Symboly světelného jazyka – duální tóny
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1. června 2000
(překlad Vratislav Kašpárek)
Světelný jazyk je vibrační žebřík tónů a informací, které je nutné postupně ztělesnit v procesu vzestupu. Stupnice
jednotlivých tónů vám umožní dokončit iniciace 1024 až 5024 tak jak jsou za sebou postupně ztělesňovány v pořadí ve
kterém přicházejí.
Každý tón, jak je ztělesněn, přináší další fázi očistného a hojivého procesu nutného pro vzestup. Každý genetický
soubor je jedinečný a proto má každý jednotlivec jinou zkušenost při pročišťování starých myšlenkových forem
založených na strachu a polaritě, tak jak se nové myšlenkové formy světelného jazyka postupně plně integrují do
ztělesnění.
Duální stupnice umožňuje při kompletním ztělesnění dokončení iniciačních stupňů 5024 až 15024. Duální tóny
vytvářejí vibrační žebřík, který, je-li sledován, umožňuje dokončení další fáze vzestupu do stavu Mahavišnu.
Genetický materiál pro stav Mahavišnu nebyl dosud otevřen pro širokou veřejnost, protože je v současné době ještě
stále ve stádiu testování. Přesto vám práce s duálními tóny může pomoci při čištění některých obzvláště bolestivých
nebo přilnavých traumat z minulých nebo současného života na nižších iniciačních stupních vzestupu a to je též důvod
proč byly zpřístupněny pro ty, kteří v tomto historickém období vzestupují.
(Pro tento český překlad jsme opět připravili tarotové karty velikosti 9x6cm včetně popisů pro vytištění ve formátu
RTF a pro stažení zabalené do samorozbalovacího archívu „LOLkarty2.exe“). V současné době je zveřejněna první část
duálních tónů. V prosinci 2000 bude přidána druhá část.
SSOA v současné době ztělesňuje duální tóny jako organizace v iniciačním procesu svých skupin (viz. Skupinové
iniciace v procesu vzestupu). Jakmile SSOA ztělesní všechny segmenty duálních tónů, budou zpřístupněny ostatním pro
jejich vlastní léčení a vzestup.
V roce 2001 začne SSOA s integrací trojtónů a budou zde zpřístupněny, jakmile budou zvládnuty jejich vibrace
pomocí široké spolupráce. Trojtóny jsou ještě mnohem silnější než jednoduché a duální tóny v procesu léčení. Tak se
těšte!
Namaste
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#49 — Nepodmíněné odpuštění
Tvoří jej symboly: #1 a #48

#1 —
Odpuštění

#48 —
Bůh/Bohyně/ Vše
co je

#49 — Nepodmíněné odpuštění
UNCONDITIONAL FORGIVENESS
Integrační

Nepodmíněné odpuštění přetváří esenci Boha/Bohyně/
Všeho Co Je ve vztahu k bytí do stádia uznání. Tato vibrace
stvoření je schopnost přijmout vše jako jednotu expandující
sama do sebe. Jakmile se tato vibrace stane neoddělitelnou
součástí energetického vzoru, vše míjíte bez potřeby lpět na
tom, nebo s tím splývat nebo to nějak přetvářet; jednoduše
tomu dovolíte aby to existovalo a hledalo vlastní cestu
vývoje.

#50 — Nepodmíněný soucit
Tvoří jej symboly: #4 a #48

#4 —
Soucit

#48 —
Bůh/Bohyně/ Vše
co je

#50 — Nepodmíněný soucit
UNCONDITIONAL COMPASSION
Uzavírající

Nepodmíněný soucit je uzavírající tón, který spojuje tóny
40–49 do jedné vibrace. Nepodmíněný soucit je aspektem
Boha/Bohyně/ Všeho Co Je, který zabezpečuje projasnění a
otevření se tvoření, jelikož potřeby všech jsou pociťovány a
mohou být zajištěny pomocí aplikování této vibrace. Tato
vibrace je kompletní ve své schopnosti dotýkat se a
pracovat s tvořivými vibracemi v jejich expanzi a
kompletnosti pramenící z nekonečné touhy tvořit,
expandovat a vyvíjet se.

