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În Ianuarie 15, 1981 grupul nostru de cercetare a început comunicarea cu Memoria Socială 
Complexă numită Ra. Din această comunicare a rezultat Legea lui Unu și câteva din 
distorsiunile Legii lui Unu.   

Paginile acestei cărți conțin o transcriere a transmisiilor primite în Sesiunile de la 51 la 75 avute 
cu Ra din care au fost scoase doar câteva secțiuni cu material personal. 

Materialul propune un punct de vedere dezvoltat în decursul a mulți ani de studiu al fenomenului 
OZN. Citirea cărții “Secretele OZN”, de asemenea publicată de grupul nostru, ar putea fi de 
ajutor, celor nefamiliari cu lucrările noastre mai vechi, pentru înțelegerea materialului prezentat 
în această carte. Precum se poate vedea din titlul acestei cărți sunt cinzeci de sesiuni 
anterioare avute cu Ra care au fost colectate în Legea lui Unu și Legea lui Unu, Cartea a doua. 
Dacă este posibil este recomandat să se înceapă lectura cu Cartea întâia a Legii lui Unu urmată 
de Cartea a doua. Contactul cu Ra continuă pentru 106 sesiuni care au fost tipărite în patru cărți 
în seria Legea lui Unu. Ele sunt disponibile la librărie sau direct la noi. Dacă doriți să primiți 
noutăți în care sunt publicate cele mai bune dintre actualele sesiuni de contact vă rugăm cereți 
să fiți adăugați la lista de adrese poștale.  

Cartea a treia a Legii lui Unu este un studiu intensiv al tehnicilor de balansare a centrelor 
energetice și polarizare eficientă în timp ce planeta noastră se pregătește pentru absolvire în a 
patra densitate. Sunt examinate natura spațiu/timpului și timp/spațiului și sunt discutate anumite 
ramificații ale meditației și magiei. O mare parte din materialul inclus este legat de atacurile 
psihice și grupul Orion, iar volumul se sfârșește cu o privire de început asupra minții arhetipice.  
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 51 
MAI 13, 1981 

 

Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.  

Don: Odată cu începutul Cărții a treia a Legii lui Unu am câteva întrebări importante pe care mă 
simt obligat să le pun la care voi adăuga o întrebare pe care o consider neimportantă. 

Prima întrebare este o clarificare a ultimului punct referitor la conceptul de recoltare. Mă 
întrebam dacă există supraveghere în timpul recoltării, și dacă există, de ce este necesară 
această supraveghere, și cum se întâmplă din moment ce capacitatea de recoltare a entității 
este bazată pe unda violet? Este necesar pentru anumite entități să supravegheze recoltarea 
sau este aceasta automată?    

Ra: Sunt Ra. La timpul recoltării există întotdeauna ajutor din partea celor care recoltează. 
Fructul este copt și gata pentru a fi cules și trebuie un anumit grad de supraveghere pentru a se 
asigura faptul că rodul este mânuit cu grijă pentru a rămâne fără zgârieturi și fără cusur. 

În acel moment sunt prezenți cei aparținând celor trei nivele de autoritate care supraveghează 
recoltarea. 

Primul nivel este cel planetar care ar putea fi numit angelic. Acest tip de supraveghetor include 
complexul totalitate minte/corp/spirit sau sinele superior al entității și în plus conține acele 
entități care au fost atrase prin căutarea interioară de entitatea absolventă.  

Al doilea nivel de entități care supraveghează acest proces sunt cei din Confederație care au 
onoarea/datoria de a sta în locuri retrase la marginea treptelor de lumină/iubire în așa fel încât 
entitățile care sunt recoltate, indiferent de cât de confuze sunt sau incapabile să ia contact cu 
sinele superior, nu se vor poticni și cădea din nici un motiv exceptând lumina puternică. Cei din 
Confederație îi recuperează pe cei care se poticnesc și îi direcționează în așa fel încât aceștia 
pot continua călătoria în lumină.   

Al treilea grup supraveghind procesul de recoltare este acela pe care îl numiți „Gardienii”. Acest 
grup este din octava de deasupra octavei noastre și au rolul de purtători ai luminii. Acești 
Gardienii furnizează nuanța precisă de lumină/iubire distingând cele mai subtile diferențe cu o 
exigență extremă în așa fel încât vibrația de lumină/iubire a fiecărei entități să poată fi stabilită 
cu cea mai mare precizie.  

Prin urmare recoltarea este automată deoarece cei recoltați vor fi evaluați bazat pe ceea ce nu 
se mai poate schimba în timpul recoltării. Acest lucru neschimbabil în timpul recoltării este 
nuanța undei violet. Ajutoarele sunt la îndemână pentru a asigura o recoltare fără probleme în 
așa fel încât fiecare entitate are oportunitatea întreagă de a-și exprima personalitatea undei 
violet.   

Don: Următoarea întrebare cred că nu este importantă totuși mi-a fost trimisă de cineva cu care 
am ținut legătura, care a fost implicat intens cu porțiunea OZN a fenomenului. Dacă consideri 
întrebarea prea nesemnificativă sau neimportantă vom trece peste ea dar am fost întrebat cum 
este posibil pentru o navă de a patra densitate să ajungă aici din moment ce se pare că atunci 
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când te apropii de viteaza luminii masa crește spre infinit. Mă întrebam de ce până la urmă nava 
este necesară? 

Ra: Sunt Ra. Ai pus câteva întrebări. Vom răspunde pe rând.  

În primul rând suntem de acord că materialul întrebării nu este important.  

În al doilea rând majoritatea acelora venind din locuri îndepărtate precum le numești nu au 
nevoie de navă precum știi. Întrebarea însăși necesită o înțelegere de care nu dispui. Vom 
încerca să explicăm ce se poate explica.  

Pentru început trebuie clarificat că există câteva entități de a treia densitate care au învățat să 
folosească nave spațiale pentru a călătorii între sisteme stelare confruntând-se cu limitările pe 
care le cunoașteți. Pe de altă parte aceste entități au învățat să folosească hidrogenul altfel 
decât vă este cunoscut vouă. Aceste entități însă au nevoie de timp pentru a se deplasa de la 
un sistem stelar la altul. Totuși aceste entități sunt capabile să folosească hipotermia pentru a 
reduce procesele complexe fizice și mentale pentru a rezista pe durata zborului. Cei de pe 
Sirius sunt de acest tip. Există alte două tipuri.  

Un tip venind din a patra, a cincea, sau a șasea densitate în propria galaxie are acces la un fel 
de sistem de energie care folosește viteza luminii ca pe o praștie și prin aceasta ajunge unde 
dorește fără să treacă timp perceptibil în timpul călătoriei.  

Un alt tip de experiență este de asemenea de a patra, a cincea, și a șasea densitate din alte 
galaxii și cineva din propria galaxie care au învățat disciplina personalității necesară pentru a 
vedea universul ca pe o singură ființă. Ca urmare sunt capabili să treacă de la un loc la altul 
folosind doar gândul. Nava necesară este materializată folosind gândul pentru a proteja corpul 
de lumină al entității.  

Don: Presupun că ultimul tip este tipul cu care ne confruntăm cu aterizările celor din Grupul 
Orion. Este adevărat? 

Ra: Sunt Ra. Grupul Orion folosește o combinație din penultimul și ultimul tip.  

Don: De ce este nevoie de un vehicul pentru această tranziție? Când voi Ra ați mers în Egipt în 
trecut ați folosit nave în formă de clopot, dar ați făcut asta folosind gândul. Poți spune de ce ați 
folosit vehicule în loc să materializați doar corpul? 

Ra: Sunt Ra. Vehiculul sau nava este acea formă gând pe care concentrarea noastră 
funcționează ca motivație. Noi nu vom folosi direct complexele minte/corp/spirit personale 
pentru asemenea acțiune. 
 
Don: Mulțumesc. Mi se pare, și poți corecta unde greșesc în afirmația următoare, că există 
șapte corpuri fiecare corespunzând uneia dintre cele șapte culori din spectru, iar energia care 
creează aceste corpuri este o energie de tip universal care izvorăște în mediul nostru planetar și 
pătrunde în interiorul ființei prin cele șapte centre energetice pe care noi le-am numit chakra 
pentru a dezvolta și perfecționa corpurile. Fiecare din aceste corpuri este legat cumva de 
configurația mentală personală și perfecționarea acestor corpuri precum și energia totală 
curgând spre interior este dependentă de această configurație mentală și prin această 
configurație mentală noi putem bloca, într-o oarecare măsură curgerea spre interior a cestui tip 
de energie care creează corpurile. Poți comenta ce este greșit și ce este corect în ceea ce am 
afirmat? 
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Ra: Sunt Ra. Afirmația ta este în mare măsură corectă. Folosind termenul “configurație 
mentală” simplifică prea mult modul de blocare a curgerii energiei spre interior care apare în 
densitatea a treia. Complexul mental are o relație cu complexele corp și spirit care nu este fixă. 
Prin urmare blocaje pot apărea între corp și minte sau spirit și minte la multe nivele diferite. 
Pentru conveniență reamintim că fiecare centru energetic are șapte sub-culori. Prin urmare 
blocajele spiritual/mental combinate cu blocajele mental/fizic pot afecta fiecare centru energetic 
în câteva feluri. Prin aceasta poți vedea natura subtilă a procesului echilibrării și a evoluției. 
 
Don: Nu sunt sigur dacă aceasta va oferi un subiect roditor pentru întrebări dar voi pune 
întrebarea deoarece mi se pare că este legată de acest subiect. 
 
Pe spatele cărții “Secretele Marii Piramide” se află câteva reproduceri de desene Egiptene, 
unele arătând păsări zburând peste entități așezate orizontal. Poți spune ce înseamnă acest 
lucru și dacă are vreo legătură cu Ra? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceste desene de care vorbești sunt câteva din multele care denaturează 
învățăturile percepției noastre despre moarte ca portal spre continuarea experienței. 
Denaturările se referă la acele considerații specifice procesării așa numitelor complexe 
minte/corp/spirit după moarte. Această denaturare poate fi denumită în filozofia voastră 
Gnosticism: care este, credința că cineva poate obține cunoaștere prin executarea și intonarea 
cu grijă a mișcărilor, conceptelor și simbolurilor. Când de fapt procesul morții fizice este așa 
cum am descris mai înainte: unul în care există ajutor și unica necesitate este acea de a elibera 
entitatea din corpul fizic de către cei aflați în jur la acel moment și de laudă a procesului de cei 
întristați de pierdere. Complexul minte/corp/spirit este ajutat prin aceste mijloace și nu prin 
diversele ritualuri repetate cu grijă.   
 
Don: Ai vorbit într-o sesiune anterioară despre vitezele de rotație a centrelor energetice. Este 
corect să presupun că aceasta este o funcție de blocare a centrului energetic în așa fel încât 
când centrul este mai puțin blocat viteza de rotație este mai mare și energia care intră în corp 
este mai mare? 
 
Ra: Sunt Ra. Afirmația ta este doar în parte corectă. În primele trei centre o lipsă de blocare a 
acestei energii va crea viteză de rotație. În timp ce entitatea dezvoltă centrele energetice 
superioare însă aceste centre încep să își manifesteze natura formând structuri cristaline. 
Aceasta este forma mai înaltă sau mai balansată de activare a centrelor energetice, natura 
spațiu/timp a energiei fiind transformată în natura timp/spațiu de reglare și balansare. 
 
Don: Ce înțelegi prin structura cristalină? 
 
Ra: Sunt Ra. Fiecare centru energetic a complexului fizic poate fi văzut ca având o structură 
cristalină distinctă în entitățile mai avansate. Fiecare centru energetic va fi cumva diferit 
întocmai precum în lumea voastră doi fulgi de nea nu sunt niciodată identici. În orice caz, 
fiecare centru energetic are o formă regulată. Centru energetic de culoare roșie are adesea 
forma unei roți cu spițe. Centrul energetic de culoare portocalie are o formă de floare cu trei 
petale. 
 
Centru energetic de culoare galbenă are o formă rotundă cu multe fețe ca o stea. 
 
Centrul energetic de culoare verde uneori este numit “formă de nufăr” iar numărul de puncte al 
structurii cristaline depinde de tăria acestui centru. 
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Centrul energetic de culoare albastră are capacitatea de a avea poate o sută de fețe și este 
capabil de o strălucire intensă. 
 
Centru energetic de culoare indigo este un centru mai liniștit care are o formă de bază 
triunghiulară în multe entități deși unii inițiați care au centrele energetice inferioare mai 
balansate pot crea forme mai complexe. 
 
Centrul energetic de culoare violet este cel mai puțin variabil și este uneori descris în filozofia 
pământeană ca având o mie de petale din cauza că este suma totalității deformărilor 
complexului minte/corp/spirit. 
 
Don: În acest moment simt ceva în zona centrului energetic de culoare indigo. Dacă acest 
centru ar fi fost total activ și neblocat nu aș fi simțit nimic în această zonă nu-i așa? 
 
Ra: Sunt Ra. Răspunsul la această întrebare ar încălca Legea Confuziei. 
 
Don: Imediat după moartea fizică ai afirmat că se activează corpul de bază de culoare indigo, 
care cum ai spus se numește făcătorul de formă. De ce se întâmplă așa? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii de azi. 
 
Corpul de culoare indigo trebuie văzut ca analog pentru Energia Inteligentă. Acest corp este 
Logosul din microcosmos. Energia Inteligentă a complexului totalitate minte/corp/spirit își are 
rădăcinile în Inteligența Infinită a Creatorului Unic. Acest Creator urmează să fie înțeles de o 
potrivă în microcosmos cât și în macrocosmos ca având două aspecte: Inteligența Infinită ne-
potențată și Totalitatea a ceea ce există. 
 
Liberul Arbitru a înzestrat cu Inteligență Infinită posedând voință deopotrivă Creatorul a tot ce 
există și pe noi ca și Co-Creatori. Această voință poate fi absorbită de corpul făcător de formă 
sau indigo, înțelepciunea lui fiind apoi folosită pentru alegerea locației și tipul de experiență 
corectă pe care o va folosi acest Co-creator or sub-sub-logos, pe care cu nepăsare îl numiți 
doar persoană.      
 
Sunt Ra. Este timpul pentru întrebările scurte. 
 
Don:  Putem face ceva pentru a mări confortul instrumentul și îmbunătățirea contactul?  
 
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Sunteți conștiincioși. Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina 
Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului 
Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 52 
MAI 19, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: În sesiunea precedentă ai afirmat: “Un alt tip de experiență este de asemenea de a patra, 
a cincea, și a șasea densitate din alte galaxii și cineva din propria galaxie care au învățat 
disciplina personalității necesară pentru a vedea universul ca pe o singură ființă. Ca urmare 
sunt capabili să treacă de la un loc la altul folosind doar gândul Nava necesară este 
materializată folosind gândul pentru a proteja corpul de lumină al entității“ Aș dori să întreb dacă 
atunci când spui: a patra, a cincea și a șasea densitate a altor galaxii, și cineva în galaxia 
voastră, vrei să insinuezi că au fost mai multe entități în alte galaxii care au dezvoltat abilitați de 
personalitate pentru acest tip de deplasare în spațiu decât au existat în galaxia în care ne 
aflăm? Folosesc termenul galaxie pentru formațiunea spirală cu miliarde de stele în ea. 
 
Ra: Sunt Ra. Am folosit încă odată un înțeles pentru termenul galaxie care nu se potrivește cu 
înțelesul pe care îl are la acest moment în vocabular. Ne-am referit la sistemul vostru solar.  
 
Este incorect să presupui că alte sisteme solare sunt mai capabile să manipuleze dimensiuni 
decât sistemul vostru. Doar că există multe alte sisteme pe lângă al vostru. 
 
Don: Mulțumesc. Cred că este posibil ca acesta să fie un punct important deoarece se pare că 
rezultatul evoluției este disciplinarea personalității, și se pare că există două tipuri de entități 
deplasându-se în univers, una care se folosește de disciplinarea personalității și o alta care se 
folosește de ceea ce numești efectul de praștie. Nu vreau să aduc în discuție viteze mai mici 
decât viteza luminii pentru că nu le consider importante în acest context. Consider acest 
material important deoarece aduce în discuție disciplinarea personalității. 
 
Este folosirea efectului de praștie pentru deplasarea în univers o activitate intelectuală mai mult 
specifică parții stângi a creierului decât parții drepte?     
 
Ra: Sunt Ra. Percepția ta referitoare la acest punct este extensivă. Pătrunde spre învățământul 
exterior. Preferăm să nu folosim terminologia de creier stâng și drept datorită lipsei de acuratețe 
a acestei terminologii. Anumite funcții sunt redundante sau repetitive în ambii lobi, și în plus la 
anumite entități funcțiile din lobii stâng și drept sunt inversate. Totuși inima întrebării merită o 
anumită considerație. 
 
Tehnologia de care complexul vostru social este îndrăgostită la acest moment este doar 
nașterea manipulării Energiei Inteligente a sub-logosului care, când este dezvoltată mult mai 
mult, poate evolua în tehnologia care folosește efectele gravitaționale de care am vorbit. 
 
Clarificăm că acest termen nu este potrivit, dar nu există un termen mai bun. Din acest motiv 
folosirea tehnologiei pentru manipularea exteriorului sinelui este mult mai puțin de ajutor pentru 
evoluția personală decât disciplinarea complexului minte/corp/spirit care rezultă în completa 
cunoaștere a sinelui în microcosmos și macrocosmos. 
 
Pentru entitatea disciplinată toate lucrurile sunt deschise și gratuite. Disciplina care deschide 
poarta către univers deschide de asemenea poarta către evoluție. Diferența este în faptul că 
poți alege fie să faci autostopul pentru a vizita un loc unde frumusețea încântă ochiul, fie să 
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umbli pas cu pas independent, și liber în această independență să slăvești posibilitatea de a 
umbla și oportunitatea pentru conștientizarea frumuseții.   
 
Cei care aleg autostopul sunt neatenți din cauza conversației și a capriciilor drumului și 
dependenți de mofturile altora, și sunt preocupați să ajungă la timp. Cei care aleg autostopul 
văd aceeași frumusețe dar nu sunt pregătiți pentru absorbirea în rădăcinile minții a experienței. 
 
Don: Voi pune întrebarea următoare pentru a înțelege disciplina mentală și cum evoluează 
aceasta. Folosesc complexele de memorie socială din a patra, a cincea, și a șasea densitate 
orientate pozitiv sau spre ajutorul altor-sine, amândouă metodele de călătorie în spațiu prin 
disciplină mentală și efectul de praștie? Sau ei folosesc doar o metodă? 
 
Ra: Sunt Ra. Complexele de memorie socială orientate pozitiv încearcă să învețe disciplina 
minții corpului și spiritului. Totuși există câteva entități care dețin tehnologia bazată pe Energia 
Inteligentă pe care o folosesc pentru a călătorii, în timp ce învață metode mai adecvate. 
 
Don: Atunci presupun că din complexele de memorie socială orientate pozitiv un procentaj mai 
mare folosesc disciplinarea personalității pentru a călătorii în spațiu. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. După ce entitățile de a cincea densitate orientate pozitiv trec în a 
șasea densitate nu mai există practic nici o entitate care folosește tehnologie ajutătoare pentru 
a călătorii în spațiu și pentru a comunica. 
 
Don: Poți să dai aceeași informație despre complexele de memorie socială orientate negativ, în 
legătură cu procentajul celor care folosesc efectul de praștie și a celor care folosesc 
disciplinarea personalității? 
 
Ra: Sunt Ra. Entitățile de a patra densitate orientată negativ folosesc efectul gravitațional de 
praștie aplicat luminii, deoarece o proporție de aproximativ 80% a membrilor nu sunt capabili să 
stăpânească disciplina personală necesară metodelor alternative de a calatori în spațiu. Cam 
50% din entitățile de a cincea densitate orientată negativ învață la un anumit moment disciplina 
necesară pentru a folosi gândul pentru a călători în spațiu. În timp ce a șasea densitate se 
apropie entitățile de orientare negativă sunt aruncate în confuzie și din acest motiv se întreprind 
foarte puține călătorii spațiale. Din puținele călătorii care au loc poate 73% sunt făcute folosind 
puterea gândului. 
 
Don: Aș dori să întreb dacă aproape de sfârșitul celei de a cincea densități există vreo diferență 
în disciplinarea personalității entităților de orientare pozitivă și negativă? 
 
Ra: Sunt Ra. Există o diferență de metodă între polaritatea pozitivă și negativă dar nu există 
diferență în nivelului de cunoaștere necesar sinelui pentru a reuși disciplinarea. 
 
Don: În cazul acesta este corect să presupun că disciplinarea personalității, cunoașterea de 
sine, și întărirea controlată a voinței sunt activitățile pe care orice entitate din a cincea densitate 
le consideră de importanță deosibită? 
 
Ra: Sunt Ra. De fapt aceste activități sunt importante din a treia densitate până la începutul 
cele de a șaptea densități. Singura corectură de nuanță pe care o facem este legată de 
folosirea cuvântului „control”. Pentru creșterea în înțelegere prin sine a unei entități este foarte 
important ca ea să priceapă că nu este de dorit sau de ajutor ca procesele sau impulsurile de 
gândire să fie controlate, cu excepția cazului în care ele ar putea rezulta în acțiuni contrarii Legii 
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lui Unu. Controlul poate fi văzut ca o scurtătură opunându-se căilor disciplină, pace, și 
iluminare. Acest control este de fapt motivul pentru care este nevoie de continuarea 
experiențelor încarnării, pentru redresarea prin balansare a efectelor acestui control sau acestei 
reprimări a sinelui perfect.    
 
În schimb noi apreciem și recomandăm folosirea celui de al doilea verb din afirmația ta (a întări) 
în contextul instruirii voinței. Acceptându-te pe tine însuți, iertându-te pe tine însuți, și 
direcționându-ți voința, este calea adevărată către disciplinarea personalității. Voința este 
caracteristica interioară care întărește co-Creatorul din fiecare. Recomandăm însă să nu se 
atribuie acestei caracteristici prea mare importanță. Voința trebuie totuși folosită, cu multă grijă 
însă, de către cei care urmează calea orientată pozitiv pentru ajutarea altor-sine.  
 
Există un mare pericol în folosirea voinței odată cu creșterea puterii personalității, deoarece 
aceasta poate fi folosită chiar și subconștient în moduri care pot reduce polarizarea entității.  
   
Don: Intuiesc o posibilă conexiune între ceea ce ai spus adineauri și motivul pentru care atât de 
mulți Rătăcitori au ales timpul recoltatului pe această, planetă pentru a se reîncarna. Este 
adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat că având șansa de îți reaminti acele lucruri care au fost pierdute în 
uitare creează oportunitate în exces pentru polarizare pozitivă. Presupunem că acesta a fost 
scopul întrebării. Te rog pune alte întrebări dacă răspunsul pe care îl așteptai nu este acesta.  
 
Don: Aș include doar întrebarea, de ce timpul recoltatului este selectat de atât de mulți 
Rătăcitori pentru încarnare?   
 
Ra: Sunt Ra. Există câteva motive pentru reîncarnare în perioada recoltatului. Ele pot fi 
împărțite folosind metoda sine și alt-sine. 
 
Motivul cel mai important pentru care acești Frați și Surori ai Tristeții se oferă pentru reîncarnare 
în a treia densitate este de a ajuta alți-sine, prin iluminarea conștiinței planetare și probabilitatea 
de a oferi catalizator altor sine, prin aceasta crescând numărul celor recoltați. 
 
Există două alte motive pentru alegerea acestui serviciu, iar aceste motive au de a face cu 
sinele propriu.  
 
Rătăcitorul dacă își aduce aminte și se dedică pe sine serviciului, se va polariza mult mai rapid 
decât ar fi posibil pe țărmurile mult mai palide ale catalizatorului de densitate înaltă.  
 
Ultimul motiv este al totalității minte/corp/spirit ori al totalității complexului de memorie socială 
care ar putea considera că o entitate sau membrii unei entități sociale pot fi ajutați prin folosirea 
catalizatorului din a treia densitate pentru a recapitula o învățătură/lecție care este considerată 
neînțeleasă suficient. Acest ultim motiv se aplică în special acelora care se pregătesc să intre 
sau sunt pe parcursul celei de a șasea densități, în care se desăvârșește balansarea 
compasiunii și înțelepciunii. 
 
Don: Mulțumesc. Acum aș dori să adresez ceva despre care sunt puțin curios dar care nu este 
de mare importanță, aș dori să fac o afirmație pe care o intuiesc. S-ar putea să greșesc.  
 
Vorbeai de efectul de praștie și acest termen mă derutează. 
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Singurul lucru pe care îl pot deduce din acest termen, este că trebuie aplicat un impuls 
energetic unei nave spațiale până când aceasta se apropie de viteza luminii, și bineînțeles 
acest proces de accelerare va cere o cantitate tot mai mare de energie. Dilatarea timpului apare 
la acel moment și mi se pare posibil ca printr-o deplasare instantanee la 90° de la direcția de 
mișcare, cumva să se modifice direcția sau sensul de aplicare al impulsului energetic, astfel 
încât nava trece din spațiu/timp în timp/spațiu iar apoi reintră spațiu/timpul la sfârșitului 
impulsului energetic. Există vreo parte corectă în această afirmație? 
 
Ra: Sunt Ra. Afirmația este în mare măsură corectă, atâta cât poate permite bagajul de cuvinte, 
și datorită profesiei tale ești mult mai în măsură decât suntem noi să exprimi acest concept. 
Singura corecție pe care o putem face, dacă ne permiți, ar fi să sugerăm că unghiul de 90° de 
care vorbești, este de fapt o porțiune dintr-un tesseract. (tesseract = echivalentul în patru 
dimensiuni al unui cub) 
 
Don: Mulțumesc. Era doar un lucru mărunt care mă intriga, dar fără importanță reală.  
 
Atunci să revenim, există din punct de vedere a individului care dorește să urmeze calea 
ajutorului pentru alți-sine altceva de importanță reală în afara disciplinării personalității, 
cunoașterea de sine, și întărirea voinței?  
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta este doar tehnica dar nu este miezul procesului. Hai să examinăm inima 
evoluției.  
 
Permiteți-ne să reamintim că toți suntem unul. Aceasta este marea învățătură/lecție. Din 
această unitate izvorăște iubirea. Aceasta este altă învățătură/lecție importanță. Din această 
unitate izvorăște lumina. Aceasta este învățătura fundamentală tuturor planelor de existență 
care sunt materializate. Unitate, iubire, lumină și bucurie; acesta este miezul evoluției spiritului.  
 
O a doua categorie de lecții sunt învățate/predate în meditație și serviciu. La un moment dat 
complexul minte/corp/spirit este atât de bine activat și balansat de aceste gânduri și prejudecați 
fundamentale încât tehnica menționată anterior devine destul de semnificativă. În ori ce caz 
universul, misterul lui nepătruns, este unu: mereu începe și se termină în Creator, și nicidecum 
în tehnică.       
 
Don: În sesiunea precedentă ai menționat pe cei care aduc lumina venind din a opta densitate. 
Să înțeleg că cei care aduc lumina pentru absolvire sunt din octava de densități de deasupra 
celei în care existăm? Poți spune mai multe despre cei care aduc lumina, cine sunt, etc? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni.  
 
A opta densitate de care am vorbit este în același timp omega și alfa, masa spirituală a 
universurilor infinite devenind un unic soare central sau devin din nou Creatorul. Apoi un nou 
univers se naște, o nouă infinitate, un nou Logos care încorporează tot ceea ce Creatorul a 
experimentat despre sine. În această octavă nouă de densități există cei care rătăcesc. Noi știm 
foarte puțin despre ce este dincolo de granița octavei cu excepția faptului că aceste ființe vin în 
ajutorul Logosului octavei noastre.  
 
