az ingajáratnak, amit a lélek komplexumnak nevezünk. 

A lélek komplexum egy csatorna, melynél az összes különböző univer-
zális, planetáris és személyes beáramlás beirányítható a tudatosság 
gyökereibe, a tudatosság pedig beirányítható az intelligens végtelen 
kapujához, a test és a tudat kiegyensúlyozott intelligens energiája által. 

E definiáló mondatsor hatására látni fogjátok, hogy a tudat (elme), a 
test és a lélek (szellem) kibogozhatatlanul összefonódnak és egyik sem 
élhet a másik nélkül. Ekképpen a tudat/test/lélek komplexumra szok-
tunk hivatkozni, mintsem hogy külön-külön próbálnánk megfogni 
őket, mivel mondjuk úgy: a munka, melyet a megéléseitek során vé-
geztek, e három összetevő együttműködése révén, s nem az egyikük 
révén jön létre. 

30.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Fizikális elhalálozásunk (ahogy mi mondjuk) alkalmával, 
ebből az adott denzitásból és sajátos inkarnált élettapasztalásból, elve-
szítjük ezt a kémiai testet. Közvetlenül az ezt követő pillanatban tar-
tunk-e fenn egy másfajta testet? Beszélhetünk-e továbbra is tu-
dat/test/lélek komplexumról ennél a pontnál? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. A tudat/test/lélek komplexum meglehető-
sen sértetlen: az a fizikai test komplexum, amit jelenleg a „test” szó 
alatt értetek, csupán manifesztációja egy sűrűbb, intelligensen kitöl-
tött és erőteljes test komplexumnak. 

30.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Éri-e veszteség a tudatot vagy a lelket eme átmenet során, 
amit mi halálnak nevezünk, vagy éri-e bármelyiket is károsodás a 
mostani kémiai testünk elveszítése folytán? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A ti fogalmaitok szerint nagyfokú veszteség éri a tudat 
komplexumot azon oknál fogva, hogy a szellemi jellegű tevékenységek 
javarésze, amelynek jelen tér/idő kontinuum megélése során tudatá-
ban vagytok, ugyanannyira felszíni illúzió, mint amennyire a kémiai 
test komplexum. 

Más megközelítésben nem vész el semmi, ami bármilyen jelentőséggel 
bírhat: a személyiség vagy mondjuk úgy, az érzelmek, a hajlamok 
avagy torzulások és, ha tetszik, a bölcsességek tiszta párlata: ez válik, 
ha mondhatjuk, először nyilvánvalóvá – azok a tiszta érzések, életta-
pasztalatok és hajlam/torzulások, melyek legnagyobbrészt számításon 
kívül maradnak vagy alábecsülődnek a fizikai élettapasztalás idején. 

Ami a lelkit illeti: ez a csatorna ekkor sokkal nyitottabb, hisz itt már 
nincs szükség a harmadik denzitás felejtési jellegzetességeire. 

30.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretném tudni, honnan eredeztethető a tudat/test/lélek 
komplexum, ha vissza tudnánk menni amennyire csak szükséges. Ho-
gyan származtatható, a lélek alakítja-e ki a tudatot, a tudat pedig a 
testet? El tudnád ezt nekem mesélni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérünk, vedd figyelembe, hogy most az evolúciót 
próbálod nyomon követni. Ebben az evolúcióban, miként azt már 
korábban is leírtunk nektek:2 a tudatosság jelenik meg először, az első 
denzitásban, a mozgás nélküli, véletlenszerű jelenségként. Hogy ezt 
tudat vagy test komplexumnak hívjátok-e, ez szemantikai kérdés. Mi 
tudat/test komplexumnak nevezzük, mindenkor felismerve, hogy e 
komplexum legegyszerűbb parányában is teljességében él benne az 
Egy Végtelen Teremtő. 

Ez a tudat/test komplexum azután a második denzitásban felfedezi a 
növekedést és a fény felé fordulást, életre keltve ekképp azt, amit lélek 
komplexumnak hívhattok, amelyik felerősíti a Végtelen Teremtő sze-
retete és fénye irányába fölmutató spirálmozgást. 

                                                 
2 Ld. 13.15–21 
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A lélek komplexum e hozzáadódása – noha ez látszólagos semmint 
valós, lévén, hogy potenciálisan a tér/idő keletkezése óta létezik – a 
harmadik denzitásba történő előrelépéssel tökéletesíti magát. Mikor a 
tudat/test/lélek komplexum tudatára ébred az én ill. a többi-én szolgá-
lata lehetőségének, akkor aktiválódik a tudat/test/lélek komplexum. 

30.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Nem kívánok újra bejárni olyan területeket, 
amelyeket már bejártunk korábban, de néha nagy segítség újrarajzolni 
ezeket a fogalmakat, hogy azok teljesen világosak legyenek, hiszen a 
szavak gyengécske eszköz arra, amit végzünk. 

Csak úgy mellékesen, azon gondolkodtam: ezen a bolygón a második 
denzitás során úgy vélem, éltek ugyanabban az időben/térben kétlábú 
entitások is és olyanok is, amiket mi dinoszauruszoknak nevezünk. 
Így van? 

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

30.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a kétfajta entitás igencsak összeférhetetlennek tűnik 
egymással, mondhatnánk. Én nem tudom, de elárulnád az okát, ami-
ért mindkét típusú entitás egyazon tér/időben él? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Tekintsétek a szabad akarat működését az evolúcióra 
vetítve. Vannak útvonalak, melyeket a tudat/test komplexum követ 
miközben próbál túlélni, szaporodni és a maga módján megkeresni 
azt, amit tudattalanul a növekedés lehetőségének érez – a fejlődés e 
két területe vagy irányvonala csak kettő a sok közül. 

30.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Értem. Egy hetekkel ezelőtt látott hírműsor vetette fel a 
kérdést, hogy miért tűntek el a dinoszauruszok ha lehet így mondani, 
hirtelen a bolygónkról. Tudom, hogy ez nem fontos, csak eltöpreng-
tem, hogy mi lehetett az oka. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások nem tudták táplálni a test komple-
xumukat. 

30.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, a második denzitásban először jelenik meg a két-
nemű szaporodás. Így van? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

30.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mesélnél a test komplexum e szaporodási módja mögött 
meghúzódó elméletről? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A második denzitás olyan, ahol megalapozódik a har-
madik denzitású munka. Ily módon lehet úgy tekinteni, hogy a sza-
porodás alapmechanizmusa a harmadik denzitásban átadja magát egy 
mérhetetlen lehetőségnek a másik-én illetőleg az én szolgálatára, még-
pedig nemcsak az energiacserék működése révén, hanem a közelség-
ben végezhető különféle szolgálatán keresztül is azoknak, akik mond-
juk úgy, mágnesesen vonzódnak egymáshoz – ezen entitásoknak így 
számtalan szolgálatra nyílik lehetőségük, melyek egyébként a függet-
len egyed számára elérhetetlenek lennének. 

30.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az alapszándék, vagyis az eredeti szándék ezzel tehát az volt, 
hogy növekedjék a lehetőség az Egy Teremtő tapasztalatszerzésére? Így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nemcsak, hogy igaz, hanem a kulcsa valamennyi 
denzitás történéseinek. 

30.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A második denzitású egyedek spirituális fejlődésében szere-
pet játszik-e a kétnemű szaporodás folyamata vagy annak filozófiája? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elszigetelt esetekben működhet ez, az egyedek vagy a 
faj jól működő érzékelései révén. Javarészt azonban ez messze nem 
jellemző a második denzitásra: a spirituális képesség a harmadik 
denzitásúaké. 

30.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon gondolkodtam, hogy a Gandalf nevű kandúr e mű-
ködésen vagy más egyéb működéseken keresztül tett-e szert valami-
lyen módon előnyre a szellemi képesség vagy megértés növelésében. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megvizsgáljuk ezt az információt, és ártalmatlannak 
találjuk. A Gandalf hang vibrációjú, második denzitású entitás, fajá-
nak ritka példánya először is a korábban bekövetkezett egyéniesülés 
folytán, másodszor pedig a nagy mennyiségű befektetés végett ebben 
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az adott élettapasztalásban. Ez adja a legnagyobb katalízist az entitás 
fejlődéséhez. 

Nagyon ritka, ahogy már mondtuk is. Ám a Gandalf entitásra jellem-
ző kétnemű szaporodási élmények kis mértékű spirituális előnnyel 
jártak egy másik entitáshoz fűződő rendkívüli viszony folytán, melyet 
szintén macskának hívtok. Ez az entitás is egy nem szokványos har-
madik denzitású hajlammal vagy beruházással rendelkezik korábbi 
élettapasztalatokból. Vagyis annak kezdődő formája, amit felismerhe-
tően szeretetként lehetett észlelni, csakugyan jelen volt már ebben a 
kapcsolatban. 

30.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Kaphatnánk-e egy rövid, metafizikai alapú 
áttekintést a Naprendszer minden egyes bolygójának fejlődéséről, és 
az élőlények evolúciójában betöltött szerepéről? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csak azokról a bolygókról adunk metafizikai leírást, 
amelyeken egyéni tudat/test/lélek komplexumok éltek, élnek vagy 
fognak élni. A többi szférát értelmezhetitek a Logosz részeként. 

Nézzük a Vénusz nevűt. Ezt a planetáris szférát a gyors evolúció jel-
lemezte. Ez a mi szülőföldünk, és a tudat/test/lélek komplexumok 
[fejlődésének] gyorsasága a felszínén a harmonikus kölcsönhatások 
eredménye volt. 

A számotokra Marsként ismert entitáson, ahogy azt már tárgyaltuk 
is3, az entitás félbe lett szakítva a harmadik denzitásának közepén, s 
így lakható feltételek híján a felszínén, képtelen volt folytatni előreha-
ladását. A bolygó gyógyításban fog részesülni néhány tér/idő millen-
niumotokig. 

A bolygónak, amelyen ti éltek, metafizikai történelme jól ismert előt-
tetek, és ha akartok, kérdezhettek is róla. Bár elég terjedelmesen be-
széltünk már erről a témáról. 

                                                 
3 Ld. 9.6–11, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17–18, 20.20, 20.26 és 21.8 
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A Szaturnusz nevű planétának nagy fogékonysága van a végtelen intel-
ligenciára, s ezért idő/tere mágneses mezőiben telepedtek le azok, akik 
védeni óhajtják rendszereteket. 

Az előttetek Uránuszként ismert entitás lassanként áthalad az első 
denzitáson, és lehetősége lesz keresztülmenni az összes rezgési szinten. 

30.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Csak eltűnődtem azon, hogy a többi bolygónak 
lehetett-e metafizikai evolúciója. Tegnap azt állítottad, hogy a galakti-
kus főrendszerünk tekintélyes része spirituálisan a Logosz egy porció-
jaként időz. Ez alatt azt érted, hogy a fő galaktikus rendszer közepéhez 
közelebb található csillagoknak nincs bolygórendszerük? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. A Logosz egyenletesen osztotta el 
magát szerte a galaktikus rendszeretekben. Jóllehet némely közpon-
tibb naprendszeretek idő/tér kontinuuma sokkal, de sokkal fejlettebb. 

30.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor tehát kimondható-e általánosan az a gondolat, hogy 
minél közelebb járunk a fő galaktikus rendszer középpontjához, annál 
nagyobb a spirituális sűrűség – ezzel a kifejezéssel fogok élni –, illetve 
hogy ez az általános spirituális minőség előbbre jár azon a területen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés ezen az ülésen, mivel az 
instrumentum valamelyest kényelmetlenül érzi magát. Nem kívánjuk 
kimeríteni a közvetítőt. 

A jobban a galaxisotok közepe felé esők spirituális sűrűsége vagy tö-
mege ismeretes. Ám ez pusztán azon változó hosszúságú időtlen álla-
potok következménye, amely alatt a bolygó szférák összeállhatnak, és 
ezek a tér/idő-kezdeti folyamatok korábban történnek – hogy úgy 
mondjuk – a galaktikus spirál közepe tájékán. 

Örömmel veszünk bármely rövid (vége a szalagnak.) 

30.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum szeretné tudni, elmondhatod-e neki, 
hogy egy bizonyos Sam Millar polarizálója nevű eszköz javíthat-e fizi-
kai jóllétén. Elmondhatod? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Átvizsgálva a közvetítőt, anomáliákat találunk abban a 
mágneses mezőben, amely azon képességeink irányába torzul, hogy 
keskeny sávú csatornát találjunk ezen instrumentum tudat/test/lélek 
komplexumába. A polarizáló, amelyről beszélsz, jelenlegi állapotában 
nem segítene. Egy gondos auraolvasás, ha egy ezen a területen jártas 
végzi, és egy ennek megfelelő változtatás a polarizáló mágneses erőte-
rében, segítene a Sam nevű entitásnak olyan polarizáló megalkotásá-
ban, amely némi segítséget nyújtana az instrumentumnak. Javasoljuk 
azonban, hogy a szavaink rögzítéséhez szükségeseken túl se elektro-
mos, se mágneses készülékeket ne hozzatok be ezekre az ülésekre, mi-
vel nem szeretnénk szükségtelen torzítókat. 

30.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Van-e valami, amit az instrumentum kényel-
méért vagy a kapcsolat javításáért tehetnénk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Az instrumentum jól kiegyensúlyozott, a kontaktus pedig olyan, 
amilyennek lennie kell. Az instrumentumnak bizonyos bajai vannak 
egy torzulásban, amelyet izomgörcsnek neveztek, ami a mozdulatlan 
pozíciót kényelmetlenné teszi. Ezért elhagyjuk az instrumentumot. 

Ré vagyok. Jól csináljátok, barátaim. Búcsúzom tőletek az Egységes 
Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Te-
remtő erejével és békéjével. Adonai. 
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31.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egy Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében. Most kommunikálunk. 

31.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Először magának az instrumentumnak a részéről kérdeznék. 
Szeretné tudni, hogy javasolható-e egyedül sétálnia most, hogy jobban 
érzi magát.4 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez elfogadható. 

31.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van. Most pedig fel szeretném használni az előző könyv 
végén leközölt információt, amiről meg is említetted, hogy alkalmas 
lenne egy kiterjedtebb vizsgálatra, így az elkövetkezendőkben erről 
kívánok haladóbb anyagot készíteni. Itt tesszük most be ezt a könyv-
be, ahol a kétnemű szaporodásról ejtettünk szót, s kicsit ki is bővít-
hetnénk ezt az anyagot, hogy bizonyos definíciókhoz és jobb megér-
téshez jussunk. 

(Beillesztés a 26. ülés végéről.) 

26.38 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Néhány kérdést szeretnék az instrumentum kéréséből, az ő 
kedvéért feltenni. Beszéltél különböző típusú, pozitív és negatív ener-
giablokádokról és energiacserékről, amik a szexuális reprodukciós 
tevékenység komplexumokban való részvételeink során fordulhatnak 
elő. Arra kér, magyarázd el a blokádokat és az energiacseréket, kihang-
súlyozva, hogy egy Egység Törvényével összhangot kereső egyén mit 
tehet pozitívan e téren. Megválaszolható-e ez a kérdés? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Részben válaszolható meg a már lefektetett háttér 
segítségével. Valójában ez egy haladóbb kérdés. A kérdés sajátossága 
miatt csak általános választ adhatunk. 

                                                 
4 Carla 5-8 km-t gyalogolt egy nap, és a csoport úgy érezte, hogy óvintézkedésből 
jobb, ha Jim elkíséri őt ezeken a sétákon azok után, hogy egy alkalommal nem ka-
pott levegőt és majdnem elájult. Ebben a kérdésben Carla azt szerette volna meg-
tudni, elindulhat-e a sétára anélkül is, hogy Jim mellette legyen. 
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Az első energiacsere a vörös színű. Ez egy véletlenszerű energiacsere, és 
csupán a szaporodó [szerv]rendszeretekhez köthető. 

A narancs és sárga színű közösülési kísérletek először is elzáródást 
okoznak, ha csak az egyik entitás vibrál ezen a területen, egy véget 
nem érő étvágyat okozva így erre a tevékenységre az e területen szexu-
álisan vibráló entitás számára. Amit ezek a vibrációs szintek keresnek, 
az a zöld színű tevékenység. Fennáll a lehetőség a narancs vagy sárga 
színű energiacserére, mely negatív irányba polarizál, amikor valakit 
tárgynak tekintenek mintsem a másik énnek, az illető pedig kifosztó-
nak vagy a helyzet urának tekinti saját magát. 

A [zöld színen] belül kétféle lehetőség van. Először is, ha mindketten 
[zöld színben] vibrálnak, akkor egy kölcsönösen erősödő energiacsere 
bontakozik ki: a negatív vagy ahogy nevezitek: a nő, lényének gyöke-
reiből szív fel energiát az energiaközpontjain, s így fizikailag újjáéled; 
a pozitív, vagyis a férfi polaritás, ahogy azt vélik illúziótokban, olyan 
inspirációt talál ebben az energiacserében, amely kielégíti és táplálja 
test/tudat/lélek együttesének lélek részét. Vagyis mindkettő polarizá-
lódik és kibocsájtja azt a többletet, amiből az intelligens energia ter-
mészete miatt mindkettőnek bőséggel adatik: mármint ahogy nevez-
hetitek, a negatív/intuitív illetve a pozitív/fizikai energiát. Ez az ener-
giacsere csak abban az esetben gátolódik, ha az egyik vagy mindkét 
entitás fél akár attól, hogy birtokoljon, akár attól, hogy őt birtokolják, 
illetőleg ha attól fél, hogy netán vágyik a birtoklásra vagy arra, hogy őt 
birtokolják. 

A másik zöld sugár lehetőség akkor áll fenn, ha az egyik entitás zöld 
színű energiát kínál fel, a másik pedig nem az univerzális szeretet 
energiából kínál fel, s ez energiablokádot eredményez a nem-zöld fél 
számára, növelve ezzel a frusztrációt vagy az étvágyat, míg a zöld fél 
kissé a mások szolgálatának irányába polarizálódik. 

A kék színű energiacsere némelyest ritka népetek körében jelenleg, ám 
a velejáró energiacseréknek köszönhetően nagy segítséget jelent ab-
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ban, hogy az én képessé váljon fenntartások vagy félelem nélkül kife-
jezni önmagát. 

Az indigószín energiacsere rendkívül ritka népetek körében. Ez a test 
komplexum szakramentális része, ahol is az ibolyaszín sugáron át kap-
csolat teremthető az intelligens végtelennel. E két utóbbi szinten tor-
laszok már nem fordulhatnak elő, mivel hacsak nem kész mindkét fél 
erre az energiára, akkor az nem lesz látható, és nem jöhet létre sem 
csere, sem elzáródás. Mintha egy nagyteljesítményű motorból kivették 
volna a gyújtáselosztót. 

Példaként erre a működésre, ez az instrumentum képes volt keresztül-
húzni az Orion csoport számítását, mint nevezitek ez anyagot: az LSD 
kóstolások során, amiért hatékonyan és teljesen megnyitotta egy 
más-énjét harmadik színű – kijavítjuk ezt az instrumentumot, energi-
ája kezd alacsonnyá válni – zöld színű energiára, és részlegesen meg-
nyitotta más-énjét kék színű kölcsönhatásra.5 

(Idáig a beillesztés a 26. ülés végéről.) 

KérdezKérdezKérdezKérdező: ő: ő: ő: Ebben a részben a szexuális energiacseréről beszéltél. Defi-
niálnád ezt a fajta energiacserét és kibővítenéd a jelentését, ha megkér-
lek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az energiacsere magában foglalja felszabadult energiák 
kibocsátását egy mondjuk úgy, felszabadított téren keresztül. A szexu-
ális energiacserék a két tudat/test/lélek komplexum polarizációja által 
következnek be, lévén, hogy mindketten rendelkeznek valamennyi 
potenciálkülönbséggel a másik irányába. Az energiacsere illetőleg az 
energia elzáródásának jellege azután az e két potenciál egymásra hatá-
sának függvénye. Azokban az esetekben, ahol csere jön létre, hasonlít-
hatjátok ezt egy áramkör zárásához. A tevékenységet pedig, minden 
megélés jellegű tevékenységhez hasonlóan, tekinthetitek a Teremtő 
Önmagát való megtapasztalásának. 

                                                 
5 Ré itt az instrumentum 18.3-ban és 25.1-ben leírt élményére hivatkozik 
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31.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez lenne hát az elsődleges mechanizmus arra, hogy a Te-
remtő megtapasztalja magát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem ez a helyes kifejezés. A megfelelő melléknév ta-
lán az „egyik alkalmas” módja annak, hogy a Teremtő megismerje 
Önmagát, mivel valamennyi kölcsönhatásnál, függetlenül a torzulás-
tól, a Teremtő tapasztalja meg saját magát. A kétnemű Terem-
tő-önmegismerésnek kétféle előnye lehetséges: 

A zöld sugárral aktivált lényben először is nyitva áll a lehetőség egy 
közvetlen és egyszerű megfelelőjére annak, amit örömnek nevezhettek 
– az intelligens energiában meglévő spirituális vagy metafizikai jelleg. 
Ez nagy segítség a létezőség egy igazabb természetének fölfogásában.  

A másik potenciális előnye a kétnemű szaporodási tevékenységeknek a 
szakramentális megértés – vagy mondjuk úgy: kapcsolatteremtés – 
lehetősége az intelligens végtelenre nyíló kapuval, mivel megfelelő 
előkészület mellett mint mondhatnátok: mágikus munka végezhető, 
és tapasztalatok gyűjthetők az intelligens végtelenről. Az intelligens 
végtelen eme elérését célzó módszerre koncentráló, pozitívan orientált 
egyének ezután a keresésük vagy akaratkinyilvánításuk révén képessé 
válnak ezt a végtelen intelligenciát a vágyuk szerinti munkára fordíta-
ni, legyen szó akár szolgálatra irányuló ismeretekről, akár gyógyítási 
képességről vagy mások bármely kívánatos szolgálatáról. 

Ez két előnye a Teremtő Önmegismerése eme sajátos módszerének. 
Miként azt korábban mondtuk, e sajátos energiacsere erejének követ-
kezése, hogy megnyitja az ajtót – mondjuk úgy – a tudat/test/lélek 
komplexum individuum vágyára, hogy végtelen számú módon szol-
gáljon egy másik-ént, s ezzel a pozitív irányú polarizálódásra. 

31.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szólnál bővebben arról a gondolatról is, hogy ez a tevékeny-
ség nemcsak a Teremtő számára teszi lehetővé, hogy jobban megis-
merje magát, hanem egy utódot is létrehoz a denzitásunkban, avagy 
lehetőséget teremt egy másik entitás számára a denzitásba való belé-
pésre? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mint korábban elmondtuk, a szexuális energiacserék 
tartalmazzák a vörösszín cserét, amely véletlenszerű és amely a máso-
dik denzitású késztetés funkciója a növekedésre, a túlélésre, hogy úgy 
mondjuk. Ez a szexuális kölcsönhatás megfelelő működése. Az utód, 
ahogy hívod a születő entitást, mely magára ölti a tudat/test komple-
xum-lehetőséget, amit e véletlenszerű aktus vagy esemény kínál, me-
lyet a petesejt maggal való megtermékenyítésének mondanak, lehető-
séget teremt egy entitás számára arra, hogy ezt követően megtestesült 
entitásként lépjen be ebbe a dimenzióba. 

A kétnemű szaporodási energiacserében részt vevő párnak ez nagy 
szolgálat lehetőségét teremti meg a kistapasztalatú entitás gondozásá-
nak területén, tapasztalatainak növekedése során. 

Érdeklődésre tarthat számot itt megjegyezni, hogy mindig adott a 
lehetőség ezen alkalmak megragadására a negatív felé való polarizáló-
dásra, s ezt elősegítette a társas komplexumi torzulások évezredeitek 
folyamán történt fokozatos felhalmozódása is, melyek úgymond za-
varra való hajlamot idéznek elő avagy tévútra jutását ezen energiacse-
rék másokat szolgáló felének vagy a cserékből fakadó, mások szolgála-
tára irányuló lehetőségeknek. 

31.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Zöld színű szexuális energiacserénél – és feltételezem, hogy 
ebben az esetben vörösszín energiacsere nincs – ez azt jelenti, hogy e 
konkrét cserében a megtermékenyítés és egy entitás leszületése nem 
lehetséges? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. A vörös színű energiacsere mindig 
jelen van a test komplexum természetéből fakadóan. A véletlenszerű 
eredménye eme energiacserének olyan lesz, amilyen lesz, a megtermé-
kenyülés lehetőségfüggvénye szerint egy adott időben az entitások 
adott párosításánál. 

Zöld színű energiacsere akkor történhet, ha egyik entitás vibrációs 
szintjét sem torzítják semmilyen létfontosságú értelemben a sárga- 
vagy a narancsszínű energiák, s így az ajándékot, hogy így mondjuk, 
ingyen adják, és nem kér érte fizetséget sem a test, sem az elme, sem a 
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szellem. A zöld sugár az általános érvényű szeretet egyik megnyilvánu-
lása. Egy visszavárás nélküli adás. 

31.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon gondolkodtam, vajon létezik-e vezérelv azon tény 
mögött, hogy egy nemi együttlét nem szükségszerűen vezet megter-
mékenyüléshez. Nem a kémiai vagy fizikai törvényei érdekelnek. Az 
érdekelne, van-e olyan metafizikai princípium, amelyből következik, 
hogy a párnak lesz-e gyereke vagy sem, avagy tisztán véletlenszerű ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez véletlenszerű, bizonyos korlátokon belül. Ha az 
entitás elérte a korelsőbbséget, melynél maga választja meg élettapasz-
talata alapszerkezetét, akkor ő egy olyan fizikai komplexumba való 
megtestesülés mellett is dönthet, amely nem képes a szaporodásra. 
Vagyis találunk néhány entitást, aki a terméketlenséget választotta. 
Más entitások a szabad akarat révén különböző fogásokat használnak 
fel a megtermékenyülés kivédésére. E körülményeket leszámítva a 
feltételek véletlenszerűek. 

31.7 KérdezKérdezKérdezKérdező: ő: ő: ő: Köszönjük. A tegnapi anyagban említetted a „mágneses 
vonzódást”. Kérlek, hogy definiáld és fejtsd ki ezt a kifejezést. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kifejezést annak jelzésére használtuk, hogy a kétne-
mű adottságaitokban jelen van a polaritás. Ez a polaritás tekinthető 
úgy, mint ami az egyes entitások, mondhatjuk, női/férfi sarkossága 
szerint változik, akár nő, akár férfi biológiailag az entitás. Így hát lát-
ható a mágnesesség, amikor két entitás a kellő egyensúlyban: férfi/nő 
illetve nő/férfi polaritásban találkozik, s ekképp érzi a vonzást, amit a 
sarkított erők kifejtenek egymásra. 

Ez a kétnemű működés ereje. Akarati döntéssel nem jár vonzódást 
érezni egy szexuálisan ellentétesen polarizált személy iránt. Ez mindig 
elkerülhetetlen értelemben történik az energia szabad áramlásának egy 
úgymond helyes utat engedve. Ez az út eltorlaszolva lehet némely 
hit/feltétel felé vett torzulással, mely azt mondja az entitásnak, hogy 
ez a vonzalom nem kívánatos. Ám az alapmechanizmus ugyanolyan 
egyszerűen működik, mint mondjuk a mágnes és a vas. 
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31.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy láthatóan növekvő számmal ide inkarnálódó olyan 
entitásunk van jelenleg, akiknek ebből a szempontból úgynevezett 
homoszexuális irányultságuk van. El tudnád magyarázni és kifejteni 
ezt a jelenséget? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az e feltétellel élő entitások nagyfokú torzítást tapasz-
talnak azon körülmény hatására, hogy sok inkarnációt éltek végig 
biológiai nőként illetve biológiai férfiként. Ez önmagában még nem 
adna okot arra, amit aktív fázisban lévő homoszexualitásnak mondo-
tok, ha nem lennének kitéve planetáris szférátok nehéz vibrációs felté-
telének. Hívhatjátok nagy aura megsértésnek ezt a zsúfolt városi térsé-
gein tapasztalható jelenségét népesebb országaitoknak, ahogy bolygó-
tok felület-részeit nevezitek. E feltételek közepette fordulnak elő a 
megzavarodások. 

31.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért teremti elő a népsűrűség ezeket a zavarokat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kétnemű szaporodási késztetés célja nemcsak az 
egyszerű reproduktív funkcióban keresendő, hanem e tevékenységben 
öntudatra ébredvén, kiváltképp a mások szolgálatának vágyában is. 

Egy túlnépesedett helyzetben, ahol minden tudat/test/lélek komple-
xum a más-ének állandó bombázásának van kitéve, érthető, ha a kü-
lönösen érzékenyek nem érzik annak vágyát, hogy más-ének szolgála-
tára legyenek. Ez megnöveli a vágy hiányának, avagy a vörös színű 
szaporodási energia blokádjának valószínűségét is. 

Egy kevésbé zsúfolt légkörben ugyanez az entitás a magány érzésének 
stimuláló hatására sokkal nagyobb vágyat érez arra, hogy felkutasson 
valakit, akinek szolgálatára lehet, szabályossá téve ezzel a nemi újrate-
remtő funkciót. 

31.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nagyjából hány korábbi, nőként leélt élet kell egy jelenlegi 
inkarnációjában férfinak született entitás számára egy erősen homo-
szexuális irányultság kifejlődéséhez? Csak körülbelül. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha egy entitás inkarnációinak durván 65%-át a jelen 
test komplexumával ellentétes nemi/biológiai test komplexumban 
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töltötte, akkor az entitás sérülékeny a városi területeitek aura megsér-
tésével szemben, és elképzelhető, hogy – ahogy mondjátok – homo-
szexuális beállítottságú lesz. 

Fontos itt megjegyezni, hogy habár sokkal nehezebb, de ebben a fajta 
kapcsolatban is lehetséges az entitás számára, hogy egy másiknak nagy 
szolgálatára legyen hűségben és őszinte zöld színű nem-szexuális jelle-
gű szeretetben, így küszöbölvén ki a nemiségén esett csorbát. 

31.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Timothy Leary a kutatásai alapján azt írta le, hogy a puber-
tás idején, azzal bezárólag, lenyomat képződik az entitás DNS kódjá-
ban, és hogy például a szexuális hajlamok beégetődnek az entitás korai 
szexuális tapasztalatai vagy az első néhány szexuális élménye következ-
tében. Ilyesmi valóban előfordul? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. A magányos szexuális élmények ter-
mészeténél fogva a legtöbb esetben valószínűtlen, hogy annak, amit 
önkielégítésnek neveztek, beégető hatása lenne a későbbi tapasztala-
tokra. 

Ez hasonlóan igaz némely olyan találkozásra, az e korcsoport béliek 
körein belül, ami esetleg homoszexuálisnak tekinthető. Valójában 
ezek gyakran kíváncsiságból fakadó, ártatlan szárnypróbálgatások. 

Mindamellett eléggé pontos a megállapítás, miszerint az első olyan 
tapasztalat, melynek a tudat/test/lélek komplexum beható résztvevője, 
beéget az entitásba egy preferencia készletet arra az adott életre. 

31.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kihasználja-e ezt az Orion csoport úgymond átjáróként 
entitások mondjuk olyan preferenciákkal való beégetésére, melyek 
negatív polaritás kiépüléséhez vezethetnek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ugyanúgy, ahogy mi konföderációbéliek próbáljuk 
kisugározni szeretetünket és fényünket az entitásokra mindenütt, ahol 
csak lehetőségünk adódik, beleértve a szexuális lehetőségeket is, 
ugyanúgy az Orion csoport is kihasznál egy lehetőséget, ha az negatí-
van orientált vagy ha az egyén negatívan orientált. 
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31.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Létezik-e olyan érzelmi hajlam, aminek semmi köze a 
női/férfi szexuális polaritáshoz, de amely mégis szexuális energia fel-
halmozódást képes előidézni egy entitásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A szexuális energia felhalmozódása rendkívül valószí-
nűtlen anélkül, hogy ne volna szexuális hajlam az entitás részéről. 
Talán nem értettük meg a kérdésedet, ám nyilvánvalónak tűnik, hogy 
kell egy szexuális tevékenység képességével rendelkező entitás ahhoz, 
hogy ő szexuális energia felhalmozódást éljen meg. 

31.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Inkább arra a lehetőségre gondoltam ezzel, hogy az Orion 
csoport befolyásolhatta a Harmadik Birodalom bizonyos tagjait, akik-
ről néhány feljegyzésben azt olvastam, hogy némely esetben szexuális 
élvezetet jelentett nekik entitások elgázosítása és meggyilkolása a gáz-
kamrákban. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Meg kell ismételjük, hogy ezek az entitások rendelkez-
tek a szexuális energia felhalmozás képességével. A gerjedelem kivá-
lasztása mindenképp az entitás választása. Annál az esetnél, amelyről 
te beszélsz, ezek az entitások erősen narancsszínben polarizáltak vol-
tak, s ekképp – lévén a halálba küldés a mások feletti végső hatalom-
gyakorlás – a mások feletti hatalom energiablokádjára akadtak rá, 
ennek aztán egy noha magányos, de szexuális úton történő kifejezésé-
vel. 

Ebben az esetben a vágy változatlanul megmarad, és gyakorlatilag 
csillapíthatatlan. 

Ha az emberek közti szexuális gyakorlatok teljes skáláját megfigyeled, 
akkor azt fogod találni, hogy vannak, akik effajta kielégülést élnek 
meg a mások feletti uralkodásban akár az erőszak, akár az uralkodás 
más fajtái révén. Valamennyi ilyen eset egy-egy példa energiablokád-
ra, mely szexuális jellegű. 

31.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Képes lehet-e tehát az Orion csoport arra, hogy entitásokba 
mondjuk, beleégesse ezt a narancsszín hatást, vagy megtették-e – így 
idézték-e ezt elő, erre szeretnék kilyukadni. Nem így kerültek át ezek 
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a gondolatok erre a bolygóra? Mert ha visszamegyünk a harmadik 
denzitás kezdetéhez, valahol léteznie kell egy kiváltó oknak erre. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennek az oka nem az Orion. Az ok az emberek szabad 
választása. Ezt némileg nehéz elmagyarázni. Megkíséreljük. 

A szexuális energiacserék és blokádok inkább megjelenési példái egy 
sarkalatosabb valaminek. Ennélfogva, amint az emberek nyitottá vál-
tak a harciasság és a bírvágy fogalmára, úgy ezek a különféle torzulá-
sok kezdtek egyre mélyebbre szivárogni az elme fáján a test komple-
xum kifejeződésekig, mely komplexumnál a nemi kifejeződés alapve-
tő. Vagyis ezek a szexuális energiaelzáródások, bár az Orion csakugyan 
befolyásolja és felerősíti őket, alapjában véve mégiscsak a földi embe-
rek által szabadon választott létezés szüleményei. 

Ez lesz az utolsó kérdés, hacsak nem maradt még valami tisztázandó e 
kérdés körül, vagy egynémely rövidebb megválaszolni való a lezárás 
előtt. 

31.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak azt kellene még tudnom, hogy ez a faji emlékezeten 
keresztül fejti-e ki a hatását, hogy így valamiképp a teljes lakosság 
megfertőződik? Ilyesmiről van tehát szó? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A faji emlékezet tartalmaz mindent, amit csak megta-
pasztaltak az egyedek. Így némileg – mondjuk úgy – szennyeződik 
még a szexuális is, ami saját kultúrátokban leginkább az ilyen-olyan 
hajlamosságokban mutatkozik meg ellenérdekelt kapcsolatokra vagy 
ahogy hívjátok, házasságokra, egymásnak a Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében való önkéntes odaadása helyett. 

31.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Pontosan erre akartam kilyukadni. Nagyon köszönöm. 
Hogy ne fárasszuk az instrumentumot, csak annyit kérdeznék még 
akkor, hogy tehetünk-e valamit a médium érdekében vagy a kapcsolat 
javítása céljából. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jó, ha tudod, hogy az instrumentum eléggé kimerült. 
A vételi csatorna nagyon tiszta. A vitális energiát ugyanakkor ala-
csonynak találjuk. Nem akarjuk teljesen lemeríteni a közvetítőt. Léte-
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zik azonban egy – mondjuk úgy – energiacsere, melyet megtisztelte-
tés/kötelességünknek érzünk felkínálni, mikor ez a közvetítő megnyit-
ja magát. Tanácsoljuk ezért az instrumentumnak, hogy körültekintés-
sel mérje föl vitális energiáit, mielőtt önmagát nyitott csatornaként 
felajánlja. 

Minden rendben. Lelkiismeretesek vagytok. 

Ré vagyok. Elhagyom ezt az instrumentumot és titeket az Egységes 
Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Te-
remtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai. 
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32.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

32.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van egy kisebb kérdésem, amit bedobnék így az elején, 
Jimtől. Felolvasom. „A közvetítő fizikai komplexuma a felépülés sza-
kaszában van most a vegyi anyag bevételéből. Ő mit sem tudott az 
ezzel létrehozott nyílásról. Hogyan lehetünk mi hárman, akik itt jelen 
vagyunk, jobban tisztában azzal, hogy miként jönnek létre tetteink és 
gondolataink nyomán ilyen és hasonló lyukak? Lehetséges, hogy efféle 
nyílásokat szándékunkon kívül akkor is létrehozunk, amikor ezen 
ülések során kérdéseinkkel bizonyos területekre tévedünk?” Majd 
pedig: „Mit tehetünk azért, hogy megvédjük magunkat a torzító befo-
lyásoktól? Van erre szertartás vagy meditáció?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Habár szimpatizálunk a hőn áhított vággyal, hogy 
szolgálatotokra legyünk abban, amit a kérdés jól példáz, válaszunkat 
behatárolja a Zavar Útja torzulás. Elmondunk néhány általános dol-
got, melyek segíthetnek az ügyben. 

Először is, mikor ez az instrumentum testi komplexumát a már tár-
gyalt eset hatására az alacsony vitális energia irányába torzította, azt 
egy felismerhető vegyi anyag okozta. Ez nem egy úgymond természe-
tes anyag volt, de a tudat/test/lélek komplexum sem volt kellően tisz-
tában a fizikális gyengeség irányába torzulásával. A – mondjuk úgy – 
mindennapi élet természetes tevékenységei, melyeket az entitás a he-
ves hatékonyságú vegyi anyagok elfogyasztása okozta torzulások nél-
kül él meg, mindenkor helyénvaló természetűnek tekinthetők. Nin-
csenek véletlenek, ennek az instrumentumnak a tettét is beleértve. 

Másodszor a pozitív ösvény járói számára negatív avagy meggyöngítő 
befolyások elleni védelem módozatait ez az instrumentum már igen 
nagy mértékig fölvonultatta. Gondoljátok csak végig, milyen esélyeket 
adtak ezen adott események a negatív befolyásoknak az instrumen-
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tumba belépni. Az instrumentum egyedüllétekor, és más-éneket érin-
tő tettei közben is a Teremtőre gondolt, folyamatosan dicsőítve és 
hálát adva a Teremtőnek a megélt tapasztalataiért. Ez cserébe olyan 
energiák kisugárzását tette lehetővé ezen adott entitásnak a másik énje 
felé, hogy katalizátorrá váljék a másik én azon képessége megnyitásá-
nál és megerősítésénél, hogy egy pozitívabban sarkosult állapotban 
működjék. Tehát olyan védelmet láthatunk itt, ami igen egyszerű. 
Adj hálát minden pillanatért. Lásd énedet és más-énedet a Teremtő-
ként. Nyisd ki a szíved. Mindig ismerd a fényt és magasztald. Ez 
minden szükséges védelem. 

32.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nagyon szépen köszönjük. Most pedig folytatnánk a teg-
napelőtti anyagot. Az volt a témánk, hogy a nemi polaritás miként 
játszik közre katalizátorként az evolúcióban, s hogy e katalizátornak 
miként lehet legjobban hasznát venni. Azzal, hogy visszatérek ehhez a 
témához, néhány olyan lyukat készülök kitölteni, amit lehet, hogy 
nem értünk még eléggé. 

El tudnád mondani a narancs és sárga sugár aktiválása közti különb-
séget? Ki szeretném dolgozni a vöröstől kezdve egészen az ibolyáig. A 
vöröset már lefedtük, mi tehát a különbség a narancs és sárga színsu-
gár aktiváltsága között? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A narancsszín az a befolyás vagy rezgési minta, amely-
ben a tudat/test/lélek a hatalmát gyakorolja egyéni szinten. Vagyis az 
egyének feletti hatalomgyakorlás narancsszínűnek tekinthető. Ez a 
színsugár elég intenzív volt az emberek között egyéni szinten. Ebbe a 
sugárba sorolhatjátok más-ének önálló egyéniséggel nem rendelkező-
ként, tehát rabszolgákként vagy tulajdonként történő kezelését, vagyis 
ahol semmilyen státuszt nem kapnak a más-ének. 