.#51 — Všudypřítomná Láska
Tvoří jej symboly: #6 a #48

#6 —
Nepodmíněná
láska

#48 —
Bůh/Bohyně/ Vše
co je

.#51 — Všudypřítomná Láska
OMNIPRESENT LOVE
Aktivní

Všudypřítomná Láska hledá cesty jak expandovat do
nových, odlišných směrů tím, že se spojuje s ostatními
tvořivými tóny a tím posouvá expanzi za hranice známého.
Tento tón rozšiřuje velikost ostatních tónů, aby byly ve své
expanzi jako oheň: čistící, pročisťující, přeměňující a
přetvářející. Žádný výraz, který je zkombinován
s všudypřítomnou láskou nemá předdefinovaný konečný
bod, pouze nerušený směr.

#52 — Všudypřítomná jurisdikce
Tvoří jej symboly: #11 a #48

#11 —
Jurisdikce

#48 —
Bůh/Bohyně/ Vše
co je

#52 — Všudypřítomná jurisdikce
OMNIPRESENT JURISDICTION
Pasivní

Všudypřítomná jurisdikce je tónem stvoření který zajišťuje
vedení které formuje a obsahuje výraz nádhery a
velkoleposti, když se tento tón mísí s ostatními tvořivými
tóny. Směr, program a boží řízení při uskutečňování božího
plánu, to jsou aspekty všudypřítomné jurisdikce. Tento tón
diriguje vývoj udílením matricí (je-li potřeba), nebo
modulováním vibrací tak, aby byla zajištěna řízená expanze
stvoření.
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#53 — Nepodmíněné nepozorované pronikání
Tvoří jej symboly: #20 a #48

#20 —
Nepozorované
pronikání

#48 —
Bůh/Bohyně/ Vše
co je

#53 — Nepodmíněná tajnost
UNCONDITIONAL STEALTH
Integrační

Nepodmíněné nepozorované pronikání je síla a vitalita
za jakýmkoliv stvořením, které umožňují jednotu
účelu a směru všech harmonických oblastí stvoření
mezi stvořiteli. Je to integrační tón spojující všechny,
kteří si vybrali zatancovat si dohromady tanec
společného účelu v aktu stvoření. Akt stvoření není
určen svým rozsahem ale velikostí svého účelu.
Velikost účelu ve vědomí jednoty je určena vibrací cti.
Čest podtrhuje nepozorované pronikání v relaci ke
všem aspektům aktu stvoření.

#54 — Nepodmíněná integrita
Tvoří jej symboly: #29 a #48

#29 —
Integrita

#48 —
Bůh/Bohyně/ Vše
co je

#54 — Nepodmíněná integrita
UNCONDITIONAL INTEGRITY
Aktivní

Nepodmíněná integrita je vibrace či tón, který aktivně
způsobuje aby vibrace integrity byla zahrnuta do
všech aktů stvoření. V integritě se čest odráží ve všech
vztazích v rámci daného stvoření. Proto je nezbytnou
příměsí udržující čest ve všech aktech stvoření.
Integrita přináší poctivost při komunikaci ve všech
vztazích. Poctivost je nezbytná aby ve stvoření udržela
čest, neboť poctivost umožňuje všem aspektům výrazu
být viděn a nic netajit a nezkrývat. Jakmile jsou
všechny aspekty stvoření vidět, pak mohou být
všechny aspekty bez velkého úsilí sjednoceny za
účelem vývoje.