Există vreo întrebare scurtă în acest moment?    
 
Don: Doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului sau pentru îmbunătățirea 
contactului?  
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Ra: Sunt Ra. Instrumentul are un disconfort în regiunea plămânilor care a fost compensat bine 
de poziționarea complexului fizic.  
 
Totul este bine.  
 
Sunt Ra. Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin 
urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 53 
MAI 25, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Aș dori să întreb care este condiția instrumentului și în continuare să pun două întrebări 
din partea ei. Ea ar dori să știe dacă acum poate face exerciții fizice o dată pe zi, și dacă 
durerea pe care o simte înainte de începerea sesiunii este datorată unui atac al celor din Grupul 
Orion? 
 
Ra: Sunt Ra. Condiția instrumentului este neschimbată de sesiunea anterioară. Răspund acum 
la întrebarea despre exercițiu fizic, acum că perioada intensivă a trecut, acest instrument poate, 
dacă dorește, face exerciții fizice o dată pe zi, și nu de două ori cum obișnuia în trecut. Scanând 
complexul fizic al instrumentul am determinat că perioada curentă de exerciții este la limita 
rezistenței fizice. Acest lucru este bun pe termen lung datorită consolidării cumulative a 
energiilor vitale. Pe termen scurt însă va fi obositor pentru entitate. Prin urmare sugerăm ca 
entitatea să își amintească îndemnurile noastre privitoare la alte căi de ajutor adecvate acestor 
tipuri de probleme fizice. În răspunsul la a doua întrebare noi vom spune că dificultățile 
complexului fizic simțite înaintea contactului cu complexul nostru de memorie socială se 
datorează acțiunii voinței subconștiente a instrumentului. Această voință este extrem de 
puternică și cere complexului minte/corp/spirit să pună la dispoziția contactului toată energia 
fizică și vitală disponibilă. Prin urmare instrumentul se confruntă cu acest disconfort datorită 
dramaticei slăbiri fizice suferite în timp ce această energie este deturnată. Entitatea, trebuie să 
notăm, este de asemenea supusă unui atac psihic care afectează complexul mental 
intensificând condițiile pre-existente, cauzând crampele musculare și amețelile. 
 
Don:  Mulțumesc. Aș dori să știu dacă (nume) ar putea participa la una din aceste sesiuni în 
viitorul apropiat? 
 
Ra: Sunt Ra. Complexul minte/corp/spirit numit (nume) aparține acestui grup în spirit și ca atare 
este binevenit. Înainte ca entitatea să participe la acest tip de activitate îi poți cere să se 
pregătească prin câteva ședințe speciale de meditație. Sugerăm de asemenea ca o fotografie 
cu o dedicație scrisă indicând iubire și lumină a celui numit (nume) să fie trimisă aceste entități. 
Acest ajutor primit în timpul meditației va aduce o armonie liniștită entității în raport cu fiecare 
dintre voi în așa fel încât nu va exista risipă de energie în timpul saluturilor între două entități 
predispuse spre singurătate și timiditate. La fel ar trebui făcut cu o fotografie a entității (nume) 
pentru cel numit (nume). 

Don: Mulțumesc. În timpul călătoriei mele la Laramie, au devenit evidente anumite lucruri 
referitoare la prezentarea primei cărți a Legii lui Unu celor care au avut contact cu OZN-uri și 
altor rătăcitori, și din acest motiv va trebui să pun anumite întrebări ale căror răspunsuri va fi 
poate necesar să fie incluse în Cartea Întâi pentru eliminarea neînțelegerilor pe care le percep 
posibile în Cartea Întâi. Prin urmare, aceste întrebări, cu toate că sunt în mare parte 
neimportante, vizează eliminarea anumitor greșeli în înțelegerea materialului din Cartea Întâi. 
Sper că procedez corect în această privință. Poate nu vei putea răspunde la unele din aceste 
întrebări dar dacă va fi așa nu va fi o problemă. Daca nu vei putea răspunde la anumite întrebări 
vom trece la întrebările următoare.   
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Ai putea vorbi de tehnicile folosite de membrii de polaritate pozitiva ai federației pentru contactul 
cu oamenii acestei planete, diferitele forme ori metode de a stabili contactul? 
 
Ra: Sunt Ra. Am putea. 
 
Don: Atunci te rog vorbește. 
 
Ra: Sunt Ra. Cel mai eficient mod de contact este cel care se petrece între noi la acest 
spațiu/timp. Încălcarea Liberului Arbitru este de evitat cu orice preț.  De aceea, în planul vostru 
de iluzie, doar rătăcitorii sunt subiecți folosiți pentru implantarea de gânduri care devin ceea ce 
se numește “întâlniri de aproape” și pentru contactare de către complexe de memorie socială 
orientate pozitiv. 
 
Don:  Ai putea da un exemplu de ceea ce ar simții un rătăcitor în timpul unui asemenea întâlniri 
cu un complex de memorie socială? 

Ra: Sunt Ra. Un asemenea exemplu cu care ești familiar este al celui numit Morris1. În acel caz 
contactul pe care alte entități în cercul de prieteni al acestei entități l-au avut anterior a fost de 
orientare negativă. Cu toate acestea, precum îți amintești, această entitate numită Morris a fost 
impenetrabilă la contact și din această cauză nu a fost capabil să îi vadă pe cei care l-au 
contactat.   

Pe de altă parte o voce interioară l-a instruit pe Morris să meargă singur într-un alt loc unde o 
entitate gând-formă semănând contactului precedent a apărut și l-a privit, prin aceasta trezindu-i 
dorința de a căuta adevărul despre această apariție și despre încarnare în general. 

Senzația de a fi trezit sau activat este scopul acestui tip de contact. Durata sau imaginile folosite 
variază depinzând de așteptările subconștiente ale rătăcitorului care se confruntă cu această 
oportunitate de activare. 
 
Don: Într-un caz de “întâlnire de aproape” cu o navă a Confederației bănuiesc că nava este de 
tip gând-formă. Au avut rătăcitorii în ultimii ani “întâlniri de aproape” cu gânduri-formă de tip 
navă spațială? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest fapt s-a întâmplat cu toate că este mult mai puțin obișnuit decât întâlnirile de 
aproape cu nave spațiale de tip Orion. Remarcăm că într-un univers de unitate fără sfârșit 
conceptul de întâlnire de aproape este comic deoarece nu toate întâlnirile sunt de tipul sine cu 
sine la urma urmei? Prin urmare cum poate fi o întâlnire altfel decât de foarte aproape? 
 
Don: Poți da un exemplu de ceea ce numești sub-sub-logos? 
 
Ra: Sunt Ra. Un exemplu este complexul minte/corp/spiritul care ești tu. 
 
 
 
 
____ 
 
1 Acest paragraf se referă la cazul #1 din carte Secretele OZN scrisă de D. T. Elkins și Carla L. Rueckert, Louisville, 

KY., L/L Research, 
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Don: Atunci fiecare entitate care există este un sub-sub-logos. Este corect? 
 
Ra: Sunt Ra. Este corect pană la limita celei mai mici observații posibile pentru întreaga Creație 
care există. 
 
Don: Pentru că vorbim despre acest tip de întâlnire de sine cu sine, s-a întâmplat vreodată 
pentru un rătăcitor de polarizare pozitivă să aibă o întâlnire de aproape cu entități de polaritate 
negativă de tip Orion? 
 
Ra: Sunt Ra. S-a întâmplat. 
 
Don: Cum de asemenea întâlnire este posibilă? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru se întâmplă foarte rar și este cauzat fie de lipsa de intuiție a entităților 
din Grupul Orion privitoare la tăria pozitivității care este pe cale să fie întâlnită, fie de dorința 
entităților de tip Orion de a elimina această pozitivitate din planul existenței. Tacticile Orion se 
folosesc în mod normal de simple deformări ale minții entității, care indică de obicei activitate de 
tip mental și spiritual mai redusă. 
   
Don: Am văzut că există o mare varietate de metode de contact la nivel de individ. Ai putea da 
exemple mai generale de metode folosite de Federație pentru a trezi parțial sau total rătăcitorii 
pe care îi contactează? 
 
Ra: Sunt Ra. Metodele folosite pentru trezirea rătăcitorilor sunt variate. Esența fiecărei abordări 
este de a pătrunde în conștient sau subconștient în așa fel încât teama din partea entității să fie 
evitată și de a se maximiza potențialul pentru crearea unei experiențe subiective care să poată 
fi înțeleasă și să aibă sens pentru entitate. Multe asemenea contacte se petrec în somn; altele 
în mijlocul altor activități desfășurate pe durata orelor în care entitatea este trează. Metodologia 
este flexibilă și nu include în mod necesar sindromul de întâlnire de aproape de care știți și voi. 
 
Don: Dar sindromul de examinare fizică? Cum este folosit de Federație și Orion în raport cu 
rătăcitorii? 
 
Ra: Sunt Ra. Așteptările subconștiente ale entităților cauzează natura și detaliile experienței 
oferite de entitățile gând-formă acționând din partea Federației. Prin urmare dacă un rătăcitor se 
așteaptă la o examinare fizică, aceasta va fi oferită fără ezitare, teama și disconfortul acesteia 
fiind reduse atât cât este permis de natura așteptărilor subconștiente ale rătăcitorului. 
 
Don: În acest caz vor fi supuși cei luați la bordul navelor Federației sau Orion la o aparentă 
examinare fizică? 
 
Ra: Sunt Ra. Întrebarea ta denotă înțelegere greșită. Grupul Orion folosește examinarea fizică 
ca metodă de intimidare a individului cauzându-i acestuia să se simtă ca o ființă avansată de a 
doua densitate, folosită ca animal de laborator. Experiențele sexuale ale unora sunt un sub-tip a 
acestei metode. Intenția este de a demonstra capacitatea de control a entităților din Orion 
asupra locuitorilor Terrei. 
 
Experiențele gând-formă sunt subiective și în mare parte nu se produc în această densitate. 
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Don:  Pe pământ din punct de vedere a recoltatului există un spectru variat de entități orientate 
și pozitiv și negativ. Vor viza cei din Grupul Orion ambele capete ale spectrului pozitiv și negativ 
pentru contactarea entităților pământene? 

Ra: Sunt Ra. Această întrebare este într-un fel dificil de răspuns în mod precis. Cu toate 
acestea vom încerca să răspundem cât de precis se poate. 

Cea mai obișnuită metodă a entităților din Grupul Orion este de a alege ceea ce ai putea numi o 
entitate slabă de minte căreia i s-ar putea sugera mai multă filozofie de tip Orion pentru 
difuzare. 

Anumite entități de tip Orion sunt chemate de entități de polaritate negativă mai înaltă din 
spațiul/timpul vostru. În acest caz ei schimbă informație întocmai cum facem noi acum. Totuși 
acest contact este riscant pentru entitățile de tip Orion datorită frecvenței cu care entitățile 
planetare de polaritate negativă bune de recoltat încearcă să controleze entitatea din Grupul 
Orion întocmai cum această entitate încearcă la rândul ei să controleze pe cei orientați negativ 
pe care ii contactează. Dacă lupta pentru control care începe este pierdută acest fapt dăunează 
Grupului Orion. 

În același fel un contact Orion cu o entitate de polarizare pozitivă înaltă poate face ravagii în 
trupele Orion dacă acești Cruciați nu reușesc să depolarizeze entitatea contactată din greșeală. 
Acest tip de contact se întâmplă extraordinar de rar și acest tip de rezultat (depolarizarea 
entității pozitive) nu s-a întâmplat niciodată. Din acest motiv grupul Orion preferă să inițieze 
contact fizic doar cu entitățile cu minte slabă. 
 
Don: Atunci putem spune în general că dacă un individ are o întâlnire de aproape cu un OZN, 
sau orice alt tip de experiență care pare legată de OZN, trebuie analizată esența întâlnirii și 
efectul pe care l-a avut asupra sa pentru a determina dacă a fost contact cu Federația sau cu 
Grupul Orion. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Dacă este frică și teroare contactul este foarte posibil să fi fost de 
polaritate negativă. Dacă rezultatul este speranță, atmosferă amicală și trezirea unui sentiment 
pozitiv de serviciu intenționat pentru alți-sine, este evident semnul unui contact din partea 
Federației. 

Don: Mulțumesc. Nu am vrut să creez o impresie greșită datorată materialului pe care l-am 
inclus în Cartea Întâia. S-ar putea să fie necesar să includ o parte din acest material. Cum 
spuneam, știu că este neimportant dar consider că este necesar pentru o înțelegere completă 
sau o abordare corectă a materialului. 

Voi pune câteva întrebări acum, dar dacă nu dorești să răspunzi le vom păstra pentru altă dată. 
Aș dori să întreb dacă dorești să descrii cum arată în general entitățile Confederației? 
 
Ra: Sunt Ra. Entitățile Confederației din a patra densitate au înfățișare variată depinzând de 
particularități cauzate de vehiculul fizic. 
 
Don: Există unele entități care arată la fel ca noi? Ar putea ei fi confundați cu oameni de pe 
pământ? 

Ra: Sunt Ra. Da există entități asemănătoare vouă.  
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Aveți o altă întrebare scurtă la care putem răspunde? 
 
Don: Îmi cer scuze pentru faptul ca am pus multe întrebări de importanță minoră pe durata 
acestei sesiuni. Am considerat necesar să includ o parte din acest material pentru ca acei 
rătăcitori și alții care citesc Cartea întâi a Legii lui Unu să nu își formeze o impresie greșită cu 
privire la experiențele proprii pe durata contactelor. Îmi pare rău pentru orice problemă 
involuntară am cauzat. 
 
Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a ajuta contactul sau instrumentul? 
 
Ra: Sunt Ra. Instrumentul este bine. Vă rugăm păziți cu grijă aliniamentul. 
 
Sunt Ra. Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin 
urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 54 
MAI 29, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Aș dori să înțeleg energia care presupun vine din Logos. Voi face o afirmație și apoi te rog 
să o corectezi și detaliezi conceptul. 
 
Din Logos vin toate frecvențele radiației luminoase. Aceste frecvențe ale radiației formează 
toate densitățile experienței care sunt create de către Logos. Presupun că sistemul planetar al 
Soarelui în toate densitățile este totalul experienței create de Soare în calitate de Logos. Este 
adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.   
 
Don: Presupun că frecvențele diferite sunt separate precum am spus în șapte culori și 
presupun de asemenea că fiecare din aceste culori ar fi frecvența de bază pentru un sub-Logos 
al Soarelui nostru și acel sub-Logos, sau să zicem un individ, poate activa oricare dintre aceste 
frecvențe sau culori și folosi vehiculul corp generat din acea activare a frecvenței sau culorii. 
Este corect? 
 
Ra: Sunt Ra. Dacă înțeleg bine afirmația, ea nu este corectă deoarece sub-sub-Logosul nu se 
regăsește în adimensionalități ci doar în co-creatori sau în complexele minte/corp/spirit. 
 
Don: Ce am intenționat să spun este că aceste complexe minte/corp/spirit pot avea oricare corp 
activat corespunzând uneia dintre cele șapte unde.  Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este la fel de adevărat precum este adevărat să spui că oricine poate cânta la un 
instrument muzical care generează vibrații muzicale, așa cum este pianul atât de bine încât să 
concerteze în public. Cu alte cuvinte deși este adevărat că fiecare vehicul de culoare pură 
fundamentală este în principiu disponibil pentru oricine, trebuie să existe îndemânare și 
disciplină pentru a se folosi vehiculele mai avansate și mai ușoare.  
 
Don: Am făcut aceste afirmații pentru a ajunge la întrebarea principală pe care doresc să o pun. 
 
Noi primim de la sub-Logosul nostru numit Soare, Energie Inteligentă. Această Energie 
Inteligentă este cumva modulată sau deformată în așa fel încât sfârșește formând un complex  
minte/corp/spirit cu anumite predispoziții de personalitate pe care complexului minte/corp/spirit 
sau porțiunea mentală a acestui complex trebuie să le redreseze sau echilibreze pentru a se 
conforma încă o dată cu Energia Inteligentă originară. 
 
În primul rând aș dori să știu dacă afirmația anterioară este corectă iar în al doilea rând aș dori 
să știu de ce este așa, și dacă există un alt motiv în afară de prima revelație a Legii lui Unu?  
 
Ra: Sunt Ra. Această afirmație este în majoritate corectă. Dacă vei pătrunde natura primei 
revelații referitoare la sine cunoscându-se pe sine, s-ar putea să realizezi că este mâna 
Creatorului Infinit. Unde nu există potențial pentru neînțelegere (și prin urmare pentru 
înțelegere), nu există experiență.  
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Don: OK. Odată ce complexul minte/corp/spirit devine conștient de acest proces înțelege că 
pentru a avea întreaga capacitate a Creatorului trebuie să își armonizeze din nou cu precizie 
frecvența de vibrație a gândirii cu Gândul Creator Originar. Pentru a reuși acest lucru este 
necesar să își disciplineze personalitatea, în așa fel încât să se conformeze precis cu Gândul 
Originar, iar acesta este împărțit în șapte zone de disciplină fiecare corespunzând unei culori 
din spectru. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Această afirmație deși corectă este foarte posibil să fie înțeleasă greșit. Precizia 
cu care fiecare centru energetic urmărește Gândul Originar se datorează nu poziționării 
sistematice a fiecărui centru energetic ci mai de grabă îmbinării fluide și flexibile a centrelor 
energetice într-un model bine balansat, în așa fel încât Energia Inteligentă să fie liberă să curgă 
prin ele cu rezistență minimă. 
 
Complexul minte/corp/spirit nu este o mașină. Este mai de grabă ceea ce ai putea numi un 
poem simfonic.   
 
Don: Au complexele minte/corp/spirit șapte centre energetice în întreaga creație?   
 
Ra: Sunt Ra. Aceste centre energetice există disponibile în macrocosmos de la începutul 
creației de către Logos. Ieșind din atemporalitate totul este deja pregătit. Doar este vorba 
despre Creația Infinită.  
 
Don: Atunci presupun că Unicul Creator, în evaluarea inteligentă a căilor de cunoaștere de 
sine, a creat conceptul celor șapte zone de cunoaștere. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu este adevărat în totalitate. Logosul a creat lumina. Natura acestei lumini, prin 
urmare, creează natura catalizatoare și nivelele energetice ale experienței în creație. În acest fel 
cea mai înaltă onoare/datorie a celor din octava următoare este de a supraveghea lumina în 
manifestarea ei pe durata timpului de experiență a ciclurilor voastre. 

Don: Voi face o altă afirmație. Complexul minte/corp/spirit ar putea alege datorită primei 
revelații, o configurație mentală în care o anumită frecvență sau culoare este suficient deviată 
de la configurația Energiei Inteligente încât să blocheze acea frecvență sau culoare din energia 
curgând către interior. Este adevărat? 

Ra: Sunt Ra. Este adevărat. 

Don: Poți aproxima procentajul maxim care poate fi blocat într-o anume culoare din această 
energie? 

Ra: Sunt Ra. Este posibil să existe o configurație pentru o entitate care blochează total oricare 
frecvență sau culoare sau combinație de frecvențe sau culori ale energiei curgând către interior. 
 
Don: OK. Atunci presupun că prima revelație este ceea ce motivează sau permite acest blocaj. 
Este adevărat? 

Ra: Sunt Ra. Nu vrem să fim sâcâitori dar preferăm să evităm folosirea termenilor cum sunt 
verbul “A permite”.  Liberul arbitru nu permite și nici predeterminarea nu interzice deformările 
cauzate de experiență. Mai de grabă Legea Confuziei oferă acces gratuit pentru energiile 
fiecărui complex minte/corp/spirit. Verbul “A permite” este depreciativ deoarece sugerează o 
polaritate între bine și rău sau permis și interzis. Acest punct ar putea părea neimportant. Totuși 
la modul nostru preferat de a gândii are o oarecare importanță. 
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Don: Mulțumesc. Acest lucru este important de asemenea pentru felul meu de a gândi. 
Apreciez că ai clarificat acest lucru. 

Acum aș dori să vorbim despre originea catalizatorului. În primul rând avem starea complexului 
minte/corp/spirit care ca funcție a primei revelații a blocat total sau parțial unul sau mai multe 
centre energetice. Presupun că acest catalizator este necesar doar când există blocaj la cel 
puțin unul din centrele energetice. Este adevărat?   

Ra: Sunt Ra. Nu. 
 
Don: Poți explica de ce? 
 
Ra: Sunt Ra. În timp ce este o prioritate de importanță majoră să activezi sau deblochezi toate 
centrele energetice,  este de asemenea foarte importat în același timp să începi să perfecționezi 
balansul între energii în așa fel încât fiecare ton de coardă a stării vibratorii totale de a trăi, 
rezonează clar, în acord și în armonie cu fiecare alt centru energetic. Această balansare 
acordare și armonizare a sinelui este mai importantă pentru complexele minte/corp/spirit mai 
avansate sau inițiate. Fiecare centru energetic poate fi activat fără frumusețea care este posibilă 
prin disciplină și apreciere energiilor personale (sau ceea ce ai putea numi personalitatea sau 
identitatea sufletească adâncă).   
 
Don: Propun o analogie care mi-a venit în minte în acest moment. Un instrument muzical cu 
șapte corzi ar putea fi folosit prin deformarea maximă și apoi eliberarea fiecărei corzi pentru a 
produce note muzicale. În loc să producă notele în acest mod o personalitate creativă 
individuală ar putea deforma fiecare coardă atât cât trebuie și în ordinea care trebuie pentru a 
produce muzică. Este adevărat?    
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. În individul balansat energiile zac așteptând mâna Creatorului 
pentru a crea armonia.  
 
Don: Aș dori atunci să urmăresc acțiunea catalizatorului asupra complexelor minte/corp/spirit și 
cum este identificat și folosit pentru a produce acordarea. Presupun că sub-Logosul care a 
format mica noastră parte din creație folosind inteligența Logosului din care face parte 
furnizează catalizatorul de bază care acționează asupra complexelor minte/corp și complexelor 
minte/corp/spirit înainte ca acestea să ajungă la starea de dezvoltare la care încep să 
programeze propriul catalizator. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este parțial adevărat. Sub-logosul oferă catalizator la nivelele joase de energie, 
triada de centre energetice de jos; acestea au de a face cu supraviețuirea complexului fizic. 
Centrele energetice înalte câștigă catalizator din chiar prejudecățile complexului 
minte/corp/spirit ca răspuns la experiențele întâmplătoare sau programate.  
 
Prin urmare, entitatea mai puțin dezvoltată va percepe catalizatorul întâlnit ca fiind legat de 
supraviețuirea complexului, creând distorsiunile în centrele energetice inferioare. Entitatea mai 
evoluată fiind conștientă de procesul catalizator, va începe să transforme catalizatorul oferit de 
sub-Logos în catalizator care va acționa asupra centrelor energetice mai înalte. Ca urmare sub-
Logosul poate oferi doar un schelet de bază pentru catalizator. Mușchii și carnea având de a 
face cu supraviețuirea înțelepciunii, iubirii, compasiunii și ajutorului față de alt-sine, sunt aduse 
de acțiunea complexului minte/corp/spirit asupra catalizatorului de bază în așa fel încât să se 
creeze un catalizator mai complex care apoi poate fi folosit pentru a forma distorsiuni în centrele 
energetice mai înalte.  
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Cu cât este entitatea mai evoluată cu atât este mai mică dependența de catalizatorul creat de 
sub-Logos, până când într-un sfârșit tot catalizatorul este ales, generat, și produs de către sine 
pentru sine.  
 
Don: Care din entitățile încarnate în acest moment pe această planetă sunt în categoria celor 
care își produc în totalitate catalizatorul? 
 
Ra: Sunt Ra. Găsim întrebarea neclară dar putem spune că numărul celor care au stăpânit 
complet catalizatorul venit din afară este destul de mic. 
 
Cei mai mulți dintre cei care pot fi recoltați la acest spațiu/timp au control parțial asupra iluziei 
exterioare și folosesc catalizatorul din afară pentru a lucra la vreo prejudecată care nu este încă 
echilibrată. 
 
Don: În cazul polarității serviciului pentru sine, ce tip de catalizator vor programa entitățile care 
urmează această cale când vor ajunge la nivelul la care își programează catalizatorul propriu? 
 
Ra: Sunt Ra. Entitățile orientate negativ vor programa catalizator pentru maximă separație, și 
control asupra tuturor lucrurilor precum și entităților conștiente care nu sunt percepute ca fiind 
parte din sine.  
  
Don: O entitate de polaritate pozitivă ar selecta o cale îngustă de gândire și activități pe durata 
încarnării și ar programa condiții care ar crea durere fizică dacă această cale nu ar fi urmată. 
Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. 
 
Don: Ar face o entitate negativă ceva similar? Poți da un exemplu? 
 
Ra: Sunt Ra. Un complex minte/corp/spirit individual orientat negativ ar programa în mod 
normal pentru bogăție, existentă ușoară și oportunitate maximă pentru putere. De acea multe 
entități negative abundă de acea distorsiune a complexului fizic pe care o numiți sănătate.   
 
Însă o entitate orientată negativ ar putea alege o condiție dureroasă pentru a îmbunătăți 
trăsăturile de caracter cum sunt furia, ura, și frustrarea, trăsături înclinate către gândirea 
emotivă negativă. O astfel de entitate ar putea folosi întreaga experiență a unei încarnări 
ascuțind o muchie tocită de ură și furie în așa fel încât să se polarizeze și mai mult către negativ 
și să se separe de alții sine. 
 
Don: Înainte de încarnare, în timp ce o entitate devine mai conștientă de procesul de evoluție și 
după ce a selectat o cale pozitivă sau negativă, la un anume punct entitatea devine conștientă 
de ce dorește să facă privitor la deblocarea și balansarea centrilor energetici. La acel moment 
este capabilă să programeze acel catalizator pentru experiențele din timpul vieții care îi va ajuta 
în procesul de deblocare și balansare. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. 
 
Don: Atunci scopul a ceea ce numim starea fizică de încarnare pare să fie în întregime sau 
aproape în întregime acela de a experimenta catalizatorul programat și apoi a evolua în funcție 
de acel catalizator. Este adevărat? 
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Ra: Sunt Ra. Vom reformula pentru claritate: scopul experienței încarnării este evoluția minții, 
corpului și spiritului. Pentru a reuși asta nu este neapărată nevoie de catalizator. Totuși fără 
catalizator dorința de a evolua și încrederea în proces nu se văd în mod normal și prin urmare 
evoluția nu apare. Prin urmare catalizatorul este programat și programul este creat în mod unic 
pentru cerințele specifice ale complexul minte/corp/spirit. Astfel este de dorit ca un complex 
minte/corp/spirit să fie conștient de și să asculte la vocea catalizatorului pentru experiență 
culegând de pe urma lui ceea a fost programat să culeagă pe durata acestei încarnări. 
 
Don: Atunci se pare că cei aflați pe calea pozitivă, spre deosebire de cei aflați pe calea negativă 
vor avea obiective pe de-a-ntregul opuse legate de primele trei unde de la bază: roșie, 
portocalie, galbenă. Fiecare cale va încerca să folosească undele exact în manieră opusă. Este 
adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este în majoritate adevărat. În fiecare centru există energie necesară pentru a ține 
complexul minte/corp/spirit, care este vehiculul pentru experiență, în conformație și compoziție 
corectă. Amândouă entitățile orientate pozitiv și negativ reușesc cu ușurință rezervarea acestei 
cantități de energie necesară fiecărui centru pentru menținerea integrității complexului 
minte/corp/spirit. După acel punct însă este adevărat că entitatea orientată negativ va folosi 
centrele energetice de la bază pentru separare de și control asupra altora prin metode sexuale, 
atenție personală, și prin acțiuni sociale.    
 