A sárga színű egy központi és igen erőteljes színsugár, és csoportok-
hoz, társaságokhoz vagy nagyszámú tudat/test/lélek komplexumhoz 
való viszonyában érinti az entitást. Ez a narancs – kijavítjuk magukat 
– ez a citrom színű vibráció a magja a harci cselekedeteknek, melyek-
nél entitások egyik csoportja szükséget és jogot érez entitások másik 
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csoportja fölött uralkodni és azok akaratára rákényszeríteni a maga 
akaratát. 

A negatív ösvény, ahogy mondanád, kombináltan használja fel a sárga 
és a narancsszín sugarat saját polarizációs mintáiban. Ezek a színsuga-
rak, egy felajánló módon használva, kontaktushoz segítik őket az in-
telligens végtelennel. A szexuális érintkezés szokásos jellege, ha elsőd-
leges rezgési mintákban az egyik fél sárga vagy narancs, egyfajta blo-
kád, majd pedig olthatatlan étvágy a blokád végett. Ha két én vibrál 
ezen a területen, akkor ott létrejön a szexuális érintkezésen keresztüli 
polarizáció lehetősége: az egyik entitás a megaláztatás és szolgaság 
avagy megkötözöttség gyönyörét éli meg, míg a másik az uralkodás és 
irányítás kéjét éli át egy másik entitás felett. Ily módon egy negatív 
polaritású szexuális energiacserét tapasztalnak meg. 

32.3 KérKérKérKérdező: dező: dező: dező: A február 17-én átadott anyagban a következőket mondtad: 
„A harmadik sugáron belül kétféle lehetőség van. Először is, ha mind-
ketten harmadik sugárral vibrálnak, akkor egy kölcsönösen erősödő 
energiacsere bontakozik ki”. Milyen színű a harmadik sugár ebben az 
anyagban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A sugár, amelyről ebben az anyagban beszéltünk, he-
lyesen a zöld színű vagy negyedik sugár. 

32.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehát javítsam ki ezt a harmadikat negyedikre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Így van. Kérlek, továbbra is keresd meg, ahogy neve-
zed, a számozással kapcsolatos hibákat, mivel ez a fogalom idegen a 
számunkra és fordítást kell végeznünk, ha úgy tetszik, ott, ahol szá-
mok szerepelnek. Ez egy folytatólagos gyengesége ennek a kontaktus-
nak az eltérés folytán a mi dolgaink és a tiétek között. A segítségedet 
nagyra értékeljük. 

32.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jó. Köszönöm. Úgy vélem, egyelőre bőséggel lefedtük a 
zöld színű sugarat, így aztán most kihagynám a zöld sugarat, és a kék 
színre térnék rá. Elárulnád nekem a zöld és a kék közötti különbséget, 
hogy a hangsúly a kéken legyen? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A zöld színű energiacserével immár eljutunk a nagy 
fordulóponthoz a szexuálisnál éppúgy, mint az összes többi tapasztala-
ti módozatnál. A zöld színt már kifelé lehet fordítani, amikor is az 
entitás inkább ad mintsem kap. A zöld színen túli első adás az elfoga-
dás vagy szabadság adása, ami így lehetővé teszi a kék színű energia-
csere fogadójának az elfogadottság érzését, felszabadítván ezzel az ille-
tő másik-ént, hogy a sugár adójának kifejezze önmagát. 

Megjegyeznénk itt, hogy onnantól, hogy a két párosuló tu-
dat/test/lélek elérte a zöld színű energiacserét, a további színsugarak 
anélkül is elérhetők számukra, hogy mindkét entitásnak egyenlő 
ütemben kellene fejlődnie. Így tehát az a kék színnel vibráló entitás 
vagy indigószínnel vibráló entitás, akinek a többi sugárvibrációja tisz-
ta, megoszthatja az adott energiát a zöld színű másik-énnel, katalizá-
torként működve így közre a másik-én folytatódó tanulás/tanításában. 
Amíg a másik-én nem éri el a zöld színt, efféle, színsugarakon keresz-
tüli energiatranszfer nem lehetséges. 

32.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A következő kérdésem az indigó színhez tartozik. Van-e 
különbség az indigó ill. kék színű energiacserékben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az indigó sugár, hogy úgy mondjuk, a Teremtő én-
ként ébredő tudatossága; így akinek az indigószín vibrációi aktiválód-
tak, az energiacserét képes felajánlani Teremtőtől Teremtőig. Ez a 
szakramentális jelleg kezdetét jelöli az úgymond kétnemű szaporodási 
aktusban. Egyedülálló abban, hogy a más-énnek való felajánlás során 
a mindenséget, a teljességet, az egységet hordozza magában. 

32.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: És végül, az ibolyaszín. Mi a különbség az ibolyaszín és a 
többi sugár között? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az ibolyaszín, csakúgy, mint a vörös, konstans a sze-
xuális élményben. Megtapasztalása a másik-én részéről torzulhat, de 
teljesen figyelmen- vagy érzékelésen kívül is hagyódhat. Mindazonál-
tal az ibolya sugár, lévén, hogy a tudat/test/lélek komplexum végösz-
szege és lényege, körülveszi és betölti a tudat/test/lélek komplexum 
minden tettét. 
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32.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az ilyen természetű energiacserék előfordulnak a negyedik, 
ötödik, hatodik, hetedik denzitásokban is – úgy értem, mindegyik 
színű? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A színsugaraknak, ahogy érted őket, olyannyira más 
jelentőségük van a következő, az azt követő stb. denzitásokban, hogy 
negatív értelemben kell válaszolnunk a kérdésedre. Energiacserék csak 
a negyedik, ötödik és hatodik denzitásokban lépnek fel. Ezek még 
mindig olyanok, amit polarizált természetűnek mondanál. Ám e di-
menziók képessége végett, hogy az egyének közötti harmóniákat meg-
lássák, az entitások azokat a párkapcsolatokat választják, amelyek 
harmonikusak s így állandó energiatranszfert tesznek lehetővé, és a 
test komplexumok szaporodását, amit valamennyi denzitás felhasznál. 

Az ötödik és hatodik denzitásban a folyamat eltér attól, amilyennek 
azt képzelhetitek, de az alapja még itt is a polaritás. A hetedik 
denzitásban nem ez a sajátos energiacsere van, mivel ott már nem 
szükséges a test komplexumok körforgása. 

32.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Abból, amit korábban átvettünk, feltételezem, hogy a Föl-
dön ma, de már a múltban is, negyedik, ötödik, hatodik denzitású 
Vándorok éltek, élnek. Amikor itt a denzitásunkban egy időre Ván-
dorként fizikálisan megtestesülnek, akkor a különböző színsugarak 
tekintetében miféle polarizációk hatnak rájuk? El tudnád mondani? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Úgy hiszem, megragadtam kérdésed lényegét. De 
kérlek, kérdezz tovább, ha nem kielégítő a válasz. 

A negyedik denzitású Vándorok, akikből nem sok van, hajlamosak 
olyan entitásokat választani, akik szeretettel telinek tűnnek, vagy 
akiknek szeretetre van szükségük. Az együttérzés végett, amellyel 
más-éneket szemlélnek, nagy a lehetősége/valószínűsége, hogy az enti-
tások hibás döntéseket hoznak. 

Az ötödik dimenziójú Vándor olyan, akit nem érint túlságosan a má-
sik-én különböző sugarainak ingere, és a maga módján akkor kínálja 
fel önmagát, amikor erre szükséget lát. Az ilyen entitások nem való-
színű, hogy népetek mondjuk úgy, szokásához híven házasságra lépje-
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nek, s igen valószínűen a gyermekvállalástól és a gyermekneveléstől is 
idegenkednek amiatt, hogy tisztában vannak a planetáris vibrációk 
alkalmatlan voltával a világosság denzitásának harmonikus rezgéseihez 
képest. 

A hatodik denzitású, akinek szaporodását ahhoz hasonlíthatjátok, 
amit ti fúziónak neveztek, nagy valószínűséggel és jelentős mértékig 
tartózkodni fog a testi komplexum kétnemű szaporodási programjá-
tól, s ehelyett felkutatja azokat, akikkel a szexuális energiacsere a teljes 
eggyé olvadás, amennyire azt a harmadik denzitásban megvalósítani 
lehetséges. 

32.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kifejtenéd kissé bővebben, mit értesz az alatt, hogy teljes 
eggyé olvadás? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az egész teremtés az Egy Teremtőtől való. Ekképp az 
olyan felosztás, amiben a szexuális tevékenység pusztán a test komple-
xumhoz tartozó, egy mesterséges felosztás – vagyis minden dolgot 
lehet egyformán szexuálisnak tekinteni: a tudatot, a testet és a lelket, 
melyek mind az entitás polaritásának részei. Ekképpen a szexuális 
fúzió felfogható a tudat, a test és a lélek ahogy mondanátok, nemi 
közösüléssel együtt vagy a nélkül járó totális eggyé olvadásaként egy 
olyasmiben, ami az egymás lénye iránti gyönyör és élvezet hogy úgy 
mondjuk, állandó orgazmusaként érződik. 

32.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis tehát a harmadik denzitásba való leszületés követ-
kezményeként sok, magasabb denzitásokból származó Vándornak 
jelentős gondja akad az eltérő beállítottság miatt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az efféle, ahogy hívod őket, problémák lehető-
ség/valószínűsége, a hatodik denzitás harmadikba történő inkarnációja 
folytán, elég nagy. Ez nem szükségszerűen gond – ha ekképpen kívá-
nod megnevezni. Ez mindig az e szituációban vagy rezgés-
szint-viszonylagossági helyzetben lévő tudat/test/lélek komplexumok 
egyedi beállítottságának függvénye. 

32.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudnál példát mutatni arra, hogy a különböző színek… 
nehéz ezt a kérdést megfogalmazni. Nem nagyon találok megfelelő 
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szavakat. Arra próbálok eljutni, hogy honnan – úgy mondanám: ered 
– a különböző színek funkciója, vagy hogy mint funkcióknak a tuda-
tosság különféle megjelenési formáiban, mi az eredetük magja. Nem 
tudom, hogy ez a kérdés így elégséges-e. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdés elegendően tiszta ahhoz, hogy megpróbál-
junk magyarázatot adni ebben az intellektuális elme számára, miképp 
azt megfigyelted, nem könnyen felfogható anyagban. A vibráció ter-
mészete olyan, hogy úgy tekinthető, mint ami matematikailag szűk 
vagy keskeny lépcsőfokokkal rendelkezik. E lépcsőfokok úgy szemlél-
hetők, mint amiket kontúrvonalak határolnak. Minden körülhatáro-
láson belül a vibrációk vagy színek végtelen árnyalata található. 

Ám a határhoz közelítve, a körvonal átlépéséhez erőkifejtés szükséges. 
Ezek a színek denzitásotok határvonal felosztásának leegyszerűsített 
kifejezési módja. Van még az idő/tér-megfelelő, ami meg vehető úgy, 
mint maga a szín egy módosult nézőszögből. 

32.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Egy entitás a fizikai harmadik denzitásban 
váltogathat-e széles körűen a teljes palettán, vagy pedig elég jól be van 
állva egy színre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz a mostani munka utolsó teljes kérdése. Kérlek, 
fogalmazd újra az érthetőség kedvéért. 

32.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak arra gondoltam, hogy mondjuk egy személy, aki 
elsődlegesen zöld színben aktivált, váltogatja-e mindkét irányba a zöld 
színt kisebb vagy nagyobb mértékben az energiaaktiválás szempontjá-
ból, vagy pedig megmarad elsődleges zöld színűként? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Felfogtuk az általad kért anyag újdonságát. Azért nem 
volt világos, mert úgy gondoltuk, hogy ezt az anyagot már átbeszél-
tük. A már átvett rész a következő: A zöld színben aktivált mindig 
sebezhető marad a sárga vagy narancs színű birtoklásra, főként a sárga 
színűre, de gyakran narancsszínbe is visszaesik. Félelem a birtoklástól 
vagy attól, hogy őt birtokolják, vágy a birtoklásra, vagy arra, hogy őt 
birtokolják – ezek azok a torzulások, melyek a zöld színű energiacsere 
deaktiválását okozzák. 
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Az új anyag pedig ez: mihelyst elérte a zöld sugarat, az entitás azonnal 
be is léphetne a kék színbe, ez csupán az egyén erőfeszítésére vár. Az 
indigó sugár már csak jelentős fegyelmen és gyakorláson keresztül 
nyílik meg, mely szorosan kötődik az én elfogadásához, nemcsak a 
polarizált és kiegyensúlyozott énként, hanem a Teremtőként is, tehát 
egy végtelenül értékes entitásként. Ez kezdi el felaktiválni az indigó 
színsugarat. 

32.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Van-e rövidebb kérdésed, mielőtt lezárunk? 

32.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt hiszem, hogy bármilyen kérdés túl hosszú lenne, így 
csak azt kérdezném meg, hogy tehetünk-e valamit az instrumentum 
kényelemérzetéért vagy a kontaktus javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden jó. Felhívjuk nemcsak az instrumentum, 
hanem mindenki figyelmét arra, hogy az instrumentum kimerülésé-
nek elkerüléséhez és a kapcsolati szinthez szükséges vitális energiákra 
jól odafigyeljen. A lehető leglelkiismeretesebbek vagytok, barátaim. 
Veletek leszünk. 

Most elhagylak benneteket az Egységes Végtelen Teremtő szereteté-
ben és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és 
békéjében örvendezve. Adonai. 
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33.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálok. 

33.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Legutóbbi ülésünkkor azt mondtad, hogy mindenki az 
üléseken jól figyeljen oda az instrumentum kimerülésének elkerülésé-
hez és a kapcsolati szinthez szükséges vitális energiákra. Úgy értetted, 
hogy minekünk – hogy Jim és én figyeljünk oda, hogy az instrumen-
tum gondoskodik-e az instrumentum vitális energiáiról vagy pedig a 
sajátunkéra figyeljünk oda? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden entitás saját magáért felelős. Az itt fellépő 
folyamat működése elsősorban a harmadik denzitású fizikai testi 
komplexum és a velejáró fizikai anyag felhasználását foglalja magában 
annak érdekében, hogy hangot kapjanak ezek a szavak. Következés-
képp az instrumentumnak nagy gondot kell fordítania az életenergiái 
folyamatos szemmel követésére, mert mi nem szeretnénk kimeríteni 
az instrumentumot. 

Másodsorban a támogató csoport szerepe elsőként ennek a kontak-
tusnak a védelmében, másodikként az instrumentum energizálásában 
és vitális energiái élénkítésében keresendő. 

Ez a támogató csoport, a mögöttes harmóniának köszönhetően, min-
dig is nagyon stabil természetű volt a szeretetben és fényben való vé-
delem tekintetében, ezáltal biztosítva e szűk sávú kontaktus fennma-
radását. Azonban a támogató tagok bármelyike életenergiájának kime-
rülése esetén az instrumentum nagyobb adagokat kényszerül elhasz-
nálni saját vitális energiáiból, vagyis jobban lemeríti magát attól, mint 
ami hosszú távon előnyös lehetne. 

Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy bocsánatotokat kérjük szabad aka-
ratotok eme megsértése végett. Mindamellett a mi torzulá-
sunk/meglátásunk az, hogy ti ezt az információt részesítenétek előny-
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ben, semmint teljesen a saját odaadási torzulásotokra hagyatva kimerí-
teni az instrumentumot vagy kimeríteni a csoportot egészen addig a 
pontig, ahol a kontaktus már nem fenntartható. 

33.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudnál nekünk tanácsot adni a lehető legjobb erőnlét 
megőrzésére a kapcsolat fennmaradása érdekében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A médium helyes táplálására vonatkozólag már nyúj-
tottunk információkat. Ennélfogva csak önmagunkat ismételjük álta-
lánosságban kétféle módon. 

Először is azt javasoljuk, hogy ahelyett, hogy úgymond dacosak és 
elutasítók lennétek egy fizikai komplexum gyengeség torzulással 
szemben, jó megosztani ezt a torzulást a csoporttal, s ezzel talán úgy-
mond kivenni a kontaktus egy lehetőségét, ha az nagyon kimerítő 
lenne az instrumentumnak, hátha kínálkozik majd egy másik alka-
lom, amelyben a közvetítő már megfelelően támogatott. 

Másodszor a harmóniában megkezdett munka folytatódhat. Harmó-
nia, hálaadás, az alkalmak és a Teremtő magasztalása – ezek a ti vé-
delmetek. Ezek a mi tanácsaink. Nem bocsátkozhatunk részletekbe, 
mivel a szabad akaratotok lényegi ebben a kontaktusban. Miképp 
mondtuk, csak azért beszélünk erről a témáról, mert felfogásunk sze-
rint ti e kapcsolat hosszú távú fennmaradására irányultok. Ez szá-
munkra elfogadható. 

33.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nagyon köszönjük. Az instrumentumnak van egy úgyneve-
zett színterápiás készüléke, és miután az előző ülésen a különböző 
színek fogalmáról beszélgettünk, így azon tűnődtem, hogy ezek vala-
milyen módon talán érvényesek a színterápia elvére is, egyes színeknek 
a fizikai testre való vetítésekor. Van-e ennek valami előnyös hatása és 
mondanál-e valamit róla? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a terápia, miként hívjátok, némileg nehézkes és 
változékonyan hasznos eszköz az entitás tudat/test/lélek komplexu-
mában olyan energiák vagy vibrációk serkentésére, melyek segítségére 
lehetnének az entitásnak. Az eszköz változékonyságát elsősorban a 
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felhasznált színek valódiságának hiánya, másodsorban az emberek 
vibrációra való érzékenységének szélsőséges szórása okozza. 

33.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Gondolom, hogy valódi színt a fénynek egy adott színű 
kristályon való átengedésével tudnánk elérni. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lenne az egyik útja a színhűség megközelítésének. 
A, mit úgy neveztek, hogy minőségellenőrzés kérdése az, hogy a fel-
használt celluloid változó színű. Ez nem nagy, sőt szemmel nem is 
látható eltérés, ámbár speciális alkalmazásoknál mégis szerepe van. 

33.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Talán egy fehér fényt színképére szétbontó prizma használa-
ta, a spektrum nem kívánt részeinek leárnyékolásával és a felhasználni 
kívánt szín résen keresztüli átengedésével még alkalmasabb lenne. 
Igaz? 

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

33.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Azon gondolkodtam, létezik-e a tapasztalások-
nak egy előre megírt programja, mely az egyénnek a napi élete során 
megteremti a megfelelő katalíziseket. Ha vesszük például saját napi 
életünket, abban sok olyan dologgal találkozunk, amit megélhetünk. 
Tekinthetjük e tapasztalatokat úgy, hogy merő véletlen idézi elő őket, 
de vehetjük a saját gondos tervezésünk eredményének is ezeket: pél-
dául találkozásokat vagy helyszínekre eljutást. Azon tűnődtem, hogy 
futhat-e egy, ha mondhatnánk, színfalak mögötti katalizátorprogra-
mozás a gyorsabb növekedéshez éppen szükséges tapasztalások megte-
remtésére egyes entitásoknál. Van ilyen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Úgy véljük, megértettük kérdésed lényegét. Kérlek, ha 
tévedünk, kérj további tájékoztatást. 

Az az újraszülető entitás, amelyik már tudatára ébredt inkarnációs 
körfolyamatainak és ekképpen maga programozza saját tapasztalásait, 
megválaszthatja a katalízis mennyiségét, vagy másképp megfogalmaz-
va az egy inkarnációban megtapasztalni és megtanulni felvállalt leckék 
számát. Ez nem jelenti azt, hogy minden előre elrendeltetett, inkább 
azt, hogy az eseményeket láthatatlan irányvonalak alakítják, melyek e 
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programozás szerint működnek. Ekképp ha egy lehetőséget elszalaszt, 
akkor egy másik fog feltűnni, amíg az élettapasztalás mondjuk úgy: 
tanulója fel nem fogja, hogy itt egy lecke kínálkozik a számára, és neki 
nem lát, hogy elsajátítsa azt. 

33.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis ezek a leckék hogy úgy mondjam, átprogramozha-
tók az élet előrehaladtával. Tegyük fel, az entitás egy hajlamot fejleszt 
ki, melyet leszületése előtt valójában nem is akart kibontakoztatni. 
Ekkor szóba jöhet olyan tapasztalások beprogramozása, melyek révén, 
kiegyenlítéssel, lehetősége adódik a hajlamon könnyíteni. Jól mon-
dom? 

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

33.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Ez akkor arra a sejtésre enged következtetni, 
hogy az entitás fejében lévő orientációnak van csak jelentősége, ha 
mondhatom. Az általa tapasztalt fizikai katalizátort, tekintet nélkül, 
hogy mi történik vele, szigorúan az ő fejében lévő irányultság fogja 
meghatározni. Példaként (… a példa törölve …) is a katalizátort kor-
mányzó irányultság kinyilvánítása lenne. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jobbnak látjuk nem alkalmazni jól ismert példákat, 
mondásokat vagy szállóigéket a felétek való kommunikációnkban, a 
töméntelen mennyiségű torzulás végett, amin minden jól ismert 
mondás keresztülment. Ennélfogva a kérdésed első részét válaszolhat-
juk meg, azzal a kéréssel, hogy a példát töröljétek. Legjobb tudomá-
sunk szerint teljesen igaz, hogy a tudat/test/lélek komplexum orientá-
ciója avagy polarizációja kelti az egyén által generált percepciókat.  

Ebből kiindulva a következő jelenetet figyelhetitek meg a sarki élelmi-
szerboltotokban. Az előttetek állónak nincs elegendő pénze. Az egyik 
entitás ekkor az alkalmat lehet, hogy lopásra használja. Egy másik 
talán arra látja alkalmasnak, hogy egy csődtömegnek érezze magát. 
Egy harmadik mit sem törődve a helyzettel, esetleg visszapakolja a 
legkevésbé szükséges árucikkeket, kifizeti amit ki tud, és megy a dol-
gára. A mögöttetek álló, aki csak figyel, együttérezhet, érezhet sértett-
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séget, amiért egy nyomorúság sújtotta személy mellett áll, érezhet 
nagylelkűséget, érezhet közönyt. 

Megfelelőbben látod-e már a párhuzamokat? 

33.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Igen. Akkor ebből következtetni fogok arra az elképzelésre, 
ami egy kicsit bonyolultabb, mivel ahogy korábban magyaráztad, még 
a negyedik denzitású pozitív oldalnál is létezik a védekező technika 
gondolata, viszont a negyedik denzitás felett a védekező technikát már 
nem alkalmazzák. Jelen tapasztalásunkban a védekező és a támadó 
technikák nagyon is használatban vannak. 

Azt feltételezem, hogy ha egy entitás az ő gondolataiban kellően erő-
sen pozitív irányba polarizált, akkor neki nem lesz szüksége védekező 
technikára, mivel tőle sosem lesz eredeztethető védekező technika 
bevetésének alkalma. Jól gondolom? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem tudható. Mindenesetre, ahogy mondtuk,6 a 
tapasztalatokat programozni képes entitás megválaszthatja a megtanu-
landó leckék számát és intenzitását. 

Lehetséges, hogy egy szélsőségesen pozitívan orientált entitás olyan 
helyzeteket programozzon elő magának, melyek próbára teszik a ké-
pességét a védekező technikától való tartózkodásra egészen akár énjé-
nek vagy más-énjének fizikai haláláig. Ez egy intenzív lecke és nem 
ismert – hogy úgy mondjuk –, hogy az entitások mit programoztak. 
Ha kívánjuk, beleolvashatunk ebbe a programba. Ez azonban áthágás, 
és mi úgy döntünk, nem tesszük. 

33.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megkérdezném, hogy ismerős-e neked A kilencedik alakzat 
című mozifilm. Ismeritek ezt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Letapogatjuk elme komplexumodat és látjuk ezt A 
kilencedik alakzatnak nevezett alakzatot. 

33.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a film vászonra vitte pont ezt a gondolatot, amelyről 
most itt beszélünk. Az entitásnak, az ezredesnek döntést kellett hoznia 

                                                 
6 Ld. 33.6 
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a fenti kérdésben. Látva a filmet, az ő polarizációján gondolkodtam. 
Be is adhatta volna a derekát – hogy úgy mondjam – a negatív erők-
nek, de ő ehelyett a barátja megvédését választotta. Meg tudjátok-e 
becsülni, hogy mi sarkosít pozitívabban: megvédeni a pozitívan orien-
tált entitást, vagy pedig tűrni a negatívan orientált entitások elnyomá-
sát? Megválaszolhatod ezt egyáltalán? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés látókörébe veszi a sajátotokon kívül a ne-
gyedik denzitást is, és a rá adható válasz talán legjobban a Jehoshua 
nevű entitás cselekedetén érzékelhető, akit ti Jézusnak hívtok. Ezt az 
entitást a barátai akarták megvédeni. Az entitás emlékeztette barátait, 
hogy tegyék el a kardot. Az entitás ezután átadta magát, hogy fizikai 
halálra ítéljék. 

A késztetés, hogy a szeretett másik-ént védelmezze, végigkíséri az egész 
negyedik denzitást, mely az együttérzésben bővelkedő létszint. Ettől 
többet nem mondhatunk, de nem is szükséges. 

33.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Közeledve a mesterciklus végéhez, az entitások 
számára növekvő mennyiségű katalizátor várható. Azon tűnődtem, 
hogy miközben a planetáris rezgések némiképp nem illenek a negye-
dik denzitású vibrációkhoz és a beindítás fokozódik, nem okoz-e ez 
kicsivel nagyobb polarizációt s így a katalizátor végett kicsivel na-
gyobb pozitív szüretet, ugyanakkor nagyobb negatív polarizációt is, 
ami viszont valamivel nagyobb negatív szüretet idéz elő ezen átmeneti 
mechanizmus által, mely sajnálatos módon némelyest nagyobb katali-
záló erővel rendelkezik, mint hogyha egy magasabb tudatossági szintet 
tudott volna elérni a bolygó. Vajon tényleg így történik? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdést két részletben kell megválaszolnunk. 

Először is, a földi katasztrófák – ahogy mondanátok őket – tünetei a 
nehézkes szüretnek semmint tudatosan beprogramozott beindítói a 
szüretnek. Következésképpen mi nem foglalkozunk velük, mivel ezek 
véletlenszerűek az afféle tudatos katalizátorokhoz képest, amiket mó-
dunkban áll elérhetővé tenni. 
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A második rész pedig ez: az általatok földi változásoknak nevezett 
véletlenszerű katalizátorok eredményei szintén véletlenszerűek. Így 
tehát egyaránt láthatunk pozitív irányú és negatív irányú valószínűsé-
gi/eshetőségi örvényeket. Azonban amint lesz, úgy lesz. A tudatos 
beindítás igazi lehetősége nem a földi változások hatásköre, hanem a 
megtestesülések rangidősségi rendszerének eredménye, mely a szüret 
idejére azokat helyezte testbe, akiknek legjobb esélyük van az életta-
pasztalatok felhasználására a begyűjthetővé váláshoz. 

33.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezt a rangidősségi rendszert az önmagát szolgáló oldal 
szüretelhetővé válásához is felhasználják az illető oldalon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Még egy teljes kérdést kérdezhetsz a mai 
alkalommal. 

33.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jó. Szeretném, ha felsorolnád a katalitikus tapasztalatok 
keltésére hivatott azon legfőbb mechanizmusokat, melyek nem járnak 
más-énekkel való kölcsönhatással. Ez lenne a kérdésem első fele. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdésből azt szűrjük le, felismered, hogy a kataliti-
kus tapasztalások elsődleges mechanizmusa a harmadik denzitásban a 
másik én. A többi beindító befolyás listája: először a Teremtő világ-
egyeteme, másodszor az én. 

33.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Fel tudnál sorolni az énhez tartozó alfejezeteket, vagy hogy 
mely módokon lehet katalitikus hatással az én tapasztalatok létrehozá-
sára? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Először is a nem megnyilvánult én. Másodszor az én 
az én és más-ének által alkotott társadalmi én viszonylatában. Har-
madszor az én és a kütyük, játékok kölcsönhatása, és az én/más-én 
találmányok nyújtotta szórakozás. Negyedszer az én kapcsolata azok-
kal a jegyekkel, melyeket háborúnak és háborús szóbeszédnek hív-
hatsz. 

33.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Én a fizikai fájdalom katalízisére gondoltam mint lehetőség-
re. Az ebbe az alfejezetbe tartozik? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, a meg nem nyilvánult én alfejezetébe so-
rolható be, tehát az én, amelynek nem szükséges más-én ahhoz, hogy 
megnyilvánuljon vagy hasson. 

33.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még időnk a kérdés második felére, mely a más-énnel 
folytatott tevékenységgel járó, katalízist kelteni hivatott főbb mecha-
nizmusok felsorolása. Van még időnk erre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Sok időtök van erre, mivel kifejezhetjük ezt a listát 
kétféle módon is. Vagy vég nélkül beszélhetünk, vagy pedig egyszerű-
en azt mondjuk, hogy az ént és más-ént érintő bármely cselekvés ren-
delkezik minden az én és más-én közti potenciálkülönbségként meg-
húzódó katalizáló lehetőséggel, amit féken tart és alulról megtámaszt a 
Teremtő énkénti és más-énkénti állandó valósága. Továbbkérdezhetsz 
erről a témáról, ha konkrét ismereteket szeretnél. 

33.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy gondolom, hogy ennyi elegendő mostanra. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Van-e még egy vagy két rövid kérdésed, mielőtt lezár-
juk ezt a munkaülést? 

33.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hű, egy pillanat. Nem hiszem, hogy tudnék most olyat 
kérdezni, ami elég rövid lenne. Egy pillanat. (papírlap-zörgés) Igen, 
van itt egy kérdés. Látszik-e különbség az ibolyaszín sugár aktivitásá-
ban vagy fényességében azoknál, akik a pozitív és a negatív negyedik 
denzitás belépőszintjénél járnak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. A pozitív negyedik denzitásúak ibolyaszín 
sugarát körülszínezi a zöld, a kék és az indigó energiahármas. Ez a 
színárnyalat olyan, mint mikor a szivárvány vagy ahogy ismeritek, a 
prizmafény egy szeletét szemlélitek, aholis a sugarak jól kivehetően 
elkülönülnek. 

A negatív negyedik denzitásúak ibolyaszín sugarának, mondjuk úgy, 
aurájában a vörös, a narancs és a sárga árnyalatok találhatók, aholis e 
három sugár inkább zavaros, mintsem elkülönült. 

33.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak egy kis hozzáfűzésként ehhez a kérdéshez: hogy néz ki 
az ötödik és a hatodik denzitásúak színsugara? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csak közelítően beszélhetünk. Ugyanakkor reméljük, 
megérted – úgymond –, hogy jellemző különbség van az egyes 
denzitások színfelépítésében.  

Az ötödik denzitást talán legjobban úgy lehet szemléltetni, hogy a 
vibrációja rendkívül fehér. A hatodik denzitás fehérsége már egy arany 
minőséget is hordoz, ahogy ti érzékelnétek. Ezek a színek ahhoz köt-
hetők, ami a negyedik denzitásban elsajátított együttérzés belevegyíté-
se a bölcsességbe, illetőleg a hatodikban a bölcsesség visszaintegrálása 
az együttérzésnek egy egységesített, bölcsességgel szemlélt fölfogásába. 
Ez az arany nem a ti színképetek szerinti, hanem olyan, amit úgy 
mondanátok, hogy élő. 

Még egy rövid kérdést feltehetsz. 

33.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor azt kérdezném meg, hogy tehetünk-e valamit az 
instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a működés jó. Próbáltok lelkiismeretesek lenni. 
Köszönjük nektek. Ha szabad elmondanunk, élveztük víziódat, mely-
ben társas memória komplexumunk iszik egy folyadékotokból, mi-
közben ezen az instrumentumon keresztül beszél. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében 
és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő erejé-
ben és békéjében. Adonai. 
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34.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

34.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum tudni szeretné, hogy egy nap két rövi-
debb edzési szakasz megfelelőbb lenne-e számára, mint egy hosszú. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. A fizikai komplexum gyakorlatainak 
helyes konfigurációjában azon három hónapos időszakban, ami alatt 
az instrumentum ki van téve a fizikai komplexum torzulások elmé-
lyíthetőségének, a fizikai komplexum megerősítése szükséges. Ez he-
lyesen úgy értelmezhető, hogy egy fő edzési szakaszt jelent, melyet a 
napi ciklusotok kései részében, az esti meditáció előtt követ még egy, 
az elsőhöz képest körülbelül fele akkora hosszúságú edzési szakasz. Ezt 
megerőltetőnek érzi majd az instrumentum. Mindazonáltal megerősí-
tő hatása lesz a fizikai komplexumra és csökkentő hatása a kitettségre, 
amivel vissza lehetne élni. 

34.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nagyon köszönjük. Az általános kérdések következnek. Egy 
korábbi alkalommal említetted, hogy a nyolcadikba avagy az intelli-
gens végtelen fokozatába való belépés lehetővé teszi a tudat/test/lélek 
komplexum számára, hogy a ciklus folyamán kívánsága szerint bár-
mely időben/térben leszüreteltessék. Amikor behatol erre a nyolcadik 
szintre, mit tapasztal akkor a behatolást végző entitás? Elmondanád 
nekünk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az intelligens végtelen érzékelését illetően minden 
entitás tapasztalata egyedi. Inkarnált állapotú érzékelése a határtalan 
örömtől a mások szolgálata iránti erős eltökéltségig terjed. Az intelli-
gens végtelent elérő entitás a leggyakrabban elmondhatatlan 
profunditásúként írja le az élményt. Mindazonáltal az entitásoknál 
nem szokott jelentkezni az inkarnáció megszűntetésének azonnali 
vágya. Jellemzőbb, hogy erősen kommunikálni vagy hasznosítani kí-
vánják e tapasztalatot mások megsegítésére. 
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34.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondhatod-e, mit éltem meg, ha jól emlékszem, 1964 
környékén, amikor is meditáció közben úgy gondolom, hogy egy 
másik denzitást és másik bolygót láttam, és olyat, mintha erre a boly-
góra költöznék. El tudod mondani, hogy miféle élmény volt ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Némi bajt látunk a teljes felfedésben a beletolakodás 
okán. Megelégszünk annak sejtetésével, hogy ez az entitás, amely nem 
áll készen alávetni magát a mások által beindított hipnotikus regresz-
szió folyamatának, másként is kapott lehetőségeket lénye megértésére. 

34.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Definiálnád a karmát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Felfogásunk a karmáról az, ami úgy nevezhető, hogy 
tehetetlenség. A mozgásba hozott tettek a kiegyenlítődés elve szerint 
maradnak mozgásban egészen az őket irányító avagy magasabb elvek-
hez történő folyamodásig, mely a ti féketekhez vagy ütközőtökhöz 
hasonlítható. A tettek tehetetlenségének e megállítóját megbocsátás-
nak nevezhetjük. A két fogalom egymástól elválaszthatatlan. 

34.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha egy entitás úgynevezett karmát hoz létre egyik inkarná-
cióban, történik-e ekkor programozás, aminek révén időnként katali-
zátort él át, mely által eljuthat a megbocsátásig, vagyis a karma enyhí-
téséhez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így, általánosságban, igaz. Ám közben mind az én, 
mind bármely belerángatott más-én is bármikor jobbíthat e mintákon 
a megértés, elfogadás és megbocsátás folyamatán keresztül. Ez érvé-
nyes az inkarnációs minta akármely pontján. Vagyis az, aki mozgásba 
hozott egy tettet, megbocsáthat magának, hogy többé nem követi el 
ugyanazt a hibát. Ez is lefékezi vagy megállítja az úgynevezett karmát. 

34.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Tudnál-e példát mondani tanulást ösztönző 
katalitikus működésre legutóbbi ülésünk minden egyes soron követ-
kező alfejezetéhez? Tudnál-e példát mondani arra, mikor a nem meg-
nyilvánult én tanulási katalizátort produkál? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megfigyeltük érdeklődésedet a fájdalom katalízise 
iránt. Ez a tapasztalás a leggyakoribb az entitásaitok körében. A fájda-
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lom lehet a fizikai komplexum fájdalma. Gyakrabban az elme- és ér-
zelmi komplexum fájdalma. Némely kevés esetben spirituális komple-
xum jellegű. Ez lehetőséget teremt a tanulásra. A megtanulandó lec-
kék változóak. Majdnem mindig közéjük tartozik a türelem, a tole-
rancia, és a könnyedség képessége. 

Igen gyakori, hogy az érzelmi fájdalom katalizátora, legyen az vagy 
egy szeretett más-én fizikai komplexumának halála vagy bármilyen 
más látszólagos veszteség, egyszerűen az ellenkező hatást váltja ki: 
megkeseredettséget, türelmetlenséget, neheztelést. Ez a balul elsült 
katalízis. Ezeknél az eseteknél, aztán, az egyén pótlólagos katalizátort 
kap, s a nem megnyilvánult én számára további lehetőségek kínálkoz-
nak fel az önmaga mindent-megenyhítő Teremtőként való felfedezé-
sére, aki tartalmaz mindent, ami csak van, s aki csordultig telt öröm-
mel. 

34.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Amiket úgy nevezünk, mint fertőző betegségek, szerepet 
játszanak-e ebben a folyamatban, már ami a nem megnyilvánult ént 
illeti? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az úgynevezett fertőző betegségek azok a második 
denzitású entitások, amelyek erre a fajta katalízisre kínálnak lehetősé-
get. Ha a katalizátor szükségtelen, akkor ezek a második denzitású 
élőlények – ahogy neveznéd őket – hatástalanok. Minden ilyen általá-
nosításnál kérlek, vegyétek figyelembe, hogy előfordulnak anomáliák, 
így minden körülményről nem beszélhetünk, hanem csak az általános 
működésmódról, miként ti azt tapasztaljátok. 

34.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Amiket mi úgy nevezünk: születési rendellenességek, milyen 
szerepet játszanak a folyamatban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a tudat/test komplexum-teljesség programozásának 
harmadik denzitású tudat/test/lelkében megnyilvánuló része. A rend-
ellenesség előre betervezett olyan korlátként, mely az entitás teljesség 
komplexum által megválasztott tapasztalássor része. Ide tartoznak a 
genetikai hajlamok is, ahogy nevezhetitek őket. 
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34.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Megadnád ugyanezt a felvilágosítást az én és a 
társadalmi én viszonylatában is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A nem megnyilvánult én leckéinek vélheti azokat, 
amik a tudat/test/lélek komplexum energia-beáramlási központjai 
valamelyikét fejlesztik. A társaság és az én kölcsönhatásai leggyakrab-
ban a második és a harmadik energiaközpontra koncentrálódnak. 
Tehát a társadalmat átformálni vagy megváltoztatni próbálók legaktí-
vabbjai vagy a személyes igazuk érzetéből dolgoznak, vagy pedig olyan 
válaszokkal vélnek rendelkezni, melyek megfelelőbb hatalmi felállást 
eredményeznének. Orientáció szempontjából úgy tekinthetjük, hogy 
ez a negatívtól a pozitívig a teljes ívet befutja. Mindkét irányultság 
ezeket az energiasugár-központokat aktiválja fel. 

Van néhány kevés egyén, akinél a társadalom megsegítésének vágya 
zöld színű vagy afeletti természetű. Ám ezek az entitások kevesen van-
nak azon negyedik színsugarú, ha szabad mondanunk: megértés okán, 
hogy az önként nyújtott univerzális szeretet kívánatosabb a méltósá-
goknál, de akár nemzetek vagy politikai rendszerek átszervezésénél is. 

34.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha egy entitás történetesen erősen a pozitív társadalmi 
ráhatásra hajlik, akkor ez hogyan mutatkozik meg az aurája citrom-
sárga sugarán egy olyan entitás ellenében, aki egy birodalmi társadal-
mat kívánna létrehozni és vasököllel irányítani? Mi lenne más e két 
entitás sárga színű aktivitásában? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Vegyünk két ilyen pozitívan irányult aktív lelket, akik 
már nem tartózkodnak fizikális idő/teretekben. Az Albertként ismer-
tet, aki egy idegen, és – számára – barbár társadalomba ment ki azért, 
hogy gyógyíthasson. Az entitás nagy mennyiségű energiát és amit ti 
úgy mondotok, pénzt tudott mozgósítani. Az entitás sok zöld színű 
energiát fordított mind a gyógyításra, mind az orgonaként ismert 
hangszeretek szeretetére. Az entitás citrom sugarát fényessé tették és 
kikristályosították a törekvései érvénybe léptetéséhez elengedhetetlen 
források előteremtéséhez szükséges erőfeszítések. Ám a zöld és a kék 
színek is kiugróan tündöklő tulajdonságúak voltak. Egy kiegyensúlyo-
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zott lényben ha – ahogy te mondanád – a magasabb szintek aktívak, 
akkor – a ti jelzőtökkel – az alacsonyabb energiapontok is igen-igen 
fényesek maradnak. 

A másik példa a Martin entitás. Ez az entitás jelentős mértékig megle-
hetősen negatív narancsszínű és citromszínű vibrációs mintákban 
küszködött. Emellett azonban képes volt nyitva tartani a zöld színű 
energiát, és tekintettel próbatétele súlyosságára, az entitás, ha bármer-
re is, inkább vehető, hogy a pozitív irányba tolódott a mások szolgála-
tához mutatott hűsége végett nagy katalizátorral való szembesüléskor. 