#55 — Nepodmíněná životní síla
Tvoří jej symboly: #3 a #48

#3 —
Síla

#48 —
Bůh/Bohyně/ Vše
co je

#55 — Nepodmíněná životní síla
UNCONDITIONAL LIFE FORCE
Pasivní

Nepodmíněná životní síla je vibrace či tón, který
dodává energii všem aspektům stvoření, které jsou
chápány jako rovnocené a proto stojí za to aby
obdržely dostatek tvořivé síly nezbytné pro udržení při
životě, možnost evoluce a pokračující expanzi nebo
vzestup všech životních forem. Tón nepodmíněné
životní síly nese nezbytnou čchi do stvoření aby ho
udržela, dodatečnou čchi nezbytnou pro vývoj, nebo
zajišťuje nezbytnou energii pro nové stvoření aby
dosáhlo manifestace.

#56 — Nepodmíněná velikost
Tvoří jej symboly: #16 a #48

#16 —
Velikost

#48 —
Bůh/Bohyně/ Vše
co je

#56 — Nepodmíněná velikost
UNCONDITIONAL MAGNITUDE
Integrační

Nepodmíněná velikost je tón, který umožňuje
nepozorovanému pronikání, integritě a životní síle být
sjednoceny a zrodit velikost stvoření. Velikost je
synonymem k nádheře. Nádheru zakusíte jakmile jsou
všechny aspekty jakéhokoliv stvoření v absolutní
jednotě z božským plánem Všeho Co Je a z vývojovou
cestou ke vzestupu. Velikost sjednocuje všechny
aspekty jakéhokoliv stvoření z obecným účelem
evoluce.
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#57 — Štědrost
Tvoří jej symboly: #8 a #15

#8 —
Božská jednota

#15 —
Prosperita

#57 — Štědrost
BOUNTY
Aktivní

Štědrost je hojnost, která se objevuje je-li
nepodmíněná velikost přítomná v jakémkoliv stvoření.
Štědrost přichází ze všech aspektů stvoření, které
dostávají přiměřenou péči, výchovu, pozornost, lásku
a čchi. Jakmile všechny aspekty stvoření dostávají
přiměřenou péči, všechny aspekty se mohou vyvíjet a
nakonec vzestoupit. Štědrost zajišťuje aby všechny
nezbytné prvky pro vývoj částí stvoření byly dostupné,
čímž je též zabezpečen vývoj stvoření jako celku.

#58 — Služba
Tvoří jej symboly: #31 a #42

#31 —
Čest

#42 —
Komunikace

#58 — Služba
SERVICE
Pasivní

Služba znamená pochopení, že všechny aspekty
stvoření slouží celkovému účelu stvoření. Každá část
přispívá svým darem a talentem k rozvíjení dobra pro
celek. Každý příspěvek je jedinečný a plní zvláštní
aspekt stvoření. Služba v sobě zahrnuje to, že každý
aspekt se plně dává pro větší blaho celku bez omezení
a bez hranic. Existence a vývoj celku je zajištěn
jakmile každý jeho segment neomezeně přispívá.

#59 — Nepodmíněná jednota
Tvoří jej symboly: #4 a #38

#4 —
Soucit

#38 —
Společenství

#59 — Nepodmíněná jednota
UNCONDITIONAL UNION
Integrační

Nepodmíněná jednota je tón, který udržuje jednotu
mezi stvořitelem a stvořením v neutuchajícím tanci a
výměně energií. Jakmile stvořitel tančí spolu se
stvořením, nepodmíněná jednota zvětšuje čchi, což
stvoření udržuje a dodává mu energii pro další vývoj a
vzestup. Nepodmíněná jednota umožňuje stálou
komunikaci mezi stvořitelem a stvořením, což
umožňuje stvořiteli řídícímu stvoření získávat
zkušenost z kažkého vývojového kroku.