În opoziție, entitatea orientată pozitiv va transforma energia sexuală a undei roșii în transferuri 
energetice de undă verde și radiație a undelor albastră și indigo și similar va transforma 
individualismul și poziția socială în oportunități de transfer energetic în care entitatea se unește 
cu și ajută alți-sine iar apoi, în final, transferă energie altor-sine fără a aștepta vreun transfer 
înapoi. 
 
Don: Poți descrie energia care pătrunde aceste centre energetice? Poți descrie calea de la 
origine, forma și efectul ei? Nu știu dacă este posibil. 
 
Ra: Sunt Ra. Este posibil.  
 
Don: Explică te rog. 
 
Ra: Sunt Ra. Toată energia care există își are originea în acțiunea Liberului Arbitru asupra 
Iubirii. Toată energia are ca natură Lumina. Există două căi de pătrundere a energiei în 
complexul minte/corp/spirit. 
 
În primul rând există lumina interioară care este Steaua Polară a sinelui, steaua călăuzitoare. 
Această lumină este dreptul prin naștere și adevărata naturală a tuturor entităților. Această 
energie sălășluiește în interior. 
 
Al doilea mod de pătrundere este opus polar Stelei Nordului și poate fi văzut, dacă dorești să 
folosești corpul fizic ca analog pentru câmpul magnetic, ca venind din pământ prin picioare și 
prin partea de la bază a coloanei. Acest punct de pătrundere al energiei luminii universale nu 
este diferențiat până când începe procesul de filtrare în centrele energetice ale entității. 
Cerințele fiecărui centru energetic și eficiența cu care individul a învățat să folosească lumina 
interioară determină modul în care entitatea folosește lumina venind din afară. 
 
Don: Catalizatorul pentru experimentat urmează aceeași cale? Poate este o întrebare 
prostească. 
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Ra: Sunt Ra. Aceasta este o întrebare utilă, deoarece catalizatorul și cerințele sau deformările 
centrelor de energie sunt două concepte strâns legate ca două fire într-o funie. 
   
Don: Ai menționat într-o sesiune anterioară că acest catalizator pentru experiență este prima 
dată simțit de polul sud și estimată valoare lui pentru supraviețuire. De aceea am pus 
întrebarea. Poți detalia acest concept? 
 
Ra: Sunt Ra. Am explicat procesul de filtrare prin care energia care pătrunde este trasă în sus 
conform cu dereglarea fiecărui centru energetic și prin tăria voinței sau dorinței provenite din 
conștientizarea luminii interioare. Dacă dorești să fim mai specifici te rog pune întrebări mai în 
detaliu. 
   
Don: Voi face o afirmație care s-ar putea să fie puțin deformată și vă rog apoi să comentați pe 
marginea ei. Avem, pătrunzând prin picioare și apoi prin baza coloanei, energia totală pe care 
complexul minte/corp/spirit o primește prin metoda pe care o numim lumină. Fiecare centru 
energetic de la roșu la violet filtrează și folosește o parte din această energie. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este în mare adevărat cu excepțiile care urmează: Pătrunderea energiei se 
termină cu centrul energetic indigo. Unda violet este doar un termometru sau indicator al 
întregului. 
  
Don: În timp ce această energie este absorbită de centrele energetice, la un anumit moment dat 
nu mai este doar absorbită în ființă ci și radiată spre exterior. Cred că asta începe să se 
întâmple în centrul energetic albastru și de asemenea apare și la nivelul centrelor energetice  
indigo și violet. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. În primul rând vrem să clarificăm că nu am terminat răspunsul la întrebarea 
precedentă și prin urmare vom răspunde la amândouă întrebările afirmând că într-o entitate 
activată total doar o mică porțiune din lumina care provine din exterior este necesară pentru 
reglarea centrelor energetice, marea majoritate fiind disponibilă pentru a fi ghidată și atrasă  
spre partea superioară. 
 
Pentru a răspunde la a doua întrebare mai pe de-a-ntregul vom spune că este adevărat că 
radiația energetică altruistă, care nu necesită răspuns, începe cu unda albastră dar totuși unda 
verde fiind marea undă de tranziție trebuie să fie considerată cu atenție deoarece până când 
transferurile energetice de toate tipurile nu sunt experimentate și învățate foarte bine, vor exista 
blocaje la nivelele undelor albastre și indigo. 
 
Din nou radiația de undă violet este, în acest context, o resursă din care prin radiația de undă 
indigo Inteligența Infinită poate fi contactată. Radiația spre exterior nu va fi de undă violet ci mai 
degrabă de undă verde, albastră ori indigo, depinzând de tipul de inteligență pe care infinitatea 
a adus-o prin energia perceptibilă. 
 
Radiația de tipul undei verzi în acest caz este utilă pentru vindecare, tipul undei albastre pentru 
comunicare și inspirație, iar tipul undei indigo pentru inițiat care își are locul în credință. 
 
Don: Dacă un complex minte/corp/spirit simte ceva la centrul energetic indigo pe durata 
meditației, ce simte de fapt? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare lungă pentru această sesiune. 
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Cineva care simte această activare este cineva care simte energie exterioară ajunsă la acest 
centru energetic care poate fi folosită fie pentru deblocarea acestui centru, fie pentru reglarea 
centrului pentru a îl acorda cu vibrațiile armonice a celorlalte centre energetice sau pentru a 
activa portalul spre Inteligența Infinită. 
 
Nu putem da mai multe detalii deoarece oricare din aceste trei posibilități poate fi necesară unei 
entități care simte această distorsiune la nivelul complexului fizic. 
 
Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părăsi instrument? 
  
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului sau 
îmbunătățirea comunicării? 
 
Ra: Sunt Ra. Să știți că instrumentul are nevoie de suport pentru zona gâtului. Totul este bine. 
Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și 
pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 55 
IUNIE 5, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Aș dori în primul rând să întreb despre starea instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Instrumentul se confruntă cu o slăbiciune fizică a complexului corp datorată unui 
atac psihic. Cu toate acestea energia vitală a instrumentului nu a fost afectată datorită ajutorului 
oferit de acele ședințe de vindecare. Instrumentul în aparență va fi afectat de asemenea 
slăbiciuni datorită proceselor legate de încarnare prin care complexul corp este predispus spre 
asemenea slăbiciuni. 
 
Don: Există ceva specific care poate fi făcut din ceea ce ne-ai vorbit deja, sau ceva diferit 
pentru a atenua acest atac psihic sau pentru a ajuta instrumentul cât este posibil?  
 
Ra: Sunt Ra. Scanăm instrumentul și vedem aprecierea ei față de fiecare entitate și față de grija 
primită de la fiecare entitate. Putem spune că această atmosferă, de suport psihic reciproc, 
oferă cel mai bun ajutor împotriva asemenea atacuri psihice. 
 
Fiecare din voi face asta ca o funcție subconștientă de adevărată atitudine mentală, emoțională 
și spirituală către instrument. Nu există magie mai puternică decât înclinarea onestă spre iubire. 
 
Don: Mulțumesc. Aș dori să pun câteva întrebări despre materialul din sesiunea trecută pe care 
nu l-am înțeles. Sper ca astfel să se clarifice înțelegerea mea cu privire la configurațiile mentale 
de care am vorbit într-o oarecare măsură. 
  
În sesiunea anterioară ai spus “Totuși acest lucru este riscant pentru entitățile grupului Orion 
datorită frecvenței cu care entitățile planetare de polaritate negativă bune de recoltat încearcă 
să controleze entitatea din Grupul Orion întocmai cum această entitate încearcă la rândul ei să 
controleze pe cei orientați negativ pe care ii contactează.” Poți explica mecanismul care 
afectează polarizarea de conștiință privitoare la această afirmație? 
 
Ra: Sunt Ra. Polarizarea negativă este ajutată foarte mult de subjugarea sau înrobirea altor-
sine. Potențialul între două entități polarizate negativ este format astfel încât entitatea care se 
impune sau înrobește pe cealaltă entitate, câștigă polaritate negativă. Entitatea căreia îi este 
impus sau este înrobită pentru a servi unui alt-sine, pierde polaritate negativă. Această dorință 
de control va crea apoi oportunități de a recâștiga polaritate negativă. 
 
Don: Să înțeleg atunci că doar faptul de a chema sau porunci unui cruciat Orion de către o 
entitate de a treia dimensiune este o acțiune polarizantă care afectează ambele entități?  
 
Ra: Sunt Ra. Este incorect. Mecanismul de chemare nu se aseamănă nici pe departe cu  
mecanismul de control. În procesul de chemare, entitatea care cheamă este novicele rugător 
care cere ajutor pentru înțelegerea negativă, vă rog să scuzați termenul impropriu.  Răspunsul 
Orion mărește polaritatea negativă deoarece răspândește filozofia negativă, astfel înrobind ori 
subordonând entitatea care face chemarea. 
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Însă exista cazuri când contactul devine dispută care este de fapt normal pentru orientarea 
negativă. În această dispută cel care cheamă încearcă nu să ceară ajutor ci să poruncească și 
să aștepte rezultate. Deoarece entitatea de a treia densitate orientată negativ disponibilă pentru 
recoltare are la dispoziție experiența încarnării curente și deoarece cruciații Orion sunt în mare 
măsură constrânși să respecte prima revelație pentru a putea progresa, entitatea Orion este 
vulnerabilă la asemenea poruncă dacă aceasta este bine executată de novice. În astfel de caz 
entitatea de a treia densitate devine stăpân iar cruciatul Orion este prins în capcană și poate fi 
controlat. Acest lucru se întâmplă însă rar. Totuși când se întâmplă, entitatea Orion sau 
complexul de memorie socială implicat suferă o pierdere de polaritate negativă proporțională cu 
tăria controlului entității de a treia densitate. 
 
Don:  Ai menționat că aceasta se întâmplă când porunca este bine executată. Ce ai vrut să spui 
cu “poruncă bine executată”? 
 
Ra: Sunt Ra. Ca să fi capabil să poruncești cum trebuie, este nevoie să ai polarizarea negativă 
care trebuie. Procentajul de gândire și comportament implicând serviciul pentru sine trebuie să 
se apropie de 99% pentru ca o entitate negativă de a treia dimensiune să fie echipată cum 
trebuie pentru a aborda asemenea dispută sau poruncă. 
 
Don: Ce metodă de comunicare cu entitatea Orion va folosi cel care controlează? 
 
Ra: Sunt Ra. Cele mai folosite tipuri de control sunt: în primul rând folosirea perversiunilor 
magiei sexuale, în al doilea rând folosirea perversiunilor magiei rituale. În ambele cazuri cheia 
pentru succes este puritatea voinței celui care preia controlul. Concentrarea asupra victoriei 
împotriva celui controlat trebuie să fie aproape perfectă. 
 
Don: Ai putea să spui dacă, în polarizările de conștiință, există vreo analogie cu privire la ceea 
ce ai spus mai înainte în ceea ce facem noi acum în dialogul nostru cu Ra? 

Ra: Sunt Ra. Nu există nici o legătură între acest tip de contact și procesul de control. Acest 
contact poate fi caracterizat ca fiind unul tipic pentru Frații și Surorile Tristeții, în care cei primind 
contactul au încercat să se pregătească pentru asemenea contact prin sacrificarea tendințelor 
irelevante de orientare spre sine, pentru a putea fi de ajutor. 

Complexul de memorie socială Ra se oferă de asemenea pe sine din aceeași dorință de a fi de 
ajutor. Ambele părți, cea care cheamă și cea care răspunde, sunt adânc recunoscătoare 
oportunității de a fi de ajutor altor-sine.   

Trebuie să notăm că aceasta nu lasă de înțeles în nici un fel că fie cei care cheamă, fie cei din 
grupul nostru, se apropie de perfecțiunea sau puritatea care a fost descrisă în procesul de a 
prelua controlul. Grupul care a făcut chemarea are încă multe tendințe și deformări pentru care 
este nevoie să lucreze cu mult catalizator, și la fel se poate spune și despre cei din Ra. Dorința 
debordantă de a fi de ajutor altor-sine combinată cu eroismul unic al acestui grup complex 
vibratoriu, oferă oportunitatea de a servi ca și canal de comunicare cu Creatorul Infinit. 

Lucrurile nu vin la cei orientați pozitiv, ci vin prin ei. 
 
Don: Mulțumesc. Ai afirmat într-o sesiune anterioară că „până când transferurile energetice de 
toate tipurile nu sunt experimentate și învățate foarte bine, vor exista blocaje la nivelele undelor 
albastră și indigo”. Poți explica această afirmație mai în detaliu? 
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Ra: Sunt Ra. La acest spațiu/timp nu am vorbit despre materialul de bază necesar pentru a 
înțelege. Pune întrebarea în viitor după ce aveți baza necesară.  
 
Don: Încerc să găsesc intrarea către un tip de informație. Poate nu mă concentrez într-o direcție 
productivă. 
 
Ai afirmat că „precum noi Ra am fost ajutați de forme asemeni celei de piramidă pentru a fi 
capabili să ajutăm la rândul nostru oamenii de pe pământ”. Aceste forme au fost menționate de 
multe ori și ai afirmat de asemenea că formele însele nu contează prea mult. Percep o relație 
între aceste forme și energiile pe care le-am studiat cu privire la corpul fizic, și aș dori să pun 
câteva întrebări cu privire la piramide în speranța de a găsii un punct de intrare spre mai multă 
înțelegere.   
 
Ai afirmat „vei găsi că intersecția triunghiurilor care sunt la primul nivel al fiecăreia dintre cele 
patru fețe formează un diamant în planul orizontal”. Poți spune în ce sens folosești cuvântul 
intersecție în acest context?  
 
Ra: Sunt Ra. Matematica și aritmetica voastră duc lipsă de configurații descriptive pe care le-
am putea folosi. Fără intenția de a fi obscuri, notăm că scopul formelor este de a lucra cu 
porțiuni de timp/spațiu a complexului minte/corp/spirit. Prin urmare intersecția este aplicabilă 
deopotrivă în spațiu/timp cât și timp/spațiu, de aceea este exprimată în geometria 
tridimensională ca două intersecții care, atunci când sunt proiectate în spațiu/timp și timp/spațiu, 
formează un punct. 
 
Don: Am calculat acest punct ca fiind a șasea parte a înălțimii triunghiului care formează fața 
laterală a piramidei. Este corect? 
 
Ra: Sunt Ra. Calculul tău este în esență corect și suntem mulțumiți de perspicacitatea ta.  
 
Don: Acest lucru îmi indică că în Marea Piramidă din Giza camera Reginei, cum este numită, ar 
fi camera folosită pentru inițiere. Este adevărat? 

Ra: Sunt Ra. Din nou ai pătruns nivelul învățăturile superioare. 

Camera Reginei nu ar fi potrivită sau utilă pentru activități legate de vindecare deoarece aceste 
activități implică folosirea energiei într-o configurație mai degrabă interactivă decât o 
configurație centrală ființei.  
 
Don: Atunci sunt activitățile desfășurate în camera Regelui legate de vindecare? 
 
Ra: Sunt Ra. Este corect. Notăm că aceste nume nu provin de la noi. 

Don: Da. Înțeleg acest lucru. Doar că este cel mai comun nume a celor două camere din Marea  
Piramidă. Nu știu unde duce acest grup de întrebări, din punct de vedere al ajutorului 
aprofundării înțelegerii energiilor, dar până explorez aceste concepte nu pot face mai mult decât 
să pun câteva întrebări. 
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Există o cameră sub nivelul de bază al piramidei, sub pământ, care pare să fie în mare aliniată 
cu camera Regelui. Ce este acea cameră? 
 
Ra: Sunt Ra. Considerăm că se poate afla informație importantă din acest grup de întrebări. 
Camera de care întrebi este o cameră de rezonanță. Baza unei asemenea structuri trebuie să 
fie deschisă, pentru a putea forma configurația potrivită creări catalizatorului de vindecare. 
 
Don: Cartea “Forța vie a Marii Piramide” leagă forma de “Ankh” cu o rezonanță în piramidă. 
Este această analiză corectă?  
 
Ra: Sunt Ra Ți-am scanat mintea și am găsit fraza “ Lucrul cu creioane”. Acest fapt ar fi 
aplicabil. Există doar o singură semnificație pentru aceste forme cum este “Crux Ansata” și 
aceasta este plasarea în formă codificată a relațiilor matematice.  
 
Don: Este valoarea de 76° și 18’ pentru unghiul de la vârful piramidei o valoare critică? 
 
Ra: Sunt Ra. Pentru activitățile de vindecare dorite acest unghi este potrivit. 
 
Don: De ce are camera regelui acele câteva încăperi mici deasupra ei? 

Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă pentru această sesiune. 

Pentru a putea răspunde întrebării tale specifice trebuie să abordăm această întrebare într-un 
mod mai general. Poziționarea entității care urmează să fie vindecată este făcută în așa fel 
încât energiile vitale, dacă permiteți să le numim așa, sunt accesibile pentru a fi întrerupte 
pentru scurt timp, sau pentru a fi intersectate de Lumină. În continuare, această Lumină, sub 
influența catalizatorului vindecătorului care se folosește de un cristal, acționează asupra forțelor 
aurei, cum mai pot fi numite diferitele centre energetice, în așa fel încât, dacă entitatea care 
urmează să fie vindecată dorește, pot să apară corecții de aură. După această procedură 
entitatea este re-protejată de către câmpul energetic personal, mai puțin distorsionat, și poate 
să își continue existența. 

Procesul prin care această procedură este făcută se bazează pe aducerea entității care 
urmează să fie vindecată la un echilibru. Acest echilibru necesită temperatură, presiune 
barometrică și încărcarea electrică a aerului. Primele două cerințe sunt controlate de sistemul 
de încăperi de deasupra. 
 
Don: Se bazează această vindecare pe influențarea centrelor energetice în așa fel încât ele 
sunt deblocate pentru a îmbunătăți cele șapte corpuri generate prin urmare aducând entitatea 
care este vindecată la un echilibru potrivit? 

Ra: Sunt Ra. Această entitate obosește. Trebuie să răspundem pe scurt afirmând simplu că se 
intenționează ca această configurație distorsionată a centrelor energetice să fie întreruptă 
temporar iar prin aceasta să se ofere oportunitatea celui vindecat de a prelua controlul, apucând 
pe calea balansată și plecând de acolo cu predispoziția spre boală a minții, corpului și spiritului 
mult diminuată. 
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Efectul catalizator al atmosferei încărcate electric și cristalul mânuit de vindecător trebuie 
considerate parte integrală a acestui proces, deoarece aducerea entității înapoi la starea de 
conștientizare nu ar putea fi realizată, după ce posibilitatea de reorganizare energetică este 
oferită, fără prezența vindecătorului și a voinței lui. Aveți ceva întrebări scurte înainte de a 
părăsi instrumentul? 
 
Don: Doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului sau îmbunătățirea 
comunicării? 
 
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Sunteți prevăzători. Întrerupem acum contactul.  
 
Sunt Ra. Vă las pentru acum prieteni în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, 
prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 56 
IUNIE 8, 1981 

Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Ai putea să îmi dai pentru început o indicație despre condiția instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest instrument are o severă predispoziție spre slăbiciune mentală și fizică în 
acest moment și este sub atac psihic datorită oportunității acestei comunicări. 

Don: Ar fi indicat să întrerupem contractul pentru moment? 

Ra: Sunt Ra. Este în întregime la discreția voastră. Instrumentul are energie transferată care 
este disponibilă. Oricum nu este multă datorată efectului menționat anterior.  

Dacă doriți să continuăm cu întrebări în această sesiune, noi vom încerca să protejăm 
instrumentul ca de obicei. Simțim că deja înțelegeți aceste lucru fără alte explicații.   

Don: În acest caz voi întreba cum lucrează forma piramidei? 

Ra: Sunt Ra. Presupunem că dorești să știi principiul formelor, unghiurilor și intersecțiilor 
piramidei aflate în locul pe care îl numiți Giza. 

În realitate forma piramidală nu lucrează. Nu lucrează. Este un aranjament atât pentru  
centralizarea cât și pentru difracția energiei acelei Lumini urcând în spirală pe care o folosesc 
complexele minte/corp/spirit.    

Natura de spirală a Luminii este astfel încât câmpul magnetic al unui individ este afectat de 
spirala de energie. Anumite forme oferă, putem spune, o cameră ecou sau un intensificator 
pentru spirala Prana, cum a fost denumită această manifestație fundamentală și permanentă a 
Unicului, Infinitului Creatorului. 

Dacă se intenționează intensificarea voinței entității pentru accesarea Luminii interioare în 
scopul egalizării intensității energiei spiralei de lumină ascendentă, entitatea va fi plasată la 
poziția numită Camera Reginei în interiorul obiectului de formă piramidală. Aceasta este poziția 
de inițiere și de înviere.  

Locul poziționat lateral de la axa centrală, reprezentând spirala luminoasă în mișcare, este 
potrivit pentru cel ce trebuie vindecat pentru că în această poziție centrele magnetice vibratorii 
ale entității sunt întrerupte din fluxul lor normal. Prin urmare un vârtej posibilitate/probabilitate se 
creează; un nou început este oferit entității prin care entitatea poate alege o configurație a 
deformărilor magnetice a centrelor energetice mai puțin dezechilibrată, blocată ori slăbită. 

Nu putem scoate în evidență suficient cât de importantă este funcția vindecătorului și a 
cristalului, deoarece această capacitate de întrerupere a Luminii trebuie controlată cu inteligență 
intuitivă; inteligența fiind aceea care recunoaște modele energetice care în mod reflex 
recunoaște blocaje, slăbiciuni și alte dezechilibre și care este capabil să vizualizeze prin sinele 
nedeformat și cu ajutorul cristalului o variantă mai puțin deformată a celuilalt sine care trebuie 
vindecat.  

Alte forme care sunt arcuite, în cruce, boltite sau conice produc același tip de intensificare a 
spiralei de lumină ascendentă. Peșterile voastre fiind rotunjite sunt centre de putere datorită 
formei lor.  
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Trebuie să remarcăm că aceste forme sunt periculoase. Suntem cu adevărat mulțumiți pentru 
această oportunitate de a vorbi în detaliu despre acest subiect referitor la forme cum este cea 
piramidală deoarece dorim, ca parte din onoarea/datoria noastră, să afirmăm că există multe 
utilizări greșite pentru aceste forme curbate; deoarece cu amplasament greșit, intenții nesincere 
sau lipsa ființei cristal care să funcționeze ca și canal pentru vindecare, în anumite cazuri în loc 
să se reducă deformările entității, ele se accentuează.  

Este de notat că pământenii construiesc în majoritatea cazurilor case în colțuri sau pătrate care 
nu concentrează puterea. Mai trebuie notat de asemenea că cei care urmează calea spirituală 
au căutat, în decursul timpului în epocile voastre, forme rotunjite, arcuite și ascuțite ca expresie 
a puterii Creatorului.  

Don: Există un unghi de vârf al piramidei care este de maximă eficiență?  

Ra: Sunt Ra. Din nou pentru a conserva energia acestui instrument presupun că intenționezi să 
identifici unghiul de la vârful piramidei care este cel mai potrivit pentru activități de vindecare. 
Dacă forma este destul de mare pentru a conține un complex minte/corp/spirit plasat în poziția 
corectă în interiorul ei, atunci unghiul de aproximativ 76° si 18’ este folositor și potrivit. Dacă 
poziția variază unghiul s-ar putea de asemenea să varieze. Mai departe dacă vindecătorul are 
abilitatea de a distinge deformări energetice cu destulă acuratețe, atunci poziția în orice formă 
piramidală poate fi schimbată până se văd rezultate. Totuși am găsit acest unghi ca fiind foarte 
util. Alte complexe de memorie socială sau subgrupuri au găsit unghiuri de vârf diferite pentru 
utilizări diferite care nu au de a face cu vindecarea ci cu învățarea. Când cineva lucrează cu 
forma de con sau siloz energia pentru vindecare ar fi găsită într-un model circular unic fiecărei 
forme ca funcție de înălțime, lățime și în unghiul de la vârf al formei conului. În aceste cazuri nu 
exista unghiurile de la colțuri. Prin urmare spirala de energia lucrează în mișcare circulară.  

Don: Voi face o afirmație pe care aș dori să o corectezi. În piramida din Giza intuiesc spirala de 
energie împrăștiindu-se la trecerea prin ceea ce numim Camera Regelui și re-focusându-se în 
ceea ce numim Camera Reginei. Ghicesc că energia împrăștiată în Camera Regelui este 
văzută în spectrul de culori de la roșu la violet iar centrele energetice ale entității care urmează 
să fie vindecată trebuie să fie aliniate cu această împrăștiere a spectrului în așa fel încât 
spectrul să se suprapună cu centrele energetice ale entității. Poți corecta această afirmație? 

Ra: Sunt Ra. Putem corecta această afirmație.  
 
Don: Te rog corectează afirmația.  
 
Ra: Sunt Ra. Energia urcând în spirală începe să devină difuză în momentul în care trece prin 
locația unde este plasată Camera Regelui. Totuși deși spiralele continuă să se intersecteze, 
închizându-se și deschizându-se după un model de spirală dublă prin unghiul vârfului, difuzia 
sau tăria spiralei de energiei, roșu la violet, scade dacă vorbim de tărie și intensitate, dar crește 
dacă vorbim de difuzie până când la vârful piramidei rezoluția culorilor folositoare în scopul 
vindecării este forte slabă. Prin urmare poziția Camerei Regelui este aleasă după începutul 
primei spirale care este centrat în poziția Camerei Reginei. Ai putea să îți imaginezi unghiul de 
difuzie ca fiind opus unghiului piramidei dar mai mic decât acesta, fiind undeva intre 33° si 54° 
depinzând de diverse ritmuri ale planetei însăși.  
 
Don: Atunci presupun că dacă pornesc unghiul de la baza Camerei Reginei și construiesc un 
unghi de 33° si 54° din acel loc în așa fel încât jumătate din unghi să fie în jumătatea de 
piramidă unde se găsește camera Regelui, va indica difuzia spectrului, pornind de la punctul de 
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la baza Camerei Reginei; să zicem că dacă folosim un unghi de 40° vom avea o difuzie de 20° 
la stânga axei centrale trecând prin Camera Regelui. Este corect? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă pentru această sesiune. Este corect că 
jumătate din unghiul menționat mai înainte trece prin poziția unde este amplasată Camera 
Regelui. Este incorect să presupui că fundația unghiului este plasată în Camera Reginei. 
Unghiul începe undeva între poziția Camerei Reginei în jos spre nivelul Camerei de Rezonanță, 
deplasat pentru a ajuta activitățile de vindecare.  
 
Această deplasare este dependentă de diversele fluxuri magnetice ale planetei. Poziția Camerei 
Regelui este aleasă în așa fel încât să intersecteze cea mai puternică spirală a fluxului 
energetic indiferent de începutul unghiul de difuzie. Cu toate acestea când trece prin poziția 
Camerei Reginei această energie urcând în spirală este întotdeauna centrată și la putere 
maximă.   
 
Putem răspunde la vreo întrebare scurtă? 
 
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și face 
comunicarea mai bună? 
 
Ra: Sunt Ra. Totul este bine prieteni. Ar fi bine totuși să fiți prevăzători în ce privește limitările 
acestui instrument. Simțim că aliniamentul este excelent la acest moment.  
 