34.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád Albert és Martin családnevét? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások úgy ismertek előttetek, mint Albert 
Schweitzer és Martin Luther King. 

34.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Gondoltam, hogy így van, de nem voltam biztos benne. 
Meg tudnád adni ugyanazt az ismertetést, mint amit a nem megnyil-
vánult én kapcsán eddig kaptunk, az én és a kütyük, játékok stb.–
találmányok kapcsolatára is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ebben az adott esetben újra csak – legnagyobb részt – 
a narancs és citrom energiaközpontokra koncentrálunk. 

Egy negatív értelemben a népetek közti sok ketyere – azok, amiket a 
kommunikációs eszközeiteknek mondotok, és más figyelemelterelő 
kikapcsolódások, például a kevéssé versenyszellemű játékok – tekint-
hetők úgy, hogy a tudat/test/lélek komplexum tétlenségét előidéző 
torzulással rendelkeznek, hogy így a citrom és narancs sugár aktivitása 
nagyon legyöngül, gondosan lecsökkentvén ezzel a végül-aztán zöld 
színű aktiválódás lehetőségét is. 

Más szerkentyűitek tekinthetők olyan eszközöknek, melyekkel az enti-
tás felfedezheti fizikai-, elme- vagy néhány kevés esetben lelki komp-
lexumának képességeit, s ezzel aktiválni képes a narancsszín sugarat 
abban, amit a csapatsportjaitoknak mondotok, vagy más masinákban, 
úgymint a közlekedési eszközeitek. Ezek tekinthetők a hatalom érzé-
sének tanulmányozási eszközeként is, mely konkrétabban a mások 
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feletti hatalom, vagy pedig egy csoport hatalma más-ének egy másik 
csoportja felett. 

34.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: E katalízis szempontjából nézve a televíziónak mi az általá-
nos, átfogó hatása a társadalmunkra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Anélkül, hogy semmibe vennénk sokak zöld színű 
igyekezetét, hogy e médiumon keresztül olyan információkat, igazsá-
gokat és szépséget kommunikáljanak, amelyek hasznosak lehetnek, 
muszáj rámutatnunk, hogy e készülék összhatása a figyelemelterelődés 
és az alvás. 

34.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád még ugyanezt az ismertetést, mint amit most 
kaptunk, az énnek a háborúval vagy háborús hírekkel való kapcsolata 
szempontjából is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Láthatjátok ezt a készülékeitekkel való kapcsolatban. 
A háború-én viszony alapvető érzékelés az érlelődő entitásnál. Nagy az 
esély felgyorsulni bármelyik óhajtott irányba. Polarizálódhat negatí-
van harcias jegyek bármilyen okból kifolyó magára vételével. Háborús 
helyzetben találva magát polarizálódhat némileg a pozitív felé a na-
rancsszín, a sárga majd pedig a zöld aktiválásával hősies – ha nevezhe-
titek így – tetteket fölvállalva más-ének tudat/test/lélek komplexumá-
nak megóvásáért. 

Végül pedig polarizálódhat nagyon erősen a harmadik7 sugár felé az 
általános érvényű szeretet vezérelvének kinyilvánításával teljes rovására 
bármely harcias cselekménybe bocsátkozás felé vett torzulásnak. Ilyen 
módon az entitás tudatos lénnyé válhat idő/teretek igen röpke tartama 
alatt. Ez annak tekinthető, amit ti traumás előmenetelnek mondaná-
tok. Megjegyzendő itt, hogy entitásaitok körében az összes előmenete-
lek nagy százaléka tartalmaz traumát katalizátorként. 

34.15 KéKéKéKérdező: rdező: rdező: rdező: Az imént a harmadik sugár kifejezést használtad közlemé-
nyedben. Melyik fogalommal kívántál élni? 

                                                 
7 Helyesen negyedik. Ré a következő válaszban korrigálja a sorszámnevet. 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A zöld sugarat szándékoztuk közölni. Nehézségünk 
abból származik, hogy a vörös és az ibolya színeket mi fixként érzékel-
jük, vagyis a belső sugarak azok, amelyek változók, és amelyek egy 
szüret kialakításának kísérleteinél a rangidősség ismertetőjeleként 
megfigyelendők. 

34.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az intenzív vörös sugarat is felhasználják tehát a rangidős-
ség mérésére, az inkarnációk rangidősségi rendszeréhez az intenzív 
ibolyaszín mellett? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. A záróvizsgán avagy pozitív negyedik 
denzitásba történő szüretnél a vörös sugarat csak olyan szempontból 
vizsgálják, hogy – aktiválva – alapját adja a vibrációs szintek vala-
mennyi eseményének, melyeknek összessége az ibolya-sugár energia. 

Az ibolya sugár az egyedüli figyelembe vett dolog a pozitív negyedik 
denzitáshoz. A negatív negyedik denzitású szüretképesség kiértékelé-
sénél elég alaposan, egyaránt megnézik a vörös, a narancs és a citrom 
intenzitását, mivel meglehetős nagyfokú e fajtájú kitartás és energia 
szükséges a negatív előrehaladáshoz, lévén, hogy az intelligens végte-
len kapuját rendkívül nehéz megnyitni a solar plexus központból. Ez 
szükséges a negatív negyedik denzitásba szüreteléshez. 

34.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lehetséges-e példaként felhasználnod a mi Patton táborno-
kunkat és elmesélned, hogy a háború milyen hatással volt rá a szemé-
lyes fejlődésében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz a munkaülés utolsó teljes kérdése. A Geor-
ge-ként ismert, akiről beszélsz, afféle volt, akiben a korábbi inkarnáci-
ók programja olyan mintát vagy tehetetlenséget idézett elő, ami ellen-
állhatatlannak bizonyult a ti idő/teretekbe való leszületésekor. Az enti-
tás erősen aktivált volt sárga színben, gyakori zöld színű és időnkénti 
kék színű megnyílásokkal. Akárhogy is, a harcos természet korábbi 
traumás emlékeinek lenyomatán nem találta képesnek áttörni magát. 

Inkarnációjával az entitás némileg a pozitív irányba polarizálódott az 
igazságba és szépségbe vetett őszinte hite végett. Ez az entitás eléggé 
érzékeny volt. Nagy tisztességet/kötelességet érzett annak megőrzése 
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iránt, amit az entitás igaznak, szépnek és megvédendőnek tekintett. 
Önmagát az entitás egy vitéz személynek érzékelte. Némileg a negatív 
irányba sarkosult a magával hozott zöldsugár-értetlenségében, eluta-
sítva a megbocsátás alapelvét, melynél pedig mi sem természetesebb az 
univerzális szeretetben. 

Az inkarnáció végösszege vibrációsan egy csekély növekvés a pozitív 
polaritásban, ám csökkenés a szüretelhetőségben a Felelősség Törvé-
nyének vagy Útjának visszautasítása miatt: vagyis, hogy bár meglátta 
az univerzális szeretetet, mégis harcolt tovább. 

34.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még arra időnk, hogy megkérdezzem, az entitás a 
háború végét követő majdnem azonnali halála történhetett-e annak 
érdekében, hogy tüstént reinkarnálódva még egyszer indulhasson a 
begyűjthetőség eléréséért? 

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

34.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Most már akkor csak azt kérdezem meg, hogy 
mit tehetünk a közvetítő kényelmének fokozásáért vagy a kapcsolat 
javítása céljából. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden jó. Most elhagyunk titeket, barátaim, az Egy 
szeretetében és fényében, aki a Minden a Mindenben. Egy örökkévaló 
békében hagylak itt benneteket. Járjatok hát az Egységes Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai. 
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35.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

35.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt szeretném mondani, hogy nagy kiváltságnak tekintjük, 
hogy ezt a munkát végezhetjük, és reméljük, kérdéseinket olyan 
irányban tesszük fel, mely az anyag olvasói számára értékes lesz. Ezen 
az ülésen úgy gondoltam, hogy történelmünk egyes jól ismert alakjai 
színsugár-mérlegének kielemzése segíthetne megérteni, hogy az illúzió 
katalizátora miként is eredményez spirituális növekedést. Készítettem 
itt egy listát, és az első, akin esetleg megnézhetnénk a fő pontokat, 
már ami a katalizátoroknak az egyén életútjára gyakorolt hatását illeti, 
az lehetne, akit mi Franklin D. Roosevelt néven ismerünk. Mondanál 
valamit erről az entitásról? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azok tárgyalásakor, akik népetek körében jól ismert 
személyiségek, meg kell jegyezni, hogy fennáll a lehetőség a tájékozta-
tást egy entitásra érvényesként értelmezni, holott az élettapasztalatok 
nagyszabású terve valójában minden entitásra ugyanúgy jellemző. Ezt 
szem előtt tartva tárgyalnánk személyek számára katalizátort kínáló 
tapasztalati erőket. 

Meg kell továbbá azt is jegyezni, hogy a síkotokra nemrég leszületett 
entitások esetében sok torzulás adódhatott tévinformációkból és az 
entitás gondolatait vagy viselkedését illető félreértelmezésekből. 

Így most már beszélhetünk úgymond a Franklin nevű entitás alapvál-
tozóiról. Mikor egy entitás harmadik dimenziós inkarnációba kezd, 
energiaközpontjai működésre készek, de ezeket az énnek megélések 
használatával aktiválni kell. 

A Franklin nevezetű nagyon gyorsan felfejlődött a vörös, a narancs, a 
citrom és a zöld színeken keresztül, és ahogy mondani szoktátok, már 
igen zsenge korban elkezdett dolgozni a kék színű energiaközponton 
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is. E gyors növekedés egyrészt korábbi, e sugarak aktiválásában elért 
eredményeinek volt köszönhető, másrészt korai élete viszonylagos 
kényelmének és ráérősségének, harmadrészt az entitás erős fejlődési 
vágyának. Ez az egyén egy olyan entitással párosodott, akinek kék 
színű vibrációi erősségükben meghaladták az övét, s ekképpen további 
növekedési katalizátorhoz jutott azon a területen, mely történetesen 
egész inkarnációja során kitartóan működött. 

Némi nehézsége adódott a zöld színű aktivitás fenntartásában azon 
túlzott energia következtében, amit a hatalomszerzés irányába torzult 
más-énekkel kapcsolatos tevékenységekbe fektetett. Ez a fizikai hor-
dozón volt hivatott beszedni a vámot, mint mondhatnátok. 

A fizikai hordozó egy részének mozdulatlansága kiváltotta korlát most 
is az összpontosítás lehetőségét nyitotta meg az entitás előtt a hatalom 
mondjuk úgy, hogy univerzálisabb vagy idealisztikusabb szempontjai-
ra, ami a hatalom nem-visszaéléses felhasználása. Vagyis tehát egy 
harcias tevékenység kezdeténél az entitás elveszített némi pozitív pola-
ritást a narancs és citromszín energiák szertelen használata okán a zöld 
és a kék színű energiák rovására, majd pedig visszanyerte a polaritást a 
fizikai komplexum fájdalmas korlátozásának katalitikus hatásai nyo-
mán. 

Az entitás nem volt harcias természetű, hanem a kék színű energiákkal 
dolgozva a konfliktus idején is fenntartotta zöld színű rezgését. Az az 
entitás, aki Franklin tanítójaként ismert, ezen időszak során szintén 
nagymértékig kék színű aktivátorként működött, nemcsak párját ille-
tően, hanem egyetemesebb kifejeződésben is. Az entitás folyamatos 
pozitív módon polarizálódott az univerzális értelemben, mialatt – egy 
kevésbé univerzális értelemben – kifejlesztett egy mintát, mely nevez-
hető karmának, a párjával/tanítójával való nem-harmonikus kapcsola-
ti torzulásokhoz köthetően. 

35.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Két dolgot szeretnék tisztázni. Először is tehát Franklin 
tanítója a felesége volt? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. 
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35.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Másodszor, Franklin maga helyezte fizikai testére a korláto-
zást? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. A tudat/test/lélek komplexum teljes-
ség a leszületés előtt gondosan kitűzte az inkarnáció leckéinek és célja-
inak alap vezérelveit. Ha a Franklin nevezetű elkerülte volna a foglal-
kozása módszereinek velejárójaként tekinthető versengés iránti fékte-
len élvezetet vagy érzelmi kötődést, akkor az entitást nem érte volna 
korlátozás. 

Mindazonáltal a szolgálat és növekedés iránti vágy erős volt ebben a 
programban, és mikor a hatalomszeretet irányába vett torzulások ha-
tására e lehetőségek fogyatkozni kezdtek, működésbe lépett az entitás 
önkorlátozó tényezője. 

35.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Most ugyanezen információkra lennék kíváncsi Adolf Hit-
ler kapcsán is. Róla esett már szó korábban. A már elmondottakat 
nem szükséges újra lefedni, ám hasznosnak vélném kiegészíteni a 
meglévő információkat. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az Adolfnak nevezett entitásról szót ejtve némi nehéz-
ségünk adódik az entitás életmintáiban lévő jelentős mennyiségű zűr-
zavar, s azon ugyancsak nagyfokú kavarodás okán, melybe az entitás 
tárgyalásakor óhatatlanul belefutunk. 

Itt egy olyasvalaki példáját látjuk, aki az energiasugarak legmagasabb 
fokozatait próbálván aktiválni miközben híján volt a zöld színű kulcs-
nak, lenullázta magát, már ami a polarizációt illeti akár a pozitív, akár 
a negatív irányba. Az entitás alapvetően negatív volt. Zűrzavara azon-
ban olyan volt, hogy a személyiség diszintegrálódott, emiatt pedig a 
tudat/test/lélek komplexum szüretelhetetlen maradt és nagy szüksége 
lett gyógyításra. 

Ez az entitás a negatív sarkosulás mintáját követte, mely az elit és a 
kiszolgáltatottak sémáját sugallja, amit az entitás hasznos jellegűnek 
tekint a társadalmi szerkezetre nézve. Ám elsodródván a tudatos pola-
rizációtól afelé, amit homályvilágnak hívhattok, ahol az álom átvette 
helyét a tér/idő kontinuumotok eseményeinek: az entitás megbukott 
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az igyekezetében, hogy egy szüretelhető mértékben szolgálja a Terem-
tőt az önmaga szolgálatának ösvénye mentén. Vagyis az úgynevezett 
őrületet látjuk, amely gyakorta kibontakozhat, mikor egy entitás gyor-
sabban próbál polarizálódni attól, mint ahogy a tapasztalatokat beépí-
teni képes. 

Óvatosságra és türelemre intettünk korábbi kommunikációkban8, s 
most újra ezt tesszük, ezt az entitást használva fel példának a polarizá-
ció elsietett megnyitására, anélkül, hogy kellő figyelmet fordítanának 
a tudat/test/lélek komplexum egységbe szervezésére. Önmagad meg-
ismerése azt jelenti, hogy az alapzat álljon szilárd talajon. 

35.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Fontos példa, úgy vélem. Azon gondolkodtam, 
hogy az abban az időben az Adolfnak alárendeltek közül képes volt-e 
valaki szüretelhető jelleggel polarizálódni a negatív ösvényen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csak két olyan entitásról tudunk beszélni, akik nega-
tív értelemben szüretelhetők lehetnek, lévén, hogy mások még mindig 
fizikai inkarnációban tartózkodnak: egyik a Hermann nevezetű, másik 
– ahogy hívatni szerette magát – a Himmlerként ismert. 

35.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Korábban tárgyaltuk Abraham Lincolnt mint 
meglehetősen egyedi esetet.9 Lehetséges-e elmondanod nekünk, mi 
volt az ő orientációja, és hogy az a bizonyos negyedik dimenziós lény 
miért épp Abraham testét használta fel, s hogy ez mikor játszódott le 
az abban az időben a társadalmunkban zajló folyamatok tekintetében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Lehetséges. 

35.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Meglátásod szerint az olvasó számára hasznos lehet ezt 
megtudni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérdéseidet a saját megítélésed alapján kell formáld. 

35.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, ebben az esetben szeretném megtudni az Abraham 
Lincoln testének akkori felhasználása mögötti indítékokat. 

                                                 
8 Ld. 17.39 
9 Ld. 26.15–17 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez legyen jelen működés utolsó teljes kérdése, mivel 
az instrumentumot eléggé fogytán találjuk a vitális energiákban. 

Az Abraham nevezetű vállát többféle irányból rendkívüli nehézségek 
nyomták, és fizikai, mentális és spirituális fájdalmak miatt belefáradt 
az életbe, de nem rendelkezett az önpusztítás hajlamával. A ti időtök 
szerinti 1853-ban az entitást felkereste álmában egy negyedik 
denzitású egyén. Ez az egyén a fény és a sötétség erőinek csatájában 
volt érdekelt, amely már sok évetek óta folyt a negyedik denzitásban. 

Ez az entitás magára vette az Abraham nevű karmikus mintái letölté-
sének tisztjét/kötelességét, az Abraham nevű pedig ráeszmélt, hogy ez 
az entitás megkísérelné azokat a dolgokat, amiket az Abraham nevű 
csak szeretett volna, de amikre képtelennek érezte magát. Így hát lét-
rejött a csere. 

Az Abraham entitást fizikai hordozója megszűntéig egy felfüggesztési 
síkra vitték, hasonlóan ahhoz, ahogy Réként mi is megegyeztünk ezzel 
az instrumentummal, hogy a hordozóban marad, kijön a transzálla-
potból, és ameddig közvetítőként működik közre, addig az instru-
mentum tudat és lélek komplexuma felfüggesztett állapotba kerül. 

A planetáris energiák akkoriban úgy álltak, ami ezen entitás számára 
egy kritikus pontnak tűnt, mert annak, amit ti szabadságként ismer-
tek, a lehetőségként való elfogadása sok ember szemében megnőtt 
ekkor. Ez az entitás, mint nevezitek: a szabadság demokratikus elvé-
nek megfoganatosításában végzettek munkáját érezte veszélyben ami-
att, hogy megkurtíthatja vagy érvénytelenítheti azt az egyének elnyo-
másának elvébe vetett, egyre növekvő hit és gyakorlat. Ez 
denzitásotokban egy elég komolynak számító negatív elképzelés. Az 
entitás így hát lépett abban, amit ő a fényért vívott küzdelemnek lá-
tott, hogy begyógyítsa a szabadság eszméjét ért sebesülést. 

Az entitás se nem gyarapított, se nem csökkentett karmát ezen csele-
kedetek révén, pártatlansága folytán bármely kimeneteltől. Hozzáállá-
sa mindenkor másokat szolgáló volt, különösen az elnyomottak vagy 
szolgaságban élők iránt. Az egyén polaritását némileg – bár nem sú-
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lyosan – lecsökkentette a harcok traumájában a fizikai síkot nagy 
számban elhagyó entitás nyomán felgyűlt érzet és gondolatforma. 

Megkérdezhetjük, hogy ezeket az információkat szeretted-e volna 
megtudni vagy, hogy szolgáljunk-e további felvilágosítással? 

35.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha lesznek további kérdéseink, akkor azokat a következő 
alkalommal fogom feltenni, ami kb. négy nap múlva esedékes. Nem 
szeretném túlterhelni a közvetítőt. Csak annyit kérdezek, hogy tehe-
tünk-e valamit az instrumentum kényelméért vagy a kontaktus javítá-
sáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden jó. Búcsúzom tőletek, barátaim, az Egységes 
Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve 
az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 
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1981. március 10.1981. március 10.1981. március 10.1981. március 10.    

36.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

36.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Korábbi kommunikációkban szót ejtettél a tudat/test/lélek 
komplexum teljességről. Adnál nekünk definíciót a tudat/test/lélek 
komplexum teljességre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Van egy dimenzió, amelyben az időnek nincs kilengé-
se. Ebben a dimenzióban a tudat/test/lélek a maga teljességében látha-
tó a jelen örök táncában, és még mielőtt az addigra a társas memória 
komplexum részévé vált tudat/test/lélek komplexum önként elnye-
lődne az Egy Teremtő mindenségében, az entitásnak módja nyílik 
teljességében megismernie önmagát. 

Ez a tudat/test/lélek komplexum teljesség, mondjuk úgy, forrásul 
szolgál annak, amit talán úgy mondanátok, hogy a felettes én. A felet-
tes én meg ugyanakkor a harmadik denzitású élettapasztalás párlatai-
nak vizsgálatához és a további életek programozásához nyújt forrást. 
Ez érvényes a negyedik, ötödik és hatodik denzitásokra is, lévén, hogy 
a tudat/test/lélek komplexum teljesség csak a hetedik denzitás folya-
mán érkezik el a tudatosságba. 

36.2 KérdKérdKérdKérdező: ező: ező: ező: Akkor a tudat/test/lélek komplexum teljesség volna felelős a 
katalizátor változtatások beprogramozásában a tudat/test/lélek komp-
lexum egy, mondjuk, harmadik denzitású élete során, aminek révén a 
megfelelő katalizátor hozzáadódik úgymond, ha az adott komplexum 
feltételei a harmadik dimenziós életben megváltoztak? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. A felettes én, ahogy ti nevezitek, va-
gyis az az én, amelyik teljes körű megértéssel rendelkezik az entitás 
összegyűjtött tapasztalatait illetően, segítséget nyújt az entitásnak azon 
élmények begyógyításában, amiket nem tanult meg rendesen, és mint 
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utaltál is rá, segédkezik jövőbeli élettapasztalatok előprogramozásánál, 
miként fogalmazhatsz. 

A tudat/test/lélek komplexum teljesség az, amit a felettes én nézőpont 
ugyanúgy elő tud hívni, ahogyan a tudat/test/lélek komplexum elő-
hívhatja a felettes ént. Az első esetben egy strukturált helyzetről be-
szélhetünk a tér/idő kontinuumon belül, ahol a felettes énnek rendel-
kezésére áll az entitás által begyűjtött megélések teljessége illetőleg az 
ebben a denzitásban elsajátítandó leckékről egy igen szilárd felfogás. 

A tudat/test/lélek komplexum teljesség olyan, mint a futóhomok, s 
némelyrészt egyazon entitás párhuzamos fejlődésvonalainak gyűjte-
ménye. Ezek az információk a felettes én nézőpont rendelkezésére 
bocsátódnak. E nézőpont ezután felhasználhatja e kivetített valószínű-
ség/lehetőségi örvényeket annak érdekében, hogy jobb segítséget 
nyújtson abban, amit úgy mondanátok, mint jövendő életek progra-
mozása. 

36.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Seth anyagban olvasható egy ezzel kapcsolatos kijelentés. 
Seth szerint itt a Földön minden entitás egy-egy nézőpontja vagy da-
rabkája egy felettes énnek vagy szuperszellemnek, amelynek többféle 
kivetülése vagy darabkája létezik többféle dimenzióban, s ezek mind-
egyike leckéket tanul, hogy a felettes én kiegyensúlyozottan haladhas-
son előre. Azt kell-e értsem ebből – helyes-e a következtetés, hogy sok, 
az általunk itt a harmadik denzitásban tapasztalthoz hasonló élet is 
állhat egyetlen felettes én irányítása alatt? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E kijelentés helyessége változó. Minél kiegyensúlyo-
zottabbá válik egy entitás, annál kevesebb lehetőség/valószínűségi 
örvény felderítésére lehet szüksége párhuzamos tapasztalatokban. 

36.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Arra kell gondolnom tehát, hogy a felettes én vagy szuper-
szellem kisebb egységekre bomolhat, ha a megtapasztalásban szüksé-
gessé válik különböző fajta katalizátorok, úgy mondanánk, szimultán 
megélése, majd pedig e tapasztalatok kiértékelése? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Erre a kijelentésre a tiáltalatok időnek nevezett zűrza-
varból kifolyólag nem mondhatjuk se azt, hogy helyes, se azt, hogy 
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téves. Valódi szimultanitás csak abban az esetben elérhető, amikor 
mindent egyszerre látunk történni. Az ilyen elhomályosítja azt a föl-
fogást, amelyről te beszélsz. A képzet, mely szerint a lény különböző 
részei más és más jellegű tapasztalatokat élnek meg egyidőben, nem 
teljesen pontos, mivel ti ezt a felfogásotok miatt hajlamosak lennétek 
úgy értelmezni, hogy az valódi egyidejű történésre utal, holott nem ez 
a helyzet. 

A valós helyzet univerzumról univerzumra, és hogy ezzel a felettes én 
párhuzamos léteket programozhat be, lévén, hogy a valószínű-
ség/lehetőségi örvényeket illetően az ismeretek bármely döntéshely-
zetben a rendelkezésére állnak a tudat/test/lélek komplexum teljesség-
ből. 

36.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudnál példát mutatni egy entitás – talán valamely törté-
nelmi személy kapcsán, de bárki megteszi, ha ilyet nem kívánsz meg-
nevezni, és az ő példáján keresztül bemutatni, hogy a felettes én eme 
programozása miként valósítja meg oktatási szándékát párhuzamos 
élettapasztalatokon keresztül? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Két én e látszólagos szimultán létezésére – mely való-
jában egy én ugyanazon tér/időben – a legegyszerűbb példa talán az, 
ahogyan a szuperszellem, miként te nevezted – avagy a felettes én – 
látszólag egyidőben létezik az általa segített tudat/test/lélek komple-
xummal. Ez nem valódi szimultanitás, mivel a felettes én szükség sze-
rint nyúl a tudat/test/lélek komplexum után az entitás fejlettségének 
egy olyan pozíciójából, amit ti ezen entitás jövőjének tekintenétek. 

36.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor hát a felettes én a jövőből operál, ahogy mi a dolgo-
kat felfogjuk. Más szóval az én felettes énem onnan tevékenykedik, 
amit én a jövőmnek értelmezek? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A te tér/időd nézőpontjából tekintve, igen, ez így van. 

36.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben az esetben a felettes énem igen előnyös helyzetben 
van úgymond, azáltal, hogy pontosan tudja, mire van szükség, hisz 
látja, mi fog történni – már ami saját magamat illeti. Így van? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves annyiban, hogy ez a szabad akarat megszűn-
tetését jelentené. A fölsőbb én nézőpont tudatában van a hatodik 
denzitás során tanult leckéknek. A haladási tempót elég jól megérti. A 
felettes én eléréséhez meghozni szükséges döntések magától a tu-
dat/test/lélek komplexumtól kell jöjjenek. 

Így hát a felettes én ahhoz a térképhez hasonlítható, melyen ismert az 
úti cél és igen jól ismertek az utak, hisz ezeket az utakat az intelligens 
energián keresztül ható intelligens végtelen tervezi. Ám a felettes én 
nézőpont csupán leckéket és ha kívánja, bizonyos befolyásoló korláto-
zásokat programozhat be. A többi teljesen a szabad választása minden 
entitásnak. Az ismert és a nem ismert tökéletes egyensúlya van jelen. 

36.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elnézést, hogy ilyen sok a nyűgöm ezekkel a fogalmakkal, 
de elég nehéz lehet őket a mi megértésünkre és nyelvünkre lefordítani, 
ebben biztos vagyok. Néhány kérdésem pedig elég nevetségesnek tűn-
het, de van ennek a felettes énnek fizikális hordozója vagy olyan fajta 
hordozója, amilyen a mi fizikális hordozónk? Van neki testi komple-
xuma? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. Ez így van. A felettes én bizonyos fajta fejlődési álla-
potot képez a hetedik felé tartó hatodik denzitáson belül. Miután 
kellően belépett a hetedikbe, a tudat/test/lélek komplexum annyira 
totálisan a tudat/test/lélek komplexum teljességgé válik, hogy kezd 
spirituális tömeget felvenni, és közeledik az oktávdenzitás felé. Ezzel a 
visszatekingetés e pontnál befejeződik. 

36.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A felettes én minden entitás esetében hatodikdenzitás-
jellegű? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ez az én és az én közötti megtisztelte-
tés/kötelesség, mikor valaki a hetedik denzitás eléréséhez közeledik. 

36.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, akkor, hadd győződjem meg róla, hogy jól értem-e. 
Beszéltünk bizonyos adott személyekről. Például egy korábbi kom-
munikációban szót ejtettünk George Pattonról. Az ő körülbelül negy-
ven évvel ezelőtti, George Pattonkénti megtestesülése idején tehát az ő 
felettes énje hatodik denzitású volt? Így van? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megjegyezzük itt most, hogy minden enti-
tásnak számos olyan lénye van, akihez belső támogatásért fordulhat. 
Az entitás ezek bármelyikét értelmezheti a tudat/test/lélek komple-
xum teljességnek, ám nem ez a helyzet. 

A tudat/test/lélek komplexum teljesség egy ködfoltos gyűjteménye a 
megértésben megtartott minden megtörténhetőnek. Maga a felettes 
én pedig egy olyan kivetülése vagy manifesztációja a tudat/test/lélek 
komplexum teljességnek, mely aztán kommunikálhat a tu-
dat/test/lélekkel az újjászületési ciklus diszkarnált részekor, vagy 
kommunikálhat az inkarnáció során, ha a tudat gyökérzetén keresztül 
megnyitják a megfelelő utakat vagy csatornákat. 

36.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezeket a csatornákat tehát meditációval lehet megnyitni, és 
feltételezem, hogy a nagyfokú polarizáció is segítségére van. Igaz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. A nagyfokú polarizáció nem szükség-
szerűen fejleszti ki – a tudat/test/lélek komplexumban – a szuperszel-
lemmel való kapcsolat szándékát vagy szükségét. Minden életút egye-
di. Bár ha adott a polarizáció, akkor nagy fejlettségű az akarat, és vi-
szont. 

36.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hadd vegyem példaként az egyént, akit szavaid szerint 
Himmlernek hívtak. Abból, amit elmondtál, feltételezzük, hogy a 
felettes énje hatodik denzitású, s az is elhangzott, hogy Himmler a 
negatív ösvényt választotta. A felettes énje akkor egy negatív típusú 
hatodik denzitási helyzetben honol? Kifejtenéd ezt az elképzelést? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egyetlen [negatív]10 lény sem érte még el a szuperszel-
lem manifesztációt, amely, miként időmércéitek szerint 
terminologizálnátok, a késő hatodik denzitású tudat/test/lélek komp-
lexum teljesség megtiszteltetés/kötelessége. Ezek a negatív irányultsá-
gú tudat/test/lélek komplexumok olyan nehézséggel kerülnek szembe, 
amit tudomásunk szerint még egyiküknek sem sikerült leküzdenie, 

                                                 
10 „negatív” szó nem hallható a felvételen, de a szövegkörnyezet arra utal, hogy Ré 
ezt kívánta mondani. 
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mivel az ötödik denzitású előrelépés után bár elérhető a bölcsesség, de 
egy vele azonos mennyiségű szeretettel kell párosulnia. Ezt a szere-
tet/fényt nagyon, de nagyon nehéz elérni az egységben, amikor valaki 
a negatív ösvényt követi, ezért a hatodik denzitás korai szakaszában a 
negatív orientáció társas komplexumai úgy döntenek, feloldják a fe-
szültséget és átlépnek a pozitív hatodik denzitásba. 

Következésképp a szuperszellem – amely megértését elérhetővé teszi 
mindenki számára, aki az ilyen segítségre készen áll – pozitív irányult-
ságú. Mindamellett az egyén szabad akarata mindenek előtt való, és a 
felettes én nyújtotta bármely tanácsadást pozitív és negatív polaritású-
nak is fel lehet fogni, a tudat/test/lélek komplexum döntése szerint. 

36.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor Himmler példájánál maradva, az ő felettes énje 
azidőben, mikor ő az 1940-es években testben élt, egy pozitívan irá-
nyult hatodik denzitású felettes én volt? 

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

36.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Himmler kapcsolatban állt bármilyen módon is a felettes 
énjével abban az időben, amíg az 1940-es években testben élt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Emlékeztetünk téged, hogy a negatív ösvény az elkü-
lönülés ösvénye. És az első elkülönülés mi? Az énnek az éntől való 
elkülönülése. 

A Himmler nevű egyén úgy döntött, nem él azon akarati és polarizá-
ciós képességeivel, hogy bármely forrástól útmutatást keressen kivéve 
a tudatos hajtóerőit, melyeket maga választott az életében és melyeket 
korábbi, más életekben létrejött hajlamok tápláltak. 

36.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehát amikor például Himmler majd elérkezik a negatív 
hatodik denzitáshoz a negatív hatodik denzitás kezdetén, akkor törté-
nik-e meg az, hogy az entitás felismeri, hogy a felettes énje pozitívan 
irányult hatodik denzitású, és ennek a hatására ugrik át a negatívból 
pozitív orientációba? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. A hatodik létsíkú negatív entitás rendkívül 
bölcs. Megfigyeli a spirituális entrópiát, amely az ő képtelenségéből 
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fakadóan keletkezik, hogy a hatodik denzitás egységét kifejezze. Ezzel, 
mivel szereti a Teremtőt és egy ponton felismeri, hogy a Teremtő 
nemcsak az én, hanem a másik-én is mint én, az entitás tudatos dön-
tést hoz egy azonnali energia-átcsoportosításról azért, hogy folytathas-
sa evolúcióját. 

36.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Aztán a hatodik denzitású entitás, aki elérte e pontot a 
pozitív orientációban, dönthet úgy, hogy azzá lesz, amit mi Vándor-
nak nevezünk, és visszajön. Előfordul-e vajon ez egy negatív irányult-
ságú hatodik dimenziós lény esetében? Visszajön-e bármelyikük is 
Vándorként? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mihelyst a negatívan polarizált entitás a bölcsesség 
denzitásában elért egy bizonyos pontot, ezzel rendkívül valószínűtlen-
né válik, hogy úgy döntsön, megreszkírozza a felejtést, mivel e pólus 
nem önzetlen, hanem önző, és a bölcsességgel felismeri egy efféle 
„vándorlás” kockázatát. Elvétve egy-egy negatív hatodik denzitású 
entitás, erőfeszítéseként, hogy tovább polarizálódjék a negatív irányba, 
Vándorrá válik. Rendkívül ritka eset. 

36.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi akkor az indítéka a… hadd fejezzem be előbb ezt a 
kérdést. Mi a motiv– miféle működést kíván e szokatlan hatodik 
denzitású entitás elnyerni, ha a vándorlás által még negatívabban po-
larizálódik? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Vándornak megvan rá a lehetősége, hogy jelentősen 
felgyorsítsa az evolúciós folyamatát abban a denzitásban, ahonnét jön. 
Ez a harmadik denzitás intenzív élettapasztalatainak és lehetőségeinek 
tudható be. Ezért a pozitívan orientált Vándor úgy dönt, megkockáz-
tatja a felejtés veszélyét azért, hogy szolgáljon másokat, mások szerete-
tét sugározva. Ha a felejtésen sikerül keresztülhatolnia, akkor a har-
madik denzitás nagy mennyiségű katalizátora sokkal nagyobb haté-
konysággal fogja polarizálni a Vándort, mint ami a magasabb és har-
monikusabb denzitásoktól várható. 

Hasonlóan a negatív irányultságú Vándor is meg meri kockáztatni a 
felejtést, hogy az esetleg felgyorsítja evolúciós előmenetelét a saját 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HARMINCHATODIK ÜLÉS 

90 

denzitásában azáltal, hogy a harmadik denzitásban önmagát szolgálja 
azzal, hogy más-éneknek lehetőséget kínál negatív polarizációval kap-
csolatos információk meghallgatására. 

36.18 KérdeKérdeKérdeKérdező: ző: ző: ző: Van-e példa hatodik denzitású negatívan polarizált Vándor-
ra a történelmi múltunkból? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az információ ártalmas lehet. Visszatartjuk. Kérlek, 
próbáljátok a körülöttetek lévő entitásokat a Teremtő részeiként 
szemlélni. További magyarázatot nem adhatunk. 

36.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Azon gondolkodtam, a Rével való kapcsolatfel-
vétel kritériumai közé – mármint ez a fajtájú, amit most csinálunk – 
beletartozik-e a felejtés fátylának áttörése. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyon is így van. 

36.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Máskülönben a Zavar Törvénye tiltaná ezt, nem így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: De így van. 

36.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon is elgondolkoztam, hogy a három lehet a minimális 
létszám, ami az efféle munkához szükséges. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennek az instrumentumnak a védelme érdekében ez 
mint minimális csoportlétszám elengedhetetlen, de a csoporton belüli 
kivételes harmónia következtében ez egyben a leghatékonyabb szám 
is. Más csoportoknál a létszám magasabb lehet, de ebben a kontak-
tusban azt figyeltük meg, hogy a leghatékonyabb támogatást a most 
jelen lévő egyéni tudat/test/lelkek adják. 

36.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A felettes énnel kapcsolatosan egy pont kissé homályos 
előttem. Namost nekünk, feltételezem, külön-külön vagyis más-más 
felettes énünk van a pozitív hatodik denzitás szintjén. Így van? Hár-
munknak úgy értem, itt a szobában. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó teljes kérdés erre az ülésre. Kérdé-
sed szándékát fogjuk megcélozni, miképp mi azt értelmezzük. Kérje-
tek bármely további felvilágosítást. 
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Először is igaz az, hogy e lakóhelyen mindenkinek van egy-egy szuper-
szelleme, mint mondhatjátok. Ám az entitások e hármasának többszö-
ri harmonikus együttműködése folytán a három entitás felettes énje 
mellett látni lehet egy további harmonikus együttműködést is, még-
hozzá azáltal, hogy minden társas memória komplexumnak van egy 
olyanfajta szuperszelleme is, amelyet nehéz leírni nektek szavakkal. 
Ebben a csoportban jelenleg két ilyen társas memória komplexum 
teljesség olvasztja egybe igyekezeteit a felettes énetekével. 

36.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Néha nagyon nehéz ezekből a fogalmakból akár csak egy kis 
százaléknyi megértést is kinyernünk, tudatossági korlátoltságunk mi-
att. Úgy vélem, némi meditáció a mai párbeszéd kapcsán segíteni fog 
kérdések megfogalmazásában ezeket a fogalmakat illetően. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megkérdezhetjük, van-e még rövidebb kérdés, mielőtt 
elhagyjuk ezt az instrumentumot? 

36.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az utolsó előtt egy rövidke kérdésem lenne, amit már lehet, 
hogy nem fogsz tudni megválaszolni… a rövid az, hogy meg tudnád-e 
mondani, hogy ma a földi Vándorok hány százalékának sikerült ke-
resztülhatolni az emlék-gáton és rájönni, hogy kicsoda, majd végül: 
tehetünk-e még valamit azért, hogy a közvetítő kényelemben érezze 
magát, vagy hogy a kapcsolat javuljon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Közelíteni tudjuk a státuszukat intelligensen felisme-
rők hányadát. Ez nyolc és fél illetve kilenc és háromnegyed százalék 
közé tehető. Ettől nagyobb hányadot alkot azoknak a csoportja, akik-
kel egy elég jól meghatározott, hogy úgy mondjuk, tünettan mondatja 
azt, hogy ők nem tartoznak ebbe a, mondjuk úgy, „tébolyba”. A ma-
radéknak ez kicsivel több mint ötven százalékát teszi ki. A fennmara-
dók közel egyharmada is tisztában van azzal, hogy ő valamiben más, 
így amint látod, sok fokozat létezik, míg valaki tudomására ébred 
annak, hogy ő Vándor. Hozzátehetjük még, hogy ezek az információk 
a fenti csoportok közül a középsőnek és az elsőnek mondanak majd 
valamit. 
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Az instrumentum jól van. A fekhely némileg káros hatású az instru-
mentum fizikai hordozója hátoldalának kényelmére. Ezt már említet-
tük korábban is. 

Figyelmesek vagytok. Most távozunk, barátaim. 

Ré vagyok. A Végtelen Teremtő szeretetében és fényében hagylak 
magatokra benneteket. Járjatok hát derűsen örvendezve az Egy Te-
remtő erejében és békéjében. Adonai. 
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37.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálok. 

37.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tud-e Ré a mai erőfeszítéseink eredményéről az első könyv 
publikálásával kapcsolatosan? 

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

37.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem tudom, kommentálhatod-e azt, hogy milyen nehézsé-
geink lesznek az Egység Törvényének elérhetővé tételében azok szá-
mára, akiknek szükségük volna rá és szeretnék azt. Ez nem olyasmi, 
amit jelenleg könnyű lenne terjeszteni azok részére, akik akarják. Biz-
tos vagyok abban, hogy sokan vannak, különösképp a Vándorok, akik 
szívesen elolvasnák ezeket a közléseket, de attól tartok, kell még vala-
mit tennünk avégett, hogy a kezükbe eljusson, valamilyen hozzáadott 
anyag formájában. Lehetséges megjegyzést fűznöd ehhez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Lehetséges. 

37.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megtennéd, hogy észrevételezed? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Meg. Először is, e csoport kiválasztása arra, hogy 
munkát végezzen mások szolgálatában, alapos jellegű volt. Minden 
jelenlévő nagy áldozatot hozott bármely érzékelhető eredmény nélkül. 
Szívében mindenki fellelheti az áldozatok mibenlétét, tudván, hogy az 
anyagi áldozat a legkevesebb – a nagyfokú elkötelezettség, hogy egy 
harmonikusan működő csoporttá kovácsolódjatok: ez áll az áldozatok 
középpontjában. 