#60 — Nepodmíněná komunita
Tvoří jej symboly: #9 a #40

#9 —
Vědomí jednoty

#40 —
Komunita

#60 — Nepodmíněná komunita
UNCONDITIONAL COMMUNITY
Uzavírající

Nepodmíněná komunita je uzavírající tón pro tóny
50-59, který jim umožňuje sjednotit se do jediného
tónu. Nepodmíněná komunita umožňuje mnoha
stvořením existovat pospolu vedle sebe ve stavu
nepodmíněné jednoty. Nepodmíněná komunita
umožňuje mnohonásobným stvořitelům a stvořením
společný tanec zastřešený jednotným účelem, při
kterém se dohromady vyvíjí a vzestupují.
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#61 — Statečnost
Tvoří jej symboly: #5 a #34

#5
Dech života

#34
Vášeň

#61 — Statečnost
FORTITUDE
Aktivní

Statečnost je tón, který zesiluje pravdu, jednotu a
vytrvalost tak, že se pozvedá hladina čchi
v manifestaci nebo stvoření. Stvoření potřebuje
energii aby se udrželo a nárůst čchi neboli energie
vytváří nezbytnou hybnou sílu k vývoji a vzestupu.
Skrze tón statečnosti je pro jednotlivce i skupinu
hybná síla pro vývoj a vzestup udržena stálým
zvyšováním energie v pozadí stvoření.

#62 — Pravda založená na jednotě
Tvoří jej symboly: #4 a #25

#4
Soucit

#25
Pravda

#62 — Pravda založená na jednotě
UNITY-BASED TRUTH
Pasivní

Pravda založená na jednotě definuje a stanovuje
hranice pravdy v každém jednotlivém stvoření.
Pravdu lze přirovnat k segmentu vibrací, který přináší
konkrétní zkušenost ve stvoření. V pravdě založené na
jednotě jsou dovoleny pouze takové vibrace, které
spolu souhlasně rezonují. Jednota je výsledkem
rezonance (souzvuku) obecného účelu a projektu. Tón
pravdy založené na jednotě tuto rezonanci přináší.

#63 — Vývoj
Tvoří jej symboly: #5 a #25

#5
Dech života

#25
Pravda

#63 — Vývoj
EVOLUTION
Integrační

Vývoj je tón, který postrkuje jednotlivce nebo skupinu
na cestě vzestupu. Tón vývoje způsobuje, že zastaralé
cesty jsou opuštěny a
umožňuje obsáhnutí
následujícího dílu informací v procesu vzestupu.
V rámci skupiny tento tón může způsobit, že ti kdo
zdržují následující fázi vzestupu odpadnou a skupina
může jako celek opět zvýšit vibrace.

#64 — Oblast vlivu
Tvoří jej symboly: #32 a #3

#32
Snění
#64 — Oblast vlivu
REGION OF DOMINION
Aktivní

#3
Síla

Sféra nebo oblast vlivu je tónem, který obsahuje
tvoření založené na principech statečnosti, pravdě
založené na jednotě a vývoji. V procesu vývoje jsou
stvoření neustále tvarována aby poskočila vpřed ve
vibracích. Toto tvarování přináší všechny fáze změn
v dynamice energií jak jednotlivce, tak i skupin. Tyto
energetické změny vytváří sféru, která obsahuje
všechny vtělené duše nebo členy skupiny.
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#65 — Bytí neboli Já Jsem který Jsem
Tvoří jej symboly: #22 a #7

#22
Vnitřní podstata

#7
Svoboda

#65 — Bytí neboli Já Jsem který Jsem
BEINGNESS or I AM THAT I AM
Pasivní

Já Jsem který Jsem je tón, který umožňuje každé části
daného stvoření spolu se stvořením jako celkem být
v každém okamžiku sám sebou. Skrze proces uznání
je odevzdání se dokonalé. Odevzdání se je činem
vzdání se tužeb založených na egu pro větší úmysl
duše. Stále hlubší a hlubší odevzdání se po kouscích
objevuje ve vývojovém procesu jednotlivce nebo
skupiny. Čím hlubší je uznání a odevzdání se duši tím
více se blížíte ke stavu absolutního uznání a přijetí
Všeho Co Je.