Sunt Ra. Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin 
urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 57 
IUNIE 12, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Pentru început poți da te rog condiția instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest instrument este supus celui mai sever atac psihic. Acest instrument rezistă 
bine datorită rezervelor refăcute de energie vitală precum și o predispoziție pentru un sens al 
proporției pe care voi pământenii îl numiți simțul umorului.   
 
Acest atac are potențialul de a disturba acest contact pentru o scurtă perioadă a spațiu/timpului 
vostru.  
 
Don: Putem face ceva anume, pe lângă ceea ce facem deja, pentru a slăbi acest atac?  
 
Ra: Sunt Ra. Nu puteți face nimic pentru a slăbi acest atac. Înțelegând mecanismul prin care se 
desfășoară ar putea fi de ajutor.    
 
Don: Ai putea să ne explici acest mecanism? 
 
Ra: Sunt Ra. Grupul Orion nu poate acționa direct ci doar prin condiții preexistente ale 
complexelor monte/corp/spirit.  
 
Ca urmare în acest caz, această entitate s-a aplecat după un obiect greu cu o singură mână și 
această acțiune calculată greșit a cauzat o deformare a structurii osoase/musculare la una din 
extremitățile instrumentului. 
 
Ajutorul vostru ar fi util pentru susținerea acestui instrument cu tratament potrivit pentru această 
problemă, care este echivalentă a ceea ce numiți o stare de după operație când oasele nu sunt 
ferm îmbinate. Acest instrument trebuie să fie conștient de tratamentul necesar pentru a evita 
asemenea acțiuni greșit calculate și suportul vostru în obținerea acestei stări de conștientă este 
remarcat și încurajat. 
 
Don: Putem face ceva anume pentru a ușura această problemă care deja există? 
 
Ra: Sunt Ra. Această informație este inofensivă, de aceea o împărtășim chiar dacă este 
neimportantă, lipsindu-i baza teoretică și oferind doar un efect specific temporar.  
 
Încheietura mâinii ar trebui bandajată deoarece este luxată, așa cum numiți această problemă, 
și de asemenea ar putea fi folosit un suport pentru imobilizarea parții drepte a complexului corp 
pentru durata unei zilei. La acel moment simptomele, cum numiți aceste distorsiuni, ar trebui 
reevaluate și aceste operațiuni ajutătoare repetate până când problema este ușurată.  
 
Munca de vindecare, la care fiecare este ucenic, poate fi folosită după dorință. 
 
Trebuie remarcat că un cristal este disponibil.  
 
Don: Despre ce cristal este vorba? 
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Ra: Sunt Ra. Cristalul imperfect dar suficient care se găsește pe degetul de la mâna dreaptă a 
instrumentului. 
 
Don: Poți explica cum să folosesc acest cristal pentru acest scop? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta este o întrebare mare. 
 
În primul rând tu ca și complex minte/corp/spirit, balansează-ți și polarizează-ți sinele, 
conectând lumina interioară cu lumina universală urcând în spirală și curgându-ți în ființă. Tu ai 
făcut exerciții care să regleze procesele necesare. Amintește-ți-le pentru a pregăti ființa 
cristalizată. 
 
Ia apoi cristalul și simți cum energia ta polarizată și potențat-balansată este canalizată în unda 
verde de vindecare prin ființa ta, intrând apoi și activând forma regulară cristalină a luminii 
înghețate care este acel cristal. Cristalul va rezona cu lumina întărită de iubirea întrupată, și 
energia luminii va începe să radieze în modul cerut de vindecător, strălucind, în vibrațiile 
necesare de lumină a energiei vindecătoare, concertate și intensificate înspre câmpul magnetic 
al complexului minte/corp/spirit care urmează să fie vindecat. Această entitate având nevoie de 
vindecare va deschide armura de unde roșie/violet a scutului protector vibrator. Prin urmare 
câmpurile vibratorii interioare de la centru la centru în minte, corp și spirit pot fi întrerupte și 
ajustate pentru o clipă, astfel oferind celui care este vindecat oportunitatea de a alege un 
complex intern de câmpuri energetice și legături vibratorii mai puțin deformat.      
 
Don: Ar trebui celui care vindecă să țină cristalul în mâna dreaptă? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu este corect. Există două configurații recomandate. 
 
În prima, trebuie așezat în jurul gâtului cu un lanț în așa fel încât să așeze cristalul în poziția 
fizică a centrului energetic de unda verde. În a doua lanțul trebuie să atârne din mâna dreaptă 
întinsă deasupra mâinii rânite în așa fel încât cristalul să poată fi legănat astfel încât să se 
producă ajustări de sensibilitate.   
 
Oferim această informație realizând că este nevoie de multă practică pentru a folosi în mod 
eficient această energie a sinelui. Cu toate acestea fiecare are capacitatea de a face acest 
lucru, și dacă această informație nu este urmată cu acuratețe poate fi vătămătoare.  
 
Don: Ar fi un cristal fără defecte mult mai efectiv decât unul cu defecte pe care îl avem pentru 
moment? 
 
Ra: Sunt Ra. Fără a încerca să criticăm prioritățile pe care le aveți, trebuie să remarcăm că 
entitatea balansată sau cristalizată, în acest aranjament, este la fel de critică ca și perfecțiunea 
cristalului folosit.  
 
Don: Are mărimea fizică a cristalului vreo legătură cu efectivitatea cu care ajută vindecarea?   
 
Ra: Sunt Ra. În anumite aplicații legate de vindecare la nivel planetar, acest aspect poate fi 
important. În lucrul cu un complex minte/corp/spirit individual singura cerință este ca acest 
cristal să fie în armonie cu ființa cristalizată. S-ar putea spune că există o limită inferioară pentru 
mărimea a ceea ce numești cristal cu fețe, deoarece lumina trecând prin acest cristal trebuie să 
se împrăștie pe întreaga lățime a spectrului celui care urmează să fie vindecat. În continuare  
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trebuie remarcat că apa este un tip de cristal care este de asemenea eficace, cu toate că nu 
este chiar la îndemână de atârnat de lanț în densitatea voastră.     
 
Don: Dacă poziționez capătul acestui creion pe buric, ar fi acesta punctul unde cristalul ar trebui 
să atârne pentru a se suprapunere cu centrul undei verzi? Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Verificăm măsurătorile. De la 2 la 5.4 centimetri înspre inimă este optim.  
 
Don: Folosind această bucată de lemn, începând de la buric voi determina poziția optimă ca 
fiind la capătul opus al acestei bucăți de lemn. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. 
 
Don: Cum este legat acest procedeu de vindecare de care ne-ai vorbit de vindecarea efectuată 
în Camera Regelui din piramida din Giza? 
 
Ra: Sunt Ra. Există două avantaje în a face această activitate în asemenea configurație de 
forme și dimensiuni.   
 
În primul rând perturbarea sau întreruperea armurii roșu/violet sau carcasei protectoare este 
automată.  
 
În al doilea rând lumina este configurată în șapte culori distincte sau valori de vibrație 
energetică chiar de plasamentul ales în piramidă pentru acest loc, prin urmare permițând 
energiei din interiorul ființei cristalizate concentrată cu ajutorul cristalului, să manipuleze fără 
efort forma nedistorsionată și, am putea spune, delimitată cu grijă a paletei de energii sau culori, 
atât în spațiu/timp cât și în timp/spațiu. Prin urmare ființa fără armură poate fi ajustată rapid. 
Aceasta este de dorit în anumite cazuri mai ales că armura protectoare este partea cea mai 
importantă pentru supraviețuirea complexul corp în această densitate, oferindu-i posibilitatea de 
a rămâne funcțional. Trauma întreruperii acestei vibrații protectoare este atunci redusă. 
 
Folosim această oportunitate pentru a ne face onoarea/datoria de creatori ai formei de piramidă, 
și remarca că nu este necesară folosirea acestei forme pentru activitatea de vindecare, 
deoarece experiența vibrației celui care vindecă a permis complexului vibratoriu al complexelor 
minte/corp/spirit care urmează să fie vindecate, să fie mai puțin vulnerabile la trauma 
întreruperii armurii protectoare. 
 
Mai mult decât atât, precum am spus, puternicul efect de piramidă cu perturbarea lui obligatorie 
a armuri protectoare, când este folosit fără ființă cristalizată, sau este folosit cu rea intenție, sau 
cu o configurație greșită, poate rezulta în agravarea deformării energetice a entității care 
urmează să fie vindecată, aceasta fiind la fel de dăunătoare precum unele produse chimice 
umane care cauzează deformarea câmpurilor energetice în aceeași manieră. 
 
Don: La acest moment există vreun beneficiu pentru folosirea formei de piramidă? 

Ra: Sunt Ra. Răspunsul este afirmativ dacă forma de piramidă este folosită corect. 

Piramida poate fi folosită pentru îmbunătățirea meditației atâta timp cât piramida este construită 
în așa fel încât entitatea poate fi plasată în poziția Camerei Reginei sau entitățile sunt 
amplasate echilibrat în jurul acestui punct central. 
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O formă mică de piramidă plasată sub o porțiune a complexului corp poate energiza acest 
complex corp. Acest lucru trebuie făcut doar pentru perioade de timp scurte care să nu 
depășească 30 de minute. 

Folosirea piramidei pentru a balansa energiile planetare încă funcționează la un nivel redus dar 
datorită schimbărilor muchiilor piramidele nu mai sunt aliniate corect pentru acest tip de 
activitate.  
 
Don: Care este ajutorul sau mecanismul pentru ajutor primit pentru meditație de o entitate 
plasată în poziția așa numitei Camere a Reginei?  

Ra: Sunt Ra. Consideră polaritatea complexelor minte/corp/spirit. Lumina interioară este inima 
existenței tale. Puterea ei egalează puterea voinței tale de a căuta lumina. Poziția unei entități 
sau poziția balansată a unui grup în piramidă intensifică această voință, intensifică 
conștientizarea luminii interioare necesară pentru atragerea de jos în sus a spiralei de lumină 
ascendentă pătrunzând prin polul sud magnetic al ființei. 

Prin urmare acesta este locul celui inițiat pentru a se contopi cu lumina centralizată și purificată 
pătrunzând din exterior, deoarece multe lucruri străine nedorite sau tensiuni vor părăsi această 
entitate atunci când își intensifică căutarea.  
 
Don: Atunci, dacă este folosită forma de piramidă, mi se pare că ar fi necesar să fie făcută 
destul de mare în așa fel încât poziția Camerei Reginei să fie destul de departe de poziția 
Camerei Regelui în așa fel încât să poți folosi poziția energetica de la Camera Reginei fără a fi 
afectat de poziția energetică de la camera regelui. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Pentru această aplicație o formă de piramidă ar putea fi de mărime mai mică dacă 
unghiul de la vârf este mai mic prin aceasta nepermițând existența poziției Camerei Regelui. De 
asemenea eficace pentru această aplicație sunt următoarele forme: siloz, con, dom și „tipi” 
(colibă nativă din America de Nord).  
 
Don: Au formele menționate mai înainte un efect similar cu cel din Camera Regelui sau au doar 
efectul Camerei Reginei? 
 
Ra: Sunt Ra. Formele menționate au doar efectul Camerei Reginei. Trebuie remarcat că o 
entitate puternic cristalizată este echivalentă ca efect cu o poziție de Cameră a Regelui mobilă.   
 
Don: Atunci tu spui că nu este absolut nici o necesitate, folos sau beneficiu în a avea efectul de 
Cameră a Regelui la acest timp al evoluției planetare? 
 
Ra: Sunt Ra. Dacă cei care doresc să fie vindecători ar fi de natură cristalizată și ar oferi cu toții 
servicii celor dorind mai puțină distorsiune, piramida ar fi, ca de obicei, un set de parametrii aleși 
cu grijă pentru a facilita descompunerea luminii și a energiei ei, în așa fel încât să ajute 
catalizatorul de vindecare.   
 
Cu toate acestea, am realizat că pământenii nu sunt înclinați către dorința de puritate suficient 
de mult ca să merite să primească acest cadou puternic care are potențialul de a fi periculos. 
Prin urmare noi sugerăm ca piramida să nu fie folosită pentru vindecare prin metoda tradițională 
a configurației Camerei Regelui pe care noi cu naivitate am dăruit-o pământenilor, doar ca să 
constatăm că folosirea ei a fost total deformată iar învățăturile noastre pierdute. 
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Don: Care ar fi unghiul de vârf recomandat pentru o formă de „tipi” care să ne fie folositoare? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta este la discreția voastră. Principiul formelor circulare, rotunjite sau cu vârf 
este că centrul acționează ca bobină inductivă invizibilă. Prin urmare modelele energetice ale 
acestor forme sunt în spirală și circulare. Ca urmare alegerea pentru cea mai plăcută 
configurație este voastră. Efectul este aproape același.  
 
Don: Există vreo diferență în efect datorată materialului din care a fost făcută construcția? Este 
doar o funcție de geometria formei sau depinde și de alți factori? 
 
Ra: Sunt Ra. Geometria, cum o numiți, sau relația dintre aceste forme în această configurație 
este cea mai importantă.  Este bine să evitați materiale conținând staniu, plumb sau alte metale 
neprețioase. Lemnul, plasticul, sticla și alte materiale sunt considerate potrivite.  
 
Don: Dacă o formă de piramidă ar fi plasată sub o entitate, cum s-ar face asta? Ar fi plasată 
sub pat? Nu înțeleg prea bine cum se energizează entitatea prin „plasarea sub”? Poți explica 
cum se face acest lucru? 
 
Ra: Sunt Ra. Presupunerea ta este corectă. Dacă forma are mărimea potrivită ar trebui plasată 
direct sub pernă sau sub salteaua pe care se odihnește complexul corp.  
 
Atragem din nou atenția că a treia spirală a luminii care „învăluie” urcând de jos în sus este 
foarte vătămătoare pentru o entitate în doză prea mare și nu trebuie folosită timp îndelungat.  
 
Don: Care ar fi înălțimea în centimetri pentru una din aceste piramide pentru a funcționa bine? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu contează. Doar proporția între înălțimea piramidei și perimetrul bazei este 
important. 
 
Don: Care ar trebui să fie această proporție? 
 
Ra: Sunt Ra. Această proporție pe care poți să o deduci și tu ar fi 1,16.  
 
Don: Vrei să spui că suma celor patru baze ar trebui să fie 1,16 înmulțit cu înălțimea piramidei? 
 
Ra: Sunt Ra. Este corect. 
 
Don: Ce vrei să spui când spui că în Camera Reginei a fost locul de inițiere? 

Ra: Sunt Ra. Această întrebare este complexă. Nu putem descrie inițierea în sens foarte 
specific datorită credinței/înțelegerii că acest proces pe care noi l-am oferit acum foarte mulți ani 
de ai voștri nu a fost bine echilibrat. 

Cu toate acestea ești conștient de conceptul de inițiere și realizezi că cere concentrarea ființei 
pe căutarea Creatorului. Noi am sperat că reușim echilibrarea acestei înțelegeri prin enunțarea 
Legi lui Unu care spune că toate lucrurile sunt parte dintr-un Unic Creator. Prin urmare căutarea 
Creatorului este făcută nu doar prin meditație și prin munca celui inițiat, ci și prin trăirea și 
experimentarea fiecărui moment. 
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Inițierea din Camera Reginei are de a face cu abandonarea sinelui unei asemenea dorințe de a 
cunoaște Creatorul în întregime încât lumina purificată curgând spre interior este atrasă în 
formă balansată prin toate centrele energetice, ajungând la centrul indigo si deschizând portalul 
către Inteligența Infinită. Prin urmare entitatea se confruntă cu adevărata viață sau, cum au 
numit-o pământenii, învierea. 
 
Don: Ai menționat de asemenea că piramida a fost folosită pentru învățare. A fost folosit același 
proces sau există diferențe? 
 
Ra: Sunt Ra. Există o diferență. 
 
Don: Ce diferență? 
 
Ra: Sunt Ra. Diferența este prezența altor-sine manifestându-se în spațiu/timp și după un 
anumit timp de studiu în timp/spațiu, pentru scopul de a preda/învăța. În sistemul creat de noi 
școlile au fost independente de piramidă, experiența fiind solitară. 
 
Don: Nu am înțeles prea bine ce ai vrut să spui. Poți da mai multe detalii despre ce ai spus mai 
înainte? 
 
Ra: Sunt Ra. Acesta este un subiect foarte mare. Te rog să reformulezi întrebarea fiind mai 
specific.  
 
Don: Ai dorit să spui că învățătorii din vibrația or densitatea voastră se manifestau în Camera 
Reginei pentru cei inițiați, sau ai vrut să spui altceva? 
 
Ra: Sunt Ra. În sistemul nostru experiențele din Camera Reginei au fost solitare. În Atlantis și 
în America de Sud au fost învățători împărtășind experiențele din piramidă. 
 
Don: Cum a decurs acest proces de învățare – învățare sau predare - în piramidă? 
 
Ra: Sunt Ra. Cum se face de obicei predarea/învățarea și învățarea/predare? 
 
Don: O formă de piramidă periculoasă pentru uzul prezent ar fi o piramida cu patru fețe care să 
fie destul de mare pentru a crea efectul de Camera a Regelui. Este această afirmație corectă? 
 
Ra: Sunt Ra. Această afirmație este corectă cu înțelegerea adițională că unghiul de la vârf de 
76° este caracteristic unei forme puternice.  
 
Don: Atunci bănuiesc că nu ar trebui utilizată o piramidă cu unghiul de la vârf de 76° sub nici o 
formă. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta este la latitudinea voastră. 
 
Don: Voi reformula întrebarea. Bănuiesc că este periculos să utilizăm o piramidă cu un unghi 
de vârf de 76° și voi întreba ce vârf mai mic de 76° ar fi primul unghi care nu ar produce acest 
efect periculos? 
 
Ra: Sunt Ra. Bănuiala ta este corectă. Unghiul mai mic potrivit ar fi orice unghi sub 70°. 
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Don: Mulțumesc. Vreau să continui cu întrebări privitoare la piramidă dar doresc să pun o 
întrebare pe care o are (nume). O voi pune în acest moment. Poți, te rog, să detaliezi pe 
marginea conceptului de spațiu/timp și timp/spațiu și cum depășim limitarea acestui concept și 
la ce nivel de densitate individul încetează să fie afectat de aceste concepte? 

Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare pentru sesiunea curentă. Instrumentul are ceva 
energie vitală rămasă. Cu toate acestea suntem îngrijorați de mărirea senzației de durere a 
acestui complex corp. 

Conceptele de spațiu/timp și timp/spațiu sunt acele concepte descriind cât de matematic este 
posibil relațiile din iluzia voastră, de la ceea ce este vizibil la ceea ce este invizibil. Termenii 
care descriu aceste concept sunt greoi. Cu toate acestea sunt suficienți pentru a oferi o 
explicație. 

În experiențele de căutare mistică a Unității, aceste concepte nu trebuie să fie luate în 
considerație deoarece ele sunt doar parte a sistemului care creează iluzia. Cel care caută, 
caută uniunea cu Creatorul. Unitatea urmează să fie căutată, precum am spus, de către sinele 
balansat care acceptă și este conștient atât de propriile imperfecțiunile aparente cât și de 
propria perfecțiune totală. Odihnind în această stare de conștiență echilibrată entitatea își 
deschide sinele către universul existent. Energia luminii tuturor lucrurilor va fi atrasă atunci de 
căutarea intensă și în locul unde căutarea internă întâlnește „Prana” cosmică, se produce 
revelația Unicului Creator. 

Scopul echilibrării fiecărui centru energetic este ca întâlnirea să se producă la nivelul de vibrație 
al undei Indigo, ca urmare făcând contact cu Inteligența Infinită și dizolvând toate iluziile. 
Ajutorul pentru alți-sine este automat în energia eliberată care se generează în această stare de 
conștiență. 

Distorsiunile spațiu/timp și timp/spațiu cum sunt înțelese nu au influență decât în a treia 
densitate. Cu toate acestea a patra, a cincea și într-o oarecare măsura a șasea densitate există 
într-un anume sistem de spațiu/timp și timp/spațiu polarizat. 

Calculele necesare mișcării de la un sistem la altul prin dimensiuni este întrucâtva dificil. Prin 
urmare noi avem mare dificultate împărtășind concepte numerice cu voi și folosim această 
oportunitate pentru a repeta rugămintea de a verifica numerele noastre și a cere clarificări 
pentru acelea care vă par suspecte.  
 
Aveți o întrebare scurtă înainte de a părăsi acest instrument? 
 
Don: Dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și a face comunicarea mai 
bună? 
 
Ra: Sunt Ra. Totul este în armonie. Vă salutăm cu bucurie.  Ajustările sunt satisfăcătoare.   
 
Sunt Ra. Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului, Infinitului Creator. Bucurați-vă, 
prin urmare, în puterea și pacea Unicului, Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 58 
IUNIE 16, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Poți, te rog, să îmi dai condiția instrumentului? 

Ra: Sunt Ra. Condiția instrumentului este așa cum am menționat în sesiunea precedentă cu 
excepția faptului că problemele fizice menționate au crescut într-o oarecare măsură.   
 
Don: Poți spune care este cauza măririi problemelor fizice? 

Ra: Sunt Ra. Problemele fizice de această natură au început, cum spuneam, datorită excesului 
de activitate a unei părți slăbite, cum numești această problemă, a complexului corp. 
Înrăutățirea condiției este datorată naturii acestei probleme pe care o numiți artrită. Odată 
această problemă începută nu poate fi prevăzut cât va dura sau când se va înrăutăți ori 
îmbunătăți starea. 
 
Don: Am încercat vindecarea cu diamantul. Am încercat ambele metode, cu acest cristal 
atârnând în jurul gâtului precum și atârnând de lanț din mana mea dreaptă. Cred că pentru ca 
munca mea să aibă cel mai bun efect asupra încheieturii ar trebui să atârn cristalul la o distanță 
de doar unu sau doi centimetri ținându-l direct deasupra încheieturii. Este corect? 

Ra: Sunt Ra. Această metodă ar fi potrivită dacă ai avea experiență la arta vindecării. Ca să 
lucrezi cu un asemenea cristal puternic în timp ce nu ești capabil să percepi fluxul magnetic al 
corpurilor subtile, este poate la fel ca recomandând unui începător cu un ferăstrău și cuie să 
construiască Vaticanul. 

Există o mare artă în folosirea cristalului oscilând. La momentul acesta în dezvoltarea ta ar fi 
bine să folosești cristale mai puțin puternice în determinarea nu doar a centrelor energetice 
fizice majore, dar și centrele energetice fizice secundare și terțiare, iar apoi pentru găsirea 
centrelor energetice corespunzând corpurilor subtile. În acest fel îți activezi vederea interioară 
proprie. 

Don: Ce tip de cristal ar trebui folosit în acest caz?       
 
Ra: Sunt Ra. Poți folosi orice greutate de formă simetrică atârnată, deoarece scopul este nu de 
a disturba sau manipula aceste centre energetice ci doar de a le localiza și de a deveni 
conștient de cum sunt simțite când sunt în formă balansată sau în formă nebalansată sau 
blocată. 

Don: Este corect să presupun că ceea ce trebuie făcut este să atârn o greutate la aproximativ 
60 de centimetri din mâna mea și să o plasez deasupra unui corp și când greutatea începe să 
se miște într-o mișcare circulară în direcția acelor de ceasornic  ar indica un centru energetic 
neblocat? Este corect? 

Ra: Sunt Ra. Măsurătoarea de la mână la greutate este neimportantă și este la discreția ta. 
Mișcarea circulară indică un centru energetic neblocat. Cu toate acestea unele entități sunt 
polarizate opus altora și prin urmare este bine de testat forma spiralelor normale de energie 
înainte de începerea procedurii. 

Don: Cum se face acest test? 
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Ra: Sunt Ra. Testul se face prin ținerea prima dată a greutății deasupra mâinii proprii 
observând configurația proprie. Apoi se repetă procedura folosind mâna altui-sine. 

Don: În cazul instrumentului suntem îngrijorați cu privire la vindecarea încheieturilor și mâinilor. 
Ar trebui în acest caz testat centrul energetic a încheieturii mâinii instrumentului? Este corect? 

Ra: Sunt Ra. V-am dat informații generale privitoare la această formă de vindecare și v-am 
explicat condiția instrumentului. Există o line dincolo de care informația este o încălcare a Legii 
Confuziei.   

Don: Aș dori să urmăresc modelele energetice și ceea ce se întâmplă de fapt în aceste modele 
precum și curgerea energiei în câteva instanțe. Voi lua prima dată forma de piramidă și voi 
urmări energia care este focalizată cumva de această formă. Voi face o afirmație și te voi lăsa 
să o corectezi. 

Cred că piramida poate fi orientată oricum și oferă într-o oarecare măsură focalizarea energiei 
urcând în spirală dar cea mai mare focalizare de energie apare când o față a piramidei este 
orientată perfect paralel cu nordul magnetic. Este adevărat? 

Ra: Sunt Ra. Aceasta este în mare corect, cu o clarificare. Dacă un colț este orientat spre 
nordul magnetic focalizarea energie de asemenea va spori.  

Don: Vrei să spui că dacă trag o linie prin două colțuri opuse ale piramidei la bază și o îndrept 
spre nordul magnetic – astfel încât va fi exact 45° de la orientarea unei fețe îndreptate spre 
nordul magnetic – va lucra la fel de bine? Este asta ceea ce vrei să spui? 

Ra: Sunt Ra. Va lucra mult mai bine decât dacă forma de piramidă ar fi nealiniată. Dar nu ar fi 
chiar la fel de eficientă precum este configurația menționată prima dată.  

Don: Presupunând că aliniamentul ar rămâne același ar lucra forma de piramidă la fel de bine 
cu vârful în sus ca și cu vârful în jos luând ca punct de referință suprafața pământului?  
 
Ra: Sunt Ra. Nu înțelegem întrebarea. Forma de piramidă întoarsă cu vârful în jos inversează 
efectul de piramidă. Mai mult este dificil de construit o asemenea structură orientată în jos. 
Poate am înțeles greșit întrebarea.  
 
Don: Am folosit această întrebare doar pentru a înțelege modul în care piramida focalizează 
lumina, nu pentru scopul de a o folosi în acest fel. Spuneam doar că dacă am construi o 
piramidă cu vârful în jos ar focaliza la poziția Camerei Reginei sau în același loc în care 
focalizează când este orientată cu vârful în sus? 
 
Ra: Sunt Ra. În acest fel ar lucra doar dacă pentru un anumit motiv polaritatea entității ar 
inversată.         
 
Don: Atunci liniile energiei urcând în spirală – au ele originea într-o poziție înspre centrul 
pământului și radiază spre exterior din acel punct? 
 
Ra: Sunt Ra. Forma de piramidă este un colector care trage energia care intră de la ceea ce 
numești fundație sau bază și permite acestei energii să urce către vârful acestei forme în 
spirală. Acest lucru se întâmplă și când forma de piramidă este cu susul în jos. Energia în acest 
caz nu este energia pământului, dacă am înțeles bine întrebarea, ci energia luminii care este 
omniprezentă.  
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Don: Contează dacă piramida este solidă sau este construită din patru fețe subțiri, sau există 
vreo diferență de efect între aceste două construcții? 
 
Ra: Sunt Ra. Ca și colector de energie forma în sine este unica cerință. Din punct de vedere 
practic al complexelor corp pământene, dacă cineva urmează să găzduiască un sine în 
interiorul unei asemenea forme, este bine ca această formă să aibă fețele solide pentru a evita 
inundarea cu stimuli exteriori. 
 