E feltételek közepette találtunk rá a ti vibrációtokra. Megfigyeltük 
rezgéseiteket. Nem gyakran látni ilyet. Nem kívánjuk felfújni a büsz-
keséget, ám megalkudni sem fogunk a mi adott kapcsolatunkhoz 
szükséges körülmények felett. Így ti megkaptátok, mi pedig készséggel 
vállaljuk azon fogalmak továbbításának megtiszteltetés/kötelességét, 
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melyek legjobb tudásunkhoz mérten precíz jellegűek és megalapozot-
tak a titeket érdeklő számos dolog egyesítési törekvésében. 

Másrészről e továbbítások hasznosítása teljes egészében rajtatok áll. 
Mi a természetes intuitív érzetek szabad áramlását és az aggodalom 
felé vett torzulások minimumát javalljuk. Miként el is mondtuk, mi 
elégedettek vagyunk már azzal is, ha egyikőtök evolúciójában segéd-
kezhetünk. Bármilyen erőfeszítéseket tesztek is, az nem okozhat ne-
künk csalódást, hiszen ez a szám már túllépte az egyet. 

37.4 KérdeKérdeKérdeKérdező: ző: ző: ző: Nagyon vonakodtam bizonyos kérdések érintésétől attól 
félve, hogy azokat úgy fogják tekinteni, miként én is tekintem őket, 
vagyis mint nem túl lényeges kérdések vagy túl konkrét kérdések, 
miközben leszűkül a veled való kapcsolatunk. Egynémely ismeretnek 
az elterjesztéséhez, melyeket én rendkívüli fontosságúnak tekintek: 
úgymint a nem múlékony jellegű értesülések – ilyenek a tudat, test és 
lélek evolúciójával kapcsolatos tájékoztatások – a mi társadalmunkban 
csaknem szükségszerűnek tűnik belevenni olyan információkat is, 
amelyek kis értékkel bírnak, egyszerűen azért, mert a… mert a mi 
társadalmunk ez alapján működik, és a terjesztő rendszer ezeket érté-
keli nagyra. Tudnád ész… megtennéd, hogy észrevételezed az én 
problémámat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Észrevételünk a következő: Egész pontosan stimmel 
az, hogy e kapcsolat szintje és tisztasága a keresett ismeretek szintjén 
és tisztaságán múlik. Következésképp a specifikus információk huza-
mos kérése ettől az adott forrástól a céljaitok lényegére nézve káros.  

Továbbmenve, minthogy átvizsgáltuk elméteket, hogy képet kapjunk 
helyzetetekről egynémely szavaink átiratát illetően, azt találtuk, hogy 
egyesek bíráltak benneteket az adatok közvetítésére felhasznált nyelvi 
szerkesztés jellegéért. Az adatokra vonatkozó alapállásunkból fakadóan 
csoportunk még a legspecifikusabb választ is úgy fogalmazná meg, 
hogy a felelet nüanszainak pontosságát maximalizálja. Ez azonban 
szembe megy a kritikusaitok megkívánta egyszerű és világos prózával. 
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Többet ettől nem mondhatunk. Ezek a mi megfigyeléseink a helyze-
tetekről. Hogy mit kívántok tenni, az teljesen a ti döntésetek, mi pe-
dig megmaradunk szolgálatotokban amilyen módon csak tehetjük 
anélkül, hogy a Zűravar Útját megszegnénk. 

37.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Próbálunk majd megoldást találni ezekre a problémákra az 
Egység Törvénye terjesztése körül. Ehhez gondos munkára lesz szük-
ség, de megtesszük. Személy szerint jómagam, míg ebben a testben 
élek, sosem fogom alábbhagyni az igyekezetet, hogy terjesszem. Úgy 
hiszem, írni kell majd egy könyvet, alighanem az ufókról, hiszen az 
Egység Törvénye kapcsolódik ehhez a jelenséghez. Minden jelenség-
hez kapcsolódik, ám a terjesztésbe való belépés legkönnyebb módjá-
nak ez tűnik. 

Az első tervem, az azonosítatlan repülő tárgyakat ugyanabban a rek-
lámozási értelemben használva fel, miként a Konföderáció azt szánta, 
belépőül használni ezt a bolygón lezajlott evolúciós folyamat magyará-
zatába, s az olvasóközönség számára egy úgymond érthetőbb módon 
tálalni, hogy a Konföderáció többi tagja miként vállalt részt ebben, a 
könyvben közölt mondandónk kiemelésére és tisztázására itt-ott a 
könyv különböző részeiben felhasználva a Ré anyagot abban a torzí-
tatlan formában, amint az itt hangrögzítésre kerül. Ezt az egyedüli 
módját látom jelen pillanatban annak, hogy kellő elterjedést idézzünk 
elő azok részére, akik meg szeretnék kapni az Egység Törvényét. Fog-
hatnám és ki is nyomtathatnám az anyagot, amit a magnószalagról 
átírtunk, s kiadhatnám, de a terjesztési problémák miatt nem tudnánk 
túlságosan jól elterjeszteni. 

Kommentálnád a második ötletemet azzal kapcsolatosan, hogy egy 
általános könyvet írjunk az ufókról, ebbe átvéve anyagot az Egység 
Törvényéből is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kommentáljuk. Reméljük, anyagot öltenek a 
Ré-terveid. Ez egy kozmikus tréfa. Példát kértél effajta humorra, s mi 
most úgy érezzük, ez egy nagyon is alkalmas nexus egy ilyennek a 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HARMINCHETEDIK ÜLÉS 

96 

beillesztésére. Folytasd a természeted és képességeid szerinti legjobb 
szándékaiddal. Ettől többet mit lehet tenni, barátaim? 

37.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez esetben haladjunk tovább a kérdésekkel, folytatva az 
előző ülést. Azt mondtad, hogy minden harmadik denzitású egyénnek 
van egy felettes énje a hatodik denzitásban, mely szükség szerint nyúl 
az entitás tudat/test/lélek komplexuma után. Vajon ez a felettes én is 
denzitásokon keresztül fejlődik-e, az elsőtől indulva, s vajon a felettes 
énnek is van-e őt denzitásokban fölülmúló felettes énje? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egyszerűsíteni kívánnánk e fogalmat. A felettes én egy 
olyan manifesztáció, melyet a késő-hatodik denzitású tudat/test/lélek 
komplexum ajándékba kap jövőbeli önmagától. A közép-hetedik 
denzitás utolsó tette, mielőtt a Teremtő mindensége felé fordulna és 
spirituális tömeget venne fel, hogy ezt a forráskincset átadja hatodik 
dimenziós önmagának, átlépve az idő folyamán, miként az időt ti 
méritek. 

Ez az én, a késő-hatodik denzitás tudat/test/lélek komplexuma ezt 
követően rendelkezik annak megtiszteltetés/kötelességével, hogy az 
átélt gondolatok és tettek teljes élő adatbankjából vagy emlékezetéből 
mind a tapasztalatokat, mind pedig az egyfajta végtelenül komplex 
gondolatformaként hátramaradt tudat/test/lélek komplexum teljessé-
get forrásul használja. 

Ily módon saját magadat, a felettes énedet vagy szuperszellemedet, 
illetve a tudat/test/lélek komplexum teljességedet egyazon kör három 
pontjaként tekintheted. Egyedüli különbségtétel a ti idő/tér folyto-
nosságotok. Egyébként mind ugyanaz a lény. 

37.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Minden entitásnak egyedi tudat/test/lélek komplexum 
teljessége van, vagy pedig egy csapat entitás osztozik egyazon tu-
dat/test/lélek komplexum teljességen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megfelelő idő/tér feltételek teljesülése mellett mind-
két állítás helytálló. Minden entitásnak megvan a teljessége, és azon a 
ponton, ahol egy planetáris entitás társas memória komplexummá 
válik, ott az entitások eme uniójának teljessége szintén rendelkezik 
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szuperszellemmel, valamint forráskincsként a társas memória komple-
xum teljességgel. Az összeg, mint mindig – spirituális értelemben be-
szélve –, itt is nagyobb a részek összegénél, hogy így a társas memória 
komplexum szuperszelleme nem tag-entitásai szuperszellemének ösz-
szegével egyenlő, hanem azon az elven működik, amit mi úgy nevez-
tünk, hogy a négyzetek elve, s amit ti, látjuk, jobbnak véltek duplá-
zásnak mondani. 

37.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Ezt a matematikai magyarázatot is köszönjük. 
Ez amúgy is furdalt engem. Definiálnád a spirituális tömeget? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz ennek az ülésnek az utolsó teljes kérdése. 

A spirituális tömeg az a tömeg, amely megkezdi bevonzani a létezőség 
kifelé áradó és kifelé tartó vibrációs oszcillációit a Nagy Központi Nap 
– spirituális értelemben vett – gravitációs kútjába, magjába, avagy a 
végtelen univerzumok Teremtőjébe. 

37.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mivel nem akarjuk kifárasztani a közvetítőt, így csak annyit 
kérdezek még, hogy tehetünk-e valamit az instrumentum kényelméért 
vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden megfelelő. Most elhagyunk benneteket az 
Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát 
örvendezve az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 
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38.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

38.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elárulnád nekünk, hogy volna-e reménye vagy értelme 
annak, hogy akár Jim, akár én átvegyük az instrumentum helyét az 
ülés kezdeténél, és mint instrumentum próbáljuk meg felváltani az 
instrumentumot, mi magunk kísérelve meg a transz munkát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az információ súrolja a határát a szabad akarat 
megsértésének. Mindazonáltal óhajotokat megalapozásnak vesszük az 
engedélyre, hogy úgymond, kissé a konföderációs irányvonalak hatá-
rain kívül szóljunk. 

Jelen tér/idő nexusban sem a Donként ismert, sem a Jimként ismert 
nem alkalmas erre a munkára. A Don nevezetű azáltal, ha – úgy 
mondjuk – gyakorolná a kapcsolat mechanikáját és mások szolgálatát 
ahogy nevezitek: a csatornázás révén, bizonyos időtök elteltével képes 
lenne erre a munkára. A Jim nevű nehéznek találná azt, hogy effajta 
csatornává váljon, egy jelentősebb, szintúgy hosszabb időszakú gya-
korlás híján. Ez után pedig kísérleteznünk kellene a gyakorlások során 
kifejlesztett harmónián. Ez mindkét esetben igaz. 

38.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Kissé visszakanyarodva a mai alkalommal azt 
szeretném megtudni, hogy a nukleáris energia bevezetésének e 
denzitásra úgy negyven egynéhány évvel ezelőtt volt-e valami köze 
ahhoz, hogy azok az itt élő entitások, akik a Maldek pusztulását okoz-
ták, még egy esélyt kapjanak a nukleáris energia békés célú, semmint 
háborús célú felhasználására. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A feltevés téves abban, hogy a ló elé fogja be a kocsit, 
ahogy népetek tartja. Az ilyen információkra való vágy vonzotta eze-
ket az adatokat népetekhez. Nem külső befolyások adták valamely 
okból, hanem saját népetek vágya volt ez. Érvelésed innentől már 
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helyes abban, hogy az entitások vágytak az általad említett második 
esélyre. 

38.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt a nukleáris energiára irányuló tudásvágy teljesítésé-
nek mechanizmusa? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha jól értjük kérdésedet, a mechanizmus az volt, amit 
inspirációnak mondhattok. 

38.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez az inspiráció úgy értendő, hogy egy entitás benyomást 
kelt az információra vágyó entitás gondolataiban? Ez az inspiráció 
mechanizmusa? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az inspiráció mechanizmusa magában foglal egy 
rendkívüli hőfokú vágyat, tudásszomjat vagy befogadókészséget egy 
adott területen, melyet elkísér a megnyílás képessége arra és a bizalom 
abban, amit intuíciónak hívhattok. 

38.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El tudnád mondani, hogy az egyes színsugarak, a vöröstől 
az ibolyáig, milyennek látszódnak egy tökéletesen kiegyensúlyozott, 
torzítatlan entitásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt nem tudjuk elmondani, mivel minden egyensúly 
tökéletes és mind egyedi. Nem volt szándékunk homályos fogalmazás. 

Hadd kínáljunk egy példát. Valamely entitásban – vegyük ezt az inst-
rumentumot – a sugarakat rendkívül egyenletesnek látni, vörös, na-
rancs, sárga. A zöld színű rendkívül fényes. Ezt – hogy úgy mondjuk 
– kiegyensúlyozza egy halványabb indigó. A kettő közt lakozik az 
egyensúly pontja: a kommunikátor kék sugara a megszokottnál szik-
rázóbb erejű. 

Az ibolya sugárban ezt a jellegzetes, ha úgy tetszik, spektrográfot lát-
juk, miközben a tiszta ibolya keretezi az egészet. Ezt aztán körülveszi 
az, ami a vöröset az ibolyával vegyíti, a tudat, a test és a lélek integrá-
ciójára utalva, mindezt pedig az entitás valódi rezgéssíkjának vibrációs 
mintája öleli körbe. 
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Ez a leírás kiegyensúlyozatlanságnak és tökéletes egyensúlynak egy-
aránt felfogható. Az utóbbi felfogás rendkívül hasznos más-énekkel 
kapcsolatosan. Az elzáródások érzékelésének képessége csupán a gyó-
gyító számára előnyös. Szemerkényi ítélet sem helyénvaló ezen színek 
egyensúlyának vizsgálatakor. Természetesen, ha az energiaközpontok 
közül sokat gyöngének és elzáródottnak találunk, akkor gondolhatjuk 
azt, hogy az entitás még nem ragadta meg a gyeplőt és nem kezdte 
meg a vágtát. A lehetőség azonban mindig ott van erre. A sugarak 
tökéletes egyensúlyban várják, hogy aktiválják őket. 

Kérdésed megközelítésének egy másik módja pedig talán ez: A teljesen 
fölszabadított entitásban a színsugarak egyenlő vibrációs ragyogásban 
és sziporkázó pompában épülnek fel egymásra, míg a körülvevő fény 
fehér nem lesz. Ezt nevezhetitek szabaddá tett egyensúlynak a harma-
dik denzitásban. 

38.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lehetséges-e, hogy egy harmadik denzitású bolygó kialakít-
son egy harmadik denzitásban működő társas memória komplexu-
mot? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ilyen denzitásnak ez csak a legkésőbbi avagy hetedik 
részlegében lehetséges, amikor az entitások harmonikusan készülőd-
nek a megméretésre. 

38.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudnál-e példát hozni ilyen jellegű bolygóra mind a máso-
kat szolgáló harmadik denzitású, mind pedig az önös szolgálatú har-
madik denzitású típusból, a feltételeknek ezen a megvalósulási fokán? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Amennyire mi tudjuk, negatív irányultságú harmadik 
denzitású társas memória komplexumok nem léteznek. Pozitív irá-
nyultságú, harmadik denzitású társas memória komplexumokról már 
lehet hallani, noha meglehetősen ritkán. Ám egy ilyen entitás a 
Szíriusz csillag bolygótestjéről kétszer is megközelítette ezt a bolygó-
testet. Az entitás késő-harmadik denzitású és egy harmadik denzitású 
társas memória komplexum része. Erre már esett utalás korábbi 
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anyagban.11 A társas memória komplexum igazándiból negyedik 
denzitású jelenség. 

38.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Már korábban is eltűnődtem azon, hogy ez az adott 
szíriuszi társas memória komplexum vajon a fákból fejlődött-e ki. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez közelíti a helyességet. A második denzitású növé-
nyi formák, amelyek ezen a Dog nevet viselő planétán a harmadik 
denzitásba fejlődtek, közel álltak a fához, ahogy ti ismeritek. 

38.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor arra is kíváncsi lennék, hogy mivel a harcias jellegű 
tevékenység a növények számára amennyire én tudom, nem lehetsé-
ges, a másodikból a harmadik denzitásba lépve nem az lenne előnyös 
számukra, hogy ne vigyék magukkal egy efféle harcias jelleg faji emlé-
két, s ebből adódóan egy harmonikusabb társadalmat fejlesszenek ki, 
ez irányba gyorsítva föl fejlődésüket? Nem így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ám ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak le-
gyenek és megfelelően kezdjenek polarizálódni, ahhoz mindenfajta 
mozgást szükséges kivizsgálni, különösképp a harciasságot. 

38.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ennek alapján azt feltételezem, hogy az ő harciasságot illető 
vizsgálódásuk elsősorban olyan fajtájú volt, amit Hickson emlékezeté-
ből nyertek ki, semmint az egymás közti háborúskodásból. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az efféle tulajdonságokat örökölt entitá-
sok közel lehetetlennek találják a csatározást. A mindenfajta mozgással 
kapcsolatos tanulmányaik valójában az ő meditációs módszerük azon 
oknál fogva, hogy tevékenységeik olyan szinten mennek végbe, amit ti 
meditációnak neveztek, s ez kiegyensúlyozást kíván csakúgy, ahogy a 
ti entitásaitoknak is szükségük van időnként a meditáció csöndjére 
tevékenységeik kiegyensúlyozására. 

38.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy vélem, ez egy fontos pontja annak, hogy megérthessük 
a meditáció kiegyensúlyozó szerepét, mivel itt látjuk az ellenkezőjét 
egy más típusú evolúcióból. Ezek az entitások, legalábbis Charlie 

                                                 
11 Ld. 8.15–22 
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Hickson elmondása szerint, a lábuk mozgatása nélkül változtatták a 
helyüket. Feltételezem, hogy olyan elvet használnak fizikai hordozó-
juk mozgatásához, ami valamelyest hasonló a ti kristály harangjaitok 
mozgási elvéhez. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben helytelen. 

38.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: De csak annyit feltételezek, hogy mozgási módszerük nem 
azon a mechanikai emelőhatáson alapszik, mint nálunk, hanem az 
elmének egy közvetlen funkciója, mely valamiképp kapcsolódik a 
bolygó mágneses hatásához. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyrészt helyes. Ez egy gyenge elektromos jellegű 
gondolati impulzusok vezérelte elektromágneses jelenség. 

38.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az űrhajójuk látható volt– látható lett volna-e bárki számá-
ra a mi bolygónk denzitásán, ha esetleg észlelte volna, vagy abban az 
időben arra járt volna? Ez ugyanaz a harmadik denzitású anyag, mint 
ez a szék itt vagy bármi más, ami nekünk van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Még egy kérdést tegyél fel kérlek, mielőtt 
lezárunk, mivel az instrumentum vitális energiája alacsony a jelen 
tér/időben. 

38.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van, ezt fogom feltenni itt, ni: Tudnál elképzelést festeni 
arról, hogy egy negatív avagy önszolgáló negyedik denzitású bolygón 
milyenek a feltételek? Megtennéd? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Bebocsáttatáshoz a negatív negyedik denzitásba azok a 
lények jutnak, akik a vörös, a narancs és a sárga energiasugarak hasz-
nálata révén tudatosan kapcsolódtak az intelligens végtelennel. Ennél-
fogva a negatív negyedik denzitás planetáris feltételei közé tartozik az 
entitások szüntelen sorbaigazodása és újraigazodása azon törekvésük-
ben, hogy a kombinált energia domináns mintáit kialakítsák. 

A korai negyedik denzitás egyike a legintenzívebb küzdelmeknek. 
Amint a tekintélyi rend kiépítésre került és valamennyien a meggyő-
ződésükig küzdöttek, hogy immár mindenki a megfelelő helyet foglal-
ja el a hatalmi szerkezetben, a társas memória komplexum gépezete 
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beindul. A telepátia negyedik denzitású hatásait és a gondolatok átlát-
hatóságát mindenkor azok javára próbálják alkalmazni, akik a hatalmi 
struktúra csúcsán állnak. 

Ez, miként talán láthatjátok is, sokszor kifejezetten hátrányosan érinti 
a negatív negyedik denzitású egyének továbbpolarizálódását, hiszen a 
további negatív sarkosulás csupán csoportos erőfeszítés révén követ-
kezhet be. Amint a negatív negyedik dimenziós entitásoknak sikerül 
kombinálódniuk, onnantól olyan önös szolgálatok révén polarizálód-
hatnak, mint amilyeneket az orioni keresztesek kínálnak. 

Specifikusabb kérdéseket feltehetsz a következő munkaülésen. Van-e 
még rövidke kérdés, mielőtt elhagynánk ezt az instrumentumot? 

38.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak azt szeretném tudni, hogy tehetünk-e valamit azért, 
hogy az instrumentum kényelmesebben érezze magát vagy hogy a 
kapcsolatot javítsuk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden rendben van. Az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében búcsúzom tőletek. Járjatok hát örvendezve az 
Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 



  

104 

AAAAZ Z Z Z EEEEGYSÉG GYSÉG GYSÉG GYSÉG TTTTÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYE,,,,    HHHHARMINCKILENCEDIK ARMINCKILENCEDIK ARMINCKILENCEDIK ARMINCKILENCEDIK ÜÜÜÜLÉSLÉSLÉSLÉS    

1981. március 16.1981. március 16.1981. március 16.1981. március 16.    

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

39.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum azon tűnődött, hogy gyenge közérzete 
adódhat-e a kb. hat héttel ezelőtti vegyszerfogyasztásból. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az instrumentum most megy keresztül a 
fizikai komplexum legyengülés/eltorzulás legintenzívebb szakaszán, a 
két fogyasztás duplázó hatása miatt. Az instrumentum e szélsőség 
folytatódására számíthat még úgy tizenöt-húsz napi ciklusotokig. Az 
erőtlenség-torzulások akkor kezdenek majd enyhülni, habár – ennek 
az instrumentumnak a folyamatos gyengeségi torzulásai miatt – nem 
olyan ütemben, mint először gondoltuk. 

Az instrumentum nagyon szerencsés, hogy rendelkezik támogató cso-
porttal, amely most megérteti vele ezen ülések tekintetében a kellő 
elővigyázatosságot. Ez az instrumentum képes majdhogy egy pillanat 
alatt megtisztítani mentális/érzelmi- illetőleg spirituális komplexumát 
a munkához szükséges tisztaságúra, ám a közvetítő szolgálati hűség 
felé vett torzulása nem a legjobb megítélése szerint működik fizikai 
komplexuma gyengeségi torzulásainak vonatkozásában. Ezért nagyra 
értékeljük a ti tér/időnkénti segítségeteket, mint amilyen a legutóbbi 
döntéshozás is volt, hogy ne tartsatok ülést. Ez volt a helyes választás, 
és az instrumentumnak adott tanács jótékony volt. 

39.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetne-e még valamit az instrumentum azon túl, amit 
tenni próbál, annak érdekében, hogy az állapota gyorsabban javuljon? 
Tudom, hogy az elmúlt pár napban nem tudott edzeni láb problémái 
miatt – nem tudott járni, de reméljük, visszatérhet a sétáihoz. Van-e 
még valami, amit tehet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mint arra már céloztunk, a negatív entitások jelenleg 
minden adandó esélyt kihasználnak arra, hogy aláássák ezt az instru-
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mentumot. A fent említett lábujj problémának is ez az oka. Szerencsé-
re az instrumentum, szent dalok vibrációs komplexumán keresztül, 
jelentősen elfoglalja magát az Egy Végtelen Teremtő imádásával a 
jelen időszakban. Az aktívabb fizikai lét, akár testedzés mozdulatai-
ban, akár szexuális értelemben, egyaránt hasznosak. Mindazonáltal az 
instrumentum torzulásainak követelménye az iránt, amit erkölcsnek 
neveznétek, rányomja a bélyegét ez utóbbi tevékenységre. Ismételten 
szerencsés, hogy a közvetítő rendelkezik a szerető társas kapcsolatok 
lehetőségével, melyek alapvető előnnyel bírnak. 

Alapvetően, harmadik denzitású folytonosságotokban, ez idő kérdése. 

39.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A médium állapotának kiolvasásából meg tudnád-e becsül-
ni, hogy milyen hosszú és milyen gyakoriságú munkaülésekkel szá-
molhatunk a jövőben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés határos a megsértéssel. A tájékoztatásadás 
elég jól követhető irányvonalakat borít fel. Azonban tisztában va-
gyunk azzal, hogy nemcsak, hogy nem tudjátok kiolvasni a közvetítő 
auráját és így látni a fizikai komplexum állapotát, hanem maga az 
instrumentum is számottevő nehézségekkel képes csak felismerni fizi-
kai komplexumának pontos torzulásállapotát a szolgálati vágyától való 
állandó függéséből adódóan. 

Következésképp úgy hisszük, nem sértünk szabad akaratot azzal, ha 
jelezzük, hogy leginkább helyénvaló az egy munkaalkalom minden 
második napi ciklus délelőtti óráiban, nyitva hagyva a lehetőségét egy 
rövidebb munkaülésnek a szabad délelőtti szakaszban is, amennyiben 
szükségesnek vélitek. Ez nemcsak erre az időszakra érvényes, hanem 
általában is. 

39.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Most akkor az általános kérdésekkel fogom folytatni, pró-
bálván a kérdésekkel olyan nyomvonalra lelni, amely olyan nem-
múlékony működésmódok megértésének területére vezet el minket, 
amiken mi magunk és mások is dolgozhatnak, tudatosságunk emelése 
céljából, viszont számos hibát véthetek itt, miközben a kérdezésnek 
ezen útját-módját kutatom. Előre is elnézést kérek, ha a kérdéseim 
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félrevisznek. Feltűnt, hogy minden… vagy a legtöbb alapvető dolog 
összesen hét alegységre osztható fel. Henry Puharich-nak „A Kilen-
cek” c. kéziratát átnézve találkoztam a Kilencek egy állításával, mely 
szerint „Ha hétszer vesszük az emberi test elektromos megfelelőjét, 
akkor ez az elektromosság tömegének hetenét adja.” El tudnád ezt 
magyarázni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennek magyarázata túlmutat nyelvetek képességein. 
Ennek ellenére kísérletet teszünk a fogalom leírására. 

Miként az ismert előtted, az egyes Logoszok által működésbe állított 
teremtések kezdetén már ott vannak megteremtve a teljes potenciálok 
– mind az elektromos, az általad larsoninak tekintett értelemben, 
mind pedig a metafizikai. A metafizikai elektromosság ugyanolyan 
lényeges ezen állítás – fogalmazzunk úgy – megértésében, mint az 
elektromosság fogalma. 

E fogalom, miként azzal tisztában is vagy, a potencializált energiával 
foglalkozik. Az elektronról azt tartják, nincs saját tömege, csupán egy 
mező. Mások végtelenül kicsiny tömeg mérhetőségét bizonygatják. 
Mindkettő igaz. A lehetségesített energia valódi tömege a mező erős-
sége. Ez metafizikai értelemben is igaz. 

Mindazonáltal a jelenlegi fizikai ismereteitek rendszerében érdemes az 
elektron tömegszámát figyelembe vennetek a munkavégzés során, 
hogy megoldásokat találhassatok a fizikai univerzummal kapcsolatos 
egyéb kérdésekre is. Ily módon nyugodtan tekinthetitek úgy, hogy az 
egyes létsíkoknak egyre nagyobb és nagyobb a spirituális tömege. A 
tömeg, mondjuk úgy, szignifikánsan, ám nem nagymértékben növek-
szik a kapu denzitásig. Ebben a denzitásban már az összegzés, a vissza-
tekingetés – röviden a polaritás összes hasznos funkciója – felhaszná-
lásra került. Ennélfogva az egyén metafizikai elektromos jellegében 
egyre csak nő és nő a spirituális tömeg. 

Párhuzamként megfigyelhető az Albert nevű munkája, aki a tömeg 
végtelen nagyságúra növekedését posztulálja, amint e tömeg megköze-
líti a fénysebességet. Ilyesformán a hetedik denzitású lény, a teljessé 
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vált lény, az Önmagát ismerő Teremtő, tömeget halmoz föl, és újra az 
Egységes Teremtővé sűrűsödik össze. 

39.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor tehát ebben a képletben, ami itt nálam ezen az olda-
lon szerepel, Mi gondolom, a spirituális tömegre vonatkozik. Így van? 

222
/-1/= cvCmM
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

39.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. El tudnád mondani– segítenél nekünk értel-
mezni egy adást „A Kilencek”-ből, ahol azt mondják, „CH egy olyan 
vezérelv, mely a tudás és törvény feltáró vezérelve”. Elárulnád, mi ez a 
vezérelv? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. Az e kijelentésben elbújtatott vezérelv nem más, mint 
az állandó avagy Teremtő és a halandó avagy megtestesülő lény egy-
szerű törvényszerűsége, valamint a kettejük közötti, egyiktől a másikra 
irányuló szeretet- és fénybeni, az illúzió-kötötte entitásra jellemző 
szabadakarati torzulások közepette sem szűnő sóvárgás. 

39.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Annak, hogy a Kilencek ezt a vezérelvet ilyen formában 
továbbították, az Első Torzulás az oka? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. 

39.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád, hogy akkor miért ilyen bújtatott formában 
adták át a vezérelvet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az írnok nagyon szereti a rejtvényeket és a képleteket. 

39.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Értem. A Kilencek magukat „Isten kilenc megbízottja”-ként 
írják le.12 Elárulnád, mit értenek ez alatt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez szintén egy burkolt kijelentés. Azt próbálták meg 
jelezni, hogy a Tanácsban ülő kilenc fő a Teremtő, az Egy Teremtő 
képviselője csakúgy, ahogy egy bírósági tárgyalóteremben is tanús-

                                                 
12 The Nine are usually referred to as “principles” rather than “principals,” but since 
Ra refers to them as witnesses, we have chosen the spelling to match. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HARMINCKILENCEDIK ÜLÉS 

108 

kodhat kilenc tanú egyetlen védenc mellett. A „megbízott” kifejezés is 
rendelkezik ezzel a jelentéssel. 

Ennek az anyagnak a jelentős részében az írnok vágya tekinthető úgy, 
hogy hatással volt a prezentációs módra ugyanúgy, mint ahogy jelen 
csoport képességei és preferenciái is meghatározzák a kapcsolat jelle-
gét. A különbség abban van, hogy mi olyanok vagyunk, amilyenek. 
Vagyis mi vagy úgy szólunk, ahogy mi kívánjuk, vagy nem szólunk 
semmit. Ez nagyon behangolt csoportot követel, hogy úgy mondjuk. 

39.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Érzésem szerint fejlődésünk kutatásának gyümölcsöző talaja 
lehet a testi energiaközpontok evolúciójának felgöngyölítése, mivel ez 
a hét központ kapcsolódni látszik az összes többi hetessel (amiről elő-
zőleg beszéltem), és központi jelentőségű lehet a fejlődésünkre nézve. 
Le tudnád írni e testi energiaközpontok evolúciós folyamatát a velük 
rendelkező legprimitívebb életformától kiindulva? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt az anyagot korábban némileg már lefedtük.13 En-
nélfogva most nem ismétlünk el közléseket arról, hogy milyen színű 
sugarak lakoznak az első és a második denzitásban, sem ezek okáról, 
hanem inkább megpróbálnánk kitágítani ezen ismereteket. 

Az egyes fejlődési fokozatok vagyis minden a másodikon túli denzitás 
alapvető sarkalatos pontjainak a következők tekinthetők: 

Először is az úgynevezett vörös sugár alapenergiája. Ez a színsugár 
felfogható minden denzitás alap megerősítő sugarának. Sosem szabad 
lekezelni vagy a spirituális evolúció szempontjából kevésbé fontosnak 
vagy hasznosnak tekinteni, mivel ez az alapsugár. 

A következő alapsugár a sárga. Ez a nagy léptető sugár. Ennél a szín-
sugárnál a tudat/test a legteljesebb egyensúlyára nyit lehetőséget. Az 
erős vörös/narancs/sárga hármas ugródeszkát jelent az entitásnak a 
zöld, központi színsugárba. Ez újracsak alapsugár, ám nem elsődleges 
sugár. 

                                                 
13 Ld. 30.5, 30.10 
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Ez a lelki munka erőforrása. A zöld színű sugár aktiválódásával a har-
madik elsődleges sugár megkezdheti lehetségesülését. Ez az első igazán 
spirituális sugár annyiban, hogy valamennyi cseréje integrált tu-
dat/test/lélek természetű. A kék színű sugár valamennyi denzitásban a 
lélek tanulás/tanításait ülteti el a tudat/test komplexumban, életet 
lehelve az egészbe, a létezőség e teljességét kommunikálva mások felé. 

Az indigó színű, habár értékes, de olyan sugár, melyen csupán az 
adeptusok dolgoznak, miként mondanátok. Ez az intelligens végtelen 
kapuja, mely áthozza az intelligens energiát. Ez az az energiacentrum, 
melyen a belsőnek, rejtettnek és okkultnak tekintett tanításokban 
dolgoznak, mivel ez a színsugár az, amelynek végtelenek a lehetőségei. 
Miként ismert előttetek, a gyógyítói, tanítói, s mindazon, a Teremtő 
számára végzett munkák, amelyek mind kisugárzónak, mind kiegyen-
súlyozottnak láthatók, indigó sugár tevékenységek. 

Mint tudjátok, az ibolyaszín sugár konstans, és nem jelenik meg a 
sugáraktiválási szerepek tárgyalásakor abban az értelemben, hogy ez a 
kézjegy, a nyilvántartás, az identitás, az entitás valódi vibrációja. 

39.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hogy kicsit világosabban lássunk, szeretném megkérdezni, 
hogy ha adott egy magas polaritású, mások szolgálatára irányult egyén 
illetőleg egy magas polaritású, önmaga szolgálatára irányult egyén, 
akkor sorra véve a színsugarakat a vöröstől indulva, milyen különbség 
adódna e két entitás vörös sugarában? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok.    Ez legyen e munkaülés utolsó teljes kérdése. 

A vörös sugarat illetően nincs különbség egyenlő erősen sarkosult 
pozitív és negatív entitás között. 

39.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a többi színsugárra is érvényes? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok.    Röviden fogunk válaszolni. Továbbkérdezhetsz egy 
másik ülésen. 

A negatív sugármintán a vörös/narancs/sárga közvetlenül a kékbe csap 
át, amit csak az intelligens végtelennel való kapcsolatra használnak. 
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A pozitívan irányult entitásoknál az összeállítás kiegyenlített, kristály-
tiszta, és a hét színsugár leírásának megfelelő. 

Vannak-e még rövid kérdések, mielőtt elhagyjuk az instrumentumot? 

39.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak azt szükséges megtudnom, hogy tehetünk-e valamit a 
közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat segítségére? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A lehető legfigyelmesebbek vagytok. Minden rend-
ben. Elhagylak benneteket, barátaim, az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő 
erejében és békéjében. Adonai. 
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1981. március 18.1981. március 18.1981. március 18.1981. március 18.    

40.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szereteté-
ben és fényében. Most kommunikálunk. 

40.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy gondoltam, hogy tennék egy állítást, te pedig majd 
kijavíthatnád. Próbálnék egyszerű modellt alkotni az Univerzum min-
ket is befoglaló részéről. Kiindulván abból az al-Logoszból, mely a mi 
Napunk, fehér fény sugárzódik ki ránk, ami egy vöröstől ibolyáig 
terjedő hullámhossztartomány. Azt feltételezem tehát, hogy ez a fehér 
fény minden egyes denzitás tapasztalatait tartalmazza, és amint a 
nyolcadik denzitáshoz érünk, ott egy fekete lyukba esünk, mely a má-
sik oldalon egy másik [al-]Logoszként vagy Napként bukkan elő, egy 
másik oktávját indítva útjára a tapasztalatoknak. Észrevételeznéd az 
állításomnak ezt a részét? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Bizonyos mértékig fűzhetünk megjegyzést ehhez az 
állításhoz. Az elképzelés az al-Logosz fehér fényének prizmaszerű szét-
válásáról és majdani újra elnyelődéséről „az utolsó fejezetnél”, alapjai-
ban helyes. Emellett azonban vannak még itt egyéb, a szemantikait 
meghaladó finomságok. 

A tagolt al-Logoszt alkotó és belőle kisugárzó fehér fény kezdete ab-
ban van, ami metafizikailag a sötétségnek tekinthető. A fény beleöm-
lik ebbe a sötétségbe és átszellemíti azt, rendbe készteti és tükrözővé 
vagy kisugárzóvá változtatja a káoszt. Ezzel létrejönnek a dimenziók. 

Szemben a fekete lyuk feketesége – metafizikai értelemben szólva – a 
fehér fény szisztematikus újra elnyelődéséből származó összesűrűsödés 
az Egységes Teremtőbe. Végül ez az elnyelődés az Egy Teremtőbe 
addig folytatódik, amíg a teremtések végtelenje el nem éri a kellő spi-
rituális tömeget ahhoz, hogy az egész újból megalkossa a Szabad Aka-
rat lehetségesítésére várakozó intelligens végtelen – amennyiben így 
képzelitek el: – Nagy Központi Napját. Vagyis az oktávváltás folya-
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mata egy elképzelhetetlen jellegű időtlenségbe való belépésnek tekint-
hető. Időmértékeitekkel való mérése haszontalan próbálkozás volna. 

Ennek értelmében a végső spirituális gravitációs kút feketelyukán való 
keresztülhaladás utáni azonnali következő oktávba kerülés gondolatá-
ból hiányzik e részfolyamat időtlen mivoltának al-gondolata vagy 
kiegészítése. 

40.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csillagászaink azt vették észre, hogy a spirálgalaxisok fénye 
körülbelül het[ven]ed akkora, mint amilyennek lennie kellene: mint 
amit a tömegükre vonatkozó számításaik indokolnának. Azon töp-
rengtem, ez vajon a spirituális tömeg növekedésének köszönhető-e a 
galaxisokban, az úgynevezett fehér törpékben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez alapjában helyes, és része a teremtési ciklus módjá-
nak vagy folyamatának. 

40.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Azon is gondolkodtam, hogy az első denzitás 
valamiképp megfelel-e a vörös színnek, a második a narancs színnek, a 
harmadik a citrom színnek és így tovább, a denzitások a színeknek 
talán oly módon, hogy a minden [szub]atomi részecske magját alkotó 
fotont létrehozó alapvibráció összefügg az adott színnel a denzitásban. 
És hogy ez a vibráció feljebb vált a második, harmadik és negyedik 
denzitásban, a színek vibrációnövekedésének megfelelően. Helyes ez 
valamilyen szempontból? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez annál is igazabb, mint ahogyan elmondtad. 

Először is, helyesen vélelmezel egy kvantumot, ha úgy tetszik, az ösz-
szes denzitás természeteként, és akkor is igazad van, mikor azt feltéte-
lezed, hogy e kvantumok tekinthetők – ahogy a szót felfogjátok: szí-
neknek megfeleltethető vibrációs természetűként. Emellett azonban az 
is igaz – miként azt gyanítottad ám bele nem fogalmaztad –, hogy 
minden denzitás a saját színsugara metafizikai jellemzőkomplexuma 
szerint való. 

Tehát az első denzitásban a vörös színsugár alapul szolgál minden 
rákövetkezőnek. A második denzitásban a narancs sugár az egyén 
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mozgása és növekedése szerint való, ez a sugár aztán a sárga szín társas 
és egyéni jellegű öntudatos megnyilvánulásai felé törekszik a harma-
dik denzitásnak megfelelően, és így tovább – minden denzitást elsőd-
legesen jellemez a maga színsugara plusz a rákövetkező színsugár von-
zásai, melyek előrehúzzák az evolúcióban, és bizonyos mértékig színe-
zik vagy árnyalják az adott denzitás meghatározó színét. 

40.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor – feltéve, hogy egy egyenes mentén fejlődik az elsőtől 
a nyolcadik denzitásig – az egyén testi energiaközpontjai, -centrumai 
vagy csakrái mind teljes mértékig aktívak olyankor, amikor minden a 
rendeltetése szerint működik? Mind teljességére és legnagyobb erőssé-
gére aktiválódik az egyes denzitások megtapasztalásának befejezésekor? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elméleti értelemben ez így van. Mindamellett a telje-
sen aktivált lény ritka. Nagy hangsúly van az egyének harmóniáin és 
egyensúlyain. A denzitásokon való átlépéskor a megméretéshez szük-
séges az elsődleges energiacentrumok olyan szintű működése, hogy az 
illető kommunikálhasson az intelligens végtelennel, hogy értékelhesse 
ezt a fényt és megfürödhessék benne, a maga minden tisztaságával. 

Összes energiaközpontjuk teljes aktiválásának azonban kevesen meste-
rei, mivel minden központnak változó a forgási sebessége vagy aktivi-
tása. Amit fontos megfigyelni, mihelyst minden szükséges központ a 
minimálisan szükséges mértékig aktiválódott, az az energiaközpontok 
közötti harmónia és egyensúly. 