#66 — Vztahy založené na jednotě
Tvoří jej symboly: #23 a #2

#23
Vnější podstata

#2
Struktura

#66 — Vztahy založené na jednotě
UNITY-BASED RELATIONS
Integrační

Vztahy založené na jednotě jsou tónem, který přináší
uznání mezi jednotlivci nebo skupinami. Jak každý
jednotlivec nebo skupina umožní ostatním
jednotlivcům nebo skupinám jejich konkrétní tanec,
výraz, nebo zkušenost, udrží se v rámci jejich vztahů
jednota. Jednota v rámci skupiny vyžaduje, aby každý
člen skupiny ztělesnil tón Já Jsem který Jsem aby
udrželi absolutní uznání jeden druhého. Pouze při
absolutním přijetí a uznání všech zkušeností druhého
je zvládnuta jednota vztahů vrámci skupiny.

#67 — Cesta
Tvoří jej symboly: #18 a #17

#18
Působení

#17
Intuice

#67 — Cesta
JOURNEY
Aktivní

Cesta je specifická pravda, kterou si každý jednotlivec
nebo skupina vybral k prozkomání ve zkušenosti
vývoje. Podobně jako paprsky na kole, lze každou
pravdu připodobnit k jednomu paprsku. Aby bylo kolo
celé, musí mít všechny paprsky, a každý jednotlivý
výraz pravdy je nezbytný pro udržení celku v každém
stvoření. Každá pravda vytváří jedinečnou zkušenost
v procesu vývoje či vzestupu, která přispívá k celé
cestě skupiny. Každá skupina vytváří jedinečnou
zkušenost v procesu vývoje či vzestupu, která přispívá
k celkové cestě všech skupin.

#68 — Mapa cesty vývoje
Tvoří jej symboly: #2 a #25

#2
Struktura

#25
Pravda

#68 — Mapa cesty vývoje
MAP or PATHWAY FOR EVOLUTION
Pasivní

Mapa nebo cesta vývoje je tón který stále spojuje
cestu s její specifickou pravdou. Je mnoho
potenciálních cest kterými lze každý den jít. Ne
všechny cesty jsou však v souladu se zvolenou
pravdou. Volání tónu mapy cesty přiřadí každý krok
na cestě ke specifické pravdě, která se má na zemi
vyzkoušet. Volání tónu mapy cesty v rámci skupiny
přiřadí celé skupině jedinečnou sadu pravd, které si
skupina vybrala k vyzkoušení.
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#69 — Osvícení
Tvoří jej symboly: #35 a #19

#35
Tvořivost

#19
Vytrvalost

#69 — Osvícení
ENLIGHTENMENT
Integrační

Osvícení je tón, který přináší nepřetržité “světlo osvícení ”
čili navyšování vibrací ať už jednotlivě nebo skupinově.
Osvícení vyvolává uvolnění jakékoliv nebo všech vibrací,
které jsou příliš husté v rámci pravdy, kterou stělesňuje
jednotlivec nebo skupina. Toto uvolnění může být
přirovnáno k zimnímu kabátu který odložíte, když přijde
teplejší jarní počasí. Jakmile je každý jednotlivý segment
nejhustších vibrací uvolněn, je přirozeným důsledkem
navýšení vibrací neboli vzestup.

#70 — Vzestup
Tvoří jej symboly: #24 a #25

#24
Jednota
#70 — Vzestup
ASCENSION
Uzavírající

#25
Pravda

Vzestup je uzavírající tón, který spojuje tóny 61–70 do
jednoho tónu známého jako vzestup. Tón vzestupu
dokonale stabilizuje jednotlivce nebo skupiny do sféry
následující vyšší vibrace. V momentě dokončení každého
segmentu iniciací, ať už individuálně nebo skupinově se
vždy nacházíte mezi nádechem a výdechem každého
stvoření. V tomto momentu se stabilizujete před dalším
pohybem do dalších vývojových stupňů.
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