Don: Atunci dacă folosesc un cadru de fire care este format din patru bucăți de fir unite la vârf și 
trase apoi în jos către bază, și piramida ar fi total deschisă, această structură va cauza același 
efect asupra energiei care urcă în spirală? Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Conceptul unui cadru ca fiind egalul unei forme solide este corect. Cu toate 
acestea sunt multe metale care nu sunt recomandate pentru folosirea în construirea formelor de 
piramidă proiectate să ajute procesul meditativ. Metalele care sunt recomandate sunt cele 
numite scumpe în sistemul vostru bancar. De asemenea ar fi utile materiale naturale cum este 
lemnul sau materiale produse de om cum este  plasticul.  
 
Don: De ce lumina care urcă în spirală este focalizată de ceva atât de deschis și simplu ca 
patru tije de lemn unite sub un unghi la vârf? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest concept devine evident dacă îți imaginezi lumina în sens metafizic ca fiind 
apa și forma de piramidă ca fiind pâlnia.   
 
Don: Mulțumesc. Nu vreau să încep un subiect fără importanță. Am presupus că doriți să pun 
întrebările despre piramidă datorită faptului că prezintă un anumit pericol pentru cei care o 
folosesc greșit. 
 
Încerc să înțeleg felul în care lucrează lumina și încerc să îmi fac o idee despre cum lucrează 
totul împreună și speram că întrebările despre piramidă mă vor ajuta să înțeleg a treia revelație, 
care este Lumina. Cum o înțeleg eu, forma de piramidă acționează ca o pâlnie mărind 
densitatea energiei astfel încât individul va avea de fapt o intensitate mai mare a revelației a 
treia. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. În general această afirmație este adevărată.  
 
Don: Atunci forma pură cristalină, precum cea a diamantului, pe care ați menționat-o ca fiind 
lumină înghețată - se pare că această manifestare a luminii din a treia densitate este cumva o 
fereastră sau mecanism de focalizare pentru a treia revelație în sens general. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este fundamental corect. Cu toate acestea trebuie remarcat că doar 
voința entității cristalizate va cauza curgerea luminii inter-dimensionale prin acest diamant. Cu 
cât este mai echilibrată entitatea și cu cât este mai regularizat cristalul, cu atât efectul este mai 
profund. 
 
Don: Zilele acestea există mulți oameni care îndoaie metal și alte lucruri asemănătoare folosind 
mintea. Ce se întâmplă în acest caz? 
 
Ra: Sunt Ra. Ceea ce se întâmplă în acest caz poate fi legat de influența celei de a doua 
spirale de lumină din piramidă, când este folosită de entitate. Deoarece a doua spirală se 
termină la vârf, lumina poate fi asemănată cu un fascicul de laser în sens metafizic și când, 
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direcționată cu inteligență, poate cauza îndoirea metalelor nu doar în interiorul piramidei, acesta 
este tipul de energie care este accesat de cei capabili de focalizarea spiralei de lumină 
ascendentă. Așa ceva este posibil prin contactul la nivel de undă indigo cu Energia Inteligentă.  
 
Don: De ce pot acești oameni face asemenea lucru? Nu par a fi antrenați pentru așa ceva, sunt 
doar capabili să îl facă. 
 
Ra: Sunt Ra. Își amintesc disciplinele necesare pentru această activitate care sunt folositoare în 
altă densitate de vibrație experimentală de o altă culoare.  
 
Don: Deci spui că nu sunt de ajutor în această densitate? Vor fi de folos în a patra densitate a 
planetei în viitorul foarte apropiat? 
 
Ra: Sunt Ra. Scopul acestui mod de a concentra energia este de a construi nu de a distruge, și 
poate fi foarte folositor ca alternativă pentru metodele de construcție din a treia densitate.  
 
Don: Sunt de folos pentru vindecare? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu.  
 
Don: Există vreun avantaj în a încerca dezvoltarea acestor abilități de a îndoi metalul? Ce 
încerc să întreb este dacă sunt aceste caracteristici un semn de dezvoltare a unei entități or 
este de fapt cu totul altceva? De exemplu în timp ce o entitate se dezvoltă în indigo ar fi această 
dezvoltare indicată de abilitatea entității de a îndoi metalul? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare complexă a acestei sesiuni. 
 
Hai să specificăm cele trei spirale de energie ale luminii pe care le exemplifică piramida. În 
primul rând spirala fundamentală care este folosită pentru studiu și pentru vindecare. În al 
doilea rând spirala către vârf care este folosită pentru construit. În al treilea rând spirala care se 
întinde de la vârf care este folosită pentru energizare.  
 
Contactul cu unda indigo nu are nevoie de a se remarca prin nici un dar sau semn de felul celor 
menționate de tine. Există unii a căror energie de culoare indigo corespunde unei ființe pure și 
nu se manifestă niciodată, și cu toate acestea toată lumea este conștientă de progresul unei 
asemenea entități. Alții continuă în formă nemanifestată căutând Inteligența Infinită. 
 
Prin urmare manifestarea este un semn mai puțin important decât ceea ce se simte sau se 
intuiește despre complexul minte/corp/spirit. Această trăire de culoare violet este mult mai 
relevantă pentru noi. 
 
Sunt ceva întrebări scurte sau mici lucruri de clarificat înainte de a părăsi acest instrument? 
 
Don: Aș fi avut o întrebarea despre ce ai vrut să spui prin a ”treia spirală” și dacă este prea 
lungă voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și face 
comunicarea mai bună? 
 
Ra: Sunt Ra. Vom răspunde pe scurt. Poți întreba mai pe larg dacă găsești necesar într-o altă 
sesiune. 
 
Dacă  îți imaginezi flacăra unei lumânări, vei vedea a treia spirală. 
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Acest instrument este bine balansat. Îmbrăcămintea este bine aliniată. Sunteți conștiincioși.   
 
Sunt Ra. Vă las pentru acum în iubirea și lumina Unicului, Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin 
urmare, în puterea și pacea Unicului, Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 59 
IUNIE 25, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Ai putea în primul rând da condiția instrumentului și de ce se simte atât de obosită? 
 
Ra: Sunt Ra. Condiția instrumentului este precum a fost stabilită anterior. Nu putem încălca 
Liberul vostru Arbitru discutând întrebarea din urmă.  
 
Don: Ar fi o mai mare protecție pentru instrument dacă (nume) s-ar muta în partea cealaltă a 
patului? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu. 
 
Don: La sfârșitul celui de al doilea ciclu major existau pe pământ câteva sute de mii de oameni. 
Azi există peste patru miliarde de oameni pe pământ. Au fost cele peste patru miliarde de 
oameni care sunt încarnați azi în planele pământene, neîncărcați la acea vreme, sau au venit 
din altă parte în ultimii 25.000 de ani? 
 
Ra: Sunt Ra. Sunt trei diviziuni de bază pentru originea acestor entități. 
 
În primul rând cea mai mare parte, sunt aceia de pe planeta pe care o numiți Maldek, care au 
devenit capabili să se ridice din nou la a treia densitate și au fost treptat dezlegați din limitarea 
de formă pe care și-au autoimpus-o. 
 
În al doilea rând sunt acei novici proveniți dintr-o sursă alternativă de intrare în a treia densitate 
a căror modele vibratorii se potrivesc centrului de experiență pământean. Aceștia au început să 
fie acceptați pe planetă prin procesul încarnării.  
 
În al treilea rând, în aproximativ ultimii 200 de ani pământeni, v-ați confruntat cu multe vizite ale 
Rătăcitorilor. Trebuie remarcat că toate oportunitățile posibile pentru încarnare sunt acceptate la 
acest moment datorită procesului de recoltare de pe pământ și a posibilităților pe care acesta îl 
oferă.  
 
Don: Doar pentru a clarifica, ai putea să spui aproximativ câte complexe minte/corp/spirit au 
fost transferate pe pământ la începutul acestei perioade de 75.000 de ani din urmă? 
 
Ra: Sunt Ra. Transferul cum îl numești a fost gradual. Peste două miliarde de suflete sunt cei 
de pe Maldek care au făcut tranziția cu succes.   
 
Aproximativ 1.9 miliarde de suflete, din multe porțiuni ale creației, au intrat de asemenea în 
această experiență în decursul timpului. Diferența sunt aceia care au trăit primele doua cicluri 
pe această planetă sau care au venit la un oarecare moment ca Rătăcitori; unii Rătăcitori fiind 
pe această sferă pentru multe mii de ani, alții venind mult mai recent.  
 
Don: Încerc să înțeleg cele trei spirale de lumină din forma de piramidă. Aș dori să pun întrebări 
despre fiecare. 
 
Prima spirală începe sub Camera Reginei și se sfârșește în Camera Regelui. Este corect? 
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Ra: Sunt Ra. Nu este corect. Prima noțiune a spiralei de lumină ascendentă este acea de 
cupă, energia luminii fiind scobită de atracția formei de piramidă prin baza formei. Ca urmare 
prima configurație este o semi-spirală.  
 
Don: Este acest fenomen similar cu vârtejul care se formează când dai drumul apei dintr-o 
cadă? 
 
Ra: Sunt Ra. Este corect, cu excepția faptului că în exemplul tău acțiunea este cauzată de 
gravitație, în timp ce vârtejului din cazul piramidei este cauzat de faptul că spirala de lumină 
ascendentă este atrasă de câmpul electro-magnetic generat de forma de piramidă. 
 
Don: Atunci prima spirală după semi-spirală este spirala folosită pentru studiu și vindecare. 
Relativ la Camera Reginei unde începe și unde se termină această spirală? 
 
Ra: Sunt Ra. Spirala care este folosită pentru studiu și vindecare începe la, sau puțin sub 
poziția Camerei Reginei depinzând de ritmul Pământului și a Cosmosului. Trece prin poziția 
Camerei Regelui într-o formă accentuat-delimitată și se sfârșește aproximativ la punctul unde 
treimea de vârf a piramidei produce intensificarea energiei.  
 
Don: Prima spirală este evident diferită de a doua și a treia spirală din moment ce are o utilizare 
diferită și proprietăți diferite. Atunci a doua spirală începe la sfârșitul primei spirale și urcă până 
la vârf. Este corect?  
 
Ra: Sunt Ra. Este parțial corect. Spirala vastă este atrasă în vârtejul vârfului piramidei. Apoi o 
parte din energia luminii aparținând culorii roșii din spectru, fiind de o natură mai intensă, 
produce o a doua spirală cauzând o enormă creștere și focalizare a energiei care apoi poate fi 
folosită pentru munca de construit. 
 
Don: Apoi a treia spirală radiază de la vârful piramidei. Este corect? 
 
Ra: Sunt Ra. A treia spirală face într-adevăr acest lucru. Este corect. Este important să ții cont 
de semi-spirala fundație care alimentează cu prana următoarelor trei spirale de lumină 
ascendentă. 
 
Don: Acum încerc să înțeleg ce se întâmplă în cursul acestui proces. Voi numi prima semi-
spirală poziția zero și celelalte trei spirale unu, doi și trei, prima spirală fiind pentru studiu și 
vindecare. Ce schimbare se petrece în lumină de la poziția zero la prima spirală care să facă 
această primă spirală compatibilă pentru vindecare? 
 
Ra: Sunt Ra. Prana culeasă de forma de piramidă câștigă coerență energetică de direcție. 
Termenul “ Spirală de lumină ascendentă” nu este o indicație a conceptului pământean de sus 
și jos, ci o indicație a conceptului a ceea ce aspiră către sursa iubirii și a luminii.  
 
Prin urmare toată lumina sau Prana urcă în spirală dar direcția ei nu este organizată și din acest 
motiv nu este folositoare. 
 
Don: Pot să presupun atunci că din fiecare punct din spațiu lumina radiază în iluzia noastră sub 
un unghi solid de 360° și că această cupă cu formă de piramidă creează apoi coerență în 
această radiație ca un mecanism de focalizare? Este corect?  
 
Ra: Sunt Ra. Este corect și exact. 
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Don: Atunci prima spirală are un factor diferit de coeziune, ca să îl numim așa, de a doua 
spirală. Care este diferența între prima și a doua spirală?  
 
Ra: Sunt Ra. În timp ce lumina este rotită la ceea ce tu ai numit poziția zero atinge punctul de 
întoarcere. Acesta acționează ca o comprimare a luminii multiplicând enorm coerența și 
organizarea. 
 
Don: În acest caz sunt coerența și organizarea multiplicate încă o data la începutul celei de a 
doua spirale? Este doar un efect de dublare sau unul de mărire?  
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este greu de discutat cu vocabularul vostru. Nu există efect de dublare 
ci o transformare peste granițele dimensiunii, în așa fel încât lumina care lucrează pentru cei ce 
o folosesc în configurație spațiu/timp – timp/spațiu, devine lumină lucrând în ceea ce ai putea 
considera o configurație inter-dimensională timp/spațiu – spațiu/timp. Aceasta cauzează o 
aparentă difuzie și slăbire a spiralei energetice. Cu toate acestea în poziția a doua, cum ai 
numit-o, poate fi făcut lucru inter-dimensional. 
 
Don: În piramida din Giza nu există o cameră la poziția a doua. Ați construit vreodată o cameră 
la poziția a doua pentru a o folosi în alte piramide pe alte planete?  
 
Ra: Sunt Ra. Această poziție este folositoare doar pentru cei care au abilități de a fi conductori 
pentru acest tip de spirală focalizată. Nu ar fi înțelept ca cineva să predea asemenea discipline 
entităților din a treia densitate. 
 
Don: Atunci a treia spirală radiind de la vârful piramidei spui că este folosită pentru energizare. 
Poți explicita ce vrei să spui prin “energizare”? 

Ra: Sunt Ra. Spirala a treia este foarte încărcată cu efecte pozitive rezultate din Prana 
direcționată și acela care este plasat deasupra unei asemenea forme va primi șocuri care 
energizează câmpul electro-magnetic. Acest lucru poate fi foarte stimulant în aplicațiile mentale 
și corporale din a treia densitate. Cu toate acestea dacă este permisă expunerea îndelungată 
asemenea șocuri ar putea traumatiza entitatea.  
 
Don: Există alte efecte ale formei de piramidă pe lângă spiralele de care tocmai am vorbit?  
 
Ra: Sunt Ra. Există mai multe. Însă utilitatea lor este limitată. Folosirea poziției camerei de 
rezonanță este acea care provoacă abilitatea unui inițiat de a se confrunta pe sine. Acesta este 
un tip de test mental care poate fi folosit.  Este puternic și destul de periculos. 
 
Carcasa exterioară a formei de piramidă conține mici vârtejuri de energie a luminii care în 
mâinile unor ființe cristalizate capabile sunt folositoare pentru diferite activități subtile pentru 
vindecarea corpurilor invizibile care afectează corpul fizic.  
 
Alte locuri asemănătoare sunt acelea unde somnul perfect poate fi obținut și procesul de 
îmbătrânire inversat.  
 
Don: Care este poziția unde se obține inversarea procesului de îmbătrânire?  
 
Ra: Sunt Ra. Aproximativ de la 5 la 10° deasupra și sub poziția Camerei Reginei în formele 
ovale pe fiecare față a piramidei cu patru fețe extinzându-se în interiorul formei solide 
aproximativ un sfert din distanța către poziția Camerei Reginei. 
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Don: Cu alte cuvinte dacă aș intra imediat înăuntrul zidului piramidei un sfert din distanță dar 
încă rămânând trei sferturi din distanța de la centrul la aproximativ nivelul de deasupra și de sub 
Camera Reginei aș găsi acea poziție?  
 
Ra: Sunt Ra. Această descriere este aproximativ corectă. Trebuie să îți imaginezi o dublă 
lacrimă extinzându-se atât în planul feței piramidei cât și în jumătatea către Camera Reginei 
extinzându-se deasupra și dedesubtul ei. Ai putea înțelege această poziție ca o poziție de unde 
lumina a fost absorbită în spirală și de unde apoi ea se întinde din nou. Această poziție este 
ceea ce ai putea numi „Prana Vacuum”. 
 
Don: De ce ar inversa această poziție procesul de îmbătrânire?  
 
Ra: Sunt Ra. Îmbătrânirea este o funcție de efect al variatelor câmpuri electro-magnetice 
asupra câmpului electro-magnetic al complexului minte/corp/spirit. În această poziție nu există o 
interferență sau turbulență a câmpurilor și nici vreo activitate în complexul câmpului electro-
magnetic al complexului minte/corp/spirit căruia îi este permis prin urmare să se balanseze în 
întregime. Oricum vacuumul absoarbe orice asemenea turbulență. Din acest motiv entitatea nu 
simte nimic și este suspendată.  
 
Don: Funcționează corect forma de piramidă construită în curtea noastră?  Este construită și 
aliniată corect? 
 
Ra: Sunt Ra. Este construită în toleranțe bune dar nu este perfectă. Însă aliniamentul ei ar 
trebui să fie asemeni acestui loc de odihnă pentru eficientă maximă. 
 
Don: Vrei să spui că una din muchiile bazei ar trebui aliniată 20° la est de nord?  
 
Ra: Sunt Ra. Acel aliniament ar fi eficace. 
 
Don: Înainte ai afirmat că una din muchiile bazei ar trebui aliniată cu nordul magnetic. Care 
aliniament este mai bun, aliniamentul cu nordul magnetic sau aliniamentul cu 20° est de nordul 
magnetic?  
 
Ra: Sunt Ra. Această decizie este la discreția ta. Aliniamentul potrivit pentru voi cei de pe 
această planetă la acest moment este nordul magnetic. Însă întrebarea ta s-a referit în mod 
specific la structura care a fost folosită de entități a căror vârtejuri energetice au fost mai 
armonioase, am putea spune, cu orientarea de culoare adevărată verde. Aceasta ar fi cu 20° 
est de nord. 
 
Există avantaje pentru fiecare orientare. Efectul este mai puternic la nordul magnetic și poate fi 
simțit mai clar. Energia, deși slabă, venind de la direcția acum distantă dar curând supremă, 
este mai utilă.  
 
Alegerea vă aparține. Este o alegere între cantitate și calitate sau ajutor pentru meditație în 
bandă largă sau bandă îngustă  
 
Don: Când axa planetară se realiniază, se realiniază 20° est de nord pentru a se conforma 
vibrației verzi?  
 
Ra: Sunt Ra. Ne temem că aceasta va fi ultima întrebare deoarece această entitate se 
confruntă cu o mărire rapidă a distorsiunii spre ceea ce voi numiți durerea complexului corp. 
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Toate indicațiile arată că acest lucru se va întâmpla. Nu putem vorbi cu certitudine dar suntem 
conștienți că materialele cu densitate mai mare sau mai mică vor fi atrase în combinație cu 
energiile mai dense mai ușoare care dau Logosului vostru modalitățile de acțiune pe tărâmurile 
existenței. 
 
Aveți o întrebare scurtă în acest moment?  
 
Don: Doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și comunicarea mai 
bună? 
 
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Suntem conștienți de dificultățile cu care vă confruntați la acest 
moment, dar ele nu se datorează lipsei voastre de grijă sau dedicație.  
 
Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 60 
IULIE 1, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Când am vorbit în ultima sesiune de „șocuri energizante” venind de la vârful piramidei, ai 
intenționat să spui că ele vin la intervale și nu constant? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceste șocuri energizante vin la intervale discrete, dar la o formă de piramidă care 
funcționează optim vin foarte, foarte apropiate unele de altele. Într-o formă de piramidă la care 
dimensiunile s-au modificat, energia nu va fi eliberată cu regularitate sau în cuante, cum s-ar 
putea spune ca să fie mai pe înțelesul vostru. 
 
Don: Următoarea afirmație pe care o voi face ar putea fi sau nu fi edificatoare pentru mine în 
investigarea energiei piramidei, dar mi-a venit ideea că efectul a ceea ce numim Triunghiul 
Bermudelor poate fi posibil datorită unei piramide uriașe aflată sub apă care eliberează această 
a treia spirală la intervale discrete variabile. Entități sau ambarcațiuni care sunt în vecinătate vor 
avea într-un fel spațiul/timpul continuum schimbat. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. 
 
Don: Atunci această a treia spirală are efect energizant care, dacă este destul de puternic, va 
schimba de fapt spațiu/timpul continuum. Este vreun folos sau valoare în acest tip de încărcare? 
 
Ra: Sunt Ra. În mâinile cuiva de a cincea densitate sau mai înaltă, această energie poate fi 
folosită pentru a comunica informație, iubire sau lumină la distanțe vaste, dar care cu această 
energie pot fi considerate salturi trans-dimensionale. De asemenea există posibilitatea de a 
călători folosind această formă de energie.  
 
Don: Ar fi acest mod de a călători de tip instantaneu asemeni celui folosit de entitățile din a 
șasea densitate sau ceea ce descrii acum se referă la efectul de praștie? 
 
Ra: Sunt Ra. Modul de a călători menționat primul este cel de care vorbim acum. Trebuie 
remarcat că pe măsură ce o entitate învață, să zicem, lecțiile sau disciplinele personalității, 
fiecare din aceste configurații ale Pranei devine disponibilă fără ajutorul acestei forme de 
piramidă. Cineva ar putea vedea piramida din Giza ca pe o bază de antrenament metafizic.   
 
Don: Atunci este marea piramidă de sub apă de lângă coasta Floridei una din piramidele de 
echilibrare  pe care le-a construit Ra, sau a fost construită de către un alt complex de memorie 
socială, și dacă da, care este acel complex de memorie socială? 
 
Ra: Sunt Ra. Acea piramidă de care vorbești a fost una din cele a căror construcție a fost 
ajutată de entități din a șasea densitate aparținând complexului de memorie socială care lucra 
la acel moment cu cei din Atlantis, și s-a întâmplat înaintea perioadei în care noi am lucrat cu 
cei pe care voi îi numiți Egipteni. 
 
Don: Ai menționat că ați lucrat cu un alt grup decât cei din Egipt. Cine au fost ei? 
 
Ra: Sunt Ra. Acele entități erau din America de Sud. Ne-am împărțit forțele pentru a lucra cu 
aceste două culturi. 
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Don: Forma de piramidă, dacă înțeleg bine, a fost considerată de către complexul vostru de 
memorie socială la acel moment de supremă importantă ca ajutor de antrenament pentru 
dezvoltarea spirituală. La acest moment în evoluția planetei se pare că plasați foarte puțină 
emfază, sau de loc, în această formă.  Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Este onoarea/datoria noastră să încercăm eliminarea distorsiunilor 
care au fost cauzate în modul de gândire al pământenilor și în activitățile unora dintre entitățile 
pământene de folosirea acestei forme. Nu negăm că asemenea forme sunt eficace nici nu 
ascundem esența generală a acestei eficacități. Cu toate acestea dorim să oferim înțelegerea 
noastră, așa limitată cum este, și anume că în ciuda credinței noastre naive de acum multe mii 
de ani pământeni, forma optimă pentru inițiere nu există.  
 
Permiteți-ne să aprofundăm acest punct. Când am fost ajutați de entitățile din a șasea densitate 
pe durata propriilor experiențe din a treia densitate noi, fiind fundamental mai puțin războinici, 
am găsit aceste învățături ca fiind de ajutor. În naivitatea noastră în a treia densitate nu am 
dezvoltat sisteme de relații bazate pe troc sau sisteme monetare de putere. Noi am fost de fapt 
o planetă de a treia densitate mai filozofică decât este a voastră și metoda noastră de polarizare 
a fost centrată mai ales pe înțelegerea transferurilor de energie sexuală și pe găsirea relațiilor 
cele mai potrivite între sine și alt-sine.   
 
Noi am petrecut o mult mai mare porțiune din spațiu/timpul nostru lucrând cu ființa 
nemanifestată. În această atmosferă mai puțin complexă a fost cu adevărat instructiv să 
dispunem de aceste dispozitive pentru învățat/predat și am beneficiat de pe urma lor fără a 
suferi distorsiunile care am văzut că apar între pământeni.  
 
Am consemnat aceste diferențe cu meticulozitate în Marea Cronică a Creației pentru a fi siguri 
că o asemenea naivitate nu se va mai repeta.  
 
La acest spațiu/timp credem că putem fi de folos afirmând că piramida pentru meditație, 
împreună cu alte forme rotunjite sau arcuite sau ascuțite circulare, pot fi de ajutor pământenilor. 
Cu toate acestea observația noastră este că datorită complexității influențelor asupra ființei 
nemanifestate la acest spațiu/timp între oamenii planetei, este cel mai bine ca progresul 
complexelor minte/corp/spirit să se producă fără ajutoare de antrenament, cum le-am numit, 
deoarece când este folosit un ajutor de antrenament o entitate își asumă Legea 
Responsabilității pentru rata mărită de învățat/predat. Dacă această înțelegere mai mare, dacă 
ne este permis să folosim acest termen impropriu, nu este aplicată în experiența din fiecare 
moment a unei entități, atunci efectul dispozitivului de antrenament devine negativ. 
 
Don: Mulțumesc. Nu știu dacă această întrebare va rezulta în informație folositoare, dar simt că 
trebuie să o pun. Ce a fost „Chivotul Legământului” și la ce a fost folosit? 
 
Ra: Sunt Ra. „Chivotul Legământului” a fost locul în care au fost așezate lucrurile cele mai sfinte 
după înțelegerea celui numit Moise. Lucrurile așezate în acel loc au fost descrise de pământeni  
ca fiind două table numite Zece Porunci. Nu au existat două table. A fost un document scris pe 
un sul. Acesta a fost așezat împreună cu alte documente despre creație și despre Unicul 
Creator scrise cu credință de diverse alte entități.  
 
Acest Chivot a fost proiectat pentru a constitui locul de unde preoții, cum îi numiți pe cei înclinați 
spre dorința de a își servi frații, să își tragă puterea și să simtă prezența Unicului Creator. Însă 
trebuie remarcat că acest întreg aranjament a fost proiect nu de cel cunoscut Confederației ca 
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Yahweh, ci mai de grabă a fost proiectat de către entități negative alegând, această metodă 
pentru a crea o elită numită „Fii lui Levi”  
 
Don: Atunci a fost acesta un dispozitiv pentru comunicare? Ai spus că ei absorbeau putere din 
el. Ce fel de putere? Cum lucra acea putere?   
 
Ra: Sunt Ra. Acesta a fost încărcat prin mijloacele materiale din care a fost construit, fiindu-i dat 
un câmp electro-magnetic. În acest fel a devenit un obiect de putere, iar pentru aceia a căror 
credință este nepătată de nelegiuire ori separație, această putere proiectată cu scop negativ 
devine pozitivă și până în ziua de azi a rămas așa pentru cei în armonie cu experiența 
serviciului. Deși forțele negative au avut succes parțial, Moise, cum s-a numit această entitate, 
fiind orientat pozitiv a dat oamenilor de pe planetă posibilitatea unei căi complet pozitive către 
Infinitul Creator. 
 
Acest lucru este comun fiecăruia din sistemele religioase ortodoxe care au devenit cumva 
amestecate în orientare, dar cu toate acestea oferă o cale pură spre Unicul Creator găsită de 
căutătorul pur.  
 
Don: Unde este „Chivotul Legământului” acum? Unde se află? 
 
Ra: Sunt Ra. Ne abținem din a răspunde acestei întrebări datorită faptului că încă există și prin 
localizare ar însemna o încălcare a datoriei față de pământeni.  
 
Don: Încerc să înțeleg energiile creației, m-am gândit că nu înțeleg de ce căldura nefolositoare 
este generată în timp ce planeta noastră trece din a treia în a patra densitate. Știu că are de a 
face cu lipsa de armonie a vibrațiilor de a treia și a patra densitate, dar de ce aceasta se 
manifestă ca o încălzire fizică în interiorul planetei, este dincolo de înțelegerea mea. Poți să mă 
faci să înțeleg? 
 