40.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Példaként véve a második és harmadik denzitás 
közötti átmenetet, mikor ez az átmenet történik, akkor a fotont – a 
denzitás valamennyi részecskéjének magját – alkotó rezgési frekvencia 
emelkedik meg a második denzitásnak vagy narancs színnek megfele-
lő, a narancs színnél általunk mért frekvenciáról a sárga színnél álta-
lunk mért frekvenciára? Arra próbálok eljutni, hogy a denzitást alkotó 
valamennyi vibráció, fotoni alaprezgés, kvantumszerűen felugrik egy 
viszonylag rövid idő alatt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ekkor láthatod minden denzitásban a 
vibrációs szintek fokozatos megújulását. 
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40.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdésem csak találgatás: a másodikból a harmadikba lépő 
rezgésszám a közép-narancs vagy átlag-narancs frekvenciából megy át 
a közép-sárga vagy átlag-sárga frekvenciába? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdés eldönthetetlen. Megpróbálunk segítségedre 
lenni. Noha az egyes denzitások alapját adó frekvencia olyasmi, amit 
valódi színnek lehetne nevezni, ezt az elnevezést érzékelési rendszere-
tekkel és tudományos méréseitekkel nem lehetséges definiálni, mivel a 
szín a tér/időben és az idő/térben egyaránt rendelkezik vibrációs jel-
lemzőkkel. A valódi színt ezután még befedi és felárnyalja az adott 
denzitáson belüli különféle vibrációs szintek szivárványa, és a rákövet-
kező valódi színű denzitás vonzási vibrációi. 

40.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mennyi időt vett igénybe ezen a bolygón a második és 
harmadik denzitás közti átmenet? Mintha másfél generációt említettél 
volna.14 Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, a ti éveitekkel mért idő körülbelül ezerhá-
romszázötven (1350). 

40.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mennyi idő lesz tehát a harmadikból a negyedik denzitásba 
való átmenet ezen a bolygón? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt nehéz megbecsülni az átmenet nem jellemző 
anomáliái miatt. Élnek leszületett lények e tér/idő összeköttetésben, 
akik már hozzáláttak a negyedik denzitású munkához. Azonban a 
planetáris tudat harmadik denzitású klímája hátráltatja a folyamatot. 
Ezen adott nexusban a lehetőségi/valószínűségi örvények valahol 100 
és 700 évetek közöttire vetítik elő az átmeneti időszakot. Népetek 
ingatagságából kifolyólag jelen tér/időben ez nem lehet pontos. 

40.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A minden részecskénk alapját adó foton frekvencianöveke-
dése már megtörtént? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ez a befolyás az, amely megkezdte elő-
idézni, hogy gondolatok dolgokká válnak. Példaként megfigyelhetitek 

                                                 
14 Ld. 19.10 
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a méreg gondolatainak a fizikai testi komplexum azon uralmát vesz-
tett sejtjeivé válását, melyből az származik, amit úgy hívtok, hogy rák. 

40.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt feltételezem, hogy a rezgésünk… ez a vibráció körülbe-
lül húsz vagy harminc éve kezdett el növekedni. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Első előjelei ennek körülbelül 45 évetekkel ezelőtt 
történtek, és az energiák intenzívebben rezegnek a vibrációs anyag 
végső átmozdulását vagy, ahogy mondanátok: a kvantumugrást meg-
előző negyven éves időszak alatt.  

40.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elindulván akkor 45 évvel ezelőttről, és véve a teljes vibrá-
ciónövekedést, amit e denzitásváltás során át fogunk élni, körülbelül 
hány százalékánál járunk most ennek a vibrációnövekedésnek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Környezetetek vibrációs természete zöld valódi színű. 
Ezt jelenleg súlyosan átszövi planetáris tudatotok narancsszín sugara. 
Mindazonáltal a kvantumtermészet olyan, hogy a határvonalon való 
áthaladást a vibrációs szint diszkrét áthelyeződése jelenti. 

40.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Említetted, hogy méreg gondolatok most rákot okoznak. Ki 
tudnád egészíteni ezt a működést, hogy miként hat ez katalizátorként 
vagy, hogy mi a teljes célja? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitást a feltárult információk jellemzik. 
Az ének nincsenek elrejtve önmaguk vagy más-maguk elől. Az egyen-
súlytalanságok avagy romboló jellegű torzulások ezért nyilvánvalóbb 
módokon mutatkoznak meg, a tudat/test/lélek komplexum hordozója 
ilyenformán tanító eszközként működik közre az önfeltárásban. Az 
efféle betegségek, mint a rák, ennek megfelelően nagyon is engedel-
meskednek az öngyógyításnak, mihelyst az egyén a pusztító hatású 
befolyások működését felfogja. 

40.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod tehát, hogy a rák egész könnyen gyógyítható 
az elmével és hogy egy jó tanító eszköz, mivel egész könnyen gyógyít-
ható az elmével, és hogy mihelyst az entitás megbocsát a másik-énnek, 
akire mérges, a rák el fog tűnni. Így van? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben így van. A gyógyulás másik részéhez az 
énnek való megbocsátás és nagymértékben megnövelt önbecsülés is 
szükséges. Ez kényelmesen kifejezhető az étrendre való odafigyeléssel. 
Ez elég gyakran része a gyógyulási és megbocsátási folyamatnak. Az 
alapfelvetésed helyes. 

40.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az étrend tekintetében általánosságban melyek lennének 
azok az ételek, amiket az ember fogyasztana, és melyek lennének azok 
az ételek, amiket az ember kizárna a testi komplexumára való legna-
gyobb odafigyelésnél? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Először is aláhúzzuk és kihangsúlyozzuk, hogy ezt az 
információt nem kell szó szerint venni, hanem csak kapocsként vagy 
pszichológiai lökésként a test, az elme és a lélek számára. Vagyis az 
igazán lényeges dolog a törődés és a tisztelet az én irányába. Ennek 
fényében elismételhetjük az ennek az instrumentumnak az étrendjére 
leadott alapinformációt. A zöldségek, gyümölcsök, gabona, és az 
egyéni anyagcseréhez szükséges mértékben az állati termékek. Ezek az 
anyagok mutatnak tiszteletet az én iránt. 

Ezen felül – habár ez még nem került elő, mivel ennek az instrumen-
tumnak nincs szüksége megtisztulásra – azoknak az entitásoknak, 
akiknek egy mérgező gondolatformától vagy érzéskomplexumtól kell 
megtisztítaniuk énjüket, jót tesz egy gondos böjtölési program követé-
sére való odafigyelés, amíg a destruktív gondolatforma ki nem tisztul, 
analógiában a fizikai hordozó anyagfeleslegtől való megszabadításának 
melléktermékeivel. A mondanivalót itt se a test komplexumra vetítsé-
tek, hanem kapocsként használjátok azt a tudathoz és a lélekhez. Va-
gyis az én feltárja az ént az én előtt. 

40.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Igen fontos fogalom. Annak ténye, hogy az 
általunk jelenleg tapasztalt alapvibráció a zöld valódi szín, avagy ne-
gyedik denzitás, magyarázza-e annak tényét, hogy sok olyan, anyagi 
tárgyra kifejtett mentális hatás figyelhető meg most először tömegével, 
mint amilyen az elmével történő fémhajlítás? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz összességgel az utolsó kérdés e munkaülésre. 
Ez nemcsak hogy helyes, hanem javasoljuk, hogy vigyétek tovább e 
gondolatot, és az úgynevezett mentális betegségekkel élő entitások 
nagy számát úgy értsétek meg, hogy az e zöld-sugár valódiszín hatásá-
nak tudható be azok elme konfigurációin, akik a legelső énnel való 
szembenézésre tudatukkal még nem állnak készen. 

Van-e rövidebb kérdés mielőtt lezárnánk? 

40.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak kettő. Tekintettel arra, amit az imént mondtál, akkor 
a vibrációban való rangidősség alapján ide inkarnálódók közül az ön-
magukat szolgáló ösvényen leszületők volnának azok, akiknek extrém 
nehézsége adódik mentálisan ezzel a zöld színű vibrációval? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez helytelen. Inkább azokat érintheti ez, akik elterel-
ték magukat és elmulasztottak felkészülni erre az átmenetre, ám an-
nak befolyására valamennyire mégis érzékenyek. 

40.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Megkérdezem még, hogy tehetünk-e valamit az 
instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Az instrumentum jól van. Figyelmesek vagytok. A tartozékok 
nagyobb kényelmet adnak az instrumentumnak a testi komplexum 
melege torzulásában. 

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

41.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy logisztikai jellegű kérdéssel indítanék. Tudom, hogy 
buta kérdés, de fel kell tennem, hogy biztos lehessek benne. Fennáll a 
lehetősége, hogy el kell majd költözzünk erről a helyről egy innen ezer 
vagy még több mérföldnyire eső helyre. Lesz ennek bármi következ-
ménye a Rével való kapcsolatunkra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem buta kérdés. A település jelentéktelen, hiszen 
nem a teremtésben vagyunk mind? Az munkaülések helyszínét illető-
en azonban vagy gondos döntést kell meghozzon énetek, hogy az egy-
szersmind rendelkezik a megfelelő vibrációs szintekkel, vagy pedig 
ajánlatos, hogy a kezdőülés előtt megtörténjen a hely megtisztítása és 
meditáción keresztüli oltalomba ajánlása. Ez együtt járhat olyan lát-
szólag világias házimunkákkal, mint megtisztogatása vagy lefestése 
bizonyos felületeknek, melyeket talán túlságosan elcsúfultnak véltek. 

41.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Én a Kisebb Pentagramma Elűző Szertartását ismerem.15 
Azon tűnődtem, vajon ezt a szertartást helyiségek ilyen fajta munkára 
történő előkészítésére használják? 

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

41.3 KérdKérdKérdKérdező: ező: ező: ező: Akkor általánosságban azt mondod, hogy ha még ezer 
mérföldnyire költözünk is, de gondosan előkészítjük azt a helyet, amit 
találunk, még ha előzőleg már mások használták is, a hely kielégítővé 
tehető. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

                                                 
15 Az Elűző Szertartás magyarázata megtalálható „Az Arany Hajnal Hermetikus 
Rend”-jének különféle munkáiban, köztük függelékként W. E. Butler könyvében: 
„A mágus kiképzése és munkamódszere”  
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41.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Amennyiben megpróbálnánk megértést felépíteni úgymond 
a kezdetektől, az intelligens végtelentől kiindulva és a jelen létállapo-
tunkig eljutva – nehézségeim vannak, de azt hiszem, vissza kéne men-
ni és megvizsgálni a Napunkat, hiszen az al-Logosz hozza létre mind-
azt, amit ebben az adott naprendszerben tapasztalunk. 

Tudnál leírást adni a Napról, a mi Napunkról? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy olyan kérdés, amelyet nem könnyű megvála-
szolni nyelvetekkel, mivel a Nap különböző megjelenéssel bír az intel-
ligens végtelen, az intelligens energia, és minden egyes bolygó (miként 
nevezitek e szférákat) minden egyes denzitásának viszonylatában. Mi 
több, ezen különbözőségek átnyúlnak teremtésetek metafizikai avagy 
idő/tér részlegébe is. 

Az intelligens végtelennel való viszonylatában a Nap test, egyenlőség-
ben a végtelen teremtés valamennyi részével, része e végtelennek. 

Az intelligens energiát felhasználó lehetségesített intelligens végtelen-
nel való viszonylatában, ez a Logosznak hogy úgy mondjuk, a cseme-
téje, egy sokkal nagyobb számú al-Logosz miatt. A viszony hierarchi-
kus olyan szempontból, hogy az al-Logosz a Logosz által előirányzott 
módokon használja fel az intelligens energiát, és hogy szabad akaratát 
veti be annak érdekében, hogy a megtapasztalt denzitásaitok úgy-
mond összes finomságát meg-segéd-teremtse. 

A denzitásokkal való kapcsolata tekintetében a Nap test ahogy mon-
danátok: fizikailag egy gáznemű elemekből álló nagy testnek tekinthe-
tő, amelyben magfúzió valamint hő- és fénykisugárzás folyamata 
megy végbe. 

Metafizikai értelemben a Nap a negyediktől a hetedik denzitások 
számára nyer értelmet az e denzitásokban járó egyének egyre növekvő 
képességei szerint, hogy az élő teremtést és a Nap test ko-entitás avagy 
másik-én természetét fölfogják. Így hatodik denzitásuk idején a Napot 
látogathatják és lakhatják is az idő/térben tartózkodók, sőt pillanatról 
pillanatra részben akár teremthetik is a hatodik denzitású entitások 
evolúciós folyamatai. 
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41.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Legutolsó kijelentésedben azt értetted-e, hogy a hatodik 
denzitású egyének voltaképp maguk teremtik a Nap megnyilvánulását 
saját denzitásukban? Elmagyaráznád, mit értettél ez alatt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ebben a denzitásban néhány entitás, akiknek szapo-
rodási módja a fúzió, választhatja azt, hogy a megtapasztalások e szele-
tét a nap test létezősének részeként végezze. Így hát amit kaptok, 
fényt, abból egyes adagokra gondolhattok úgy, mint a hatodik 
denzitású szeretet nemző kifejeződésének utódjaira. 

41.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor elmondhatjuk, hogy a hatodik dimenziós entitások 
arra használják ezt a mechanizmust, hogy a Végtelen Teremtő szoro-
sabb társ-Teremtőivé váljanak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez pontosan így van, minthogy a hatodik denzitás 
kései szakaszában ők már a kapu denzitás tapasztalatait keresik. 

41.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Most azt szeretném körüljárni, hogy mi törté-
nik az első denzitás kialakulásakor, és hogy miként jönnek létre első 
ízben az energiaközpontok a lényekben. Először hadd tudakoljam 
meg, hogy van-e értelme megkérdeznem tőled, hogy magának a Nap-
nak van-e denzitása, avagy ő minden denzitás? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az al-Logosz a teljes oktávé, s nem az a fajta egyed, 
mely az olyan entitások tanulás/tanítását tapasztalja, mint amilyen te 
magad is vagy. 

41.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az első denzitás kialakulásakor a – saját elképzelésem alap-
ján fogok egy feltevést tenni, s ha megtennéd majd, hogy kijavítasz… 
Intuitív módon úgy látom, hogy az első denzitást egy örvénylő ener-
giagóc formálja ki. Ez az örvény azután megadja a vibrációt, a fénynek 
eme forgó mozgásait, mint korábban említettem, amely ezután elkezd 
kicsapódni az első denzitás anyagaivá. Valóban így történik? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, már amilyen messzire okfejtésed vezetett 
téged. Jó azonban rámutatni, hogy a Logosz az oktáv valamennyi 
denzitásának tervével már azelőtt potenciálisan készen áll, hogy az első 
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denzitásban a tér/idő folytonosságot érvénybe léptetné. Vagyis az 
energiacentrumok már azelőtt léteznek, hogy megnyilvánulnának. 

41.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi hát a legegyszerűbb lény, amelyik megnyilvánul? Gon-
dolom, ez egy önálló sejt lehet vagy valami hasonló. És hogyan mű-
ködik az energiacentrumok szempontjából? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A legegyszerűbb megnyilvánult létező a fény vagy 
amit fotonnak neveztél. Energiacentrumok szempontjából minden 
tagolt energiamező középpontjának vagy alapjának tekinthető. 

41.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az első denzitás kialakulásakor tűz, levegő, föld és víz van. 
Egy pontnál elérkezünk az első mozdulathoz avagy az életnek egy 
olyan tudatrésszé való egyéniesüléséhez, amely önálló mozgásra képes. 
Le tudnád írni ennek teremtési folyamatát, s hogy ez milyen energia-
központtal rendelkezik? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az első avagy vörös-sugár denzitás, habár vonzódik a 
növekedés felé, nem az alkalmas vibráció azon feltételekre, melyek 
előmozdíthatják azt, amit a tudatosság szikrájának hívhattok. Amint a 
rezgési energiák vörösből narancsba váltanak, a vibrációs körülmények 
olyanná válnak, hogy serkentik azon vegyi alkotókat, amelyek nemrég 
még közömbösen viselkedtek az iránt, hogy oly módon kombinálód-
janak, amitől a szeretet és fény megkezdheti a növekedés feladatát. 

Sejtésed, melyet az előbb egysejtű entitásokkal kapcsolatosan megfo-
galmaztál, mint amilyen a polimorf páncélos ostoros, helyes. A me-
chanizmus a csavarvonalban felfelé haladó fény vonzása. Semmi vélet-
lenszerű nincs sem ebben, sem az evolúció semely más mozzanatában. 

41.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha jól emlékszem, a polimorf páncélos ostoros vas- mint-
sem réz alapú sejt. Mondanál erről valamit? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az adat nem központi. Bármely anyagcsere olyan 
alapú, ami származása szomszédságának kémiai alkotói közt megtalál-
ható. 

41.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csupán azért hoztam ezt fel, merthogy a réz alapú állataink 
mozgása jellemző rá, ám ezzel szemben a növényi élet vas alapú sejtjé-
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vel rendelkezik, ami feltehetően egy átmenetet jelez a növényiből az 
állati életbe. Tévedek? Emlékezetem kissé ködös e kérdésben. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem arról van szó, hogy tévednél, hanem hogy efféle 
adatokból nem érdemes következtetéseket levonni. A tudatos entitá-
sok számos különböző alapúak lehetnek nemcsak ezen a planéta szfé-
rán, hanem sokkal nagyobb mértékben más al-Logoszok planéta szfé-
ráin található létformákban. A kémiai hordozó az lesz, amelyik a leg-
kényelmesebb otthonát adja a tudatnak. Az érdekesség tárgya a tudat 
működése semmint a fizikai hordozó vegyi összetétele. 

Megfigyeltük, hogy azok, akiket tudósoknak neveztek, tanácstalanok 
az egyes fejlődési fokozatok, az életformák jellemzőinek és állapotai-
nak különféle eltérései és lehetséges rokonsága láttán. Ez nem egy 
termékeny anyagrész, mivel ezek olyasmik, ami a pillanat döntése 
al-Logoszotok részéről. 

41.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem volt szándékom időt vesztegetni ezzel a kérdéssel, 
csupán pont ezt az egysejtűt találtad megnevezni. A polimorf páncélos 
ostorosnak tehát narancsszínű energiaközpontja van? 

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

41.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez az energiacentrum tehát nagyon kis mértékig rokonság-
ban áll az emberi narancsszín energiaközponttal? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A valódi szín pontosan ugyanaz. A második denzitás 
kezdetének tudatossága azonban primitív, a narancs sugár használata 
pedig azon én-kifejeződésekre korlátozódik, amely mozgásnak és túl-
élésnek tekinthető. 

A harmadik denzitásban a jelenleg a narancs sugárhoz ragaszkodók-
nak egy sokkal összetettebb torzulásrendszerük van, amelyen keresztül 
narancs sugár nyilvánul meg. Ez egy kissé bonyolult. Megkíséreljük 
egyszerűsíteni. 

A harmadik denzitásnak megfelelő valódiszín, miként meg is állapí-
tottad, a citromsárga. Azonban a zöld valódiszín befolyásai, hatással 
lévén a citrom-sugár entitásokra, sok egyén számára a visszatérést 
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eredményezte az én dédelgetéséhez a másik-én vagy zöld sugár tekin-
tetbevételéhez való előreugrás helyett. 

Ezt nem lehet negatívan polarizált jellegnek tekinteni, hiszen a nega-
tívan polarizált entitás igen intenzíven a citromszín csoportenergiák 
legmélyebb megnyilvánulásaival dolgozik, különös tekintettel a má-
sik-én önmaga szolgálatára történő manipulálására. A narancs sugár-
hoz visszatérők – és hozzátehetjük, hogy ők sokan vannak a síkotokon 
jelenleg – azok, akik érzik a zöld valódiszín vibrációit, és ezért az álla-
mi és társadalmi tevékenységek visszautasításával reagálnak, és újra 
csak az ént keresik. 

Ám lévén, hogy nem fejlesztették ki megfelelőképpen a sárga sugarat, 
amely az entitás személyes vibrációs szintjeit egyensúlyba hozhatná, az 
entitás ezután az én továbbaktiválásának és énhez képesti egyensúlyba 
hozásának kihívásával néz szembe, és ebből erednek a narancsszín 
manifesztációk jelen tér/idő összeköttetésben. 

Vagyis tehát a narancs valódiszínről beszélhetünk itt, nincs különbség. 
Azonban ennek vagy bármely színsugárnak a legkülönfélébb módo-
kon láthatók a manifesztációi, az ezen energiákat kifejezésre juttató 
tudat/test, vagy tudat/test/lélek komplexumok vibrációs szintjeitől és 
egyensúlyaitól függően. 

41.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elárulnád, melyik a legegyszerűbb és legelső entitás, ame-
lyiknek már narancs és sárga színű energiaközpontjai is vannak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Planetáris szférátokon az első citrom-sugár megtapasz-
talással rendelkezők azok az állati és növényi jellegek, melyek a két-
nemű módszert találják szaporodási szükségletüknek, vagy akik azt 
találják, hogy a túléléshez és növekedéshez valamiképp más-énjeikre 
vannak utalva. 

41.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Aztán pedig melyik lenne az a legegyszerűbb entitás, ame-
lyik vörös, narancs, sárga és zöld aktivitással rendelkezik? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az információ már le lett fedve egy korábbi ülé-
sen.16 Leegyszerűsítve talán kérdésedet, minden központ tekinthető 
potenciálisan aktiváltnak a harmadik denzitásban, a késő második 
létsíkú entitások pedig rendelkeznek a képességgel – ha tapasztalatok 
kellően hatékony hasznosítása megtörténik – a zöld-sugár energiaköz-
pont vibráltatására és működésbe hozására. 

A harmadik denzitású lény előtt, rendelkezvén a teljes öntudatosság 
potenciáljával, ezzel nyitva áll a lehetőség valamennyi energiacentrum 
minimális aktiválására is. A negyedik, ötödik és hatodik a magasabb 
energiaközpontokat kifinomító denzitások. A hetedik denzitás a befe-
jezés, és az időtlenség vagy örökkévalóság felé fordulás denzitása. 

41.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor tehát egy második denzitású állat lényében is ott van 
valamilyen módon az összes energiaközpont, csak épp nem aktív? 

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

41.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mármost, a második denzitású állat is fényből szőtt, 
csakmint minden más dolog. Ahhoz a kapcsolathoz próbálnék eljutni, 
ami fennállhat a fény mint a különböző állati testek teremtőanyaga 
illetve az aktív és nem aktív energiacentrumok között, s hogy miként 
van ez hozzákapcsolva a Logosszhoz. Nehéz ezt a kérdést megfogal-
mazni. Tudnál valamiféle választ adni erre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A válasz az, hogy tereld vissza gondolati folyamataidat 
az evolúció bármely mechanisztikus szemléletéről. A Logosz akarata a 
fejlődő entitás számára az elérhető lehetőségeket rögzíti le. A külön-
böző energiaközpontok aktiválásának és kiegyensúlyozásának ütemére 
és finomságára a fejlődő entitás akarata az egyedüli mérce. 

41.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. A tegnapi, vagyis tegnapelőtti ülésen említést 
tettél energiaközpontok változó forgási sebességéről illetve aktivitásá-
ról. Mit értettél ezen a forgási sebességen? 

                                                 
16 Ld. 21.9, 35.1 vagy 39.10 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden egyes energiaközpontnak széles terjedelmű 
forgási sebessége lehetséges, vagy, ahogy a színhez kapcsolódóan talán 
világosabban látjátok: fényessége. Mennél erősebben koncentrálódik 
rá és finomítja vagy tisztítja ki az egyes energiacentrumokat az entitás 
akarata, annál tündöklőbbek vagy aktívabb forgásúak lesznek az ener-
giaközpontok. Az öntudatos entitás esetében nem szükséges, hogy az 
energiaközpontok sorrendben aktiválódjanak. Ennélfogva lehetnek 
entitásoknak rendkívül tündöklő energiaközpontjai, mialatt ibolya-
szín sugaruk szempontjából meglehetősen kiegyensúlyozatlanok ami-
att, hogy kevés figyelmet fordítanak tapasztalataik összességére. 

Az egyensúly kulcsa azért az entitásnak a tapasztalatokra adott előre be 
nem tanult, spontán és őszinte reakcióiban figyelhető meg, vagyis a 
tapasztalat legvégsőbb fölhasználásában, majd pedig a kiegyensúlyozó 
gyakorlatok alkalmazásában és a megfelelő alapállás elérésében a leg-
megtisztítottabb színképű energiaközpont-megnyilvánulásra az ibo-
lyaszín sugárban. 

Ez az, amiért a megméretés során az energiaközpontok tündöklőségét 
vagy forgási sebességét nem helyezik az entitás kiegyensúlyozottsági 
szempontja vagy ibolyaszín megnyilvánulása elé, mivel azok az entitá-
sok, akik kiegyensúlyozatlanok, különösképp az elsődleges színsugarak 
tekintetében, nem lesznek képesek a szürethez szükséges mértékben 
kiállni az intelligens végtelen szeretetének és fényének lökéshullámát. 

41.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád a különbséget a tér/idő és az idő/tér között? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A te szavaidat használva a különbség a látható és a 
láthatatlan közötti, avagy a fizikai és metafizikai közötti. Matematikai 
kifejezéssel élve, ahogy az általatok Larsonnak nevezett teszi, a kü-
lönbség az s/t és a t/s közötti. 

41.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Legutóbbi ülésünkön említetted, hogy a böjtölés egy mód-
szer a nemkívánatos gondolatformáktól való megszabadulásra. Mesél-
nél még erről a folyamatról és elmagyaráznád kicsit, hogyan működik? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt, ugyanúgy, mint minden gyógyító technikát, a 
tudatos lény képes felhasználni, vagyis olyan lény, aki tudatos abban, 
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hogy test komplexumának feles vagy nemkívánatos anyagtól való 
megszabadítása analóg az elmének vagy a szellemnek a feles vagy nem-
kívánatos anyagtól való megszabadításával. Így az egy önfegyelmezés, 
avagy a nem kívánatos rész megtagadása az én méltó részéül, az elme 
fáján a törzsön keresztül lejut a tudattalan szintekre, ahol a kapcsolat 
kiépül, s ezzel a test, a tudat és a lélek immár egyhangúan fejezik ki 
azt, hogy megtagadják az egyén részéül a nem kívánt spirituális vagy 
mentális anyag többletét. 

Ekkor mindez kihullik, az entitás pedig, miközben megérti ha úgy 
tetszik és nagyobb énjének részeként méltatja a kivetett anyagjelleget, 
az akarat tetti kinyilvánításán keresztül tisztítja és finomítja a tu-
dat/test/lélek komplexumot, ezzel juttatván érvényre a kívánatos tudat 
komplexumi illetve lelki komplexumi alapállást. 

41.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor ez olyasmi, mint a katalizátor tudatos átprogramozá-
sa? Például némely entitás esetében a felettes én katalizátor beprogra-
mozásával olyan tapasztalatokat teremthet elő, hogy az entitás meg-
szabadítja magát nem kívánatos hajlamoktól. Megegyezik-e tehát ez 
azzal, mint amikor az entitás tudatosan programozza be az anyagki-
eresztést, és az önmagával való kommunikációra használja a böjtöt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nemcsak hogy így van, de tovább is vihető. Az én, 
ha kellően nagy mértékig tudatos e katalizátor működésmódjával és a 
programozás technikájával kapcsolatban, akkor elérheti az átprogra-
mozást egyedül az akarat összpontosításán és a hit képességén keresz-
tül, böjti, étrendi vagy bármilyen testi-komplexum fegyelmezési pár-
huzam nélkül is. 

41.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van egy könyvem, a címe Beavatás17, melyben a nő leírja a 
beavatást. Ismerős előtted e könyv tartalma? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Letapogatjuk elmédet. 

                                                 
17 Elisabeth Haich: Beavatás I-II. 
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41.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jim végigolvasta a könyvet. Én csak egy részét olvastam, de 
eltöprengtem azon, hogy a könyvben szereplő tanítások a kiegyensú-
lyozásra vonatkozólag a ti tanításaitok, Ré tanításai voltak-e. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez alapjaiban igaz torzulásokkal, melyek megláthatók 
annak az anyagnak az általunk kínált anyaggal való összevetésekor. 

41.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért hívják a vörös, sárga és kék energiaközpontokat 
elsődleges központoknak? Én azt hiszem, az előző ülésből értem ezt, 
de vajon létezik-e ezeknek az elsődleges színeknek valamely olyan 
visszakötése az intelligens végtelenhez, ami mélyrehatóbb, mint amit 
leadtál nekünk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi nem vagyunk megmondhatói, mi tűnhet mélyre-
hatónak egy entitás számára. A vörös, sárga és kék sugarak azért elsőd-
legesek, mert elsődleges jellegű tevékenységeket jelentenek. 

A vörös sugár az alap, a narancs sugár az elmozdulás a sárga sugár felé, 
mely az öntudatosság és kölcsönhatások színsugara. A zöld sugár az 
elmozdulás energiacserék különféle tapasztalatain keresztül, melyek az 
együttérzésről és a mindent megbocsátó szeretetről szólnak, az elsőd-
leges kék sugár felé, amely az én bárki más tetteitől független kisugár-
zásának első színsugara. 

A zöld-sugár entitás tehetetlen a más-énektől jövő blokkokkal szem-
ben. A kék-sugár entitás társ-Teremtő. Lehet, hogy csupán korábbi 
tevékenységeket ismételtek meg ezzel, ám ha tekintetbe veszitek a 
Logosz szerepét mint a Végtelen Teremtő képviselőjét, aki véghezviszi 
a Teremtő Teremtő általi megismerését, akkor talán megláthatjátok a 
lépcsőfokokat, amelyeken keresztül ez elvégezhető. 

Kérhetünk még egy utolsó teljes kérdést, mielőtt elhagynánk ezt a 
munkaülést? 

41.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez lehet, hogy túl hosszú kérdés lesz a mostani ülésre, de 
felteszem, és ha túl hosszú, akkor majd folytathatjuk egy későbbi alka-
lomkor. Mondanál-e valamit a Ré társas memória komplexum fejlő-
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déséről, annak kezdeteitől, és hogy milyen katalizátorral jutott el oda, 
ahol most tart a színsugár-aktiválásban? Túl hosszú kérdés ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés nem kíván hosszú választ, mivel mi, akik a 
vibrációs denzitásokat azon a bolygó szférán tapasztaltuk végig, melyet 
ti Vénusznak hívtok, szerencsések voltunk, hogy a planetáris vibráci-
ókkal összhangban léphettünk tovább, harmonikus bebocsáttatással a 
második, a harmadik és a negyedik denzitásba, s egy rendkívül fel-
gyorsult negyedik denzitású létélménnyel. 

Az ötödik denzitásban ha úgy tetszik, sok időt/teret töltöttünk el a 
negyedik dimenzióban megszerzett nagyfokú együttérzés kiegyensú-
lyozásával. A megméretés újracsak harmonikus volt, és társas memória 
komplexumunk, mely legszilárdabban a negyedik denzitásban ková-
csolódott össze, nagyon erős és segítőkész természetűnek maradt meg. 

Hatodik denzitású munkánkat szintúgy felgyorsította társas memória 
komplexumunk harmóniája, így aztán a Konföderáció tagjaként képe-
sek voltunk kitűzni a hetedik dimenziós záróvizsga még fürgébb meg-
közelítését. Harmóniánk azonban fájdalmas forrása volt a naivitásnak 
a ti bolygótokkal folytatott munkát illetően. 

Van-e rövid kérdés mielőtt elhagynánk ezt az instrumentumot? 

41.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak annyit kérdezek, hogy tehetünk-e valamint az instru-
mentum kényelméért vagy a kontaktus jobbítására. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden rendben van. Elhagylak benneteket, baráta-
im, az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok 
tehát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. 
Adonai. 
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42.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egy Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében. Most kommunikálunk. 

42.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A kiegyensúlyozásról volna egy kérdésem. Elég hosszú, így 
majd változatlan formában, simán csak bemásoljuk a könyvbe. Ha 
meg tudnád válaszolni anélkül, hogy felolvasnám, azzal időt nyer-
nénk, ellenkező esetben felolvasom. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megértjük lehetőségetek megőrzésére irányuló vágya-
dat. Mindamellett jó lenne röviden összefoglalni a kérdést. Ha egy 
gondolatban föltett kérdésre válaszolunk, akkor a választ nem lehet 
kiadni. Ha ezt a választ csupán magánfelhasználásra szánjátok, akkor 
folytathatjuk. 

42.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor csak nagyon gyorsan, felolvasom a kérdést. 

Egy állítást fogok tenni és arra kérlek, fűzz megjegyzést hozzá, hogy 
mennyire pontos. Azt feltételezem, hogy a kiegyensúlyozott egyén egy 
tetszőleges konfliktushelyzetben nem inog ki sem pozitív, sem negatív 
érzelmek felé. Azáltal, hogy bármely helyzetben érzelmektől mentes 
marad, a kiegyensúlyozott entitás minden szituációban világosan fel-
ismerheti a helyzethez illő és arra adandó, az Egység Törvényével 
összhangban álló válaszokat. 

A legtöbb entitás a bolygónkon öntudatlanul beleesik minden olyan 
érzelmi helyzet csapdájába, amelybe saját egyedi hajlamai szerint bele-
kerül. S e hajlamok miatt képtelen világosan meglátni a tanítá-
si/tanulási lehetőséget valamint  a megfelelő választ az adott érzelmi 
szituációban, és ennek következtében egy sok próbálkozással és téve-
déssel járó folyamaton, s a keletkező kínok kiállásán keresztül kell 
ilyen helyzeteket sok-sok alkalommal elismételnie, amíg tudatosan rá 
nem ébred, hogy miért szükséges kiegyensúlyoznia energiaközpontjait 
vagyis így válaszait és magatartását. 
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Mihelyst egy személy tudatosan tisztába jön vele, miért kell kiegyen-
súlyoznia energiaközpontjait és reakcióit, a következő lépés hagyni az 
adott érzelmi helyzethez illő pozitív vagy negatív válaszokat saját lé-
nyén akadálytalanul keresztüláramlani, bármely érzelmi színezet meg-
tartása nélkül, miután tudatosan megfigyelte és keresztülengedte őket 
lényén. Azt feltételezem, hogy e képesség a keresztüláramoltatott pozi-
tív vagy negatív töltésű energia tudatos megfigyelésére fokozható az 
általad megadott kiegyensúlyozó gyakorlatok alkalmazásával, amely-
nek eredménye, vagyis hogy az entitás eléri az egyensúlyt, lehetővé 
teszi számára, hogy az Egység Törvénye tekintetében érzelmi kilengé-
sektől mentes és torzítatlan maradhasson bármely helyzetben, akár-
csak egy tévéfilm elfogulatlan nézője. 

Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy helytelen alkalmazása az általunk leírt kiegyen-
súlyozásnak.18 A gyakorlatnak, miszerint először tapasztaljuk meg az 
érzést, majd pedig tudatosan fedezzük fel annak ellentettjét lényün-
kön belül, nem a mind pozitív mind negatív érzelmek akadálytalan 
áramoltatása a célja, miközben elfogulatlanok maradunk, hanem az 
elfogulatlanná válás a célja. Ez egyszerűbb eredmény, és sok gyakorlás 
kell hozzá, hogy úgy mondjuk. 

A tapasztalatok katalizátora annak érdekében működik, hogy e 
denzitás tanulás/tanításai bekövetkezzenek. Mindamellett ha a lényen 
belül észlelhető választ kelt, még ha csak megfigyelte is azt, az entitás 
már tanulás/tanításra hasznosította a katalizátort. A végső eredmény 
az, amikor már nem szükséges a katalizátor. S azzal e denzitásra többé 
nincs szükség. Ez nem közömbösség vagy objektivitás, hanem egy 
finoman hangolt együttérzés és szeretet, amely minden dologra szere-
tetként tekint. E látás nem csikar ki választ katalitikus reakciók követ-
kezményeként. Az entitás ezzel immár a tapasztalati történések 
társ-Teremtőjévé képes válni. Ez a valódibb egyensúly. 

                                                 
18 Ld. 5.2 
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42.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megpróbálok hasonlatot alkotni. Ha egy állat, mondjuk 
egy bika egy karámban, megtámad téged azért, mert a karámjába té-
vedtél, akkor gyorsan kitérsz előle, és nem hibáztatod őt. Avagy, nem 
sok érzelmi reakciót mutatsz azon a félelmi válaszon kívül, hogy a 
bika kárt tehet benned. De mikor egy másik emberrel találkozol össze 
a saját birtokán és az megtámad, akkor a visszahatásod sokkal 
érzelmibb jellegű lehet, testi válaszokat is kiváltva. Helyesen vélelme-
zem-e, hogy amikor az állatra és a másik-énre adott reakciód egyaránt 
az, hogy a Teremtőként tekintesz rájuk, szereted őket és megérted 
tettüket, amellyel téged megtámadtak, mint szabad akaratuk általi 
tettet, akkor helyesen egyensúlyoztad ki magad e téren? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez alapjaiban így van. Azonban a kiegyensúlyozott 
entitás a másik-én e látszólagos támadásában látni fogja a tett okait is, 
melyek a legtöbb esetben összetettebb természetűek a második 
denzitású, miként a példád szólt, bika támadásának okainál. Tehát ez 
a kiegyensúlyozott entitás sokkal több szolgálati lehetőségre nyitott 
volna egy harmadik denzitású másik-én felé. 

42.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy tökéletesen kiegyensúlyozott entitás érezne-e érzelmi 
visszhangot, mikor a másik-én megtámadja? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. A visszhang a szeretet. 

42.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A most tapasztalt illúziónkban nehéz fenntartani ezt a 
választ kiváltképp, ha az entitás támadása fizikai fájdalommal jár 
együtt, de felteszem, hogy fenn kell tartani a választ akár az élet elvesz-
tése vagy rendkívüli kín esetében is. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van továbbá fő vagy elsődleges fontosságú 
megértenünk az egyensúly alapelvét, hogy úgy mondjuk. Az egyen-
súly nem közönyt jelent, hanem azt, hogy a megfigyelőt nem vakítja 
el semmilyen elkülönültségi érzés, hanem csordultig telt szeretettel. 

42.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A legutóbbi ülésen azt közölted velünk, hogy az ötödik 
denzitásban sok időt/teret töltöttetek el „a negyedik dimenzióban 
megszerzett nagyfokú együttérzés kiegyensúlyozásával”. Ki tudnád 
bővíteni ezt a gondolatot annak fényében, amit az imént tárgyaltunk? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitás ahogy elmondtuk, bővelkedik 
együttérzésben. Ez az együttérzés a bölcsesség szemüvegén keresztül 
nézve dőreség. A harmadik denzitásnak megváltása, ám az entitás vég-
ső egyensúlyában aránytalanságot okoz. 

Tehát nekünk, negyedik denzitású társas memória komplexumként, 
az együttérzésre való hajlamunk más-ének megsegítésében elment 
egész a mártírhalálig. Az ötödik denzitású szüret elérésekor azt talál-
tuk, hogy ezen a vibrációs szinten hézagok láthatók az efféle csillapí-
tatlan együttérzés hatékonyságán. Sok időt/teret töltöttünk el elmél-
kedéssel a Teremtő azon útjain, amelyek bölcsességgel itatják át a 
szeretetet. 

42.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megpróbálnék gyártani erre egy harmadik denzitású hason-
latot. Sok itteni entitás nagy könyörületet érez harmadik dimenziós 
más-énjei fizikai problémáinak enyhítésére sokféle módon intézkedve: 
ételt juttatva nekik, ha éhínség van, mint most az afrikai országokban, 
gyógyszereket juttatva nekik, ha úgy érzik, egészségügyi ellátásra van 
szükségük, s e szolgálatokban nagyon önzetlenek. 

Ez olyan polarizációt vagy vibrációt eredményez, ami harmonizál a 
zöldsugár avagy negyedik denzitással. Nincs azonban egyensúlyban az 
ötödik denzitás fölfogásával, miszerint ezek az entitások katalizátort 
élnek meg, és szükségleteikre nézve kiegyensúlyozottabb intézkedés 
volna ellátni őket a negyedik denzitás tudati szintjének eléréséhez 
szükséges tanulással, mintsem a fizikai szükségleteiket adminisztrálni. 
Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. Egy éhhalál szélén álló tu-
dat/test/lélek komplexum számára a helyes válasz a test megetetése. 
Ebből továbbkövetkeztethetsz. 

Másfelől viszont helyesen feltételezed, hogy a zöld színű válasz nem 
annyira kifinomult, mint az, amelyiket átitatták bölcsességgel. E böl-
csesség birtokában az entitásnak módja nyílik arra, hogy hozzájárulá-
sát a planetáris tudatossághoz saját lénye minősége szerint értékelje ki, 
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függetlenül minden olyan tevékenységtől vagy viselkedéstől, amely 
látható síkokon vár eredményeket. 

42.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért vannak akkor a súlyos éhezési problémáink általában 
Afrika területén jelenleg? Van metafizikai indoka ennek, vagy pusztán 
véletlen jelenség? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Korábbi feltételezésed helyes volt, már ami a kataliti-
kus cselekvést illeti erre az éhínségre és rossz egészségre. Az azonban az 
entitás szabad akaratának hatásköre, hogy válaszol-e a más-énjei e 
szorult helyzetére, és a szükséges élelmiszerek és anyagok felajánlása 
helyénvaló válasz a jelenlegi tanulás/tanításaitok keretében, amibe 
beletartozik a más-ének szeretetének és szolgálatának növekvő érzése. 