Ra: Sunt Ra. Conceptele sunt întrucâtva dificil de penetrat cu vocabularul vostru. Însă vom 
încerca să vorbim despre subiect. Dacă o entitate nu este în armonie cu circumstanțele proprii, 
simte o arsură în interior. Însă temperatura vehiculului fizic nu va crește imediat, doar 
temperatura temperamentului sau lacrimile, precum am putea descrie lipsa de armonie. Dar 
dacă o entitate persistă pentru o lungă perioadă de spațiu/timpului în simțirea acestei arsuri 
emotive și în lipsa de armonie, întregul complex corp va începe să rezoneze cu această lipsă de 
armonie, și atunci lipsa de armonie va apărea ca și cancer sau alte deformări degenerative a 
ceea ce numești sănătate.  
 
Când un întreg sistem planetar de oameni și culturi se confruntă în mod repetat cu lipsa de 
armonie la o scală enormă, pământul sub picioarele acelor entități va începe să rezoneze cu 
această lipsă de armonie. Datorită naturii vehiculului fizic, lipsa de armonie se manifestă ca un 
blocaj sau creștere necontrolată din moment ce funcția principală a complexului corp al 
complexului minte/corp/spirit este creștere și întreținere. În cazul planetei voastre scopul este 
întreținerea orbitei și o locație si orientare adecvată în raport cu alte influențe cosmice. Pentru 
ca aceste lucruri să se producă precum este necesar, interiorul sferei voastre este fierbinte în 
termeni fizici. Prin urmare în loc de creștere necontrolată veți începe să vă confruntați cu 
căldură necontrolată și consecințele vaste provenite din această cauză.   
  
Don: Este pământul solid în interior dintr-o parte în alta?  
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Ra: Sunt Ra. Poți spune că planeta este ca un fagure de miere. Centru însă este solid dacă 
numești așa partea care este topită.  
 
Don: Există entități de a treia densitate locuind în locurile care sunt ca un fagure? Este 
adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru a fost adevărat la un moment dat, dar la acest spațiu/timp nu este 
adevărat. 
 
Don: Există civilizații interne sau entități locuind în acele locuri altfel decât încarnate fizic, care 
vin și se materializează pe suprafața pământului la anumite momente? 
 
Ra: Sunt Ra. Cum a menționat există câteva entități care fac ceea ce spui. Mai mult, există 
câteva entități din planul interior al planetei care preferă să se materializeze în a treia densitate 
și să se facă vizibile în aceste locuri. Există de asemenea baze în aceste zone a celor din altă 
parte, atât pozitivi cât și negativi. Există de asemenea orașe abandonate.  
 
Don: La ce sunt folosite bazele celor din altă parte? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceste baze sunt folosite pentru activități de materializare a echipamentului 
necesar pentru comunicare cu entitățile de a treia densitate și pentru depozitarea unor 
echipamente pe care le-ați putea numi nave spațiale mici. Ele sunt folosite pentru supraveghere 
când este cerut de entități.  
 
Prin urmare, câțiva din cei pe care i-am putea numi profesorii Confederației vorbesc parțial prin 
aceste instrumente de supraveghere de-a lungul liniilor computerizate, iar atunci când 
informația este dorită și cei care o cer au nivel de vibrație corespunzător, prin linii va vorbi chiar 
o entitate a Confederației.  
 
Don: Să înțeleg atunci că entitatea Confederației are nevoie de echipament de comunicare și 
ambarcațiune pentru a comunica cu o entitate încarnată în a treia densitate care cere 
informație? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu este adevărat. Cu toate acestea mulți dintre pământeni cer aceeași informație 
de bază repetată de un enorm număr de ori, și pentru un complex de memorie socială vorbind 
la infinit despre nevoia de meditație este o risipă considerabilă de abilitați ale acestor complexe 
de memorie socială.  
 
Prin urmare anumite entități au avut aprobare de la Consiliului de pe Saturn pentru plasamentul 
și întreținerea acestor transmițătoare de mesaje pentru cei a căror nevoi sunt simple, prin 
urmare rezervând abilitățile membrilor Confederației pentru cei care deja meditează și absorb 
informație și ca atare sunt pregătiți pentru a primi informație adițională.  
 
Don: A existat în ultimii 30 de ani, foarte multă informație și foarte multă confuzie, și de fapt, aș 
putea spune că Legea Confuziei a lucrat ore suplimentare – fac o mică glumă - pentru aducerea 
informației pentru catalizarea spirituală la grupurile care o ceruseră, și noi știm că aceste 
complexele de memorie socială orientate atât pozitiv cât și negativ au adăugat la această 
informație cât au putut. Aceasta a dus la o condiție de apatie în foarte multe cazuri în ce 
privește această informație. Mulți din cei care caută au făcut-o zadarnic datorită a ceea ce ai 
putea numi entropia spirituală a acestei informații. Poți comenta despre acest fapt și despre 
mecanisme care să atenueze aceste probleme? 
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Ra: Sunt Ra. Putem comenta pe marginea acestui subiect. 
 
Don: Doar dacă considerați că este important cer acest comentariu. Dacă nu considerați 
această informație importantă propun să trecem peste ea.  
 
Ra: Sunt Ra. Informația este semnificativă într-o anumită măsură deoarece îngreunează 
misiunea noastră la acest moment. 
 
Noi cei din Confederație suntem chemați de cei de pe planeta voastră. Dacă chemarea, deși 
sinceră, este destul de redusă, să zicem, în conștientizarea sistemului prin care evoluția 
spirituală ar putea fi grăbită, atunci noi oferim informația folositoare doar acelei entități care 
cheamă. Aceasta este dificultatea de bază. Entitățile primesc informația de bază despre Gândul 
Originar și mijloacele care sunt meditația și serviciul față de alți-sine, prin care Gândul Originar 
ar putea fi obținut.   
 
Vă rog să remarcați că în calitate de membrii ai Confederației vorbim în numele entităților 
orientate pozitiv. Credem că Grupul Orion are exact aceeași dificultate. 
 
Odată ce această informație de bază este primită, nu este pusă în practică în inimă și în 
experiența vieții, ci în schimb se zbuciumă în deformările complexului mental așa cum ar face-o 
o cărămidă care și-a pierdut locul și doar se mișcă fără rost dintr-o parte în alta, și cu toate 
acestea, entitatea totuși cheamă. Din această cauză aceeași informație de bază este repetată. 
Până la urmă entitatea decide că este obosită de această informație repetitivă. Însă dacă 
entitatea ar folosi ceea ce îi este dat, nu ar simți nevoia să repete chemarea cu excepția 
ocaziilor când este cu adevărat necesară.  
 
Don: Mulțumesc. Sunt chakra sau centrele energetice ale corpului legate de, sau operează 
precum vârtejul energetic din piramidă? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu. 
 
Don: A existat un alt scop pentru mumificare nelegat de procesul funerar? 
 
Ra: Sunt Ra. Cu toate că am dori să vorbim de această deformare a proiectului nostru de 
construire a piramidei, putem spune foarte puțin despre subiect deoarece motivația a fost destul 
de amestecată și foloasele, cu toate că unele au părut pozitive, au fost în realitate generate din 
motive negative. Nu putem vorbi despre acest subiect fără a încălca anumite echilibre de bază  
între forțele pozitive și negative pe această planetă. Trebuie să clarificăm însă că aceia care se 
ofereau pe sine, credeau că se oferă în serviciul pentru alți-sine. 
 
Don: Cum se numea civilizația care a ajutat Ra folosind forma de piramidă când Ra erau în a 
treia densitate? 
 
Ra: Sunt Ra. Voi pământenii aveți o dragoste pentru a numi lucruri. Acele entități au început 
drumul înapoi spre Creator și sunt acum în afara timpului.   
 
Don: Instrumentul dorește să știe ce înseamnă oscilația înainte-înapoi în locul mișcării circulare 
când un pendul este folosit pentru descoperirea centrelor energetice? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta trebuie să fie ultima întrebare cu toate că această entitate încă ne 
furnizează energie. Dar se confruntă cu senzații de durere.  
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Mișcarea de rotație fiind deja discutată spunem doar că oscilația slabă înainte - înapoi indică un 
blocaj parțial dar nu complet. Oscilația puternică înainte - înapoi indică o inversare a blocajului 
care este o supra-stimulare a chakrei sau centrului energetic care apare pentru a încerca să 
balanseze o anumită dificultate legată de activitatea corpului sau a minții. Această condiție nu 
ajută entitatea și este un semn de lipsă de echilibrare. Există ceva întrebări scurte înainte de a 
părăsi instrumentul? 
 
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentul și pentru 
îmbunătățirea contactul? 
 
Ra: Sunt Ra. Fiți bucuroși prieteni. Totul este bine iar conștiinciozitatea voastră este de 
remarcat. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 61 
IULIE 8, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Ai putea da o indicație despre condiția instrumentului?  
 
Ra: Sunt Ra. Energiile vitale ale acestui instrument se îmbunătățesc. Problemele complexului 
fizic sunt destul de accentuate la acest spațiu/timp și există o reducere în energia complexului 
fizic.    
 
Don: Există ceva în particular ce se poate face pentru ca instrumentul să îmbunătățească 
condiția fizică? 
 
Ra: Sunt Ra. Pentru acest instrument există doi factori care îi creează probleme fizice. Acest 
lucru este comun cu toți cei care datorită superiorității vibrației au atins nivelul de undă verde al 
complexului de conștiință vibratorie. 
 
Primul factor este dat de factorul încărcării care depinde de la ciclu la ciclu într-un mod care 
poate fi determinat. La această entitate, în particular, complexele ciclice la acest spațiu/timp 
sunt nefavorabile nivelelor ridicate de energie fizică. 
 
Al doilea factor cauzând această condiție este acela care poate fi numit gradul de eficientă 
mentală de folosire a catalizatorului provenit din învățarea lecțiilor programate în particular și a 
lecțiilor de iubire în general. 
 
Acest instrument, spre deosebire de alte entități, are de asemenea anumite probleme cauzate 
de condiții provenite dinainte de încarnare.  
 
Don: Poți explica ce ai dorit să spui cu expresia “ciclurile de încărcare energetică”? 
 
Ra: Sunt Ra. Există patru tipuri de ciclu care sunt începute în momentul intrării în starea de 
încarnare.  Există pe lângă acestea alte încărcări cu energie cosmică de natură mai neregulată, 
care din când în când afectează un complex minte/corp/spirit mai sensibil. 
 
Cele patru ritmuri de încărcare sunt într-o oarecare măsură cunoscute pământenilor și sunt 
numite bioritmuri. 
 
Există un al patrulea ciclu care ar putea fi numit ciclul portalului magic al inițiatului sau al 
spiritului. Acesta este un ciclu care va fi completat în aproximativ 18 cicluri diurne ale planetei 
voastre. 
 
Modelele cosmice sunt de asemenea dependente de momentul intrării în încarnare și au de a 
face cu satelitul planetei numit Lună, planetele acestui sistem solar, soarele central și, în 
anumite cazuri, punctele galactice majore de flux energetic. 
 
Don: Ar fi de ajutor să generăm aceste cicluri ale instrumentului și să avem aceste sesiuni la 
punctele cele mai favorabile determinate din aceste cicluri?  
 
Ra: Sunt Ra. La aceasta întrebare nu avem răspuns. 
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Trebuie remarcat că cei trei în această triadă recepționează acest model energetic care este 
Ra. Prin urmare aportul energetic al acestei triade trebuie remarcat. 
 
Am spune că în timp ce aceste sisteme de informare sunt interesante, ele au influență doar 
atunci când entitatea sau entitățile implicate nu au folosit în mod foarte eficient catalizatorul. Din 
acest motiv este mai bine să se dezvolte tendința de a reține și a folosi catalizatorul nefolosit în 
mod eficient în loc să se accepte, să spunem, aceste perioadele negative sau retrograde ale 
ciclurilor. 
 
Este de remarcat de asemenea că atacul psihic asupra aceste entități continuă, deși la acest 
moment este efectiv doar din punct de vedere al disconfortului fizic. 
 
Suntem de părere că este de o oarecare importantă să se observe calea atât a ciclurilor cât și a 
influențelor planetare precum și alte influențe cosmice deoarece din asta ați putea determina căi 
largi de posibilități. Însă vă reamintim că acest grup este o unitate. 
 
Don: Există vreo cale pe care, ca unitate, să facem ceva pentru a reduce efortul atacului psihic 
asupra instrumentului și optimiza oportunitatea pentru comunicare? 
 
Ra: Sunt Ra. V-am dat deja informația privitoare la ceea ce ajută acest complex 
minte/corp/spirit în particular. Nu putem spune mai mult. Este părerea noastră, pe care umili o 
oferim, că fiecare este în remarcabilă armonie cu fiecare pentru această iluzie de a treia 
densitate în particular la acest spațiu/timp. 
 
Don: Aș dori să pun întrebări despre exerciții pentru vindecare. Prima este aceasta: ce vrei să 
spui, referitor la exercițiile de vindecare fizică, când te referi la disciplina corpului în folosirea 
funcțiilor naturale în ce privește balansul între iubire și înțelepciune? 
 
Ra: Sunt Ra. Vom vorbi mai pe scurt decât de obicei datorită modului în care instrumentul 
folosește energia transferată. Prin urmare cerem întrebări de clarificare dacă răspunsul nostru 
nu este suficient.  
 
Complexul corp are funcții naturale. Multe din aceste funcții au de-a face cu sinele nemanifestat 
și în mod normal nu necesită echilibrare. Sunt însă funcții care au de a face cu alt-sine. Între 
acestea sunt atingerea, iubirea, viața sexuală și acele momente când compania altuia este 
dorită pentru a combate tipul de singurătate care este o funcție naturală a corpului în contrast cu 
acele tipuri de singurătate care aparțin complexului minte/emoție sau spiritului.   
 
 Când aceste funcții naturale sunt observate în viața zilnică ele pot fi examinate din punct de 
vedere al iubirii pentru sine și al iubirii pentru alt-sine care să fie complementar examinării 
înțelepciunii folosirii acestor funcții naturale. Există multe fantezii și gânduri vagaboande care 
pot fi examinate în majoritatea pământenilor în acest proces de balansare.  
 
La fel de necesar este să balansezi retragerea de la nevoile funcțiilor naturale în ce privește alt-
sine. Pe de o parte există un exces de iubire. Trebuie determinat dacă această iubire este 
îndreptată spre sine, spre alt-sine sau spre amândouă. Pe de altă parte poate să existe un 
exces de înțelepciune.  
 
Este bine să îți cunoști complexul corp în așa fel încât acesta este un aliat, balansat și gata să 
fie folosit ca o unealtă, pentru ca fiecare funcție corporală să poată fi folosită în complexe de 
energie tot mai înalte cu alt-sine. Nu contează comportamentul ci este importantă înțelegerea 
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fiecărei interacțiuni la acest nivel cu alți-sine în așa fel încât oricare ar fi configurația 
iubire/înțelepciune sau înțelepciune/iubire, alt-sinele este văzut de sine într-o configurație 
balansată și sinele este prin urmare eliberat pentru munca viitoare.  
 
Don: Atunci o a doua întrebare este dacă ai putea da un exemplu referitor la cum simțurile 
afectează porțiuni din corp și senzațiile din corp?  
 
Ra: Sunt Ra. Este aproape imposibil să vorbim la modul general despre aceste mecanisme, 
deoarece fiecare entitate cu vechimea necesară are programul propriu. La entitățile mai puțin 
conștiente putem spune că asemenea conexiune va părea adesea întâmplătoare deoarece 
sinele superior continuă să producă catalizator până când o prejudecată se formează. În fiecare 
individ programat sensibilitățile sunt mult mai active deoarece, precum am spus, acel catalizator 
nefolosit pe de-a-ntregul de minte și spirit este dat corpului. 
 
Prin urmare ai putea înțelege amorțirea brațelor și a mâinilor acestei entități ca semnificând 
eșecul entității de a se preda pierderii controlului asupra vieții personale. Prin urmare această 
dramă este manifestată ca o degenerarea a complexului fizic.  
 
În cazul celui care pune întrebări vedem dorința de a nu căra încărcătura pe care o cară, 
percepută ca manifestare fizică a durerii acelor mușchi folosiți pentru cărat. Ceea ce trebuie 
cărat cu adevărat este o responsabilitate pre-încarnare care pare foarte incomodă.  
 
În cazul celui care scrie vedem oboseala și amorțeala simțămintelor rezultate din nefolosirea 
catalizatorului programat pentru sensibilizarea acestei entități la șuvoiul de sentimente 
nefamiliare de nivel mental, emoțional și spiritual. În timp ce amorțeala se retrage din 
complexele mai înalte sau mai sensibile distorsiunile complexului corp vor dispărea. Acest fapt 
este adevărat de asemenea pentru celelalte exemple.   
 
Vom remarca acum că o folosire total eficientă a catalizatorului în planul vostru de existență 
este extrem de rară.  
 
Don: Poți explica cum a fost posibil să primim asemenea informații fără a încălca Legea 
Confuziei? 
 
Ra: Sunt Ra. Fiecare este deja conștient de această informație.  
 
Orice alt cititor va înțelege esența acestei discuții nefiind interesat de sursa acestor exemple. 
Daca cineva nu ar fi fost conștient de aceste informații nu am fi putut vorbi.  
 
Este interesant că în multe din întrebări sunteți interesați în a avea o confirmare a propriei opinii 
și nu în a obține informație. Acest lucru este acceptabil pentru noi. 
 
Don: Acest lucru ne aduce la punctul discuției despre scopul încarnării fizice. Și acest scop este 
acela de a ajunge la o concluzie prin propriul proces de gândire cum ar fi o soluție la o problemă 
și înțelegerea ei în libertate totală fără nici o dovadă sau fără orice altceva ce se poate 
considera dovadă, dovadă fiind în sine un cuvânt ales greșit. Poți discuta pe marginea acestui 
concept? 
 
Ra: Sunt Ra. Opinia ta este convingătoare și totuși confuză în conexiunea între libertatea 
exprimată prin cunoașterea subiectivă și libertatea exprimată pin acceptarea subiectivă. Există 
o diferență semnificativă între cele două.  
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Aceasta nu este o problemă de cunoaștere sau înțelegere, chiar în mod subiectiv, datorită lipsei 
de punct de referință cosmic și prezența altor încărcări care afectează fiecare situație 
producătoare de catalizator. Acceptarea subiectivă a ceea ce este la acest moment și găsirea 
iubirii în clipa prezentă este marea libertate. 
 
Aceea ce se numește cunoașterea subiectivă fără dovadă este, într-o anumită măsură, un 
prieten sărac deoarece datorită deformărilor care formează a treia densitate vor exista anomalii 
indiferent de câtă informație este obținută.  
 
Don: A treia întrebare pe care o am este dacă poți da exemple de polaritate a corpului?  
 
Ra: Sunt Ra. În corp există multe polarități care sunt legate de balansarea centrelor energetice  
a diferitelor corpuri ale entității nemanifestate. Este bine să explorezi aceste polarități pentru 
activitățile de vindecare.  
 
Fiecare entitate este bineînțeles o porțiune polarizată potențial a unui alt sine. 
 
Don: Ultima întrebare spune că s-ar părea că exercițiile de balansare potrivite pentru toate 
senzațiile corpului ar fi un fel de inactivitate cum ar fi meditația sau contemplația. Este 
adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Această afirmație este în mare incorectă. Balansarea necesită o stare meditativă 
pentru ca activitatea să se producă. Cu toate acestea, balansarea senzației are de-a face cu 
analizarea senzației cu accent special pe orice înclinare spre iubire și înțelepciune sau pozitiv și 
negativ. Apoi ceea ce lipsește din senzația de balansare, sau din balansare, este acceptat în 
interiorul ființei atunci când senzația este memorată și rechemată în așa detaliu încât copleșește 
simțurile. 
 
Don: Poți explica de ce este important pentru accesorii și alte lucruri să fie aliniate cu grijă în 
raport cu instrumentul și de ce doar o mică cută în cearceaf lângă instrument cauzează o 
problemă cu recepția lui Ra? 
 
Ra: Sunt Ra. Vom încerca o explicație. Acest contact este de bandă îngustă. Instrumentul este 
foarte sensibil. Prin urmare avem acces bun în instrument și îl putem folosi la un nivel tot mai 
satisfăcător.  
 
Cu toate acestea condiția de transă are efect asupra instrumentului. Prin urmare aria de 
deasupra intrării în complexul fizic al instrumentului trebuie ținută curată pentru a evita 
disconfortul instrumentului în special când reintră în corp. Accesoriile oferă intrării senzoriale a 
instrumentului vizualizări mentale care ajută la începutul transei. Alinierea grijulie a acestor 
accesorii este importantă pentru grupul energizant pentru a reaminti acelui grup de suport că 
este timpul pentru lucru. Comportamentul ritual este mecanism de declanșare a multiplelor 
energii aparținând grupului de suport. Ați putea remarca că după ce numărul sesiunilor a 
crescut datorită efectului pe termen lung al acțiunilor rituale, pe parcursul sesiunii există mai 
multă energie disponibilă. 
 
Această metodă nu ar fi de folos unui alt grup deoarece a fost proiectată special pentru acest 
sistem de complexe minte/corp/spirit și mai ales pentru instrument.  
 
Mai există energie transferată pentru încă o întrebare lungă. Nu dorim să epuizăm instrumentul. 
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Don: Atunci voi pune următoarea întrebare. Poți explica rolul lobilor frontali din creier și 
condițiile necesare pentru activarea lor?  
 
Ra: Sunt Ra. Lobii frontali ai creierului vor fi mai folositori în a patra densitate.  
 
Condiția mentală/emoțională principală a acestei largi zone a ceea ce numim creier este bucuria 
și iubirea în sensul creativ. Prin urmare energiile de care am vorbit în legătură cu piramidele: 
despre capacitatea de vindecare, învățare, construcție și energizarea se află în această zonă a 
creierului. Aceasta este zona controlată de inițiat. Aceasta este zona care progresând prin 
trunchiul și rădăcinile minții face contact cu Energia Inteligentă și prin acest portal cu Inteligența 
Infinită.  
 
Există alte întrebări înainte de a părăsi instrumentul? 
 
Don: Doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentul și calitatea comunicării? 
 
Ra: Sunt Ra. Instrumentul este întrucâtva distorsionat, dar fiecare se comportă bine. Sunteți 
dedicați. Vă mulțumim pentru faptul că observați aranjamentele în continuare și vă cerem ca la 
fiecare nivel să fiți la fel de exigenți deoarece așa vom putea menține contactul.  
 
Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.



Sesiunea 62 

62 
 

Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 62 
IULIE 13, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
 
Înainte de a începe vă cerem să înconjurați instrumentul o dată iar apoi fiecare din grupul de 
suport suflați cu forță la aproximativ 1 metru deasupra capului instrumentului după care 
înconjurați instrumentul încă o dată.  
 
(Acțiunea a fost completată după instrucțiunile primite) 
 
Ra: Sunt Ra. Apreciem cooperarea voastră binevoitoare. Vă rugăm verificați din nou 
aliniamentul după aceea putem începe.  
 
(Acțiunea a fost completată după instrucțiunile primite) 
 
Ra: Sunt Ra. Începem comunicarea. 
 
Don: Ai putea explica ce a fost greșit sau ce a cauzat necesitatea de a re-executa ritualul 
cercului și motivul pentru care a trebuit să suflăm peste capul instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Instrumentul a fost sub atac psihic direct la momentul când am început sesiunea. 
A fost o mică neregularitate în cuvintele rostite de mecanismul vibrator al complexul vostru 
sonor pe durata executării ritualului cercului protector. Prin această deschidere a intrat această 
entitate începând acțiunea asupra instrumentului  care era atunci în stare de transă. Complexul 
corp al acestui instrument a suferit un intens efect negativ. 
 
Prin urmare ritualul cercului a fost executat din nou corect. Suflarea dreptății a înlăturat gândul 
formă și ritualul a fost executat din nou.  
 
Don: Care a fost natura gândului formă sau apartenența lui? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest gând formă a fost afiliat cu Grupul Orion.  
 
Don: A reușit acest atac să mărească numărul de probleme în complexul fizic al instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Da, a reușit. 
 
Don: Care este natura acestor probleme? 
 
Ra: Acest gând formă a încercat să sfârșească încarnarea acestui instrument prin acțiunea 
asupra sistemului renal care, cu toate că a fost vindecat în timp/spațiu, este vulnerabil unuia 
care știe să separe forma timp/spațiul de distorsiunile spațiu/timpului care astfel sunt deformate 
și ca atare devin vulnerabile precum au fost înainte de fi vindecate.    
 
Don: Ce efect a avut acest atac? 
 
Ra: Sunt Ra. Va exista un anumit disconfort. Cu toate acestea am fost norocoși că instrumentul 
a fost foarte deschis spre noi și bine reglat. Dacă nu am fi fost capabili să ajungem la acest 
instrument și să vă dăm instrucțiuni, vehiculul fizic al instrumentul curând ar fi încetat existența.  
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Don: Va exista vreun efect de durată de pe urma atacului în ce privește vehiculul fizic al 
instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Este greu de răspuns. Credem că nu va apărea o daună sau o deformare de 
durată. 
 
Vindecătorul a fost puternic și legăturile făcute în vindecarea acestor afecțiuni renale au fost 
efective. La acest moment se pune întrebarea care dintre cele două forme de vrajă are influență 
mai puternică, vraja vindecătorului împotriva vrăjii entității din Grupul Orion; vraja vindecătorului 
plină de iubire sau vraja celui din Grupul Orion la fel de pură dar în separație. Se pare că totul 
este bine exceptând un posibil disconfort care ar trebui tratat dacă persistă.    
 
Don:  A fost deschiderea din cercul protector plănuită de entitate din Orion? A avut ea un plan 
care să încerce să producă deschiderea sau a fost ceva care s-a produs din întâmplare? 
 
Ra: Sunt Ra. Entitatea, cum ați spune voi, căuta o oportunitate. Acel cuvânt nespus a fost o 
șansa apărută dar neplănuită. 
 
Noi sugerăm ca în viitor, cum măsurați voi timp/spațiul, înainte de începutul unei sesiuni să fiți 
atenți deoarece acest instrument este supravegheat continuu pentru o eventuală oportunitate. 
Prin urmare dacă ritualul cercului este executat imperfect, este bine să fie repetat imediat. 
Suflarea este de asemenea de dorit întotdeauna de la stânga. 
 
Don: Poți detalia despre ceea ce ai spus adineauri despre suflare? Nu sunt sigur că am înțeles 
ceea ce ai vrut să spui.  
 
Ra: Sunt Ra. Repetarea a ceea ce ați făcut foarte bine în această sesiune este recomandată 
dacă ritualul cercului este executat într-o manieră imperfectă.  
 
Don: Dar ai menționat o suflare mereu către stânga. Ce ai vrut să spui cu asta? 
 
Ra: Sunt Ra. Este ceea ce ați reușit mai înainte, suflarea fiind trimisă peste capul instrumentului 
din partea stângă înspre partea dreaptă. 
 
Don: Este ceva ce putem face pentru instrument după ce iese din transă pentru a o ajuta să se 
recupereze după acest atac?   
 
Ra: Sunt Ra. Nu sunt multe de făcut. Puteți veghea pentru a vedea dacă simptomele persistă și 
pentru ca vindecătorii necesari să fie puși în contact cu complexul minte/corp/spirit în 
eventualitatea că simptomele persistă. Nu credem că vor persista. Această bătălie este 
câștigată chiar acum. Fiecare ar putea sfătui instrumentul să continue pregătirea precum am 
discutat mai înainte.  
 
Don: Don: Cine ar fi vindecătorii potriviți și cum îi putem pune în contact cu instrumentul? 
  
Ra: Sunt Ra. Există patru vindecători. Dacă simptomele sunt vizibile cât de puțin cel 
numit (Numele unui vindecător spiritual) sau cel numit (Numele unui vindecător spiritual) pot 
lucra asupra complexului corp al instrumentului prin intermediul practicilor dezvoltate de fiecare 
dintre ei. Dacă aceste simptome persistă cel numit (Numele unui vindecător alopatic) ar trebui 
vizitat. Dacă simptomele continuă dincolo de o perioadă de două săptămâni cel numit (Numele 
unui vindecător alopatic) trebuie vizitat pentru examinarea instrumentului.  
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Don: Știe instrumentul cine sunt acești oameni (nume) și (nume)? Eu nu îi cunosc?  
 
Ra: Sunt Ra. Instrumentul îi cunoaște.  
 
Don: Sunt suma acestor lucruri tot ceea ce putem face pentru instrument? 
 
Ra: Sunt Ra. Este corect. Vom remarca din nou că armonia și relațiile sexuale pline de iubire 
care predomină de obicei în acest grup creează un mediu favorabil pentru ca fiecare dintre voi 
să continue această muncă.   
 
Don: Ce prioritate acordă Grupul Orion reducerii eficienței sau eliminării eficienței acestui grup 
în legătură cu activitățile pe planeta Pământ la acest moment? Poți spune acest lucru? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest grup, ca toate canalele de comunicație pozitive și grupurile lor de suport, 
sunt o prioritate foarte mare pentru grupul Orion. Slăbiciunile legate de corp ale acestui 
instrument sunt cea mai ușoară metodă pentru dizolvarea complexul minte/corp/spirit dacă 
Grupul Orion are succes; acest grup în particular a învățat să fie fără fisuri serioase în 
complexele de modele vibratorii ale minții și spiritului. În alte grupuri, asemenea crăpături sunt 
mai evidente.  
 
Don: Voi face o afirmație pe care te rog să o corectezi. Obiectivul grupului Orion este acela de 
a duce numărul cel mai mare posibil de entități cu polaritate de serviciu pentru sine la recoltare. 
Această recoltare le va mări potențialul sau abilitatea de a face activități de conștiință precum 
cele date de distorsiunea Legii lui Unu numită Legea Pătratelor sau a Dublării? Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.   
 
Don: Există alte grupuri a celor aflați în serviciul pentru sine care sunt asociate cu cei din 
constelația Orion, de exemplu cei din grupul Crucii Sudului, și care în prezent lucrează pentru 
același tip de recoltare cu privire la planeta Pământ? 
 
Ra: Sunt Ra. Cei pe care îi menționezi din Crucea Sudului sunt membrii ai Grupului Orion. Nu 
se obișnuiește, am putea spune, ca grupuri din galaxii diferite să fie numite cu un nume comun 
al uneia dintre galaxii. Cu toate acestea, acele complexe de memorie socială planetară numite 
Orion sunt în avantaj și conduc pe ceilalți membrii din grup. Trebuie să îți reamintești că în 
mentalitatea de orientare negativă există întotdeauna o ordine de comandă și putere contra 
putere în separație.  
 
Don: Prin crearea unei recoltări de entități cu polaritate negativă de pe Pământ cât de mare 
este posibil, complexul de memorie socială a grupului Orion crește în tărie. Este corect să 
presupun că această tărie devine tăria totală a complexului de memorie socială a grupului 
Orion, iar ordinea de comandă rămâne aproximativ aceeași, cei de la vârf câștigând în putere 
proporțional cu puterea totală a complexului de memorie socială? Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. La cel mai puternic merge cea mai mare cotă de polaritate.   
 
Don: Este acest grup de care vorbim acum de a patra densitate? 
 
Ra: Sunt Ra. Sunt membri de a patra și câțiva de a cincea densitate în grupul Orion.   
 
Don: Atunci este vârful structurii de comandă din a cincea densitate? 
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Ra: Sunt Ra. Este corect.   
 
Don: Care este obiectivul, ce are ca obiectiv liderul, cel aflat la vârful structurii de comandă a 
grupului Orion? Aș dori să îi înțeleg filozofia referitoare la obiectivele și planurile a ceea ce 
numim viitor, sau mai bine zis viitorul lui? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest mod de a gândi nu îți va părea străin. Prin urmare, vom vorbi despre alte 
densități deoarece planeta voastră are o oarecare activitate de orientare negativă care se 
desfășoară la acest spațiu/timp.    
 
Entitatea negativă din a cincea densitate timpurie, dacă este orientată spre a menține coeziune 
ca și complex de memorie socială, poate determina prin liberul său arbitru că drumul spre 
înțelepciune constă în manipularea îndemânatică a tuturor celorlalți sine. Apoi prin virtutea 
abilitaților pline de înțelepciune este capabil să devină liderul ființelor de a patra densitate care 
sunt în drumul spre înțelepciune prin explorarea dimensiunilor iubirii de sine și înțelegerii de 
sine. Aceste entități de a cincea densitate văd creația ca pe ceva ce trebuie organizat.  
 
Având de a face cu un plan asemeni acestuia de a treia densitate la acest recoltat, entitatea 
negativă de a cincea densitate va percepe mecanismul chemării mult mai clar și va fi mai puțin 
tentată spre jaf și manipulare prin telepatie a entităților de polaritate negativă care fac 
chemarea, cu toate că permite ca aceste lucruri să se petreacă și trimite entități mai puțin 
înțelepte să execute aceste acțiuni; prin urmare orice succes revine liderilor. 
 
Entitatea de a cincea densitate vede dificultățile puse de lumină și prin urmare trimite entități din 
această vibrație să caute oportunități precum aceasta. Dacă tentațiile de a patra densitate care 
țintesc la deformarea egoului nu au succes, atunci entitatea de a cincea densitate începe să se 
gândească la stingerea sursei de lumină.  
 
Don: Când entitatea din Orion care ne supraveghează căutând oportunitatea de a ne ataca, 
este cu noi aici, poți explica cum ajunge în acest loc, cum arată și ce semne trădează prezența 
lui? Știu că acest lucru nu este important, dar ar putea oferi puțină înțelegere despre cel cu care 
ne confruntăm. 
 
Ra: Sunt Ra. Entitățile de a cincea densitate sunt foarte luminoase cu toate că nu au tipul de 
vehicul fizic pe care îl înțelegeți. Entitățile de a cincea densitate au înfățișare foarte atractivă din 
punctul de vedere al standardului vostru de frumusețe.   
 
Ele călătoresc folosind gândul deoarece o entitate de a cincea densitate este foarte probabil să 
fi stăpânit această tehnică sau disciplină. Aproape nu există semne care să permită detecția 
unei asemenea entități, deoarece, spre deosebire de entitățile negative de a patra densitate, 
entitățile de a cincea densitate umblă cu pași ușori.  
 
Acest instrument a fost conștient de o răceală extremă în ciclul diurn trecut și a petrecut mult 
mai mult timp decât ați considera în mod normal adecvat în ceea ce fiecare din voi ar considera 
un climat extrem de călduros. Acest lucru nu a fost perceput de către instrument, dar o scădere 
în temperatura subiectivă este un semn al prezenței unei entități negative. 
 
Acest instrument a menționat simptomul de disconfort dar a fost îngrijit de acest grup și a fost 
capabil să îl elimine. Dacă nu ar fi fost acest ghinion întâmplător, totul ar fi fost bine, iar voi ați fi 
învățat să trăiți în iubire și lumină și să nu neglijați să vă amintiți Unicul Infinitul Creator.  
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Don: Atunci a fost o entitate de a cincea densitate cea care a condus acest atac asupra 
instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.   
 
Don: Nu este neobișnuit ca o entitate de a cincea densitate să se deranjeze pentru a executa 
atacul personal în loc să trimită un servitor de a patra densitate? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Aproape toate canalele și grupurile pozitive pot avea pozitivitatea 
diminuată sau chiar pot fi neutralizate pe de-a-ntregul de ceea ce am putea numi tentațiile 
oferite de gândurile formă negative de a patra densitate. Acestea pot sugera multe gânduri 
deformate prin informații specifice cum ar fi cel de mărire de sine, cel de înflorire a organizației 
în mod politic, social sau fiscal.   
 
Aceste gânduri îndepărtează focusul de la Unica Infinita Sursă de Iubire și Lumină în slujba 
căreia suntem cu toții mesageri, modești și conștienți despre noi înșine că suntem cea mai 
firavă parte a Creatorului; o mică parte a unei întregimi magnifice de Inteligență Infinită.  
 
Don: Există ceva ce poate instrumentul face sau noi putem face pentru instrument pentru a 
elimina această problemă pe care o are și datorită căreia se confruntă continuu cu această 
senzație de frig datorată acestor atacuri? 
 
Ra: Sunt Ra. Există.   
 
Don: Poți spune ce putem face? 
 
Ra: Sunt Ra. Puteți înceta în încercările voastre de a fi canale pentru iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator.   
 
Don: Am omis ceva ce putem face pentru a ajuta instrumentul pe durata, înainte sau după o 
sesiune ori în orice alt moment? 
 
Ra: Sunt Ra. Iubirea și devotarea acestui grup nu a omis nimic. Fiți pe pace. Când faceți acest 
tip de muncă există anumite inconveniențe. Acest instrument este total devotat acestei munci 
altfel nu am putea comunica. Fiți liniștiți în pace și iubire și faceți ce credeți, ce doriți, ce simțiți. 
Hai să punem capăt îngrijorării după ce munca este împlinită. Marele vindecător al oricărei 
probleme este iubirea.  
 
Don: Am o întrebare de la (nume) la care nu am știut să dau un răspuns seara trecută. Are de a 
face cu vibrațiile densităților. Înțeleg că prima densitate este compusă din vibrații atomice 
centrale care sunt în spectrul roșu, a doua densitate în portocaliu și așa mai departe. Să înțeleg 
atunci că centrul vibrațiilor planetei noastre este încă în roșu și ființele de a doua densitate încă 
în portocaliu la acest spațiu/timp și că fiecare densitate care există pe această planetă la acest 
moment are o vibrație centrală diferită, sau ce spun este incorect? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este foarte corect.   
  
Don: Atunci în timp ce vibrațiile de a patra densitate apar pe pământ înseamnă că planeta 
poate susține entități cu vibrații centrale de a patra densitate. Va fi atunci planeta încă de 
vibrație centrală de prima densitate și vor exista pe ea entități de a doua densitate cu vibrații de 
a doua densitate, și vor exista entități de a treia densitate cu vibrații de a treia densitate? 
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Ra: Sunt Ra. Aceasta vi fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. Mai există energie dar 
senzațiile instrumentului sugerează că ar fi bine să scurtăm sesiunea cu permisiunea voastră.   
 
Don: De acord. 
 
Ra: Trebuie să vedeți Pământul cum îl numiți ca fiind șapte planete Pământ. Există roșu, 
portocaliu, galben, și în curând va exista un centru vibratoriu complet de culoare verde pentru 
entitățile de a patra densitate pe care ele îl vor numi Pământ. Pe durata experienței de a patra 
densitate, datorită lipsei de dezvoltare a entităților de a patra densitate, planeta de a treia 
densitate nu este utilă pentru locuit deoarece entitățile de a patra densitate timpuri nu știu cum 
să mențină iluzia care cere ca a patra densitate să nu fie văzută sau determinată cu ajutorul 
instrumentelor disponibile celor de a treia densitate.  
 
Prin urmare în a patra densitate centrele energetice roșul, portocaliul și verde ale planetei vor fi 
activate în timp ce galbenul este potențat împreună cu albastrul și indigoul.   
 
Există la acest moment vreo întrebare scurtă?  
 
Don: Putem face ceva pentru confortul instrumentul și pentru a îmbunătăți comunicarea? 
 
Ra: Sunt Ra. Sunteți deosebit de conștiincioși.  
 
Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 63 
IULIE 18, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Puteți da o indicație despre condiția instrumentului?  
 
Ra: Sunt Ra. Energiile vitale ale acestui instrument sunt distorsionate ceea ce este normal 
pentru acest complex minte/corp/spirit. Complexul corp este afectat de atacul psihic în zona 
rinichilor și a tractului urinar. Există de asemenea un efect cauzat de ceea ce se cheamă artrită. 
Este de așteptat ca acest atac psihic asupra instrumentului să rămână constant deoarece ea 
este deja ținută sub observație de forțele negative de ceva timp.   
 
Don: Este necesitatea instrumentului de a merge la baie de câteva ori înainte de începutul 
sesiunii cauzată de atacul psihic? 
 
Ra: Sunt Ra. În general acest lucru nu este adevărat. Instrumentul elimină din corp materialul 
pe care noi îl folosim pentru contact. Aceasta se întâmplă la un moment variabil uneori începe 
înainte de contact, în alte sesiuni începe după contact. 
 
La această sesiune în particular entitatea se confruntă cu dificultățile produse de atacul psihic 
intensificând această distorsiune/condiție menționată mai înainte. 
 
Don: Știu că deja am pus această întrebare dar simt că este datoria mea să întreb de fiecare 
dată în caz că există noutăți, și această întrebare este dacă este ceva ce am putea face și nu 
facem încă pentru a diminua efectul atacului psihic asupra instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Continuați în iubirea și prețuirea și mulțumirea Creatorului. Examinați materialul 
trecut. Iubirea este marele protector. 
 
Don: Poți, te rog, defini energia vitală? 
 
Ra: Sunt Ra. Energia vitală este complexul de nivele de energie a minții, corpului și spiritului. 
Spre deosebire de energia fizică, energia vitală cere o vibrație folositoare a complexelor 
integrate.   
 
Proprietatea voinței poate într-o anumită măsură înlocui energia vitală care lipsește și acest 
lucru s-a întâmplat la acest instrument în sesiunile din trecut după cum măsurați voi 
timpul. Acest lucru însă nu este recomandat. Cu toate acestea, la acest moment energiile vitale 
sunt bine îngrijite în minte și în spirit cu toate că nivelul de energie fizică este scăzut. 
 
Don: Este corect să presupun că energia vitală este o funcție de conștiență sau prejudecată a 
entității cu privire la polaritatea proprie sau în termen mai general cu privire la unitatea cu 
Creatorul sau Creația? 
 
Ra: Sunt Ra. Într-un sens nespecific putem confirma corectitudinea acestei afirmații. Energia 
vitală poate fi văzută ca o adâncă dragoste de viață sau a experienței de viață cum sunt 
frumusețea creației și aprecierea altor-sine, precum și lucrurile făcute ca și co-Creatori, care 
sunt de asemenea lucruri legate de frumusețe. 
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Fără energie vitală, cel mai puțin distorsionat complex fizic va înceta să funcționeze și va muri. 
Cu această iubire, sau energie vitală, sau elan, entitatea poate continua, deși complexul fizic 
este foarte afectat. 
 
Don: Aș dori să continui cu întrebări despre faptul că în a patra densitate energiile roșie, 
portocalie și verde vor fi activate; galben, albastru și restul vor fi potențate. În acest moment 
avem energia verde activată ea fiind activată cam acum 45 de ani. Mă întreb despre tranziția 
prin această perioadă până când energia verde este complet activată și cea galbenă devine 
potențată. Ce vom pierde în timp ce energia galbenă trece din activare în potențare, și ce 
câștigăm când energia verde devine total activată și care este procesul? 
 
Ra: Sunt Ra. Este derutant când vorbim de câștiguri și pierderi legate de subiectul sfârșitului 
unui ciclu și începutul ciclului de energie verde pe planeta voastră. Trebuie ținută mereu vie în 
minte ideea că există o creație unică în care nimic nu este pierdut niciodată. Există doar cicluri 
de experimentat progresive pentru folosul entităților. Acum vom răspunde la întrebarea ta. 
 
În timp ce acest ciclu al energiei verzi sau densitatea iubirii și înțelegerii începe să prindă formă, 
planul energiei galbene sau Pământul de care vă bucurați în dansul vostru va înceta să fie locuit 
pentru o perioadă de spațiu/timp necesară entităților de a patra densitate pentru învățarea 
abilității de a izola densitatea lor de cea de a treia densitate. După această perioadă va veni un 
timp în care a treia densitate va începe un nou ciclu de energie galbenă pe planetă. 
 
Între timp există o altă sferă care se formează, asemănătoare într-o foarte mare măsură 
planetei Pământ de undă galbenă. Această planetă de a patra densitate coexistă cu planetele 
de prima a doua și a treia densitate. Este de o natură mai densă datorită aspectului atomic al 
materialului din centrului rotitor.  Am vorbit deja despre acest subiect. 
 
Entitățile de a patra densitate care se încarnează la acest spațiu/timp sunt de a patra densitate 
în ce privește punctul de vedere al experienței, dar se încarnează în vehicule mai puțin dense 
datorită dorinței de a participa și a ajuta la nașterea celei de a patra densități în acest plan. 
 
Trebuie remarcat că entitățile de a patra densitate dispun de o capacitate de compasiune foarte 
mare. 
     
Don: În prezent avem încarnări de a treia densitate în acest plan, aceste entități de a treia 
densitate de pe planeta pământ care au trăit aici pentru un număr de încarnări și care vor 
absolvi împărțite în trei categorii, fie în polaritate pozitivă rămânând pentru a experimenta a 
patra densitate pe această planetă, fie în polaritate negativă mergând pe altă planetă, sau fie 
cele care nu pot fi recoltate care rămân în a treia densitate și vor merge pe o alta planetă de a 
treia densitate. Pe lângă aceste entități presupun că avem aici un număr de entități deja gata de 
recoltat din alte plane de a treia densitate care au venit aici și au fost încarnate în formă de a 
treia densitate pentru a face tranziția cu planeta în a patra densitate, și pe lângă aceștia avem 
rătăcitorii. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat cu excepția unui mic detaliu. 
 
Entitățile recoltabile de polaritate pozitivă vor rămâne sub influența acestei planete dar nu în 
acest plan. 
 
Don: Ai spus cred că exista 60 de milioane de rătăcitori în acest moment pe Pământ. Îmi aduc 
aminte bine?   
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Ra: Sunt Ra. Este aproximativ corect. De fapt sunt puțin peste 60 de milioane.  
 
Don: Include acest număr entitățile recoltabile din alte plane de a treia densitate care vin pe 
Pământ pentru tranziția în a patra densitate?   
 
Ra: Sunt Ra. Nu.  
 
Don: Aproximativ cât de multe entități recoltabile din a treia în a patra densitate, venite de pe 
alte planete sunt la acest moment pe pământ?   
 
Ra: Sunt Ra. Acest fenomen este destul de recent și numărul de entități este de peste 35.000.  
 
Don: Aceste entități se încarnează acum în corp vibrând în a treia densitate. Încerc să înțeleg 
cum se întâmplă tranziția din a treia în a patra densitate. Voi lua exemplul uneia dintre aceste 
entități de care vorbim care este la acest moment în corp de a treia densitate. Va trebui ea să 
îmbătrânească și apoi va fi necesar să moară din corpul de a treia densitate pentru a se 
reîncarna în corp de a patra densitate pentru acea tranziție?   
 
Ra: Sunt Ra. Aceste entități sunt încarnate cu ceea ce ai putea numi corp dublu în activare. 
Trebuie remarcat că entitățile care vor naște aceste entități de a patra dimensiune vor simți un 
sentiment foarte adânc de conexiune și vor folosi energiile spirituale pe durata când vor fi 
însărcinate. Acest fapt se datorează necesitații de a manifesta ambele corpuri a celui care se va 
naște. 
 
Acest corp temporar de a patra densitate va fi capabil să aprecieze nivelul mai ridicat de 
complexe vibratorii de a patra densitate, fără a fi afectat de incompatibilitatea corpului de a treia 
densitate. Dacă o entitate de a treia densitate ar simți electric a patra densitate, câmpurile 
electrice de a treia densitate ar înceta să funcționeze datorită faptului că nu sunt compatibile cu 
a patra densitate. 
 
Ca să răspundem întrebării tale despre moarte, aceste entități vor muri datorită necesitaților de 
a treia densitate.  
 
Don:  Atunci tu spui că pe perioada tranziției din a treia în a patra densitate o entitate cu dublu 
corp în activare, pentru a face tranziția, corpul de a treia densitate va trece prin procesul a ceea 
ce numim moarte. Este adevărat?   
 
Ra: Sunt Ra. Combinația de corpuri de a treia și a patra densitate va muri după necesitățile 
complexului minte/corp/spirit de a treia densitate. 
 
Noi vom răspunde la esența întrebării tale remarcând că scopul unei asemenea activări 
combinate a complexului minte/corp/spirit este ca aceste entități, într-o oarecare măsură, să fie 
capabile să conștientizeze aspecte de inteligență specifică celei de a patra densități pe care 
entitățile de a treia densitate nu sunt capabile să le înțeleagă datorită uitării obligatorii. Prin 
urmare experiențele de a patra densitate ar putea începe cu dorința sporită a unei entități 
orientate spre ajutor pentru alți-sine, de a rămâne într-un mediu tulbure de a treia densitate, și 
de a oferi dragoste și compasiune.  
 
Don: Este atunci scopul transferului pe Pământ înainte de schimbarea completă a acestuia din 
a treia în a patra densitate, acela de a acumula experiență înainte de procesul de recoltare?   
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Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Aceste entități nu sunt rătăcitori în sensul că această planetă va 
rămâne planeta lor de rezidentă în a patra densitate. Cu toate acestea experiența acestui 
serviciu este câștigată doar de aceia gata să fie recoltați din a treia densitate care au 
demonstrat o mare orientare spre ajutor pentru alți-sine. Este un privilegiu să ți se permită o 
încarnare atât de timpurie deoarece există foarte mult catalizator de experimentat, ajutând alți-
sine la acest recoltat.  
 
Don: Există mulți copii în această perioadă care au demonstrat abilitatea de a îndoi metal cu 
mintea, fenomen care este specific celei de a patra densități. Vor fi cei mai mulți din acești copii 
entități de tipul de care vorbim?   
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este corect.  
 
Don: Pot acești copii face asemenea lucru pentru că au activat corpul de a patra densitate, în 
timp ce rătăcitorii de a cincea densitate care sunt pe Pământ nu îl au activat și din acest motiv 
nu sunt capabili de acest lucru?   
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Rătăcitorii sunt complexe minte/corp/spirit activate doar în a treia 
densitate și sunt supuși uitării obligatorii care poate fi doar străpunsă cu meditație și muncă 
disciplinată.  
 
Don: Presupun că motivul pentru acest lucru este în primul rând faptul că din moment ce 
entitățile sunt recoltabile din a treia densitate și au venit aici foarte recent, au venit destul de 
târziu pentru a nu afecta polarizarea cu învățăturile lor. Ei nu încalcă legea liberului arbitru 
pentru că sunt copii la acest moment și nu vor fi destul de învârstă ca să afecteze polarizarea 
înainte ca tranziția să fie suficient de avansată. Însă rătăcitorii care au venit aici sunt mai 
învârstă și au o mai mare capacitate de a afecta polarizarea. Ei trebuie să afecteze polarizarea 
doar în măsura în care reușesc să străpungă valul uitării, astfel neafectând legea liberului 
arbitru. Este adevărat?   
 
Ra: Sunt Ra. Este destul de adevărat.  
 
Don: S-ar părea că anumite entități care pot fi recoltate din a treia densitate sunt destul de 
învârstă din moment ce cunosc indivizi care pot îndoi metal care sunt peste 50 de ani și câțiva 
peste 30.  Există alte entități care pot îndoi metalul pentru alt motiv decât acela de a avea 
activate două corpuri?        
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Orice entitate care accidental sau prin proiectare intenționată 
penetrează portalul spre Energia Inteligentă, poate folosi puterea de a deforma a acestei 
energii.  
 
Don: Acum în timp ce tranziția continuă în activarea celei de a patra densități pentru a locui 
această planetă de a patra densitate, va fi necesar pentru toate corpurile de a treia densitate să 
treacă prin procesul pe care îl numim moarte. Este adevărat?   
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.  
 
Don: Există locuitori în acest moment ai acestei planete de a patra densitate care au trecut deja 
prin acest proces? Este acum în proces de populare?   
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este adevărat doar în trecutul foarte recent.  
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Don: Presupun ca ei sunt de pe alte planete din moment ce recoltatul nu s-a produs încă pe 
această planetă. Ei vin de pe plante unde recoltatul a fost făcut deja. Este adevărat?   
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.  
 
Don: Atunci sunt aceste entități vizibile pământenilor? Pot să îi vad? Umblă ei pe suprafața 
planatei?   
 
Ra: Sunt Ra. Am vorbit deja despre acest lucru. Ei au activate două corpuri în acest moment.  
 
Don: Îmi cer scuze că par greu de cap în acest moment dar acest concept în special îmi este 
foarte greu să îl înțeleg. Este ceva care mă tem că cere câteva întrebări destul de prostești din 
partea mea pentru a reușii să înțeleg în totalitate, și nu știu dacă voi putea înțelege pe de-a-
ntregul sau dacă voi putea stăpâni acest concept. 
 
Prin urmare, în timp ce planeta de a patra densitate este activată, este generată energie de 
încălzire. Presupun că această energie de încălzire este generată doar pe planeta de a treia 
densitate. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este destul de corect. Distorsiunile de experiență a fiecărei dimensiuni sunt 
distincte.  
 
Don: Atunci cândva în viitor planeta de a patra densitate va fi complet activată. Care este 
diferența între activarea completă si activarea parțială pentru densitatea planetei? 
 
Ra: Sunt Ra. La acest moment influențele cosmice sunt favorabile pentru culoarea adevărată 
verde, particulele esențiale și materiale de această natură fiind formate. Totuși încă există un 
amestec de medii de unde galbenă și verde în acest moment, de aceea fiind necesară nașterea 
complexelor minte/corp/spirit de tranziție. Când va fi activată complet densitatea de culoare 
verde, sau densitatea iubirii, planeta va fi solidă și locuibilă iar nașterile care se vor produce vor 
fi transformate prin procesul timpului în tipul potrivit de vehicul pentru a putea aprecia pe de-a-
ntregul mediu planetar de a patra densitate. La acest punct mediul undei verzi există într-o 
măsură mult mai mare în timp/spațiu decât în spațiu/timp. 
 
Don: Poți explica diferența de care vorbești cu privire la timp/spațiu și spațiu/timp? 
 
Ra: Sunt Ra. Pentru a îți fi mai ușor de înțeles vom folosi definiția planelor interioare. Există 
foarte multă subtilitate investită în acest complex vibratoriu sonor, dar poate că prin ea însăși 
această expresie va fi suficientă pentru a te ajuta să înțelegi. 
 
Don: Voi face o afirmație și te voi lasă să mă corectezi. Avem aici planeta noastră care se 
mișcă în spirală într-o nouă poziție, datorită rotației întregii galaxii precum și rotației sistemului 
solar, vibrațiile celei da a patra densități devenind tot mai pronunțate. Aceste vibrații ale atomilor 
fundamentali încep să creeze tot mai mult planeta de a patra densitate și complexele corp de a 
patra densitate pentru popularea aceste planete. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat doar parțial. Trebuie corectată partea despre crearea complexelor 
corp de densitatea undei verzi. Această creație va fi graduală și va ava loc începând cu 
vehiculul fizic de a treia densitate care prin metoda reproductivă bisexuală și cu ajutorul 
procesului evoluției va deveni vehicul fizic de a patra densitate. 
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 Don: Atunci vor fi entitățile de a treia densitate transferate gata de recoltat, cele care prin 
reproducție bisexuală vor crea complexele de a patra densitate care sunt necesare? 
 