42.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi a különbség energiaközpont aktivitás tekintetében 
aközött a személy között, aki érzelmi töltetű helyzetekben elfojtja az 
érzelmi töltetű válaszait és aközött a személy között, aki kiegyensúlyo-
zott, és ennek következtében valódi elfogulatlanságot mutat érzelmi 
töltetű helyzetekben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdés téves feltételezést tartalmaz. Az igazán ki-
egyensúlyozott entitás számára semmilyen helyzet nem volna érzelmi 
töltetű. Ennek megértése után a következőt mondhatjuk. 

Az érzelmek elfojtása, amennyiben úgy dönt, hogy már nem spontán 
módon használja fel a tér/idő jelen katalitikus történését, depolarizálja 
az entitást, ezáltal letompulnak az energiaközpontjai. Történhet vi-
szont némi pozitív irányú sarkosulás, hogyha ennek az elfojtásnak 
más-ének figyelembe vétele az indítéka. 

Az az entitás, amely kellően régóta dolgozik a katalizátorral ahhoz, 
hogy képes legyen érezni a katalizátort de ne találja szükségesnek, 
hogy választ fejezzen ki rá, még nem kiegyensúlyozott, csak tapasztala-
ti kontinuuma átláthatóságából fakadóan nem szenved el depolarizá-
ciót. Vagyis tehát a képesség fokozatos növekedése, hogy valaki a saját 
reakcióit megfigyelje és önmagát megismerje, egyre közelebb hozza az 
ént egy valódi egyensúlyhoz. A türelem szükséges és ajánlatos is, mivel 
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a katalizátor síkotokon hathatós, hasznosságát pedig egy következetes 
tanulás/tanítási életszakasz után kell kiértékelni. 

42.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Honnan tudhatja egy személy, ha elfogulatlan egy érzelmi-
leg fűtött szituációban, hogy most csak elfojtja az érzelmek áramlását, 
vagy pedig egyensúlyban van és valódi elfogulatlan? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Már beszéltünk erről a kérdésről. Ennélfogva csak 
röviden elismételjük, hogy a kiegyensúlyozott entitás számára semely 
szituációnak nincs érzelmi töltete, csupán olyan helyzet, mint bármely 
másik, amiben az entitás vagy észrevehet egy lehetőséget, hogy szolgá-
latra legyen, vagy nem. Mennél közelebb kerül egy entitás e hozzáál-
láshoz, annál közelebb kerül az egyensúlyhoz. 

Megjegyezhetjük, hogy mi nem javasoljuk katalizátorokra adandó 
válaszok visszafojtását vagy elnyomását, hacsak az efféle reakciók nem 
jelentenének az Egység Törvényével nem összhangzatos gátakat egy 
másik-én irányába. Sokkal, de sokkal jobb hagyni kifejeződésre jutni a 
megtapasztalást azért, hogy az entitás azután teljesebb hasznát vehesse 
ennek a katalizátornak. 

42.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miről állapíthatja meg az egyén, hogy mely energiaközpon-
tok aktívak a lényén belül s melyekre nem szükséges további közvetlen 
figyelmet szánni, illetve hogy mely energiaközpontok nem aktívak s 
melyekre kell azonnali figyelmet fordítani? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az éntől az énnek szóló tanítás/tanulására nézve az 
entitás gondolatai, érzései vagy érzelmei, s mindközül legkevésbé a 
magatartása jelentenek irányjelző táblát. A napi ciklus tapasztalatainak 
kielemzésekor az entitás felmérheti, hogy mely gondolatokat, viselke-
déseket, érzéseket és érzelmeket tekint nem megfelelőnek. 

Az elme, test és lélek komplexumok e nem megfelelő tevékenységei-
nek kivizsgálása után az entitás elhelyezheti az illető torzulásokat a 
megfelelő vibrációs színsugárba, s így megláthatja, min kell dolgoznia. 

42.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A legutóbbi ülésen azt mondtad: „Az én, ha kellően nagy 
mértékig tudatos [a böjt] e katalizátor[ának] működésmódjával és a 
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programozás technikájával kapcsolatban, akkor elérheti az átprogra-
mozást egyedül az akarat összpontosításán és a hit képességén keresz-
tül, böjti, étrendi vagy bármilyen testi-komplexum fegyelmezési pár-
huzam nélkül is.” Melyek azok a programozási technikák, amiket a 
felettes én használ annak biztosítására, hogy harmadik denzitású ön-
maga megtanulja vagy megkísérelje a kívánt leckéket a mi harmadik 
denzitású inkarnációs laborunkban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csak egy technika létezik az akarat és a hit e növelésé-
re vagy táplálására, amely nem más, mint a figyelem összpontosítása. 
A koncentrálóképesség időtartamát azoknál, akiket gyerekeknek hív-
tok, rövidnek tekintitek. A spirituális koncentrálóképesség időtartama 
az emberek legtöbbjénél a gyermeké. Csupán kívánság kérdése tehát, 
hogy valaki képessé váljék összeszedni és rajta tartani figyelmét a kí-
vánt programozáson. 

Ez, ha folyamatos, erősíti az akaratot. Az egész tevékenység csak akkor 
eshet meg, mikor hit él abban, hogy e fegyelemnek lehet eredménye. 

42.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megemlítenél néhány gyakorlatot, amelyek segíthetnek 
növelni a koncentrálóképesség időtartamát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Efféle gyakorlatok elterjedtek az entitásaitok sokféle 
misztikus tradíciója körében. Egy a meditáló számára személyes inspi-
rációs minőséggel bíró színes alakzat megjelenítése központi elem az 
efféle vizualizáció, ti úgy mondanátok, vallásos szempontjaiban. 

Olyan egyszerű színek és ábrák elképzelése, melyeknek az entitásban 
nincs ösztönös inspirációs minőségük, adják annak az alapját, amit a 
mágikus hagyományaitoknak hívhattok. 

Hogy rózsát képzelsz el vagy kört, nem számít. Javallatos azonban a 
vizualizáció egyik vagy a másik irányvonalát kiválasztani e képesség 
gyakorlása érdekében. Azon gondos elrendezésű formák és színek mi-
att van ez, amelyeket vizualizációként leírtak azok, akik a mágikus 
tradíciókba belemerültek. 
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42.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Engem fiatal éveimben a mérnöki tudományokra neveltek, 
amibe a tervezés folyamata érdekében beletartozott a háromdimenziós 
képi megjelenítés szükséglete. Hasznos lehet-e ez azon fajta vizualizá-
ció alapjaként, amelyről te beszélsz, vagy pedig értéktelen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Számodra ez a tapasztalat értékes volt. Egy kevésbé 
érzékenyített entitás esetében ez nem adna kellő lökést a koncentráci-
ós energia növelésére. 

42.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor egy kevésbé érzékenyített entitás mit használjon a 
kellő energiáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kevésbé érzékenyített egyénnek a személyesen inspi-
ráló képek választása alkalmas, legyen ez az inspiráció a tökéletes szép-
séget kifejező rózsa, a tökéletes áldozatot kifejező kereszt, a Min-
den-létezőt az Egyben kifejező Buddha, vagy bármi más, az illetőt 
inspiráló dolog. 

42.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nekem volt egy élményem meditációban, már beszéltem is 
erről korábban19, ami nagyon mélyen érintett úgy 20 évvel, kicsivel 
kevesebb, mint 20 évvel ezelőtt. Milyen önfegyelmezés lehet legin-
kább alkalmas ennek a szituációnak és ennek a tapasztalatnak az új-
ra-előhozásához? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Tapasztalatod legjobban a mágikus szertartási állásról 
közelíthető meg. Mindazonáltal a Vándornak vagy adeptusnak sokkal 
nagyobb esélye van az ilyen típusú élményre, amely – mint azt kiele-
mezvén bizonyossággal meg is állapítottad – egy őstípusi jellegű, a 
kozmikus tudat gyökereihez tartozó élmény. 

42.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kapcsolódott ez valamilyen módon az Arany Hajnalhoz a 
szertartási mágiában? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kapcsolat egyezés. 

42.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor az élmény reprodukálásához legjobb, ha az Arany 
Hajnal Rendjének gyakorlatait követem? 

                                                 
19 Ld. 34.3 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy beavatási tapasztalat reprodukálási kísérlete hátra-
felé menet, hogy úgy mondjuk. A mások szolgálatának eme formájú 
gyakorlása mindemellett esetedben a munkatársaiddal együttműködve 
helyes. Pozitívan polarizált entitásnak nem jó egymagában dolgozni. 
Ennek okai nyilvánvalóak. 

42.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor ez az élmény egyfajta beavatás volt? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

42.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Ha a szülő-gyermeki tanító/tanuló kapcsolatot 
vesszük elő, ott milyen típusú tettek mutatnák meg az egyes energia-
központok aktiváltságát sorban a vöröstől az ibolyáig? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek az ülésnek. 

Az entitás, legyen bár gyermek vagy felnőtt, ahogy ti mondjátok, nem 
egy hangszer, amin játszani kell. Szülő-gyermek iránynál a megfelelő 
tanítási/tanulási eszköz a szülő nyitott szívű lénye és a gyermeki lény 
teljes elfogadása. Ez befoglalja majd azt a bárminemű anyagot, amit 
élettapasztalata gyanánt a gyermek entitás e létsíkra magával hozott. 

Két dolog különösen fontos ebben a kapcsolatban a szülőnek a gyerek 
felé való alap elfogadásán túl. 

Először is, azt a valamilyen módú átélést, melyet a szülő az Egységes 
Végtelen Teremtő tiszteletére és hálaadásra használ, meg kell, ha le-
hetséges, osztani a gyermek entitással, napi szinten, ahogy mondjátok. 

Másodszor a szülői együttérzés jól csillapítható annak megértésével, 
hogy a gyermek entitásnak a szülő másik-éntől kell megtanulnia a 
mások szolgálatának vagy önmaga szolgálatának hajlamát. Ez az oka, 
amiért némely fegyelmezés helyénvaló a tanítás/tanulásban. 

Ez nem vonatkozik az energiacentrumok aktiváltságára, mivel minden 
entitás egyedi, és minden én–másik-én kapcsolat kétszeresen is egyedi. 
Az átadott irányvonalak csupán általánosak ez okból. 

Van még rövid kérdés, mielőtt elhagynánk az instrumentumot? 
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42.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha ez nem lesz kellően rövid, nyugodtan hagyd el a választ. 
De elsőként azon töprengtem, hogy miért bizonyos testrészeket távo-
lítanak el – a marhacsonkításoknál mindig ugyanazokat a testrészeket 
metszik ki, és hogy ennek köze van-e az energiaközpontokhoz, és 
hogy miért ezeket, miért épp ezeket a részeket távolítják el. De ha ezt 
túl hosszú lenne megválaszolni, akkor csak annyit kérdezek, hogy 
tehetünk-e valamit az instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat 
javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jobb lenne egy másik ülésen felelni a kérdésre. Az 
instrumentum jól van. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek, barátaim, a Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő 
erejében és békéjében. Adonai. 
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43.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. 

Mielőtt kommunikálnánk, kérhetnénk-e egy igazítást, az instrumen-
tum fizikai test komplexumának megérintése nélkül, azon a tárgyon, 
mely az instrumentum fejének nyomódik? Ez némi zavaró hatással 
van a kapcsolatunkra. 

43.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a párna vagy valami más? A párnára gondolsz a nyaka 
alatt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy interferencia vonal keresztezi a fej koronáját. 

43.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez az? (Kérdező egy 5 cm-es gyűrődést talál a lepedőn 
8 cm-nyire a közvetítő feje fölött, és lelapítja az ágyra.) Ez az? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Így van. Kérlek, növeld a távolságot a fej koronájától. 

43.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: (Kisimítja a fodrokat a lepedő teljes hosszában az instru-
mentum fejénél.) Így jó lesz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

43.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sajnálom, hogy nem vettük észre. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Most kommunikálunk. 

43.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megpróbálom folytatni az előző ülésről ránk maradt utolsó 
kérdéssel, ha megválaszolhatod. Nem tudom, van-e valami jelentősé-
ge, de csak úgy eszembe jutott, hogy a marhacsonkítások során min-
dig ugyanazokat a testrészeket távolítják el, és azon tűnődtem, hogy 
ennek köze lehet-e az energiaközpontokhoz, s ha így van, akkor azok 
miért lényegesek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez alapjaiban így van, ha megérted, hogy kapcsolat 
van az energiacentrumok és különféle gondolatformák között. Vagyis 
tehát a tömeg-tudat félelmei teremtik elő a klímát ahhoz a figyelem-



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NEGYVENHARMADIK ÜLÉS 

140 

hez, amely a tömeg-tudatban megbúvó aggodalmi vagy félelmi zóná-
kat szimbolizáló testrészek eltávolítására irányul. 

43.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod tehát, hogy az eltávolított részek a harmadik 
denzitású emberi forma tömeg-tudatával állnak összefüggésben a 
bolygón, és hogy ezt a félelmet használják fel valamilyen úton-módon 
azok a második denzitású entitások vagy, pardon, gondolatforma enti-
tások, akik az állatcsonkításokat végzik? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez utóbbival helyes az állítás. A gondolatforma entitá-
sok a félelemből táplálkoznak, így képesek precíz rongálást végezni a 
szimbolika rendszerei szerint. A másik, második denzitású fajtáknak, 
amelyről beszélsz, a vérre van szükségük. 

43.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: E másik, második denzitású fajtáknak azért van szükségük a 
vérre, hogy a fizikain maradjanak? Ki-be járnak a mi fizikai 
denzitásunkba valamelyik alacsony asztrális síkról? 

Ré:Ré:Ré:Ré:    Ré vagyok. Ezek az entitások az Orion csoport, hogy úgy mond-
juk, teremtményei. Ők nem asztrális síkokon léteznek, mint a gondo-
latformák, hanem a Föld felszínén belül várakoznak. Mint mindig, 
most is emlékeztetünk benneteket arra, hogy a mi benyomásunk sze-
rint ezek a fajta információk nem fontosak. 

43.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Teljes szívemből egyetértek veled, de egy terület vizsgálata 
előtt néha elveszve érzem magam abban, hogy tudjam, vajon jobb 
megértéshez fog-e az vezetni. Ez csak valahogyan kapcsolódni látszott 
az energiaközpontokhoz, melyekről beszéltünk. 

Egy állítást fogok tenni és megkérnélek, hogy véleményezd helyességét 
illetően. Az állítás így hangzik: Amikor a Teremtő fénye szétbomlik 
vagy felosztódik színekre és tapasztalásul szolgáló energiaközpontokra, 
akkor ahhoz, hogy a Teremtővel újraegyesüljenek, az energiaközpon-
toknak pontosan ugyanabba az egyensúlyba kell kerülniök, amilyen-
ben a szétbontott fény eredetileg jött a Teremtőtől. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egyszerű feleletet adni erre a kérdésre közel lehetet-
lenség volna. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NEGYVENHARMADIK ÜLÉS 

141 

Egyszerűsítenénk ezért a dolgon arra koncentrálva, amit mi annak a 
központi gondolatnak tekintünk, amely felé te eljutni próbálsz. Im-
már sok alkalommal szóltunk a kiegyensúlyozás relatív fontosságáról 
szemben az egyes energiaközpontok maximális aktivitásának relatív 
jelentéktelenségével.20 Ennek oka az, amiről helyes volt a sejtelmed. 
Ily módon az entitás dolga az – amennyiben a pozitív szüretelhetőség 
útján jár –, hogy a különféle tapasztalati energiákat beszabályozza. 
Ezzel a legtörékenyebb entitás is kiegyensúlyozottabb lehet egy mások 
szolgálatában rendkívüli energiával és aktivitással rendelkezőnél azon 
alaposságból eredően, amellyel akarata a tapasztalatok fölhasználására 
fókuszál az én megismerése érdekében. A tiéteken túli denzitások a 
minimális egyensúlyú egyén számára temérdek idő/teret és tér/időt 
nyújtanak majd e belső egyensúlyok kifinomítására. 

43.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A következő denzitásban, a negyedik dimenzióban haszná-
latos-e a fizikai fájdalom katalizátora tapasztalati kiegyensúlyozás me-
chanizmusaként? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fizikai fájdalom használata minimális, és csak a ne-
gyedik denzitású inkarnáció végéhez kapcsolódik. Ezt a fizikai fájdal-
mat a harmadik denzitásban nem tekintenék annyira súlyosnak, hogy 
mondjuk úgy, kezelni kelljen. A negyedik denzitásban a szellemi és 
lelki fájdalom katalízisét használják. 

43.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért része a fizikai fájdalom a negyedik denzitás végének? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fájdalomnak ezt a fajtáját ti kimerültségnek hívná-
tok. 

43.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi az átlagos… ki lehet egyáltalán mondani a negyedik 
denzitás tér/idős inkarnációira jellemző átlag életkort? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A harmonikus negyedik denzitás tipikus tér/idő in-
karnációja körülbelül 90 ezer évetek a ti időmértéketekkel. 

                                                 
20 Ld. 29.27, 40.4 és 41.19 
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43.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e akkor idő/tér – többszöri megtestesülés van-e a ne-
gyedik denzitásban, inkarnációk közötti idő/tér élményszakaszokkal? 

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

43.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mennyi ideig tart mi éveinkben egy tapasztalati ciklus a 
negyedik denzitásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: A tapasztalati ciklus körülbelül 30 millió évetek, ha az entitások 
előbb nem képesek rá, hogy megmérettessenek. Ebben a denzitásban 
a szüret olyan, amely teljesen annak függvénye, hogy a társas memória 
komplexum készen áll-e rá. Nem olyan felépítésű, mint a tiétek, mivel 
egy átláthatóbb torzulásával foglalkozik az Egy Végtelen Teremtőnek. 

43.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A harmadik és negyedik denzitás szüretelhetősége közt tehát 
az a nagy különbség, hogy a harmadik denzitás végén az egyén az 
egyéni ibolyaszín sugár működése alapján éri el a szüretet, míg a ne-
gyedik denzitásban az ibolya sugár megfelelőjeként történik az, hogy a 
teljes társas memória komplexumnak kell szüretelhetőnek lennie az 
ötödik dimenzióba lépéshez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, habár az ötödik denzitásban az entitások 
megválaszthatják, hogy társas memória komplexumként vagy tu-
dat/test/lélek komplexumokként tanulnak, és a hatodik denzitásba ily 
feltételek mellett is bebocsáttathatnak, mivel a bölcsesség denzitás egy 
rendkívül szabad dimenzió, míg a bölcsességhez elvezető együttérzés 
leckéinek elkerülhetetlenül a más-énekhez kell kapcsolódniuk. 

43.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A hatodik denzitású szüret pedig aztán megint szigorúan a 
társas memória komplexumé, mert itt újra az együttérzés vegyül vissza 
a bölcsességbe? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyon is így van. 

43.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudjuk, hogy a negyedik denzitás fizikai hordozója, ame-
lyik a tér/idő során használatos, feltételezem, igen hasonló ahhoz, 
amit most használunk a harmadik denzitásban. Így van? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A felhasznált kémiai elemek nem ugyanazok. Mind-
azonáltal a megjelenés hasonló. 

43.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szükséges-e ételt fogyasztani a negyedik denzitásban? 

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

43.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A test táplálásának kényszere miatti, hogy úgy mondjuk, 
társas katalizáló mechanizmus akkor tehát érvényben van a negyedik 
denzitásban is. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. A negyedik denzitású lény szolgálni kíván, s 
az élelmiszerek elkészítése roppant könnyű az entitás és az élő enniva-
ló közti megnövekedett bensőséges viszony révén. Következésképp ez 
nem számottevő katalizátor, csupán egyszerű előfeltétele a tér/idős 
élménynek. Katalizátort itt a táplálékfogyasztás szükségessége jelent. A 
negyedik dimenziós entitások ezt nem tekintik fontos dolognak, s ez 
ennélfogva segítséget jelent a türelem tanítás/tanulása során. 

43.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy kicsit kifejtenéd, miként segít ez a türelem taní-
tás/tanulásában? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Hogy a táplálkozás kellően hosszú idejére félretegye a 
mások szolgálatában való működést, ahhoz elő kell vennie a türelmet. 

43.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az ötödik denzitásban gondolom már nincs szükség táplál-
kozásra. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. Habár a hordozó számára szükséges 
étel elkészíthető gondolattal. 

43.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miféle étel volna az? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ti ezt a fajta ételt nektárnak, ambróziának, vagy 
aranyfehér színű fénylevesnek mondanátok. 

43.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen célja van a táplálkozásnak az ötödik denzitásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez némiképp központi elem. A tér/idő célja a lét-
szintnek megfelelő katalitikus események általi növekedés. A tér/idős 
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létezés egyik előfeltétele valamilyenfajta test komplexum. Az ilyen test 
komplexumot valamivel üzemeltetni kell. 

43.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A harmadik denzitásban a testi komplexumunk tápanyagel-
látása nem csupán üzemelteti a komplexumot, hanem arra is lehetősé-
get ad, hogy szolgálatot tanuljunk. A negyedik denzitásban nem csu-
pán üzemelteti a komplexumot, hanem arra is lehetőséget ad, hogy 
türelmet tanuljuk. Az ötödik denzitásban is üzemelteti a komplexu-
mot, de vajon tanít-e valamit? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az ötödik denzitásban ez vigasztalás, mivel a hasonló 
gondolkodásúak közösen összegyűlnek, hogy megosztozzanak ezen a 
fénylevesen, eggyé válva így világosságban és bölcsességben, miközben 
szívük és kezük a fizikai tevékenységben összeér. Vagyis ebben a 
denzitásban vigasszá válik, mintsem hogy tanulási katalizátor legyen. 

43.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Most csupán próbálom végigkövetni e katalizátor, ha 
mondhatjuk úgy, evolúcióját, amelyben akkor – elmondásod szerint – 
változást hoz az ötödik dimenzió. Sőt akkor már tegyük teljessé a ké-
pet: Van-e táplálkozás a hatodik denzitásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ámbár ez a táplálék fény természetű és 
semmilyen a kérdésed szempontjából értelmes módon nem leírható 
nektek. 

43.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A bolygónk negyedik denzitásában, az átmenet kiteljesedé-
sét követően, mire a szüret befejeződik, e bolygó felszínét, ezt a fel-
színt, ahogy ma ismerjük, negyedik denzitású lények fogják benépesí-
teni. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A valószínűségi/lehetőségi örvények szerint ez a legva-
lószínűbb. 

43.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lesznek-e ekkor ötödik és/vagy hatodik denzitású lények is 
a bolygó felszínén? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Időtöknek egy meglehetősen hosszú szakaszáig nem, 
mivel a negyedik denzitású lények tanuló/tanító tér/idejüket a saját 
dimenziójuk entitásaival kell eltöltsék. 
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43.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy az ötödik- vagy 
hatodik denzitású lények tanításait ezen a ponton nem értené túlságo-
san jól a negyedik, az újdonsült negyedik denzitás. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérdezni szeretnél tőlünk erről? 

43.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Gondolom, nem pontosan fejeztem ki magam. Igaz-e az, 
hogy a negyedik denzitású, új negyedik denzitású lényeknek ekkor 
még fejlődniük kell ahhoz gondolkodásban, hogy odáig eljussanak, 
ahol az ötödik denzitású leckéknek értelmük van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megragadtuk kérdésed lényegét. Noha igaz, hogy a 
negyedik dimenziós lényeknek fejlődésükkel párhuzamban egyre na-
gyobb szükségük lesz más denzitások tanításaira, úgy az is igaz, hogy 
miként mi is szólunk hozzátok a hívás jóvoltából, a lekért információk 
mindenkor elérhetők. Egyszerűen arról van szó, hogy az ötödik 
denzitású lények nem fognak a bolygó szféra felszínén élni addig, 
amíg a planéta el nem éri az ötödik dimenziós vibrációs szintet. 

43.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon tűnődtem, hogy a tanítás/tanulás mechanizmusai 
akkor relatíve ugyanazok a negyedik denzitásban. Abból, amit mon-
dasz, az látszik, hogy először meg kell lennie a hívásnak ahhoz, hogy 
az ötödik denzitás tanítás/tanulását megkaphassa a negyedik ugyan-
úgy, ahogy itt is lennie kell hívásnak, mielőtt a negyedik dimenziós 
leckéket megkaphatja a harmadik. Jól mondom? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdés megfogalmazása félrevezető, mivel a negye-
dik denzitás tapasztalatai határozottan nem ugyanazok, mint a har-
madik denzitás tapasztalatai. Igaz azonban, hogy a kapott információ-
kat ugyanaz a hívásmechanizmus prediszponálja a szabad akarattal 
egybecsengő módon. 

Még egy teljes kérdést feltehetsz a mai ülésen. 

43.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondtad, hogy az akarat megerősítésének kulcsa a 
koncentráció. Meg tudnád állapítani a következő segítségek egymás-
hoz képesti fontosságát a koncentrációban? Ezeket írtam össze: csend, 
hőfokszabályozás, a test kényelme, árnyékolás olyan értelemben, 
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ahogy egy Faraday kalitka leárnyékolja az elektromágneses sugárzást, 
aztán a látható fény leárnyékolása, illetve egy állandó illat, miként a 
tömjénfüstöt használják a koncentráció megerősítésére meditációban. 

Más szóval valamilyen elszigetelt állapot. Említetted, hogy a piramis-
nak is ez volt az egyik funkciója. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A testkomplexum-tudatkomplexum ill. testkomple-
xum-lélekkomplexum tevékenységek analógiáit már tárgyaltuk koráb-
ban.21 A fent említett segítségek mindegyikét tekintheted hasznosnak 
annak stimulálásában, ami a koncentrációt valójából segíti: ez nem 
más, mint az entitás akarata. E szabad akarat bármely célra ráirányít-
ható. 

43.31 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tényleg szerettem volna eljutni odáig, hogy nagy jelentősé-
ge volna-e megépítenünk egy jobb helyet a meditációink számára. Itt 
figyelemelterelők vannak, olyanok, amiket említettem, és tudom, 
hogy teljesen a szabad akaratunkon múlik az, hogy megépítjük-e ezt 
vagy sem, de szerettem volna eljutni legalább az alapelvekhez. Például 
a Faraday kalitka elég nagy beruházás volna, de vajon lenne-e bármi 
valódi jelentősége? 

RéRéRéRé: : : : Ré vagyok. A szabad akarat megsértése nélkül is lehetségesnek 
érezzük kimondani, hogy a Faraday kalitka és a szigetelő tartály játék-
szerek. 

Az énnek egy erdős területtel való körbevétele, távol a figyelemeltere-
lőktől, egy semmilyen más célra nem használt működési helyen, ahol 
te és a munkatársaid megegyeztek abban, hogy minden egyéb célt 
félretegyetek a Végtelen Teremtő meditatív keresését kivéve, az már, 
úgymond, nem játszadozás, hanem hasznosítása az Atya teremtésének 
a második denzitású szeretetben, és más-ének szeretetében és támoga-
tásában. 

Van-e még rövidke kérdés, mielőtt véget ér ez a munkaülés? 

                                                 
21 Ld. 40.14 és 41.21–22 
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43.32 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak azt kérdezném meg, hogy tehetünk-e valamit az inst-
rumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden rendben van. Az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében távozom tőletek. Járjatok hát az Egy Végte-
len Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai. 
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1981. március 28.1981. március 28.1981. március 28.1981. március 28.    

44.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

44.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentumnak a vitalitásával kapcsolatosan volna 
néhány kérdése. Most nagyon nehezen tudtuk felbecsülni azt. Lehet-
séges mondanod valamit róla? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Átvizsgáljuk ezt az instrumentumot és azt találjuk, 
hogy megszegés nélkül is szolgálatotokra lehetünk az instrumentum 
döntésének köszönhetően, hogy a legóvatosabb felbecsüléshez tartsa 
magát, és ne a legkívánatosabbhoz. 

Meglepődtünk azon, hogy a negatív befolyású zavarok e legintenzí-
vebb időszakában is rendszeresen fenn tudjuk tartani a kapcsolatot. 
Némelyik ülésnél a szexuális energiacserék adtak az instrumentumnak 
pótlólagos vitális erőforrást, amelyből meríthetett. Ez azonban nem 
érvényes erre az ülésre, és ennek következtében csupán az instrumen-
tum akarata hajtja test komplexumát. Ennek az instrumentumnak 
nincs ítélőképessége e szolgálatról. Az akarat ereje, noha elismerten a 
legközpontibb és legbecsesebb, ebben az alkalmazásban súlyos torzulá-
sokat okozhat a közvetítő testi komplexumán. 

Ha szabad megjegyeznünk, a mártíromság nem szükségszerűen segít. 
Arra kérjük az instrumentumot, hogy vizsgálja meg ezeket a gondola-
tokat, ítélje meg és lássa meg bennük a lehetséges igazságot, s ha igaz-
nak véli őket, akkor mi javasoljuk, hogy az instrumentum hagyja rá a 
döntés jogát a támogató csoportra, amelynek érdekei sokkal kiegyen-
súlyozottabbak, mint ezé az instrumentumé. Hagyja, hogy a döntése-
ket elvárásokhoz vagy kimenetelhez való kötődés nélkül hozzák meg. 
A reményünk, ha szabad mondanunk, az ezen a közvetítőn keresztüli 
hosszú távú kontaktusra, az ő érlelődő képességén áll vagy bukik, 
hogy más-énjeinek azzal legyen szolgálatára, hogy elfogadja segítségü-
ket, s ekképp megmaradjon egy jó állapotú instrumentumnak. 
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Hadd köszönjük meg a kérdezőnek, hogy lehetővé tette, hogy szól-
junk erről a dologról, mivel mi tudatában voltunk azon torzulások-
nak, melyek egy olyan valakire hárulnak, akinek szolgálatra irányuló 
szándékát nem rendszabályozza a testkomplexum-torzulások korláto-
zásairól való tudomás. 

44.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megtennéd, hogy mihelyst szükséges, beszűnteted a kon-
taktust, hiszen nekünk nincs rálátásunk az instrumentum életerejére 
jelen pillanatban. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A ti kifejezésetekkel élve a kezünk, bizonyos mértékig, 
meg van kötve. Az instrumentum belső tartalékait hívta elő, melyért 
nagy árat fizet. Ennek következtében a mi megtisztelte-
tés/kötelességünk legjobb képességeink szerint felhasználni ezt az 
energiát. Mikor alacsonnyá válik, akkor mint mindig, most is egészen 
biztosan szólni fogunk, hogy be kellene fejezni a működést. A szolgá-
latnak e bármi áron történő megosztásától a tartózkodás egyetlen 
módja az ülés visszatartása. Ez egy dilemma. 

44.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondhatod nekem, mi volt az a hang, amit a bal fülem-
ben hallottam akkor, amikor megkezdted a kommunikációdat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy negatív irányultságú jelzés volt. 

44.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elárulnád, hogyan hallhatnék pozitív irányultságú jelzést? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Két fajtája van a pozitív jelzésnek. Először is a jobb fül 
környéki jelzés egy olyan jelre utal, hogy épp egy szavak nélküli üze-
netet kapsz, mely azt mondja, „Figyelj. Légy óvatos.” A másik pozitív 
jel a fej fölötti hang, mely kiegyensúlyozott megerősítése egy gondo-
latnak. 

44.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vannak még más negatív irányultságú jelzések is, amiket 
kapok? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Képes vagy gondolatformákat, 
szó-formákat és látomásokat fogadni. Mindenesetre úgy tűnik, külön 
tudod választani őket. 
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44.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van valami oka, hogy nyitott vagyok ezekre a negatív ter-
mészetű jelzésekre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem te vagy minden dolog? 

44.7 KKKKérdező: érdező: érdező: érdező: Azt hiszem, hogy jó ötlet lenne most befejezni a kapcsolatot 
és megvárni, hogy az instrumentum több létfontos energiát vissza-
nyerjen, mielőtt folytatnánk. Ez most az én döntésem. Nagyon sze-
retném folytatni a kontaktust, de úgy tűnik számomra – habár nem 
vagyok megmondhatója a közvetítő szintjének –, hogy az instrumen-
tumnak nem szabadna több energiát elhasználnia. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy nem feltett kérdésre válaszolunk. Ennek ellenére 
ez nagyon szembeötlő, és ennélfogva bocsánatotokat kérjük ezért a 
megszegésért. Az energia már elveszett az instrumentum számára, 
kizárólag erre a célra lett szentelve. Tégy kívánságod szerint, de ilyen 
az instrumentum kapcsolatra való előkészületének jellege, és ez az 
egyedüli oka annak, hogy mi élünk vele. 

44.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem vagyok biztos benne, hogy teljesen értelek. Kissé más 
módon is el tudnád ezt mondani? Teljesebben kifejtve? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A most tapasztalt létezését, mindannyiotok ezen az 
ülésen, tudatosan felajánlotta a mások szolgálatára. Ez az instrumen-
tum tovább finomította e fölajánlást az úgymond konföderációs filo-
zófia, miként nevezitek, médiumi közvetítésének régóta folytatott 
gyakorlatával. Vagyis mikor mi először kapcsolatba léptünk ezzel az 
instrumentummal, akkor lényét nem pusztán más-ének szolgálatára, 
hanem az ilyen jellegű kommunikáció általi szolgálatra ajánlotta fel.  

Amint kezdett kibontakozni ez a kontaktus, lényének eme odaadása 
meglehetősen sajátságossá vált. Azaz mihelyst az instrumentum föl-
ajánlja vitális energiáit kommunikációnk céljára, akkor még ha az ülés 
meg sem történik is, ez az energia elvész az instrumentum mindenna-
pos tapasztalása elől. Ezért mutattunk rá annak fontosságára, hogy az 
instrumentum kivonja akaratát a munkaülések időpontja meghatáro-
zásának folyamatából, mivel hogyha az instrumentum vágyik a kap-
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csolatra, akkor összegyűjti az energiát, mely ezzel elveszik a szokvá-
nyos avagy világi célok szempontjából. 

44.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben az esetben, mivel az energia már úgyis elveszett, akár 
folytathatjuk is ezt az ülést, a jövőben pedig gondosan figyelemmel 
kísérjük a közvetítőt, és mi leszünk kizárólagos eldöntői annak, hogy 
mikor legyenek az ülések. Jól mondom? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez mélységesen így van. Az instrumentum elhatározá-
sa, hogy folytassa a kontaktust ebben az időszakban, már így is hosz-
szabbá tette az alacsony energiaszintű szakaszt. 

44.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez nagyon feltáró volt számunkra. Köszönjük. Mindannyi-
unk kapja a jelzéseket és álmokat. Tudatában vagyok clairaudient 
(tisztán halló) kommunikációnak legalább egy alkalommal, ébredés-
kor. Javasolnál egy módszert, amellyel semlegesíteni tudjuk, hogy úgy 
mondjam, annak a befolyásnak a hatását, amit egy negatív forrástól 
nem kívánunk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Különböző módszerek léteznek. A legkézenfekvőbbet 
avagy legegyszerűbbet kínáljuk fel. A bajos kontaktust megosztani az e 
munkaüléseken társuló más-énjeiddel, szeretettel meditálni e képek 
küldőiért és fénnyel az énért és más-énekért – ez a legkézenfekvőbb 
módja az efféle történések hatásai semlegesítésének. Eme tapasztalá-
soknak az intellektus használatával vagy az akarat fegyelmezésével 
történő leminősítése csak a hatások meghosszabbodását hívja ki. Sok-
kal jobb tehát bizalommal megosztani az ilyen tapasztalatokat és szív-
vel-lélekkel egyesülni szeretetben és fényben, könyörülettel a küldő 
iránt s páncélt emelve az énnek. 

44.11 KKKKérdező: érdező: érdező: érdező: Mondanál valamit az instrumentum ma reggeli álmának 
eredetéről, amelyet aminthogy felébredt, elmesélt nekem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az álom érzete, hogy úgy mondjuk, Orion-befolyásolt 
volt. Az álom felöltöztetése többet elmond az instrumentum tudatta-
lan társítású szimbolikai mintáiról. 
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44.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Pár évvel ezelőtt, meditációban, a karom fényleni kezdett, 
és gyorsan mozgott akaratomon kívül. Mi volt ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A jelenség egy párhuzam volt, melyet felettes énedből 
tettek elérhetővé számodra. A párhuzam az volt, hogy a lény, amely te 
voltál, olyan módon élt, amit nem értenek az úgymond fizikusok, 
tudósok vagy doktorok. 

44.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ahová próbálnék eljutni ezen az ülésen, az a legjobb olyan 
gyakorlat, amellyel újra tudnánk tölteni az instrumentumot, mivel 
amit csak lehet, mindent meg kell majd tennünk ezért ahhoz, hogy a 
kontaktusunkat fenntartsuk. Elmondanád, mit volna a legjobb ten-
nünk annak érdekében, hogy megnöveljük az instrumentum vitalitá-
sát erre a kontaktusra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megélésed az intelligens végtelennel való kapcsolat-
felvételi képességed függvénye volt. Ennélfogva ennek nincs közvetlen 
kihatása a közvetítő életenergiáira. 

Korábban már ejtettünk szót azokról a dolgokról, amelyek ezt az inst-
rumentumot támogatják a vitális energiákban: érzékenység a szépség-
re, a szakrális daléneklésre, a meditációra és Istentiszteletre, az én 
megosztására a másik énnel önként nyújtott szeretetben akár társas, 
akár szexuális érintkezés révén. Ezek a dolgok meglehetősen közvetle-
nül hatnak az életerőre. Ez az instrumentum a tapasztalatok változa-
tosságának megbecsülése felé is rendelkezik torzulással. Ez – kevésbé 
közvetlen módon – szintén segíti a vitalitást. 

44.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A mágikus praktikák sorrendjének ábráját nézegettem a 
Malkuth-tól a Kether-ig. Azon tűnődtem, vajon ezek megegyeznek-e 
a színekkel vagy a denzitásokkal, ahol a Malkuth az egyes, Yesod a 
kettes, Hod és Netzach a hármas, Tiphareth a négyes és így tovább. 
Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez alapjaiban nem így van, ugyanakkor jó nyomon 
gondolkodsz. Ezen állomások mindegyikének komplex száma és ár-
nyékolása van az energiaközpontok terén, és némi szerepe különböző 
egyensúlyokban: az alsó, a középső, a felső valamint a teljes egyen-
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súlyban. Ekképp komplex színek vagy színsugarak és komplex töltések 
vannak, ha úgy tetszik, minden állomáson. 

44.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lássuk csak, ennek a bal oldali ösvénye jelenti bizonyára az 
önmagát szolgáló ösvényt, a jobb oldali ösvénye pedig a másokat szol-
gáló ösvényt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz ennek a munkának az utolsó teljes kérdése. 

Ez téves. Ezek az állomások kapcsolatok. Mindkét ösvény előtt nyitva 
állnak ezek a kapcsolatok. A munka polaritását a praktikát űző, ezen 
erőteljes fogalmakkal dolgozó személy szándéka határozza meg. Az 
eszközök azok eszközök. 

44.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Befejező kérdésként csak annyit tennék még fel, hogy az 
Ipsissimus-nak lehet-e akkor pozitív vagy negatív polaritása, vagy pe-
dig egyik sem lehet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E kifejezésnek a speciális értelmében vett jelentésére 
reagálnánk. Az Ipsissimus egy olyan valaki, aki mesteri szintet ért el az 
Élet Fájában és ezt a mesteri szintet negatív polarizációra használta fel. 

Van-e még rövidke kérdés, amire felelhetünk, mielőtt búcsút veszünk 
ettől az instrumentumtól? 

44.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sajnálom, hogy ma kissé letértünk az útról. A legfontosabb 
dolog úgy hiszem, az volt, hogy sikerült megtudnunk, miként szabá-
lyozhatók jobban az instrumentum ülései, és remélem, elnéző leszel 
velem, amiért időnként nem vagyok képes alkalmasan kiválasztani a 
kérdéseket, mivel néha itt-ott bekukkantok területekre, csak hogy 
lássam, van-e ott számunkra lehetséges útirány, és csak ha belépünk, 
[akkor vagyok képes eldönteni, haladjunk-e tovább abba az irányba.] 

Ezen kívül csak azt szeretném megtudni, hogy van-e valami ez alka-
lommal, amit tehetnénk, hogy az instrumentum kényelmesebben 
érezze magát vagy hogy a kapcsolatot javítsuk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincsenek hibák. Légy nyugodt, barátom. Mindegyi-
kőtök a lehető legfigyelmesebb. Minden rendben van. 
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Távozom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fé-
nyében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő erejében és 
békéjében. Ré vagyok. Adonai. 
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1981. április 6.1981. április 6.1981. április 6.1981. április 6.    

45.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

45.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Adnál nekünk egy felmérést a közvetítő kommunikációra 
vonatkozó fizikai állapotáról most, hogy kipihent? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kondíciója a testi komplexum te-
kintetében rendkívül gyenge. Ez a közvetítő nem kipihent. Mindazo-
náltal az instrumentum erősen áhította a kontaktusunkat. 

45.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A kontaktustól való megtartóztatási idő jó hatással volt-e az 
instrumentum fizikai állapotára? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Annak valószínűsége, hogy ez az instru-
mentum olyat fejlesszen ki, amit úgy hívtok, hogy betegség, akár a 
tüdővel kapcsolatosan, akár a vesével kapcsolatosan, elég jelentős volt 
az előző kontaktusunk idején. Elhárítottatok egy lehetséges súlyos 
fizikai zavart e közvetítő test komplexumán. 

Meg kell jegyezni, hogy az imádságos támogatásotok segítséget jelen-
tett csakúgy, mint eme instrumentum lankadatlan elhatározása, hogy 
elfogadja azt, ami hosszú távon a legjobb, s így indokolatlan türelmet-
lenség nélkül is megtartsa a javasolt testedzéseket. 

Azt is meg kell jegyezni továbbá, hogy azok a dolgok, melyek ezt az 
instrumentumot segítik, némileg ellentmondóak, és egyensúlyt igé-
nyelnek. Vagyis tehát ezt a közvetítőt segíti a pihenés, de segítik aktív 
jellegű időtöltések is. Ez még nehezebbé teszi ennek az instrumen-
tumnak a támogatását. Mindazonáltal ennek ismeretében talán köny-
nyebb lesz megvalósítani a kiegyensúlyozást. 

45.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Meg tudod mondani, hogy a most itt élő Vándoroknak egy 
nagy hányada Ré csoportjából való-e? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Meg tudom. 
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45.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Onnan valók? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A hatodik denzitású Vándorok jelentős része a mi 
társas komplexumunkból való. Egy másik nagy százalékuk azokból áll, 
akik a dél-amerikaiakat segítették, egy újabb hányad azoké, akik At-
lantiszt támogatták. Mind hatodik denzitású és mind testvér csoport 
abból az egyesült érzésből, hogy ugyanúgy segíthettük a ti népeiteket, 
ahogyan minket is mind segítettek, olyan formákkal, mint a gúla alak. 

45.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El tudnád mondani, hogy hármunk közül valaki a Ré cso-
portjából vagy a többi csoportból való-e? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

45.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád, hogy melyikünk melyik csoportból való? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

45.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mindannyian ugyanabból az egyik általad említett csoport-
ból származunk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elmegyünk azon igyekezeteink határáig, hogy vissza-
tartsuk magunkat a megszegéstől. Ketten hatodik denzitási eredetűek, 
(tartálykocsi motorzaja a háttérben) egy ötödik denzitású szüretelhető 
a hatodikba, de a visszatérést (tartálykocsi dudál) választotta Vándor-
ként tanító és tanítvány közti szerető kötődés miatt. Vagyis ti hárman 
(dudálás) egy nagyon kohéziv csoportot alkottok. 

45.8 KKKKérdező: érdező: érdező: érdező: Elmagyaráznád a jobb és bal fülcsengést és azt, amit én 
érintési kontaktusnak nevezek, melyeket folyamatosan kapok? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. (ajtócsengő a háttérben) Ezt korábban már átvettük.22 
Konkrét további részleteket kérj. (tartálykocsi motorját leállítják) 

45.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Olyasmit kapok, amit én csiklandásnak érzek a jobb és a bal 
fülemen más-más időben. Van-e valami eltérés a jelentésben e között 
illetve a jobb- és baloldali fülcsengés között? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs. 

                                                 
22 Ld. 44.3–6 
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45.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért a bal fülemé az önmagát szolgáló kontaktus, és miért 
a jobbé a másokat szolgáló kontaktus? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Fizikai hordozód természete olyan, hogy egy mágne-
ses mező van, pozitív és negatív, komplex mintákban, hordozód héjai-
ról. A legtöbb entitásnál a fej tájék bal oldala, az idő/tér folytonosság 
szintjén, negatív polaritású. 

45.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mondanál valamit a pozitív (csapódás kintről) ill. negatív 
negyedik, ötödik és hatodik denzitású társas memória komplexumok 
mögötti célokról vagy filozófiákról? (hangos kopogás az ajtón) 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy társas memória komplexum alapvető terve (han-
gos kopogás) az evolúció. Bizonyos ponton túl a lélek evolúciója elég-
gé függ az énnek és a másik-énnek a Teremtőként való megértésétől. 
Ez képezi a társas komplexumok alapját. Amikor beérnek, társas me-
mória komplexumokká válnak. A negyedik és a hatodik denzitás ezt 
meglehetősen szükségszerűnek találja. A pozitív ötödik is felhasználja 
a társas emlékezetet (újabb kopogás) a bölcsesség eléréséhez, noha ezt 
egyéni szinten teszi. A negatív ötödikben sok mindent mások segítsé-
ge nélkül hajtanak végre. 

Ez volt (ajtócsengő) az utolsó kérdés, mivel az instrumentumot (ajtó-
csengő) védeni kell a kimerüléstől. Vannak-e rövidebb kérdések, mie-
lőtt (ajtócsengő) lezárunk? 

45.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak annyit szeretnék tudni, hogy tehetünk-e valamit az 
instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. (hangos kopogás) Minden rendben, testvéreim. 
(Hang kintről: „Lajtos kocsi.”) 

45.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mit mondtál? Nem hallottalak. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. (ajtócsengő) Minden rendben, testvéreim. Magatokra 
hagylak most benneteket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében 
és fényében. Járjatok hát örvendezve (teherkocsi motorja újraindul) az 
Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében. (dudálás) Adonai. 
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46.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

46.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Először is tudnál jelzést adni, kérlek, az instrumentum 
állapotáról? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum letapogatása jelenleg rendkívül ala-
csony fizikai energiát mutat, és támadás alatt áll. Ez még eltart majd 
pár hetetekig. Emellett az instrumentum életenergiája fokozatosan 
kezd visszatérni korábbi szintjéhez. 

46.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben az esetben jobb, ha csak egy kérdést teszünk föl, 
hacsak jónak nem látod még további kérdések föltevését, de ami kér-
dés most nyomaszt minket, amit meditációban kaptam – lehet, hogy 
nem ideillő, de kötelességemnek érzem megkérdezni, mivel ez köz-
ponti az instrumentum mentális állapotára nézve, és a miénkre is. A 
két macskával kapcsolatos, melyeket ma fogunk elvinni, hogy a fogu-
kat kitisztítsák, és hogy Gandalf lábából eltávolítsák a kis kinövést. Az 
a benyomásom támadt, hogy itt egy betörési pontja lehet az Orion 
csoportnak, és főként azon aggódom, hogy mit tehetnénk e két macs-
ka védelmében. Lehet, hogy kilógok a sorból ezzel a kérdéssel, de kö-
telességemnek éreztem feltenni. Adnál nekem felvilágosítást, bármi-
lyen információt, amit csak tudsz ezzel a témával kapcsolatban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Gandalf entitás, tudat/test/lélek komplexum, mely 
szüretelhető a harmadik denzitásba, nyitott ugyanarra a fajta pszichi-
kai támadásra, amelyre ti magatok is érzékenyek vagytok. Következés-
képpen, képek és álmok működésén keresztül fennáll az elméleti lehe-
tősége, hogy negatív képzeteket s így ezzel káros következmények esé-
lyét kínálják fel e tudat/test/lélek komplexumnak. A Fairchild entitás, 
habár szüretelhető a felruházás révén, de híján az elmekomplexumi 
aktivitás tudatos hódolata torzulásának, akkora mértékben nem ren-
delkezik ezzel a fajta sebezhetőséggel a támadásra. 
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Ezen entitások védelmére két lehetőséget ajánlhatunk. Először is a 
fénypáncél felöltése meditációt. Másodszor azon rövid rituális monda-
tok ismétlését, melyek ismertek e médium előtt abból a szervezetből, 
mely a spirituális egységet torzítja ennek az instrumentumnak. E köz-
vetítő tudása elegendő lesz. Ez segíteni fog azáltal, hogy riadóztat sok 
diszkarnált entitást, akik szintén ismerik ezeket a rituális mondatokat. 
A meditáció az ezen entitások érdekében végzett tevékenység idején 
célszerű. A szertartás ettől az időponttól a biztonságos visszaérkezésig 
kényelmes időközönként hatásosan ismételhető. 

46.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Én nem ismerem ezeket a rituális mondatokat. Ha a médi-
um ismeri ezeket, akkor nem kell válaszolnod, de mely mondatokra 
gondolsz? 

(Csend. Ré nem felel.) 

46.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Gondolom, az instrumentum ismeri őket. 

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

46.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mondanál valamit a kis daganatról Gandalf lábán, hogy 
mitől jött létre és hogy veszélyes-e rá nézve? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az efféle daganatok okát már tárgyaltuk. Csekély ve-
szélye van a fizikai test komplexumra lévén, hogy nincs ismételt düh 
késztetés. 

46.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Most pedig megkérdezném, hogy az instrumentum ala-
csony vitalitása miatt befejezzük-e az ülést, vagy pedig ez nem játszik 
szerepet a már megtörtént elkötelezettség miatt erre az ülésre. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az utóbbi az igaz. Folytathatjátok. Mi pedig majd 
figyeljük az instrumentum életerő szintjét. 

46.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon gondolkodtam, hogy ha egy entitás az önmagát szol-
gáló ösvény felé sarkosul, akkor a dühnek ugyanaz a fizikai hatása 
lesz-e, mint ahogyan a másokat szolgáló ösvény felé sarkosult entitásra 
hat. Ugyanúgy rákot okoz, vagy ez csak a pozitívan polarizált entitás-
ban működő katalitikus hatás? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A katalitikus működés nem a tudat/test/lélek komple-
xum választott polaritásának függvénye, hanem annak a haszonnak 
vagy célnak, amire a katalízis irányul. Vagyis tehát az az entitás, aki a 
düh tapasztalatát arra használja, hogy tudatosan pozitívan vagy nega-
tívan polarizálódjék, nem él meg testi katalízist, hanem a katalizátort 
annak mentális alakjában használja föl. 

46.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem biztos, hogy értem. Vegyünk egy példát: Ha egy 
negatív ösvény fele polarizálódó entitás mérges lesz… vegyük azt az 
esetet, hogy rákos lesz. Milyen elv érvényesül akkor itt nála? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Értjük kérdésed mibenlétét, és a konkrét felvetéshez 
képest eltérően fogunk válaszolni, amennyiben beleegyezel ebbe. 

46.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Természetesen. 

Ré: Ré: Ré: Ré: A pozitívan polarizálódó entitás érzékeli az indulatot. Ez az enti-
tás, amennyiben mentálisan használja föl a katalizátort, akkor áldással 
és szeretettel van magában e harag iránt. Majd egyedül az elmében 
tudatosan addig erősíti ezt a haragot, amíg nem képes e vörösszín 
energia butaságát érzékelni. Nem mint önmagában butaságot, hanem 
mint a felhasznált energia véletlenszerűségéből kifolyólag a spirituális 
entrópiának kitett energiát. 

A pozitív irányultság ez után hadrendbe állítja az akaratot és a hitet e 
mentálisan intenzív megélés lefolytatására, melyben a haragot hagyja 
megérteni, elfogadni és beintegráltatni a tudat/test/lélek komple-
xummal. A másik-én, aki a harag tárgya, ily módon átalakul az elfo-
gadás, megértés, alkalmazkodás tárgyává, lévén, hogy minden újrain-
tegrálódik annak a nagy energiának a segítségével, amit a harag indí-
tott el. 

A negatívan orientált elme/test/lélek komplexum hasonlóan tudatos 
módon használja fel ezt a mérget, elutasítva a harag irányítatlan avagy 
véletlenszerű energiájának elfogadását, helyette akarat és hit által egy 
gyakorlati mederbe tereli ezt az energiát, hogy a negatív szempontját 
csatolja ki eme érzelemnek annak érdekében, hogy kontrollt szerezzen 
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más-én fölött vagy valamilyen módon irányítása alatt tartsa a dühöt 
okozó helyzetet. 

A katalizátor negatívan polarizált felhasználásában a kulcs az irányítás. 
A katalizátor pozitívan polarizált felhasználásában a kulcs az elfogadás. 
E sarkosulások közt húzódik meg annak esélye, hogy e véletlenszerű és 
irányítatlan energia olyan testkomplexumi párhuzamot hozzon létre, 
amit ti rákos szövetképződménynek neveztek. 

46.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ahogy értelmezem, azt mondod tehát, hogy ha a pozitívan 
sarkosuló entitás elmulasztja elfogadni a másik-ént, vagy ha a negatí-
van sarkosuló entitás elmulasztja irányítani a másik-ént, akkor e 
mindkét feltétel okozhat rákot. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. A legelső elfogadás – vagy irányítás, a 
polaritástól függően – az éné. A harag csak egy abból a sokféle dolog-
ból, amit az én részeként kell elfogadni és szeretni – illetőleg irányíta-
ni –, amennyiben az entitás munkát kíván végezni. 

46.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis azt mondod, hogy ha egy negatívan polarizált vagy 
negatívan polarizálódó entitás nem képes irányítani saját indulatát, 
vagy mérgében nem képes uralkodni önmagán, azzal rákot idézhet 
elő? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez meglehetősen igaz. A negatív polarizációban nagy-
fokú követelményt jelent a kontroll és az elnyomás. 

46.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Minek az elnyomása? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Bármely olyan elmekomplexumi torzulást, amit te 
érzelminek neveznél, amely önmagában szervezetlen, ahhoz, hogy 
hasznos legyen a negatívan irányult entitás számára, el kell nyomnia, 
majd pedig egy szervezett fölhasználásában kell felszínre hoznia. En-
nélfogva a negatívan polarizált egyéneket például olyan alapvető test 
komplexumi szükségleteket is irányítani és elnyomni láthatjátok, mint 
a nemi vágy, azért, hogy ennek gyakorlatában az akaratát is felhasz-
nálhassa arra, hogy nagyobb hatékonysággal kényszerítse rá magát a 
másik-énre, amikor megengedi a szexuális magatartásformát. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NEGYVENHATODIK ÜLÉS 

162 

46.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a pozitív irányultságú entitás ahelyett, hogy elnyom-
ni próbálná érzelmeit, inkább kiegyensúlyozza az érzelmeit, mint 
ahogy ez egy korábbi ülésen elhangzott. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, és az egység ösvényét példázza. 

46.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a rák egy mindkét polaritás számára nagyjából egy-
azon módon működő kiképző katalizátor, amely mondjuk úgy, meg-
próbál sarkosulást előidézni mindkét irányban, pozitív és negatív 
irányban is, a katalizátort átélő entitás orientációja szerint. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves abban, hogy a katalizátor tudattalan, és nem 
az értelemmel működik együtt, hanem az al-Logosz által még a 
tér/időtök kezdete előtt fölállított tanulás/tanítási mondjuk úgy, gépe-
zet része. 

46.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miként végzi el a rák ezt a tanítás/tanulást, ha az entitásnak 
nincs tudatos elképzelése afelől, hogy mi is történik vele akkor, ami-
kor kifejleszti a rosszindulatú tumort? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Sok esetben nem használják fel a katalizátort. 

46.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi az elgondolás a rák katalizátorának felhasználása mö-
gött? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A katalizátor, méghozzá minden katalizátor, arra lett 
kifejlesztve, hogy tapasztalást kínáljon fel. A tapasztalást denzitásotok-
ban szeretni és elfogadni, vagy irányítani lehet. Ez a két út létezik. 
Mikor egyik utat sem választják, a katalizátor terve meghiúsul, és az 
entitás addig megy a saját feje után, míg a katalizátor le nem sújt rá, 
hogy hajlamot fejlesszen ki az elfogadásra és szeretetre ill. az elkülönü-
lésre és irányításra. Tér/idő hiányában ez a katalizátor nem működhet. 

46.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem, hogy az al-Logosz vagy a Logosz tervében 
szerepelnek a negyedik és afeletti denzitások pozitívan és negatívan 
polarizált társas memória komplexumai. Kifejtenéd e kétfajta társas 
memória komplexum rendeltetését vagy tervét Coulomb törvényének 
avagy a negatív és pozitív elektromos polaritásnak a szellemében, vagy 
amilyen módon tudod? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum fárad. Majd újra beszélünk veletek. 
Rámutathatunk – az instrumentum további károsodása nélkül – 
nagyjából két ülés lehetőségére hetenként, amíg ezek a támadás lehe-
tőségével és nagyon alacsony fizikai energia jelentkezésével telő hetek 
el nem múlnak. Elmondhatjuk, hogy jó együtt lenni ezzel a csoport-
tal. Nagyra becsüljük hűségeteket. Van-e még rövid lekérdezés, e 
munkaidő vége előtt? 

46.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak annyi, hogy tehetünk-e valamit az instrumentum 
kényelméért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mindegyikőtök jól támogatja az instrumentumot, ő 
pedig eltökélt a céljaiban. Lelkiismeretesek vagytok. Minden rendben. 
Éberen őrködjünk bármely fellazulás fölött a kellékek elrendezésében 
és tájolásában. 

Ré vagyok. Elhagylak benneteket, barátaim, az Egységes Végtelen 
Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy 
Végtelen Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 
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47.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

47.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Adnál először is egy jelzést az instrumentum állapotáról? 

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

47.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van. A kérdés, amelyet a legutóbbi ülés végén próbáltam 
feltenni, így hangzott: Milyen értékkel bírnak az evolúcióra nézve, 
vagy milyen tapasztalatot jelentenek a Teremtő önmegismerésében, a 
negyedik denzitásokban kezdődő, pozitív és negatív társas memória 
komplexumok, és miért tervezte be őket a Logosz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérdésedben belső helytelenségek voltak. Ennek elle-
nére fő részét megválaszolhatjuk. 

A helytelenség abban az elgondolásban rejlik, hogy a társas memória 
komplexumokat a Logosz vagy al-Logosz tervezi meg. Ez nem így 
van, mivel a Teremtő egységessége a Szeretet által létrejött anyag leg-
kisebb darabkájában is benne található, annál inkább egy öntudatos 
lényben. 

Az elme bizonyos evolúciós fokán a Szabad Akarat torzulása mind-
amellett azt eredményezi, hogy mint lehetőség megjelenjék a társas 
memória komplexum. A cél vagy megfontolás, mely az entitásokat 
efféle komplexumok kialakítására készteti, pedig nem más, mint a 
Teremtő önmaga megismerése alaptorzulásának egy roppant egyszerű 
meghosszabbítása, hiszen ahol egy csoport tudat/test/lélek képessé 
válik egy társas emlékezet összetét létrehozására, ott minden entitás 
összes tapasztalata a komplexum egésze számára elérhetővé válik. Va-
gyis a Teremtő jobban megismeri a teremtését az entitások eme kö-
zösségében részt vevő minden egyes entitásban. 

47.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy adtad meg a százalékértékeket, hogy 50% feletti máso-
kat szolgálás kell a pozitív negyedik denzitású, 95% feletti önmagát 
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szolgálás kell a negatív negyedik denzitású társas memória komple-
xumokhoz. E két érték ugyanolyan, hogy is mondjam, vibrációs rátá-
nak felel meg? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Érzékelésem szerint nehézséged akad kérdésed kifeje-
zésében. Válaszunkban megpróbáljuk letisztázni a kérdésedet. 

A vibrációs rátákat nem kell ugyanolyannak tekinteni a pozitív és 
negatív orientációkban. Úgy kell őket tekinteni, hogy valamely fokig 
vagy intenzitásig rendelkeznek az intelligens végtelen elfogadásának s 
a vele folytatandó munkának a felhatalmazásával. Azon oknál fogva, 
hogy a kék elsődleges szín vagy energia hiányzik a negatívan irányult 
erőrendszerből, a zöld/kék vibrációs energiák nem szerepelnek a nega-
tív negyedik és ötödik vibrációs fok műsortervén vagy mintáiban. 

Ezzel szemben a pozitív a valódiszín idő/teres rezgésminták teljes 
spektrumával rendelkezik, s így egy változatos vibrációs mintát vagy 
műsortervet hordoz. Mindenki képes a negyedik denzitású munkára. 
Ez a szüret kritériuma. 

47.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondtad, hogy a kék hiányzik a negatív negyedik 
denzitásból? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Hadd tisztázzuk tovább. Mint korábban állítottuk, 
minden lény rendelkezik az összes lehetséges rezgési szint potenciáljá-
val. Így a zöld és a kék energiaközpontok aktiválási lehetősége termé-
szetesen pontosan megvan ott, ahol lennie kell egy Szeretet szülte 
teremtésben. Mindazonáltal a negatívan polarizált entitás eléri a szüre-
tet a vörös és sárga/narancs rendkívül hatékony használata révén köz-
vetlenül az indigó kapuhoz érkezve, áthozva ezen az intelligens energia 
csatornán az intelligens végtelen beáramlásait. 

47.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Aztán, a negyedik denzitás ötödikbe való bebocsátásakor 
van-e olyasmi, mint ami százalékokat a polarizációra nézve a harma-
dik denzitás negyedikbe való belépésére megadtál? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Vannak a ti gondolkodásmódotokban megadható 
válaszok, amiket meg fogunk adni. A lényeges pont azonban az, hogy 
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a denzitásról denzitásra való továbblépések csakugyan megtörténnek. 
A pozitív/negatív polaritás olyan dolog, amely – a hatodik szinten – 
nem lesz egyéb, mint történelem. Ennélfogva pozitív kontra negatív 
ötödikbe szüretelési statisztikák tárgyalásakor csupán képzeletbeli idő 
folytonosságban beszélünk. 

A negatív negyedik denzitás után az entitások nagy hányada a negatív 
ösvényen folytatja útját az ötödik denzitású tapasztalásban, minthogy 
bölcsesség nélkül az együttérzés és a másik-én megsegítésének vágya 
nem túl jól tájékozott. Így habár elveszejtenek körülbelül két százalé-
kot, akik a negyedik denzitású léttapasztalás során átlépnek a negatív-
ból a pozitívba, az ötödik denzitásába való bebocsátásnál körülbelül 
nyolc százaléknyi negatívat találunk. 

47.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, a kérdésem igazándiból az volt, hogy ha a harmadik-
ból negyedikbe szüreteléshez 50% szükséges pozitív értelemben, 95% 
szükséges negatív értelemben, akkor a negyedikből ötödikbe szürete-
léshez ennek jobban kell-e közelítenie a 100%-ot mindkét esetben? Az 
entitásnak 99%-ban kell-e polarizáltnak lennie a negatív és mondjuk 
80%-ban a pozitív negyedikből ötödikbe bocsáttatáshoz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Most már érzékeljük a kérdést. 

Ennek a ti fogalmaitokkal való megadása félrevezető, mivel a negyedik 
denzitásban mondjuk úgy, vizuális segítségek vagy oktatási segédesz-
közök állnak rendelkezésre, melyek automatikusan segítik az entitást a 
polarizálódásban, ugyanakkor rendkívüli mértékben lerontják a kata-
lizátor gyorshatását. Ezért hát a tiétek feletti denzitásnak több tér/időt 
kell igénybe vennie. 

A pozitívan irányult entitások másokat szolgálóságának mértéke har-
monikusan fogja közelíteni a 98%-ot a szándékban. Az ötödik 
denzitás követelményeibe azonban már beletartozik a megértés is. Ez 
lesz akkor az elsődleges érettségi követelmény a negyedikből az ötödik 
denzitásba. Hogy e bebocsáttatást elérhesse, az entitásnak meg kell 
tudnia érteni a tetteket, a lépéseket és a táncot. Nincs leírható száza-
lékarány e megértés mérésére. Ez az érzékelés hatékonyságának arány-
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száma. Ezt világossággal lehetne mérni. A szeretetre, az elfogadásra, és 
egy bizonyos intenzitású fény használatára való képesség alkotják tehát 
mind a pozitív, mind a negatív negyedikből ötödik denzitásba szüre-
telés követelményét. 

47.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Meg tudnád határozni, mit értesz „kikristályosult entitá-
son”? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azért használtuk ezt a sajátos kifejezést, mert ennek 
elég pontos jelentése van nyelvetekben. Mikor fizikai anyagotokból 
kialakul egy kristályszerkezet, akkor az egyes molekulákban jelen lévő 
elemek rendezett módon kötődnek a többi molekula elemeihez. Így a 
rácsszerkezet szabályos, és – amikor teljesen és tökéletesen kristályos – 
bizonyos jellemzőkkel bír. Se nem hasad se nem törik, 
erőfeszítésmentesen is nagyon erős, és tündöklő, a fényt gyönyörű 
fénytörésre készteti, örömteli látványt nyújtva ezzel sokak számára. 

47.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezoterikus irodalmunkban számos testet sorolnak fel. Ösz-
szeírt listámon szerepel itt a fizikai, az éteri, az érzelmi, az asztrális és a 
mentális test. Megmondanád, hogy teljes-e ez a felsorolás, és elmon-
danád a használatát, célját, hatását stb. ezeknek vagy bármely más 
testnek, ami még rejtőzhet a tudat/test/lélek komplexumunkban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérdésed teljes megválaszolása sok ilyen ülés munká-
ját tenné ki, mivel a különböző testek egymásra hatása és az egyes 
testek okozata különféle szituációkban hatalmas tananyag. Ennek 
ellenére elkezdjük azzal, hogy figyelmeteket visszairányítjuk a valódi 
színek spektrumára, s e megértés felhasználására oktávotok 
denzitásainak felfogásában. 

Hetes számunk ismétlődik a makrokozmosztól a mikrokozmoszig 
szerkezetben és élményben. Ennélfogva mást nem is várhatunk, mint 
hogy hét alapvető test legyen, melyeket talán legvilágosabban úgy 
mutathatunk be, mint a vörös színű, stb. Emellett azonban tisztában 
vagyunk azzal is, hogy te ezeket az említett testeket összefüggésbe 
szeretnéd hozni a színsugarakkal. Ez zavaró lesz, hiszen különböző 
tanítók különböző szavakkal kínálták fel tanító/tanuló megértésüket. 
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Vagyis az egyik adhat egyféle nevet az egyik finom testnek, míg a má-
sik másmilyen nevet talál. 

A vörösszín test a kémiai testetek. Ez azonban nem az a test, melyet a 
fizikai síkon öltötök magatokra. Ez a testnek a fel nem épült anyaga, 
az alaktalan elementális test. Az alapvető nem megformált anyagi tes-
tet fontos megérteni, mivel vannak gyógyítások, amelyek kivitelezhe-
tők a fizikai hordozóban jelen lévő elemek egyszerű megértése révén. 

A narancsszín test a fizikai testkomplexum. Ez a testkomplexum még 
mindig nem az a test, amelyet lakóhelyül elfoglaltok, hanem az öntu-
dat nélkül megformált test, az anyaméhben lévő test, mielőtt a lé-
lek/tudat komplexum belé lép. Ez a test elélhet a tudat és lélek komp-
lexumok beköltözése nélkül is. Jóllehet ritkán teszi ezt. 

A citromsárga színű test az a fizikai hordozótok, amelyről jelenleg 
tudtok, és amelyben katalízist éltek meg. Ez a test rendelkezik a tu-
dat/test/lélek jellemzőkkel és megegyezik a fizikai illúzióval, miként 
neveztétek. 

A zöld színű test az a test, amely szeánszokon látható, amikor az úgy-
nevezett ektoplazmát belakják. Ez egy könnyedebb test sűrűbben te-
lepakolva élettel. Nevezhetitek ezt az asztrális testnek néhány más 
tanítást követve. Mások ugyanezt az éteri testnek nevezték. Azonban 
ez nem helyes amiatt, hogy az éteri test a kapu test, amelyben az intel-
ligens energia képes megformálni a tudat/test/lélek komplexumot. 

A fénytestet avagy kék színű testet hívhatjátok devachan testnek. Sok 
más neve is van még ennek a testnek különösen az úgynevezett indiai 
szútráitokban vagy írásaitokban, mivel ezek között az emberek között 
megtalálhatók azok, akik bejárták e régiókat és értik a különböző fajta 
devachan testeket. Sok-sokféle test van minden egyes denzitásban, a 
tiétekhez nagyon hasonlóan. 

Az indigószín test, melyet mi az éteri testnek választottunk hívni, a – 
mint mondtuk – kapu test. E testben a forma a tartalom, és csupán 
fény természetűként foghatjátok fel, mivel kedve szerint formálhatja 
önmagát. 
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Az ibolyaszín test talán akként fogható fel, amit úgy nevezhettek, 
hogy a Buddha test vagy az a test, amelyik teljes. 

E testek mindegyike élet-létetekben hatással van a tudat/test/lélek 
komplexumotokra. Az egymásra hatások, miként mondtuk, sokan 
vannak és bonyolultak. 

Talán egy javaslat, amelyet meg lehetne fogalmazni: Az indigószín 
testet felhasználhatja a gyógyító, amint képessé válik tudatosságát ezen 
éteri állapotba hozni. Az ibolyaszín vagy Buddha test a gyógyító szá-
mára ugyanilyen hatékonysággal bír, mivel ezen belül terül el egy 
olyan teljességérzet, ami rendkívül közel áll a minden létezővel való 
egységhez. Ezek a testek részét képezik minden egyes entitásnak, és a 
megfelelő használatuk és megértésük – noha sokkalta haladóbb a 
harmadik denzitású szüret szemszögétől – mindazonáltal hasznos az 
adeptus számára. 

47.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mely testek állnak rendelkezésünkre közvetlenül a fizikai 
elhalás után abból a citromsárga színű testből, amelyet most belakok? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden test potenciálisan rendelkezésetekre áll. 

47.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A rendelkezésre álló citromszín test tehát arra használatos, 
hogy létrehozza azt a kémiai elrendeződést, amely most nekem a fizi-
kai testem, így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez csupán annyiban téves, hogy jelenlegi inkarnáci-
ódban a sárga színű test nem potens, hanem aktív, ez lévén az a test, 
amely megnyilvánul. 

47.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis tehát halálunk után ebből az inkarnációból a sárga 
színű testünk még mindig potens, de azután, talán mondjuk a bolygó 
népességének általános esetében a halál után, normál esetben a zöld 
színű test nyilvánul meg? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem azonnal. Az első test, amely aktiválja magát a 
halálkor, a „forma-készítő” avagy az indigószín test. Ez a test marad 
meg – ti ezt „ka”-nak neveztétek –, amíg az éteren át nem hatol és 
megértéshez nem jut a tudat/test/lélek teljesség. Mihelyst ezt elérte, ha 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NEGYVENHETEDIK ÜLÉS 

170 

a zöld színű a helyénvalóan aktiválandó test, akkor ez fog bekövetkez-
ni. 

47.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hadd tegyek egy állítást és lássuk, hogy igazam van-e. 
Akkor a halál után, ha egy entitás nincs tisztában vele, hogy mi törté-
nik, azzá válhat, amit földhözragadt szellemnek mondanak, amíg ké-
pessé nem válik megszerezni a valamelyik test aktiválásához szükséges 
tudatosságot – felteszem, a testek bármelyike aktiválható ilyenkor, 
kezdve a vöröstől egész az ibolyáig? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megkapva a megfelelő ingert, ez így van. 

47.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen inger keltene ahogy mondjuk, földhözragadt szel-
lemet avagy kísértetet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennek ingere az akarat ereje. Ha a sárga színű tu-
dat/test/lélek komplexum akarata olyan, hogy az erősebb a fizikai 
halál progresszív hajtóerejénél azon felismerés felé, ami soron követ-
kezik, vagyis ha az akarat kellő mértékig a korábbi élettapasztalatra 
koncentrál, akkor az entitás citromszín héját, habár már nem aktív, de 
teljesen deaktiválni sem lehet, s amíg az akarat fel nem szabadul, a 
tudat/test/lélek komplexum csapdába kerül. Ez gyakran megesik – 
amivel látjuk is, hogy tisztában vagy – hirtelen halálnál csakúgy, mint 
rendkívüli aggodalom esetén egy dolog vagy egy másik-én iránt. 

47.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, aztán, a narancsszínű halál utáni aktiválódás nagyon 
gyakran előfordul-e ennél a bolygónál? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen ritkán, annak okán, hogy ez az adott manifesztá-
ció nem akaratlagos. Olykor-olykor egy másik-én a fizikai halálon 
áthaladónak úgy kívánja meg az alakját, hogy valami, a lényre emlé-
keztető megmarad. Ez a narancs szín. Ez ritka, mivel alapesetben ha 
az egyik entitás kellően vágyik egy másik után ahhoz, hogy hívja, ak-
kor a másik entitásnak is van egy ennek megfelelő vágya arra, hogy 
hívják. Ekkor a manifesztáció a citromszín héj volna. 

47.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Föld lakosságának nagyobb hányada mit aktivál, miköz-
ben a fizikai síkból eltávozik? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó teljes kérdése ennek az ülésnek. 

Ha adott egy harmonikus átmenet a sárga színű testi megjelenésből, 
akkor a normális folyamat az, hogy a tudat és a lélek komplexum az 
éteri vagy indigó testben pihen egy olyan helyzet elérkeztéig, amikor 
az entitás megkezdi előkészületét léttapasztalatára egy inkarnált he-
lyen, amelynek az éteri energia formálta manifesztációja van, mely 
aktiváltra és megnyilvánulóra mintázza őt. Ez az indigó test, intelli-
gens energiából lévén, képes az újonnan elhalálozott – mint kifejezné-
tek: – léleknek olyan távlatot és teret kínálni, amelyből a legutóbb 
megnyilvánult élettapasztalást megszemlélheti. 

Van-e még most rövidebb kérdés, amelyet megválaszolhatunk? 

47.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak annyit kérdezek, hogy tehetünk-e valamit az instru-
mentum kényelméért vagy a kapcsolat jobbításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kellékeket lelkiismeretesen méritek be szemmel és 
lélekkel. Lelkiismeretesek vagytok. Minden rendben. Kövessétek fi-
gyelemmel az instrumentumot az életenergiák folyamatos kiépülésé-
nek biztosításához. Munkálkodnia kell saját fizikai energiáin, mivel e 
gyengeséget énjének szabad akarata hozta rá. 

Ré vagyok. Most búcsúzunk tőletek az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 
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48.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket Egy Végtelen Teremtő szereteté-
ben és fényében. Most kommunikálunk. 

48.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Beszámolnál az instrumentum állapotáról és hogy javul-e az 
idő teltével? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A közvetítő vitális energiái javulnak az idő múlásával, 
miként ti méritek. Az instrumentum fizikai energiái viszont alacso-
nyabbak, mint az előző lekérdezéskor. 

48.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A közvetítőtől volna egy kérdésem, amelyet most felolva-
sok. „Számos helyen javasoltad, hogy a szexuális energiacserék segítik 
az instrumentum vitális energiáit és ezt a kontaktust. Úgy tűnik, ez 
nem minden emberre érvényes; hogy nem ugyanaz a szexuális áram-
kör és a spirituális áramkör. Ez az instrumentum csak egy anomália, 
vagy pedig a szexuális tevékenységnek a szellemi energiára gyakorolt 
pozitív hatása normális minden harmadik denzitású lény esetében?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az instrumentum, noha nem rendellenes, valame-
lyest kevéssé torzult az elme, a test és a szellem elkülönítése felé, mint 
megannyi harmadik denzitású egyénetek. A szexuális csere energiái, a 
fejletlen spirituális elektromos- vagy mágneses komplexumon keresz-
tülengedve, melyet te áramkörnek nevezel, gyakorlatilag kiégetnék 
eme bizonyos áramkört. És viszont, a teljes spirituális energiák test-
komplexumi áramkörön való keresztülvezetése szintén károsan érinte-
né a testi komplexum fejletlen áramkörét. 

Vannak néhányan, mint ez az instrumentum is, akik erre az inkarná-
cióra azt választották, hogy bármely korban ne a testi áramkörön ke-
resztül juttassák kifejezésre a szexuális energiát. Ezért egy ilyen entitás 
élettapasztalata kezdetétől a test és a lélek együtt fejezik ki magukat 
bármely szexuális tevékenységben. Következésképp a szexuális ener-
giacsere e közvetítő esetében egyszerre jelent spirituális és fizikális 
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cserét is. Az instrumentum mágneses mezeje, ha megvizsgálja egy arra 
érzékeny, ezeket a szokatlan konfigurációkat fogja mutatni. 

Ez nem egyetlen entitás jellemzője, hanem általános egy jelentős szá-
mú entitásnál, akik minekután vágyukat veszítették a narancs- és cit-
romszínű23 szexuális tapasztalatokra, megerősítették a lélek, az elme és 
a test kombinált áramkörét a létezőség teljességének minden tettben 
való kifejezésére. Ez az oka annak is, amiért a társas érintkezés és bará-
ti kapcsolatok nagyon jót tesz ennek a közvetítőnek, lévén, hogy érzé-
keny a finomabb energiacserékre. 

48.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Ha te, mint a Ré egyéniesült entitás most a 
Földre lennél leszületve, teljes tudatossággal és emlékezettel jelenlegi 
tudásodról, akkor mi lenne most a fő célkitűzésed a Földön, már ami 
a tetteket illeti? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés olyasmire utal, amiről egyszer már kide-
rült, hogy nem praktikus. Akárhogy is, ha újból elég naivak lennénk 
ahhoz, hogy azt gondoljuk, fizikai jelenlétünk bármennyivel is haté-
konyabb lehet, mint a népeteknek küldött szeretet/fény és ennek a 
kontaktusnak a kincse, akkor ugyanazt tennénk, mint először. Taní-
tó/tanulók lennénk, és annak ajánlkoznánk. 

48.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudván, amit most tudsz a világunk helyzetéről, kommu-
nikációs módszereinkről stb., akkor ha te magad mint egyén keresz-
tülmentél volna az itteni megtestesülés folyamatán Vándorként, és 
kellő mértékű emléked lenne most ahhoz, hogy a fent említett célki-
tűzésed legyen, akkor milyen módszerekhez folyamodnál a taní-
tás/tanulás végzéséhez jelen kommunikációs helyzetünkben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Testvérem, azt érzékeljük, hogy bizonyos ki nem 
mondott összefüggéseket alkottál. Mi nyugtázzuk ezt és, ez okból, 
nem szeghetjük meg zavarodat. 

48.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ettől tartottam. A tegnapi előadásomra csak kevesen jöttek 
el. Ha ugyanez, mint mi mondjuk: egy UFO lebegés közben lett vol-

                                                 
23 Ré zöld színűt mondott, de alappal feltételezhető, hogy citromszínűt akart mondani 
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na megtartva, sokkal többen eljöttek volna. 24 De mivelhogy a lebegé-
sek az Orion entitásoknak tulajdoníthatók elsősorban, így mi az Ori-
on, hogy úgy mondjam: jutalma a láthatóságban, hisz ezzel ők most 
lényegében nagyobb esélyt és lehetőséget teremtenek az olyan jellegű 
információk elterjesztésére, mint amilyen az enyém is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a feltételezés téves. Ezek a lebegések sok félelmet 
keltenek az emberek körében, sok mendemondát és véleményt meg-
rendezett eseményekről, eltusolásokról, csonkításokról, meggyilkolá-
sokról, és más negatív benyomásokat. Még azok a feltételezhetően 
pozitív beszámolók is, amelyek nyilvános köztudatba kerülnek, pusz-
tulásról beszélnek. Értelmezheted magadat egy olyannak, aki kisebb-
ségben van azon megértéseknek köszönhetően, amelyeket megosztani 
kívánsz, ha használhatjuk ezt az alkalmatlan leírószót. 

Úgy érzékeljük, hogy egy további dolgot is kijelenthetünk most. Az 
orioni-féle publicitás keltette hallgatóság nagymértékben nem a vibrá-
cióban való rangidősséggel nemződött. A nyilvánosság ösztökélése 
nélkül tanítás/tanulásokat fogadó közönség sokkal jobban irányul a 
megvilágosodásra. Ennélfogva, feledkezz meg a számolgatásról. 

48.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Ez remekül letisztázta a dolgot. Igen jelentős 
szempont. Elmondanád, hogy a negyedik és ötödik denzitásban mi-
ként használják fel a pozitív és a negatív polarizációt munka keltésére 
a tudatosságban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A negyedik és ötödik denzitásban nagyon kis elvég-
zendő van a tudatosságban a harmadik denzitásban végzett munkához 
képest. A pozitív negyedikben elvégzett munka az, amelynek során a 
pozitív társas memória komplexum, miután lassú szakaszokon át 
harmonikusan integrálta önmagát, segítségére siet azon kevésbé pozi-
tív irányultságúaknak, akik a segítségét keresik. Így hát az ő munkájuk 
az ő szolgálatuk, s e dinamikán keresztül a társas én és a másik-én 

                                                 
24 Előadását „The Spiritual Significance of UFOs” (Az ufók spirituális jelentősége) 
címmel, Don a Jefferson Community College-ban tartotta meg 1981. április 21-én. 
Az előadás átirata megtalálható a www.llresearch.org „speeches” szekciójában. 
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közt, aki a szeretet tárgya, a megértésnek vagy együttérzésnek mind 
nagyobb és nagyobb fokozatát érik el. Az élénkülés folytatódik egész’ 
amíg a fény megfelelő intenzitása befogadhatóvá nem válik. Ez a ne-
gyedikdimenziós szüret. 

A pozitív negyedik denzitáson belül fellelhető a lelki- és tudat komp-
lexumi torzulások kisebbfajta katalizátora. Ez a társas memória komp-
lexum megalakításáig terjedő harmonizálódási folyamat során fordul 
elő. Ez előidéz egy kisebb katalízist és munkavégzést, de a negyedik 
denzitás igazán nagy munkája a társas én és a kevésbé polarizált má-
sik-én kapcsolatában rejlik. 

A negatív negyedik denzitásban sok munkát valósítanak meg a társas 
memória komplexum időszakát megelőző pozícióharc során. Alkal-
mak adódnak negatívan polarizálódni más-ének irányításával. Ugyan-
ez a helyzet a negatív negyedik denzitás társas memória komplexum 
szakaszában. A munka a kevésbé sarkosult más-én felé történő társas 
kinyújtózás révén játszódik le, hogy hozzásegítsék azt a negatív polari-
zációhoz. 

A pozitív és negatív ötödik denzitásban a potenciálkülönbségen ke-
resztüli munkavégzés elve nem különösebben hatékony, mivel az ötö-
dik denzitású egyének ismétcsak, erősségnövelők semmint feszültség-
felhalmozók. 

A pozitívban az ötödik denzitású komplexum hatodik dimenziós taní-
tó/tanulókat használ fel az egység megvilágosultabb fölfogásainak 
tanulmányozására, s ezzel az egyre bölcsebbé válásra. A pozitív ötödik 
denzitású társas memória komplexumok gyakran döntenek úgy, hogy 
kettéveszik másokért való szolgálatukat: először is, világosságot sugá-
roznak a teremtésre; másodszor csapatokat küldenek ki, hogy a fény 
instrumentumaiként segítségül legyenek épp úgy, mint azok, akiket ti 
is megismertetek médiumokon keresztül. 

A negatív ötödik denzitásban az önös szolgálat már rendkívül inten-
zívvé válik, az én pedig már annyira összezsugorodott vagy összetömö-
rült, hogy a tanító/tanulókkal való párbeszédek már kizárólag a böl-
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csesség elmélyítését célozzák. Nagyon, de nagyon kevés a negatív ötö-
dik denzitású Vándor, mivel ők rettegnek a felejtéstől. Nagyon, de 
nagyon kevés az ötödik denzitású Orion tag, mivel ők már semmi, de 
semmi előnyét nem érzékelik más-éneknek.  

48.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Szeretnék venni példának egy entitást, aki a 
születésekor viszonylag elől szerepel a pozitív sarkosulás és a ciklusvégi 
lehetséges pozitív szüretelhetőség rangidősségi listáján, és élettapaszta-
latának teljes ciklusát végigkövetni az inkarnációja előttről elindulva. 
Melyik test aktiválódik; miként játszódik le a megtestesülés folyamata; 
a harmadik denzitású fizikai test aktiválódása; a folyamat, ahogy a test 
keresztülhalad e denzitáson és hat rá a katalizátor; majd pedig a halál 
lezajlása és a különféle testek aktiválódása, hogy ezzel egy teljes kört 
tegyünk az inkarnáció előtti ponttól a testbe születésen és halálon 
keresztül vissza ugyanebbe a pozícióba mondhatni, befutva egy inkar-
nációs ciklust ebben a denzitásban. Meg tudnád ezt nekem tenni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérdésed leginkább abban torzult, hogy azt feltételezi, 
hogy a teremtések hasonlók. Minden tudat/test/lélek komplexumnak 
megvannak a saját aktivációs mintái és ébredési ütemei. A szüret 
szempontjából fontos dolog a tudat/test/lélek komplexum különböző 
energiaközpontjai közti harmonikus egyensúly. Ezt kell észbe vésni 
mint relatív fontosságot. Megragadjuk kérdésed csapásirányát és meg-
alkotunk egy legáltalánosabb választ hangsúlyozva az efféle önkényes 
általánosítások jelentéktelenségét. 

Az entitás inkarnációja előtt a neki megfelelő mondjuk úgy, helyen 
időz az idő/térben. E hely valódiszín-jellege az entitás szükségletei 
szerinti lesz. Azok a példának okáért, Vándor entitások, akik a tu-
dat/test/lélek komplexum zöld, kék vagy indigó valódiszín-magjával 
rendelkeznek, ezekben pihennek meg. 

Az inkarnációba való belépés az indigószín avagy éteri test felruházását 
vagy aktiválását kívánja meg, mivel ez az alakadó. A fiatal vagy kis 
fizikális tudat/test/lélek komplexum hét energiaközpontja 
lehetségesítve készen áll már a születési folyamat előtt. Az idő/térben 
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is vannak megfelelői ezeknek az energiaközpontoknak, melyek megfe-
lelnek a hét valódiszín denzitás mindegyikében működő hét energia-
centrumnak. A mikrokozmoszban tehát létezik már mindama létta-
pasztalat, amelynek az előkészülete zajlik. Olyan, mintha az újszülött 
magában hordozná az univerzumot. 

A magas rangidősségű entitás aktivációs mintái vitathatatlanul némi 
fürgeséggel jutnak el a zöld színű szintre, amely ugródeszka a kék el-
sődlegeshez. A kék elsődleges energiába való behatolás mindig némi 
nehézséggel jár, mivel ehhez arra van szükség, amivel társaitok jócskán 
hadilábon állnak, ez nem más, mint az őszinteség. A kék sugár a sza-
bad kommunikáció színsugara az énnel és a másik énnel. 

Miután elfogadtuk, hogy egy szüretelhető vagy közel szüretelhető 
entitás erről a zöld színű ugródeszkáról fog dolgozni, ez után akár ki is 
jelenthetjük, hogy az inkarnáció fennmaradó részének léttapasztalatai 
az önként nyújtott kommunikáció kék elsődleges színsugarának akti-
válására, az önként megosztott intelligens energia indigószín sugará-
nak aktiválására és amennyiben lehetséges, áthaladva eme kapun, az 
ibolyaszín intelligens végtelenbe való behatolásra fognak koncentrá-
lódni. Ez úgy lehet tekinteni, hogy a mindennapi teremtéseket és te-
vékenységeket megszentelt jellegűnek érezvén valósul meg. 

A testi komplexum halálával (miként nevezitek ezt az átmenetet) az 
entitás azonnal – állapotának felismerésével – visszatér az indigó alak-
készítő-testbe és abban nyugoszik, amíg a megfelelő jövendő elhelye-
zése el nem döntetik. 

Itt jön a képbe a szüret rendkívülisége. Szüretkor az entitás ezután az 
indigó testét ibolyaszín manifesztációba költözteti át, miként az a 
valódiszín sárgában látható. Ez az entitás szüretelhetőségének lemérése 
érdekében történik. Miután ez a rendhagyó tevékenység gondosan 
lezajlott, az entitás újra az indigó testbe kerül vissza, és a neki megfele-
lő valódiszín helyszínre teszik ki tér/időben és idő/térben, amikor is a 
szükséges gyógyulások és tanulás/tanítások befejeződhetnek, és a to-
vábbi inkarnációs szükségletek eldöntődnek. 
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48.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ki felügyeli hogy úgy mondjuk, a további inkarnációs 
szükségletek meghatározását, és ki állítja össze hogy úgy mondjam, az 
inkarnációs rangidősségi listát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Erre a kérdésre két külön választ kell adni. 

Elsőként, ott vannak azok a közvetlenül az Őrzők vezetése alatt állók, 
akik az automatikusan inkarnálódók, vagyis a spirituális evolúció fo-
lyamatáról tudatos önéberséggel nem rendelkezők testet öltési mintái-
ért felelnek. Ezeket a lényeket hívhatod angyalinak, ha úgy látod jó-
nak. Ők hogy úgy mondjuk, lokálisak avagy a ti planetáris szférátok-
hoz tartozók. 

A vibrációban való rangidősség ahhoz hasonlítandó, mint amikor 
különböző töménységű folyadékokat helyezünk ugyanabba az üvegbe. 
Némelyek feljönnek a tetejére, mások leülepszenek az aljára. Entitások 
jól elkülöníthető rétegei vehetők szemügyre. A szüret közeledtével a 
legtöbb fénnyel és szeretettel telítettek természetes módon, felügyelet 
nélkül is egy vonalba rendeződnek hogy úgy mondjuk, az inkarnációs 
tapasztalatra. 

Amikor az entitás a tudat/test/lélek komplexum teljességében ráébred 
a lelki evolúció működésére, ő maga fogja megrendezni és belehelyez-
ni a maximális növekedéshez és polaritási megnyilvánuláshoz szüksé-
ges leckéket és egyéneket a testet öltési létélménybe, még mielőtt a 
felejtési folyamat bekövetkezne. Egyetlen hátránya az inkarnációs 
tapasztalásaik módját maguk megválasztó rangidős entitások e teljes 
szabad akaratának az, hogy némely egyén oly sok mindent próbál egy 
inkarnációs léttapasztalatban megtanulni, hogy a katalizátor hevessége 
megkavarja a polarizált entitást, és a tapasztalás ennélfogva nem a 
legnagyobb haszonnal jár, miként azt szánta. 

48.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Erre hasonlat lehet az az egyetemista diák, aki több tantár-
gyat vesz fel, mint amit az adott szemeszterben teljesíteni tudna. Így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. 
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48.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El tudnád mesélni, hogy a különböző testek, a vöröstől az 
ibolyáig, miként kapcsolódnak az energiaközpontokhoz, a vöröstől az 
ibolyáig? Kapcsolódnak valamilyen módon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülés-
nek. 

Mint jeleztük, a valódiszín denzitások mindegyikében megtalálható a 
hét energiaközpont, és minden entitás potencializálva tartalmazza is 
ezeket. Az ibolyaszín intelligens végtelen aktiválása, mialatt a sárga 
színűben tartózkodnak, útlevél a tapasztalatok következő oktávjába.  

Vannak adeptusok, akik sok-sok energiaközpontba és számos valódi 
színbe benyomultak. Ezt a legnagyobb figyelem mellett szabad csak 
végezni mialatt valaki fizikai testben van, hiszen mint ahogy a vö-
rös/narancs/citrom áramkör kék valódiszín áramkörrel való összekap-
csolása veszélyeinek tárgyalásakor megjegyeztük, a tudat/test/lélek 
komplexum összezavarodásának veszélye nagy. Jóllehet, az intelligens 
végtelenbe behatoló entitás lényegében eloldott léptekkel képes bejár-
ni az univerzumot.  

Van-e rövidke kérdés, mielőtt távoznánk az instrumentumból? 

48.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak hogy tehetünk-e valamit az instrumentum kényelmé-
ért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden rendben. Miként elmondtuk, az instrumen-
tum most fizikailag gyenge, és a folyamatos munkaalkalmak csak ki-
tolják ezt a gyengeséget. A folytatódó kontaktus ugyanakkor segíti az 
instrumentum vitális energiájának további emelkedését csakúgy, mint 
a csoportnak mint egységnek az integrációját és vitális energiáját. A 
döntés a tiétek. Mi elégedettek vagyunk. Minden rendben. Lelkiisme-
retesek vagytok. Így folytassátok. 

Ré vagyok. Az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében távo-
zom tőletek. Járjatok hát, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő erejé-
ben és békéjében örvendezve. Adonai. 
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49.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

49.1 KérdeKérdeKérdeKérdező: ző: ző: ző: Adnál-e, kérlek, először egy jelentést az instrumentum 
állapotáról? 

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

49.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Először Jimtől van itt egy kérdésem. Azt írja: 
„Az utóbbi kilenc évben olyasmit tapasztalok, amit én homloklebenyi 
élménynek nevezek, a tudatosság visszanyerése előtti alvásszakaszban, 
épp mielőtt felébrednék reggel. Az öröm és a nyomás kombinációja, 
mely a homloklebenyben kezdődik és ütemesen szétterjed az egész 
agyban, és úgy érződik az agyban, akárcsak egy orgazmus. Több mint 
200-szor volt már ez az élményem, amit gyakran kísérnek hangok és 
látomások, melyekben legtöbbször nem sok értelmet vélek felfedezni. 
Mi a forrása ezeknek a homloklebenyi élményeknek?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Átvizsgáljuk a kérdezőt és már hozzáférhetőnek talá-
lunk némi ide tartozó információt, melyek az agy eme konkrét terüle-
tének fiziológiai beállítottságára vonatkoznak. A leírt és megtapasztalt 
élmények azok a párlatok, amik egy összpontosítási törekvés után 
tapasztalhatók a kapu avagy indigó tudat komplexum megnyitására, 
hogy így létrejöhessen egy szakramentális avagy ibolyaszín élmény. 
Ezek a tapasztalatok jelentik a kezdetét annak, ami – miként a test, az 
elme és a lélek egységbe rendeződnek a kapu avagy indigó szinten – 
megadhatja nemcsak az öröm élményét, hanem az intelligens végtelen 
felfogását is, mely ezt kíséri. Így aztán a test komplexum orgazmus és 
a tudat komplexum orgazmus integrációja kitárhatja a megfelelő átjá-
rót a lélek komplexum integrációjához s annak ingajáratként való 
használatához az Egységes Végtelen Teremtő teljességgel megtapasz-
talt jelenlétének szentségéhez. Vagyis sok az a minden, aminek a kér-
dező elébe nézhet. 
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49.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: ((((Jimhez) Van hozzáfűzni valód ehhez a kérdéshez? 

Jim:Jim:Jim:Jim: Nincs. Köszönöm. 

Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: (Jimhez) Jól van. 

(Réhez) Azon tűnődtem – egy korábbi ülésen megemlítetted a bal és a 
jobb fülcsengést –, hogy a bal és a jobb agyfélteke eltérősége valami-
képp kapcsolódhat-e az önmagát szolgáló és másokat szolgáló polari-
tásokhoz. Tudnál tenni erről megjegyzést? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Tehetünk róla megjegyzést. 

49.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, kérlek… megtennéd akkor, hogy kommentálod? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Agy fizikai komplexumotok féltekéi egyformák a 
gyenge elektromos energiában való használatukban. Polaritás szem-
szögéből az intuíciók és megérzések uralta entitás egyenértékű a racio-
nális elemzés kormányozta entitással. Mindkét agyfélteke használható 
önös szolgálatra is és másokért való szolgálatra is. 

Úgy tűnhet, hogy a racionális vagy elemző elmének talán több lehető-
sége van sikeresen követni a negatív irányultságot, abból az okból 
kifolyólag, hogy – felfogásunk szerint – a túl nagy rend lényegénél 
fogva negatív. Mindazonáltal ugyanez a képesség elvont fogalmak 
rendszerezésére és tapasztalati adatok kielemzésére kulcsfontosságú 
lehet a gyors pozitív polarizálódásban is. Általánosságban elmondható, 
hogy azoknak, akiknek az analitikus képességei vannak túlsúlyban, 
némileg többet kell dolgozniuk a sarkosuláson. 

Az intuíció szerepe értesíteni az intellektust. Illúziótokban az intuíció 
szabadjára engedett érvényesülése hajlamos visszatartani az entitást a 
nagyobb mérvű polarizációtól az intuitív érzékelés szeszélyességéből 
adódóan. Amint láthatod, e kétfajta agyi struktúrát ki kell egyensú-
lyozni ahhoz, hogy az élettapasztalati katalizátor nettó összege a pola-
rizálódás és megvilágosodás legyen, mivel az intuitív készség értékének 
a racionális elme általi elfogadása nélkül a megvilágosodásban segéd-
kező kreatív aspektusok megfojtódnak. 
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Egy megfelelés van jobb és bal illetőleg pozitív és negatív között. A 
testeiteket körbevevő energiahálózat némiképp bonyolult polarizáció-
kat tartalmaz. A fej és váll-felsőrész bal oldala a legáltalánosabban 
negatív pólusúnak tekinthető, míg a jobb oldala pozitív pólusúnak, 
mágnesesen értve. Ez az oka, amiért a csengésnek jelentése van szá-
modra. 

49.5 KérdezKérdezKérdezKérdező: ő: ő: ő: Mondanál még általánosságban valamit a pozitív és negatív 
mágneses pólusokról, s hogy miként érvényesül ez mondjuk egyének, 
bolygók, stb. esetében? Úgy gondolom, ebben összefüggés lehet, de 
nem vagyok biztos benne. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Való igaz, hogy összefüggés van egy te jellegeddel bíró 
entitás és a planetáris testek energiamezői közt, mivel minden anyag a 
mágneses mező dinamikus húzófeszültsége módján épül fel. Az erő-
vonalak mindkét esetben igen hasonlóan szemléltethetők a befont haj 
egymásba fonódó spiráljaival. Tehát pozitív és negatív tekercs és fonat 
alakít ki geometriai kapcsolatokat mind a személyek – miként a tu-
dat/test/lélek komplexumot te mondanád –, mind a bolygók ener-
giamezejében. 

A negatív pólus a déli vagy alsó pólus. Az északi vagy felső pólus pozi-
tív. A spirálba fonódó energiák cikkcakkjai elsődleges, másodlagos és 
harmadlagos energiaközpontokat alkotnak. A fizikális, mentális és 
spirituális testkomplexumok elsődleges energiaközpontjai ismertek 
előttetek. A pozitív és negatív központ-tájolás cikkcakkjának másod-
lagos pontjai számos központotok köré rendeződnek. A citromszín 
centrumnak másodlagos energiaközpontjai találhatók a könyökben, a 
térdben, valamint a finom testekben a fizikai hordozótól kis térközök-
re, gyémántokat kijelölő pontokban az entitás köldöke körül a testen 
kívül. 

Valaki meg is vizsgálhatja az energiacentrumok mindegyikét, hogy 
ilyen másodlagos központokat találjon. Társaitok némelyike ezekkel a 
központokkal dolgozik, ti pedig ezt akupunktúrának hívjátok. Mind-
amellett meg kell jegyezni, hogy az energiaközpontok elhelyezkedésé-
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ben a legtöbbször anomáliák vannak, így e praxis tudományos precizi-
tása megkérdőjeleződik. Mint a legtöbb, pontosságra irányuló tudo-
mányos kísérlet, ez sem veszi figyelembe az egyes teremtések egyedi 
minőségét. 

Az energiamezővel kapcsolatosan a legfontosabb megértendő elv az, 
hogy a lenti avagy negatív pólus a kozmoszból vonzza magához az 
univerzális energiát. Onnét felfelé fog mozogni, hogy találkozzon és 
reakcióba lépjen a pozitív spirálmozgást végző, belülről jövő, lefelé 
mozgó energiával. Egy entitás színsugár-aktivitása szintjének mércéje 
az a pont, melyben a déli pólusú külső energiával találkozik a belső, 
spirálozó pozitív energia. 

Amint az entitás egyre polarizáltabbá válik, ez a pont mind följebb 
kerül. Ezt a jelenséget nevezi népetek a kundalininek. Jóllehet talán 
helyesebb volna a kozmikus és belső mondjuk úgy: vibrációs megértés 
találkozási helyeként gondolni rá. Ha valaki megpróbálja megemelni e 
találkozás helyét anélkül, hogy fölismerné a mágnesesség metafizikai 
vezérelveit, melyektől ez függ, azzal nagy egyensúlytalanságot hív ki. 

49.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Melyik folyamat volna a javallott folyamat a mint mondják, 
kundalini helyes felébresztésére, és milyen előnnyel járna ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A felfelé csalogatott feltekert kígyó metaforája széles 
körben alkalmas a népetek általi végiggondolásra. Ez az, amivel pró-
bálkoztok akkor, amikor kerestek. Ezt a metaforát, valamint célja 
elérésének jellegét, miként elmondtuk, óriási tévedések övezik.25 Álta-
lánosítanunk kell, ugyanakkor muszáj arra is kérnünk titeket, értsétek 
meg, hogy ez sokkal haszontalanabbá teszi a gyakorlatban azt, amit 
megosztunk. Azonban mivel minden egyes entitás egyedi, így a mi 
jussunk az általánosítás, mikor a ti lehetséges épülésetekre kommuni-
kálunk. 

Van kétféle energiánk. Megpróbáljuk tehát – hasonlóan ezen oktáv 
bármely valódi színének entitásaihoz – a belső és külső természet ta-

                                                 
25 Ld. 49.5 
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lálkozási helyét egyre tovább és tovább vagy mind feljebb és feljebb 
mozdítani az energiaközpontok mentén. Ennek megközelítéséhez 
kétféle érzékelhető metódus létezik, melyek közül az első az, amikor 
valaki elülteti önmaga énjében mindazon tapasztalásokat, melyek a 
déli póluson keresztül vonzódnak az entitáshoz. Ehhez az egyes ta-
pasztalatokat megfigyelni, átélni, kiegyensúlyozni, elfogadni, majd 
elültetni kell az egyénen belül. Amint az entitás fejlődik az önelfoga-
dásban és a katalizátorokat illető tudatosságában, úgy e tapasztalatok 
kényelmes megülő helye már az új valódiszínű entitáshoz fog meg-
emelkedni. A megélés, bármi legyen is az, beültetődik a vörös sugárba, 
mérlegelődik a túlélési tartalma alapján, és így tovább. 

Az egyes tapasztalatokat sorrendileg dolgozza fel a fejlődő és kereső 
tudat/test/lélek komplexum először a túlélés szempontjából, aztán a 
személyes identitás szempontjából, majd a társas viszonyulások szem-
pontjából, ezután az egyetemes szeretet szempontjából, majd annak 
szempontjából, hogy a megélésből miként származhat szabad kom-
munikáció, aztán abból a szempontból, hogy a tapasztalás hogyan 
kapcsolható univerzális energiákhoz, míg végül a tapasztalat szentségi 
jellegének szempontjából. 

Mindeközben a Teremtő ott szunnyad belül. Az északi pólusnál a 
korona már rajta ül a fejen, s az entitás már potenciálisan egy isten. 
Ezt az energiát az energia szerény és bizakodó elfogadása kelti életre, 
az énről és a Teremtőről való meditáláson és kontempláláson keresz-
tül. 

Ahol ezek az energiák találkoznak, ott lesz az, ahol a kígyó eléri a ma-
gasságát. Mikor e kitekercselődött energia megközelíti az általános 
érvényű szeretetet és a kisugárzó lényt, akkor az egyén olyan állapotú, 
melyben az entitás szüretelhetősége már nincs messze. 

49.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Javasolnál meditációs technikát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

49.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jobb-e, vagy inkább úgy kérdem, több használható ered-
ménnyel jár-e a meditációban az elmét üresen hagyni úgymond, 
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amennyire csak lehetséges, hagyni leállni hogy úgy mondjam, vagy 
pedig jobb valami dologra vagy koncentrációs tárgyra összpontosítani 
a meditációban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó teljes kérdése ennek a munkaalka-
lomnak. 

A meditációnak mindkét módozata hasznos, személyre szabott okból. 
Az elme megtisztítását, a tudatkomplexumi tevékenységre társaitok 
körében jellemző gondolati kavalkád kiürítését magába foglaló passzív 
meditáció azok számára hatékony, akiknek célja kiindulási alapul egy 
belső csönd elérése, amelyből a Teremtőre figyelhetnek. Ez egy hasz-
nos és hatékony eszköz, s messze a legáltalánosabban használható me-
ditációfajta, szemben a kontemplációval és az imával. 

A vizualizációnak nevezhető meditációfajta célja nem az, amit maga a 
meditáció tartalmaz. A vizualizáció az adeptus eszköze. Akik megta-
nulnak képi ábrákat megtartani elméjükben, azok egy olyan belső 
figyelem-összpontosító erőt fejlesztenek ki, amely képes felülemelked-
ni az unalmon és a szorongáson. Mikor ez a képesség kikristályosult 
egy szakértőben, akkor az adeptus külső tevékenység nélkül végezhet 
polarizálást a tudatosságban, amellyel hatással lehet a bolygó tudatos-
ságára. Ez az úgynevezett fehér mágus létének indoka. A vizualizációt 
csak azok fogják a maguk részére kielégítő meditációfajtának találni, 
akik a planetáris vibráció tudatos emelését kívánják végezni. 

A kontempláció, vagy egy inspiráló kép vagy szöveg meditatív állapo-
tú szemügyre vétele is rendkívül hasznos népetek körében, az imád-
ságnak nevezett akarati készség pedig szintén lehet üdvös jellegű. 
Hogy valóban üdvös tevékenység-e, az szinte teljesen az imádkozó 
szándékán és célkitűzésén múlik. 

Megtudhatjuk, van-e rövidebb kérdésetek jelen pillanatban? 

49.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak annyit kérdezek, hogy lehet-e valamit tennünk az 
instrumentum kényelme érdekében vagy a kapcsolat javítása érdeké-
ben, és hogy még mindig megfelelő-e a heti két alkalom. 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Gondosságotokat kérjük a nyak megtámasztójának 
elhelyezésében eme entitás számára, mivel az túl gyakran gondatlan. 
Lelkiismeretesek vagytok, és a beállításaitok jók. Az ülések időzítése – 
hogyha használhatjuk ezt a kifejezést – tulajdonképpen rendben van. 
Dicséretet érdemeltek azonban kimerültség megfigyeléséért a körben 
és egy munkaalkalomtól való tartózkodásért, amíg mindenki egy lény-
ként együtt nem volt szeretetben, harmóniában és vitális energiában. 
Most is és a jövőben is, ez a leghasznosabb. 

Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében 
búcsúzom el tőletek. Járjatok hát örvendezve az Egységes Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 
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50.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket Egységes Végtelen Teremtő szere-
tetében és fényében. Most kommunikálunk. 

50.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Adnál-e kérlek jelzést az instrumentum mostani állapotáról? 

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

50.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A legutóbbi ülésen azt a kijelentést tetted, hogy a megélése-
ket a déli póluson keresztül vonzza magához az entitás. Ki tudnád ezt 
bővíteni és adnál nekünk meghatározást arról, hogy mire gondolsz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igénybe vesz némi megfontolást a megfelelő távlatot 
kialakítani a fenti felvilágosítás értelmének megragadásához. A déli 
avagy negatív pólus az, amelyik vonzást gyakorol. Magához vonzza a 
rámagnetizált dolgokat. Ugyanígy a tudat/test/lélek komplexumnál a 
tapasztalások beáramlása a délipólus-féle beáramlás. Ezt mint leegy-
szerűsített megállapítást értékelhetitek ki. 

E helytállóságból az egyedüli konkrét rész az, hogy a vörös színű avagy 
alap energiaközpontnak – amely a fizikai hordozó legalacsonyabb 
vagy gyökér energiaközpontja – adatik meg az első lehetőség bármely 
tapasztalásra reagálni. Ezen az egyedüli módon láthatsz egy fizikai 
helyét a déli pólusnak, hogyha azt a gyökér energiaközponttal azono-
sítod. Az elme és a test valamennyi arculatánál a gyökér vagy alap 
kapja meg az első működés esélyét. 

Mi más lehet ez az esély, mint a túlélés? Ez a gyökérszintű válaszlehe-
tőség, éspedig a tudat és a test alapfunkcióinak sajátosságaként fedez-
hető fel. Ezt az ösztönt fogjátok a legerősebbnek találni, és amint ez 
kiegyensúlyozásra került, onnantól sok minden nyitva áll a kereső 
előtt. A déli pólus ekkortól nem blokkolja tovább a tapasztalati adato-
kat, és a tudat és test magasabb energiaközpontjai készek a lehetőség-
re, hogy a hozzá vonzódott tapasztalásokat felhasználják. 
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50.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért fogalmazol úgy, hogy a tapasztalás az entitáshoz 
vonzódik vagy bevonzódik? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Felfogásunkból fakadóan mondjuk így, mely szerint 
ilyen a tapasztalati katalizátor jelenség természete és belépése az el-
me/test/lélek komplexum tudatosságába. 

50.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudnál-e példát hozni arra, hogy egy entitás mivel állít fel 
egy állapotot egy adott tapasztalati katalizátor bevonzására, s hogy azt 
a katalizátort ezután miként kapja meg vagy sajátítja el? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. Adható ilyen példa. 

50.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Szünetet tartottunk, hogy átvizsgáljuk ennek az inst-
rumentumnak a tudatosságát engedélyért, hogy az ő tapasztalati kata-
lizátorát használjuk fel példának. Szabad folytatnunk. 

Ez egyfajta eset, és következtetni lehet belőle más olyan entitásokra is, 
akik tudatában vannak az evolúciós folyamatnak. Ez az entitás megvá-
lasztotta – inkarnáció előtt – a módokat, amelyek révén nagy esélye 
nyílt arra, hogy a katalizátort megkapja. Ez az entitás annak folyama-
tára vágyott, hogy bármely visszavárás nélkül fejezhesse ki magából a 
szeretetet és a fényt. Ez az instrumentum azt is beprogramozta, hogy 
spirituális munka elvégzésére törekedjen, s hogy társaság vigaszával 
vegye körbe magát e munka végzésére. 

Megegyezések történtek inkarnáció előtt; az első az entitás úgyneve-
zett szüleivel és testvéreivel. Ez nyújtotta a tapasztalati katalizátort a 
lénye kisugárzóságának visszavárás nélküli felajánlása körülményeihez. 
A második program számos más entitással való megegyezést tartalma-
zott. E megegyezések lehetőségeket jelentettek és fognak jelenteni, 
idő/tér és tér/idő folytonosságotokban, a munka és bajtársiasság ta-
pasztalati katalízisére. 

Vannak kimenetelek, melyek csupán annyiban voltak program részei 
ezen entitás számára, hogy a társadalmi kultúrátokhoz kötődő lehető-
ségi/valószínűségi örvények voltak. Ezen kimenetelek magukban fog-



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, ÖTVENEDIK ÜLÉS 

189 

lalják az élet jellegét vagy az élet színvonalát, hogy az entitás milyen 
kapcsolatokra lép majd törvényi környezetetekben, és a társadalmi 
légkört az inkarnáció során. Az inkarnáció úgy volt értelmezve, hogy a 
szüretkor jön majd létre. 

Eme megadottak, hogy úgy mondjuk, társaitok millióira érvényesek: 
mindazokra, akik tisztában vannak az evolúcióval, s akik szélsőségesen 
áhítoznak az igazi szeretet elérésére és a megértést adó kisugárzóság 
megvalósítására. Függetlenül attól, hogy mik az előprogramozott lec-
kék, ezek mindig más-énekhez kötődnek, nem pedig kimenetelekhez. 
Az adásról szólnak, nem a kapásról, mivel ilyenek a szeretet leckéi 
mind a pozitív, mind a negatív irányban. A negatívan szüretelhetők 
azon igyekezetükben találhatók meg mostanság, hogy önös szeretetü-
ket megosszák. 

Vannak, akiknek a leckéi véletlenszerűbbek jelenlegi képtelenségükből 
fakadóan, hogy felfogják az elme, a test és a szellem evolúciójának 
jellegét és működését. Ezek esetében elmondhatjuk, hogy a folyamat 
felett őrködnek azok, akiknek éber várakozása, hogy szolgáljanak, 
sosem szűnő. Egy entitás sem marad segítség nélkül, akár a teremtés 
egységében való ön-tudatosságán keresztül, akár énjének oltalmazóin 
keresztül, mely megvédi a kevéssé kifinomult tudat/test/lélek komple-
xumot az egységtől való bármely tartós elkülönüléstől, mialatt 
denzitásotok leckéi folynak. 

50.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mondanál nekem példát negatívan sarkosult önös szeretet 
megosztására? Számomra úgy tűnik, hogy ez kimerítené a negatív 
polarizációt. Kibővítenéd ezt a fogalmat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem használhatjuk ismert lények példáját a megsze-
gésből kifolyólag, amit ez okozna. Így hát kénytelenek vagyunk álta-
lánosságban maradni. 

A negatívan irányult lény olyasvalaki lesz, aki úgy érzi, olyan erőre 
akadt rá, amely értelmet ad létének egészen úgy, ahogy ezt a pozitív 
polarizáció érzi. Ez a negatív entitás azon lesz, hogy felkínálja e meg-
értéseket más-ének részére, többnyire az elit megalakítása révén, s 
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tanítványoknak tanítsa más-ének leigázásának szükségét és helyénvaló-
ságát saját érdekük szerint. E más-ének az elgondolás szerint függnek 
az éntől, és szükségük van az én vezetésére és bölcsességére. 

50.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. A képi ábrák elmében tartásának képessége 
miként teszi lehetővé az adeptus számára, hogy külső tettek nélkül 
polarizálást hajtson végre a tudatosságban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Erre nem könnyű a válasz, mivel az adeptus olyan, 
hogy tovább megy a szüretelhetőségbe való belépést jelző zöld színű 
sugáron. Az adeptus nem pusztán a szüretre való készen állóság mód-
ján bukkan rá az intelligens energiára, hanem a planetáris szüretelhe-
tőség és tudatosság átváltoztatása céljából rácsatlakozik mind az intel-
ligens energiára, mind az intelligens végtelenre. 

E működés mikéntje belül rejlik. A kulcs először a csend és másodszor 
a gondolat önállósága. Ezért egy olyan vizualizáció, amelyet miként az 
időt méritek, több percetekig is kitartóan megtart a belső szeme előtt, 
az adeptus növekedését fogja jelezni a gondolat önállóságában. A 
gondolat önállóságát ezután a pozitív adeptus felhasználhatja csopor-
tos szertartásos vizualizációkban való munkára a pozitív energia eme-
lésére, a negatív adeptus pedig a személyes hatalom növelésére. 

50.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád nekem, hogy miután több percig képes maga 
előtt tartani a képet, mit tesz ezután az adeptus, amivel hatást gyako-
rol a bolygó tudatosságára, vagy amivel a pozitív polaritást növeli? 
Még mindig nem igazán értem ezt. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mikor a pozitív szakértő belülről megérinti az intelli-
gens végtelent, akkor ez a kapcsolatok legerőteljesebbike, mivel ez a 
teljes tudat/test/lélek komplexum mikrokozmosznak a makrokoz-
mosszal való kapcsolata. Ez a kapcsolat feljogosítja, hogy úgy mond-
juk, az idő/téri zöldsugár-valódiszínt, hogy a tér/időtökben manifesz-
tálódjék. A zöld sugárban a gondolatok életre kelt létezők. A ti illúzió-
tokban ez általában nem így van. 

Az adeptusok ezután a szeretet és a világosság élő csatornáivá lesznek, 
s e kisugárzást képesek közvetlenül az energia nexusok planetáris háló-
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zatába csatornázni. A szertartás mindig az energia leföldelésével ér 
véget dicsőítés és hálaadás kíséretében, s ennek az energiának a bolygó 
egészére történő kibocsátásával. 

50.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Én tudok olyan emberekről, akiket nemrégiben képeztek ki 
meditációban, akik egy igen rövid, elmélyült meditációs szakaszt kö-
vetően, néhány nap után vagy ilyesmi, képesek a távolba hatás effek-
tusát megvalósítani fémen, meghajlítva azt. Értelmezésem szerint 
eközben piramis alakú huzalt viselnek a fejükön. Meghívtak engem is 
az egyik meditációs ülésükre néhány éve, de nem tudtam elmenni. 
Fűznél-e megjegyzést ehhez a dologhoz, és hogy hasznos dolgot tesz-
nek-e ezzel vagy sem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem.  

50.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Volnál szíves több tájékoztatást adni a test energiamezőivel 
kapcsolatban a jobb és a bal agyféltekéhez való viszonyuk szempont-
jából, s hogy ez kötődik-e valamiképp a piramis alakhoz, már ami az 
energiafókuszálást illeti. Kissé el vagyok veszve, hogy pontosan merről 
is közelítsem meg ezt a kérdéskört, így ezt a kérdést teszem föl. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi hasonlóan el vagyunk veszve ennél a válaszalko-
tásnál. Elmondhatjuk, hogy a piramis alak csupán egy azok közül, 
amelyek energia-beáramlásokat fókuszálnak olyan entitások felhaszná-
lására, akik rá találnak jönni e beárámlásokra. Azt is elmondhatjuk 
még, hogy fizikai agyatok alakja nem jelentős mint energia-
beáramlások koncentrálására szolgáló alak. Arra kérlek, jobban konk-
retizáld, ha lehet, kérdésed arra az információra, amit keresel. 

50.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mindnyájan érzünk, meditáció közben, különböző helye-
ken, energiát a fejünkön. El tudnád-e mondani, hogy mi ez, mit je-
lent ez, és mit jelentenek a különféle helyek, ahol ezt érezzük? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha elfelejted a piramist, az segíteni fog neked e ta-
pasztalások tanulmányozásában. Az energia-beáramlások az aktiválásra 
váró és aktiválásra kész energiaközpontok által érződnek. Ezért hát, 
akik az ibolya sugár szintjén éreznek serkentést, azok éppen ezt kap-
ják. Akik a homlokukban, a két szemöldökük között érzik ezt, azok az 
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indigószín sugarat érzékelik és így tovább. A csilingelést és képi látvá-
nyokat tapasztalóknak valamilyen elzáródás van az épp aktiválás alatt 
álló energiaközpontjukban, s így az elektromos test szétteríti ezt az 
energiát, és a hatása elkenődik. 

Még az energiát nem igazán őszintén kérők is érezhetnek ilyet, ha az 
entitások nem jól képzettek a pszichikai védekezésben. Akik nem 
óhajtják átélni ezeket az érzéseket, aktiválódásokat és változásokat még 
a tudattalan szintjén sem, azok semmit sem fognak tapasztalni véde-
kezési képességük és a változással szembeni felvérteződésük folytán. 

50.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nálam perpillanat két érzés jelentkezik egy időben. Normá-
lis ez, kettőt kapni egyszerre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A leginkább normális az adeptus esetére a következő: 
a nagy átjárót aktiváló indigó serkentés a gyógyítás, mágikus munka, 
az imádságos figyelem és a lény kisugárzósága irányába, valamint az 
ibolya színsugár serkentése, mely a spirituális adás és vétel a Teremtő-
től a Teremtőnek. 

Ez a kívánatos konfiguráció. 

Kérünk, hogy még egy teljes kérdést tegyél fel ezen az ülésen. 

50.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ki tudnád-e egészíteni azt a fölfogást, hogy az entitás szá-
mára miért szükséges egy – ahogy mondjuk: – fizikai testbe születés 
során, hogy sarkosuljon vagy helyesen viselkedjen másokkal, és hogy 
ez miért nem lehetséges inkarnációk között, amikor tisztában van 
azzal, hogy mit akar tenni, de miért kell mégis leszületnie és felejtenie: 
elfeledni annak tudatos emlékét, hogy mit kíván tenni, majd pedig 
úgy eljárni, amint azt reméli? Kibővítenéd ezt, ha megkérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Hadd adjuk meg annak az embernek a példáját, aki 
mindenki kezében látja a kártyaleosztást. Ő ilyenkor ismeri a játékot. 
Így hazárdírozni gyerekjáték, mivel nem kockáztat. Látja a többiek 
lapját. A lehetőségek ismertek és a lapot helyesen játssza ki, de az nem 
lesz érdekes. 
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Az idő/térben és a zöld-valódiszínű denzitásban mindenki lapja nyi-
tott a szemnek. A gondolatok, az érzések, a gondok: mindezek meg-
láthatók. Nincs megtévesztés és nincs megtévesztési vágy. Így sok 
minden elvégezhető harmóniában, ám a tudat/test/lélek kevéske pola-
ritáshoz jut ebből a kölcsönhatásból. 

Vizsgáljuk meg újra e hasonlatot és sokszorozzuk meg a leghosszabb 
kártyajátékká, amit el tudsz képzelni: egy élethossz. A kártyák a szere-
tet, az ellenszenv, korlátozás, boldogtalanság, öröm, stb. Ezeket játsz-
szák ki folyamatosan, újra meg újra meg újra. Ennek az inkarnációnak 
a során lehet, hogy kezded – és hangsúlyozzuk, kezded – megismerni 
a saját kártyáidat. Lehet, hogy kezded meglelni magadban a szeretetet. 
Lehet, hogy kezded egyensúlyba hozni az kedvteléseidet, a korlátozá-
saidat, stb. A többiek kártyáiról azonban az egyetlen visszajelzés az, ha 
a szemükbe nézel. 

Nem emlékezhetsz a te lapodra, az ő lapjukra, talán még a játék szabá-
lyaira sem. Ezt a játékot csak azok nyerhetik meg, akik a szeretet ellá-
gyító hatására elszalasztják kártyalapjaikat, akik a kedvteléseiket, kor-
látozásaikat és mindenüket színével fölfelé az asztalra kiteszik, és ma-
gukban azt mondják: „Mind ti többi játékos, minden más-magam, 
bármi legyen is a lapotok, szeretlek mindegyikőtöket.” Erről szól a 
játék: megismerni, elfogadni, megbocsátani, kiegyensúlyozni, és szere-
tettel megnyitni az ént. Ez nem tehető meg a felejtés nélkül, mivel az 
nem hordozna súlyt a tudat/test/lélek létezőség-teljesség életében. 

Van-e még rövidke kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot? 

50.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk valamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat 
javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok és körültekintőek a beállítá-
saitok. Jó lenne figyelmet fordítani arra is, hogy az instrumentum 
nyakát gondosan helyezzétek a megtámasztására. 

Ré vagyok. Távozom tőletek, barátaim, az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 