Ra: Sunt Ra. Influxul de complexe energetice de culoare adevărată verde va crea tot mai mult 
condiții în care structura atomică a celulelor complexelor corp va fi acea a densității iubirii. 
Complexele minte/corp/spirit care vor ocupa aceste vehicule fizice modificate vor fi acelea, dar 
și, într-o oarecare măsură, cei la care te referi, iar după ce recoltatul este terminat vor fi și 
entitățile recoltate de pe această planetă. 
 
Don: Există ceva asemănător cu fața unui ceas asociat cu întreaga galaxie majoră care în timp 
ce galaxia se rotește mișcă toate acele stele și sisteme planetare prin tranziții de la densitate la 
densitate? Este acesta modul în care lucrează? 
 
Ra: Sunt Ra. Ești perceptiv. Poți vedea acest lucru ca pe o fața de ceas tridimensională sau 
spirală de nesfârșire care este plănuită de Logos pentru acest scop. 
 
Don: Înțeleg ca nu Logosul a plănuit efectul de încălzire în tranziția noastră din a treia la a patra 
densitate. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este adevărat exceptând condiția de liber arbitru care este bineînțeles 
planificată de Logos, deoarece el însuși este o creatura a liberului arbitru. În acest mediu o 
infinitate de evenimente sau condiții ar putea să apară. Ele nu pot fi considerate ca fiind 
planificate de către Logos, dar pot fi considerate ca fiind permise. 
 
Don: Mi se pare că efectul de încălzire care are loc pe planetă este analog cu o boală în corp și 
va avea o cauză care este o configurație mentală analoagă. Este corect? 
 
Ra: Sunt Ra. Este corect cu clarificarea că această configurație spirituală, precum și 
prejudecățile mentale ale pământenilor, au fost cauza pentru aceste deformări ale complexului 
corp a planetei voastre. 
 
Don: Când a treia densitate se dezactivează și intră în potențare, planeta va deveni de prima, a 
doua și a patra densitate. La acel moment nu vor mai fi vibrații activate de a treia densitate pe 
această planetă. Este corect să presupun că acum toate vibrațiile de a treia densitate pe 
această planetă sunt vibrațiile care compun complexele corp ale entităților asemeni nouă 
oamenilor; este aceasta suma vibrațiilor celei de a treia densități pe această planetă la acest 
moment? 
 
Ra: Sunt Ra. Acesta va fi ultima întrebare lungă a acestei sesiuni. Instrumentul are energie 
rămasă datorită transferului, dar simte disconfort. Nu dorim să epuizăm instrumentul. Trebuie 
adăugat că instrumentul pare în stare mai bună, în ciuda atacului, decât era în sesiunile trecute. 
 
Acum pentru a răspunde întrebării tale, trebuie spus că afirmația ta este incorectă în sensul că 
pe lângă complexele minte/corp/spirit  de a treia densitate există artefactele, formele gând, 
sentimentele pe care acești co-Creatori le-au produs. Aceasta formează a treia densitate. 
 
Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părăsi instrumentul? 
 
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a face instrumentul mai confortabil și pentru 
îmbunătățirea comunicării? 
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Ra: Sunt Ra. Sunteți conștiincioși. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. 
Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 64 
IULIE26, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Poți mai întâi să îmi dai condiția instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Este neschimbată de la ultima sesiune cu excepția unei distorsiuni temporare care 
blochează parțial curgerea liberă a energiei vitale.      
 
Don: Poți spune despre ce distorsiune temporară este vorba?  
 
Ra: Sunt Ra. Informația este neimportantă. 
 
Don: Atunci nu trebuie să răspunzi.  
 
Poți explica principiul pe care se bazează ritualul pe care îl executăm pentru a inița contactul 
precum și ceea ce aș numi principiul de bază al protecției oferite de magia albă? 
 
Ra: Sunt Ra. Datorită direcției spre care merge linia întrebărilor ne dăm seama că este potrivit 
să includem cauza care produce distorsiunea temporară care afectează instrumentul. Cauza 
este o inclinare către dorința de a exprima devotarea pentru Unicul Creator în fața unui grup 
care venerează Unicul Creator. 
 
Această entitate dorește această protecție atât în mod subconștient cât și în mod conștient, prin 
formele pe care le îmbracă acest tip de exprimare, ritualul, nuanțele și înțelesurile date de 
biserică, cântecele de mărire și rugăciunile de mulțumire, dar mai presus de toate ea cere 
protecție prin ceea este cea mai fundamentală magie, înghițirea acelei hrane care nu este din 
această dimensiune dar prin sfânta comuniune a fost transformată în hrana metafizică. 
 
Motivul subconștient, care este cel mai puternic în această dorință este înțelegerea că 
asemenea exprimare, când este dorită de către entitate, este ca o transmutare în prezența 
Unicului Creator, ceea ce oferă o mare protecție entității ce urmează calea ajutorului pentru alți-
sine.  
 
Principiul care stă la baza oricărui ritual de magie albă constă în a configura stimulii care se 
întind de-a lungul trunchiului minții în așa fel încât această configurație cauzează generarea de 
emoții sau iubire disciplinată și purificată, care apoi poate fi atât protecție cât și cheia spre 
portalul Inteligenței Infinite.  
 
Don: Poți explica de ce o mică eroare în ritualul începerii acestei comunicări acum două sesiuni 
a permis intrarea entității afiliată cu grupul Orion? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest contact este de bandă îngustă si are nevoie de condiții precise pentru a se 
desfășura. Celălalt-sine lucrând în serviciul căii negative posedă îndemânarea spadasinului. Ai 
de a face în acest contact cu forțe de intensitate uriașă vărsate într-un vas la fel de delicat și la 
fel de cristalin ca un fulg de nea. 
 
Cea mai mică omisiune poate perturba regularitatea acestui model energetic care formează 
canalul prin care facem comunicarea.  
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Vom remarca, pentru cunoașterea voastră, că pauza noastră din acel moment s-a datorat 
necesitații de a ne asigura că acest complex minte/corp/spirit al instrumentului a fost așezat în 
configurația de lumină sigură, înainte de a încerca să rezolvăm situația vehiculul corp. Este mult 
mai bine să se permită vehiculului corp să moară decât să se permită complexului 
minte/corp/spirit să fie pierdut.  
 
Don: Poți descrie sau să vorbești despre ritualurile sau tehnicile folosite de Ra în căutare, în 
direcția serviciului pentru alți-sine? 
 
Ra: Sunt Ra. A vorbi despre ceea ce fac complexele de memorie socială de a șasea densitate 
pentru a progresa este în cel mai fericit caz neînțelegere în comunicare, deoarece cea mai 
mare parte este pierdută în traducerea conceptului de la o densitate la alta și discuția de a 
șasea densitate este drastic deformată.  
 
Cu toate acestea vom încerca să răspundem la întrebare deoarece este de ajutor pentru a ne 
permite să exprimam încă o data totala unitate cu creația. Noi căutăm Creatorul la un nivel de 
experiențe împărtășite la care voi nu aveți acces, prin care noi în loc să ne abandonăm luminii, 
am devenit lumină. Înțelegerea noastră este că nu există nici un alt material decât lumina. 
Ritualurile noastre, cum le puteți considera, sunt continuări infinit de subtile ale procesului de 
balansare cu care voi abia acum începeți să vă confruntați. 
 
Noi căutăm acum fără polaritate. Ca urmare nu invocăm nici o putere de nicăieri, deoarece 
căutarea noastră este acum internă, deoarece am devenit lumină/iubire și iubire/lumină. 
Acestea sunt echilibrările pe care le căutăm, echilibrul între compasiune și înțelepciune care 
permite tot mai mult înțelegerii noastre despre experiențe să fie informată că ne apropiem de 
unitatea cu Unicul Creator pe care cu bucurie o căutăm.   
 
Ritualurile voastre la nivelul vostru de progres conțin conceptul de polarizare și acesta este cel 
mai important la acel spațiu/timp. 
 
Putem să dăm mai multe detalii dacă vreți clarificări. 
 
Don: Ar fi folositor dacă Ra ar descrie tehnicile pe care Ra le-a folosit pentru evoluția minții 
corpului și spiritului când a fost în a treia densitate? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest răspuns se găsește dincolo de limita Legii Confuziei. 
 
Don: Dar experiențele de a patra densitate a lui Ra? Sunt ele de asemenea dincolo de Legea 
Confuziei? 
 
Ra: Sunt Ra. Sunt. Permiteți-ne să exprimăm un gând. Ra nu este elită. A vorbi despre 
experiențele noastre specifice unui grup care ne onorează, înseamnă a ghida acel grup până la 
punctul sfaturilor. Munca noastră a fost asemeni muncii pământenilor, experimentarea 
catalizatorului de bucurii și tristeți. Circumstanțele noastre au fost întrucâtva mai armonioase. 
Să fim însă clari despre un lucru, orice entitate sau grup poate crea cea mai splendidă armonie 
în orice mediu. Experiențele lui Ra nu au fost cu nimic peste experiențele voastre. Al vostru este 
dansul la acest spațiu/timp, când se face recoltarea din a treia densitate.    
 
Don: Această întrebare a fost adusă recent și are de a face cu posibile manuscrise lăsate 
aproape sau sub Marea Piramidă din Giza. Nu știu dacă acest subiect aduce vreun beneficiu. 
Întreb dacă este vreun beneficiu în investigarea acestui subiect? 



Sesiunea 64 

77 
 

Ra: Sunt Ra. Ne cerem scuze dacă părem discreți în împărtășirea informației. Însă orice cuvânt 
privitor la acest subiect în particular creează posibilitatea încălcării liberului arbitru.  
 
Don: Într-o sesiune anterioară ai menționat că portalul magic pentru inițiat apare la fiecare 18 
zile. Ai putea detalia această informație? 
 
Ra: Sunt Ra. Complexul minte/corp/spirit este născut sub o serie de influențe, lunară, planetară, 
cosmică și în unele cazuri karmică. La momentul nașterii în această iluzie începe ciclul 
menționat. 
 
Ciclul spiritual sau al inițiatului este 18 zile și operează ca o undă sinusoidă. Prin urmare sunt 
câteva zile excelente pe partea pozitivă a curbei, acestea fiind primele 9 zile ale curbei - mai 
precis a patra, a cincea, și a șasea – când munca este cel mai potrivit să fie executată, 
considerând că entitatea este încă fără control conștient total al distorsiunii/realității 
minții/corpului/spiritului propriu.  
 
Cea mai interesantă parte a informației despre cicluri este remarcarea faptului că punctele 
critice apărute la trecerea din ziua a noua în a zecea și din ziua a optsprezecea în prima 
creează inițiatului dificultăți în special când punctul critic face și tranziția la un alt ciclu. La 
punctul cel mai de jos al fiecărui ciclu inițiatul va fi cel mai fără putere dar nu va avea dificultăți 
atât de mari ca cele cu care se confruntă la punctele critice. 
 
Don: Atunci ca să găsim ciclurile luăm momentul nașterii copilului în această densitate, 
începem ciclul în acel moment și continuăm pe durata vieții. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat în mare. Nu este necesar să identifici momentul nașterii. Ziua în 
care s-a produs acest eveniment este suficientă pentru aproape toate activitățile cu excepția 
câtorva care necesită precizie mai mare.  
 
Don: Este corect să presupun că orice magie ar face inițiatul la momentele oportune va fi mai 
reușită sau mai bine zis mai adaptată proiectări personale decât cea făcută la momente mai 
puțin oportune pe durata ciclului? 
 
Ra: Sunt Ra. Ciclul este o informație folositoare pentru inițiat dar, cum am spus, pe măsura ce 
inițiatul devine mai balansat activitatea plănuită va fi tot mai puțin dependentă de acel ciclu de 
oportunități și va fi tot mai dependentă de eficacitatea proprie.  
 
Don: Nu am abilitatea de a judeca la ce punct nivelul de îndemânare a inițiatului va fi atins 
punctul la care să devină independent de ciclu. Poți să îmi dai o indicație despre nivelul de 
inițiere care este necesar pentru a deveni independent? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu ne este permis să vorbim despre acest subiect în special datorită activității 
acestui grup, vorbind ar lăsa impresia că vrem să judecăm. Cu toate acestea noi vom spune că 
puteți considera acest ciclu în aceeași lumină ca și așa numitele balansări astrologice în 
interiorul grupului, care ar putea fi descrise ca interesante dar nu critice. 
 
Don: Mulțumesc. Am citit că cercetări recente au indicat că ciclul normal de somn pentru 
entitățile de pe această planetă este cu o oră mai lung decât o zi astfel încât avem un ciclu de 
somn de 25 de ore în loc de 24 de ore. Este acest lucru adevărat și dacă da de ce este așa?  
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Ra: Sunt Ra. Este adevărat în anumite cazuri. Influențele planetare din care acelea asociate cu 
memoria experiențelor de pe Marte au un anume efect asupra anumitor complexe corp de a 
treia densitate. Această rasă a dat materialul genetic multora din corpurile din planul vostru.  
 
Don: Mulțumesc. Ra a menționat pe cei numiți (nume) și (nume) în sesiunea anterioară. Aceștia 
sunt membrii a ceea ce numim profesia medicală. Care este valoarea tehnicilor medicale 
moderne în atenuarea deformărilor corporale, luând în considerare scopul acelor deformări și 
ceea ce numim Karma?  
 
Ra: Sunt Ra. Această întrebare este întortocheată. Din acest motiv vom face anumite observații 
în loc să încercăm un răspuns coerent, pentru că alopatia între practicile de vindecare are 
cumva două fețe.  
 
În primul rând trebuie să estimați posibilitatea/probabilitatea ca fiecare vindecător alopatic să fie 
într-adevăr un vindecător. Consensul cultural al pământenilor consideră această pregătire 
metoda cea mai adecvată pentru perfecționarea abilității de a vindeca. În sensul cel mai de 
bază orice vindecător alopatic poate fi văzut ca unul a cărui dorință este să ajute alți-sine în 
atenuarea distorsiunilor complexului corp și complexului mental/emoțional în așa fel încât 
entitatea care urmează să fie vindecată să poată experimenta în continuare catalizator pe o mai 
lungă perioadă a cea ce voi numiți viață. Această metodă, când adecvată, este un mare ajutor 
pentru alți-sine datorită acumulării înclinări spre înțelepciune și iubire care pot fi create prin 
folosirea spațiu/timpului continuum din iluzia voastră. 
 
Observând conceptul alopatic de a aborda tratarea complexului corp ca pe o mașină, remarcăm 
că este simptomul unui complex social dedicat celei mai arzătoare dorințe pentru distracție, 
anonimitate și somn. Această abordare este rezultatul mai degrabă decât cauza gândirii sociale 
din planul vostru.  
 
La rândul lui, acest concept de complex corp mecanic a favorizat proliferarea tendințelor spre 
sănătate șubredă datorată medicamentelor puternice folosite pentru controlul și mascarea 
problemele de sănătate ale corpului. Mulți pământeni înțeleg însă că există sisteme mai eficace 
de vindecare, nu prin excluderea totală a alopatiei, ci prin includerea altor metode de vindecare.  
 
Don: Să presupunem că într-o entitate anume apare o problemă a corpului; apoi ea are de ales 
între a căuta ajutor alopatic sau a experimenta catalizatorul rezultat din această problemă și a 
nu căuta vindecarea problemei. Poți comenta pe marginea celor două căi ale entității și analiza 
fiecare cale? 
 
Ra: Sunt Ra. Dacă entitatea este polarizată spre ajutor pentru alți-sine, analiza se concentrează 
cum se cuvine pe considerația căii care oferă cea mai mare oportunitate de ajutor pentru alți-
sine. 
 
Pentru entitatea polarizată negativ, antiteza este adevărată.  
 
Pentru entitate nepolarizată considerația este întâmplătoare și foarte probabil îndreptată spre 
confort.  
 
Don: Înțeleg că (nume) a adus aici un mulaj de Bigfoot cu patru degete ziua trecută. Poți spune 
ce formă de Bigfoot a fost? 
 
Ra: Sunt Ra. Da.  
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Don: Știu că acest lucru este total neimportant dar pentru a face un serviciu lui (nume) am 
crezut de cuviință să întreb acest lucru. 
 
Ra: Sunt Ra. Această entitate a fost dintr-un mic grup de forme gând. 
 
Don: El a întrebat de asemenea – știu că este la fel de neimportant – de ce nu există rămășite 
de Bigfoot după ce entitățile mor pe pământ. Poți explica acest lucru? Știu că nu are importanță, 
dar o voi întreba pentru a îi face un serviciu. 
 
Ra: Sunt Ra. Ai putea sugera că explorarea peșterilor care se află în anumite regiuni ale 
munților de pe coasta vestică a continentului vostru vor oferi într-o zi asemenea rămășițe. Dacă 
această cultură supraviețuiește destul în forma prezentă pentru ca probabilitatea/posibilitatea 
descoperirii să apară, rămășitele nu vor fi înțelese.  
 
Există destulă energie pentru încă o întrebare.  
 
Don: În exercițiile de vindecare când spui „examinează senzațiile corpului” te referi la acele 
senzații disponibile corpului datorită celor cinci simțuri și legate de funcțiile naturale ale corpului 
cum sunt atingerea, atracția, sexul, compania altei persoane, sau te referi la cu totul altceva? 
 
Ra: Sunt Ra. Percepe-ți complexul corp la acest moment. Corpul simte senzații. Cele mai multe 
dintre senzații, sau, în cazul de față, aproape toate sunt fără interes. Însă corpul este o creatură 
a minții. Anumite senzații au importanță datorită încărcăturii de putere care este simțită de minte 
la apariția acelei senzații.  
 
De exemplu la acest centru spațiu/timp o senzație are o încărcătură puternică și poate fi 
examinată. Aceasta este senzația de disconfort datorată poziției înghesuite a complexului corp 
pe durata acestei sesiuni. Pentru balansare vei explora această senzație. De ce este această 
senzație puternică? Pentru că a fost aleasă pentru a da entității posibilitatea de a fi în serviciu 
pentru alți-sine prin energizarea acestui contact. 
 
Fiecare senzație care lasă urme în minte, care lasă urme în memorie, trebuie examinată. 
Acestea sunt senzațiile de care vorbim. 
 
Pot răspunde la vreo întrebare scurtă înainte de a părăsi instrumentul? 
 
Don: Putem face ceva pentru sporirea confortului instrumentului și calitatea contactului? 
 
Ra: Sunt Ra. Continuați să îngrijiți alinierea. Sunteți dedicați și conștienți de felul în care trebuie 
să aveți grijă de instrument pentru problemele curente pe care le are la mâini și încheieturi. Ca 
întotdeauna iubirea este cea mai puternică protecție.   
 
Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, 
prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 65 
AUGUST 8, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Ați putea da în primul rând condiția instrumentului și nivelul de energii fizice și vitale? 
 
Ra: Sunt Ra. Energiile vitale ale instrumentului sunt neschimbate. Energiile fizice sunt foarte 
scăzute la acest spațiu/timp datorită simptomelor a ceea ce numiți artrită. Intensitatea atacului 
psihic este constantă dar instrumentul reușește să elimine dificultățile mai mari datorate 
acestuia prin fidelitatea serviciului precum și datorită ajutorului grupului de suport.  
 
Don: Astăzi s-ar putea să repet puțin material acoperit deja mai înainte, deoarece încerc să îmi 
fac o imagine mai clară asupra unor lucruri pe care nu le înțeleg și eventual să-mi dezvolt un 
plan propriu pentru activitate pe viitor. 
 
Îmi face impresia că în viitorul apropiat căutarea multor entități care sunt încarnate acum pe 
această planetă va spori. Căutarea lor va fi sporită datorită faptului că ele vor deveni mai 
conștiente de creație așa cum este și cum diferă aceasta de creația omului. Orientarea și 
gândirea lor se va reorienta datorită catalizatorului de natură unică spre concepte mai de bază. 
Este corect? 
 
Ra: Sunt Ra. Generalitățile nu pot fi niciodată corecte complet. Însă vom remarca că atunci 
când descoperă o spărtură în perdea, ochii unei entități pot să arunce o privire pentru prima 
dată pe fereastra din spatele perdelei. Această tendință este probabilă dacă considerăm 
vârtejurile de posibilitate/probabilitate active în spațiu/timp și timp/spațiu la acest punct.  
 
Don: Am presupus că motivul pentru care atât de mulți Rătăcitori și acele entități de a treia 
densitate de curând recoltate care au fost transferate aici consideră că este un privilegiu și un 
timp foarte benefic pentru a fi încarnate pe această planetă, este acest efect de care am vorbit 
mai înainte care le dă oportunitatea de a fi mai complet în serviciu datorită căutării sporite. Este 
această afirmație corectă? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta este intenția pe care Rătăcitorii au avut-o înainte de încarnare. Sunt mulți 
Rătăcitori a căror disfuncție cu privire la calea planetară a pământenilor a cauzat într-o oarecare 
măsură o condiție de blocare într-o stare mentală care împiedecă serviciul care a fost plănuit. 
 
Don: Am remarcat că vorbești mai rar decât de obicei. Este vreun motiv pentru care faci acest 
lucru? 
 
Ra: Sunt Ra. Instrumentul este întrucâtva slăbit și cu toate că energia vitală este puternică și 
este capabil să funcționeze, la acest moment este mai fragil decât în alte dăți. Remarcăm că 
atunci când durerea este simțită permanent, ea are un efect de slăbire a energiei fizice. Pentru 
a folosi rezervele considerabile de energie puse la dispoziție și în același timp pentru a proteja 
instrumentul, încercăm să transmitem informația chiar într-o bandă mai îngustă decât de obicei. 
 
Don: Am analizat corect condiția care creează o posibilitate sporită de a servi atunci când am 
afirmat următoarele: Încarnarea bazată pe vechimea vibrației a polarizat pe cei care trăiesc la 
acest moment pe planetă, iar influxul de Rătăcitori a mărit predispoziția mentală spre preocupări 
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de natură spirituală. Aceștia ar fi bănuiesc unii din factorii care creează un mediu mai bun 
pentru serviciu. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.   
 
Don: În timp ce progresăm către a patra densitate vor urma schimbări, cum ar fi schimbarea 
fizică a planetei de a treia densitate datorită efectului de încălzire și schimbări cum sunt 
abilitatea oamenilor de a face activități paranormale; vor acționa aceste schimbări ca și 
catalizator pentru a încuraja o mai mare căutare? 
 
Ra: Sunt Ra. Este parțial adevărat. Evenimentele paranormale care se întâmplă nu au ca scop 
mărirea căutării ci sunt manifestări ale acelor entități a căror configurație vibratorie permite 
contactul cu Inteligența Infinită. Aceste entități capabile de serviciu paranormal ar putea 
determina la nivel conștiinței capacitatea de a face asemenea serviciu. Aceasta este însă în 
funcție de fiecare entitate și propriul liber arbitru și nicidecum o abilitate paranormală. 
 
Porțiunea corectă a afirmației este cea legată de mai marea oportunitate pentru serviciu a celor 
care, datorită multelor schimbări care vor aduce provocări, dificultăți și suferință în iluzia 
voastră, vor încerca să înțeleagă motivul pentru care defecțiunea ritmului fizic al planetei a 
apărut. 
 
În plus există vârtejuri de probabilitate/posibilitate care spiralează către acțiunile de natură 
războinică. Multe din acele vârtejuri nu reprezintă război nuclear ci o confruntare mai redusă dar 
de durată mai lungă așa numitul război convențional. Dacă aceasta situație devine realitate în 
iluzia voastră, va oferi oportunități pentru căutare și pentru serviciu.   
 
Don: Cum va oferi războiul convențional oportunități pentru căutare și serviciu? 
 
Ra: Sunt Ra. Există posibilitatea/probabilitatea situației în care mari porțiuni ale continentului și 
în general ale planetei vor fi implicate în tipul de război pe care îl numiți de guerilă. Idealul de 
eliberare de sub ocupația forțelor invadatoare de tipul dictaturilor fasciste sau dictaturilor 
comuniste va stimula enorm gândirea care va contempla polarizarea socială și contrastul între 
libertate și control. În acest scenariu considerat la acest punct timp/spațiu, ideea de a distruge 
obiective de valoare și populația, nu va fi considerată utilă. Se vor folosi arme care vor distruge 
mai puțin decât armele nucleare. În această luptă ideea de libertate va arde în complexele 
minte/corp/spirit care sunt capabile de asemenea polarizare. Lipsa oportunității de a exprima 
iubirea de libertate, va încuraja căutarea cunoașterii interioare care va prinde rădăcini ajutată de 
cei aparținând Fraților și Surorilor Tristeții care vor fi capabili să își amintească chemarea lor pe 
această planetă.   
 
Don: Se pare că avem catalizator dual în activitate și întrebarea este care va acționa primul. 
Profețiile făcute de Edgar Cayce indică multe schimbări pe Pământ și mă întreb despre 
mecanica prezicerii viitorului. Ra a afirmat că nu este parte din timp și totuși ne preocupăm cu 
vârtejuri posibilitate/probabilitate. Îmi este greu să înțeleg cum operează mecanismul profețiilor.  
Care este valoarea unei asemenea profeții cum este cea făcută de Cayce cu privire la 
schimbările de pe Pământ și toate acele scenarii? 
 
Ra: Sunt Ra. Consideră cumpărătorul intrând într-un magazin pentru a cumpăra alimente cu 
care să hrănească familia pentru perioada de o săptămână. Unele magazine au anumite 
produse alte magazine au alte produse. Noi vorbim de aceste vârtejuri posibilitate/probabilitate 
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când suntem întrebați, cu înțelegerea faptului că acestea sunt ca o cutie, borcan, sau pachet de 
produse alimentare într-un magazin alimentar. 
 
Nu ne este cunoscut în timp ce scanăm timp/spațiul vostru dacă pământenii vor face 
cumpărături aici sau acolo. Noi doar putem numi câteva din produsele disponibile pentru 
cumpărare. Ca să ne zicem părerea, scrierea din care Edgar a citit este folositoare în același 
fel. Există puțină informație în acel material despre alte vârtejuri posibilitate/probabilitate și s-a 
acordat multă atenție vârtejului cel mai puternic. Noi vedem acel vârtej dar vedem de asemenea 
multe altele. Vârtejul lui Edgar poate fi comparat cu 100 de cutii de cereale în magazin alt vârtej 
poate fi comparat doar cu trei, șase, sau cincizeci de cutii de un alt produs care se mănâncă la 
micul dejun. În acest fel micul dejun al pământenilor este aproape sigur. Meniul este ceea ce 
alegeți. 
 
Valoare unei profeții trebuie înțeleasă doar ca exprimând posibilități. Chiar mai mult în umila 
noastră opinie, trebuie luat în considerare că orice viziune a timp/spațiului a cuiva din interior 
sau a cuiva asemeni nouă care vedem timp/spațiul dintr-o dimensiune exterioară va avea mari 
dificultăți în a exprima timpul în valori măsurate. Prin urmare profețiile date în termeni specifici, 
sunt mai interesante pentru conținut sau tipul de posibilitate prezisă decât pentru punctul 
spațiu/timp când se presupune că va apare.  
 
Don: Deci avem două posibilități distincte de catalizator care vor crea un mediu propice căutării 
mai intense decât este la acest moment. Va fi o mare confuzie în special pentru scenariul 
schimbărilor planetei pentru că au fost multe profeții făcute de multe grupuri care au dat felurite 
explicații despre aceste schimbări. Poți comenta despre eficacitatea unui astfel de catalizator, 
știind înțelesul larg al schimbărilor care vor veni dar și a multiplele explicații legate de aceste 
schimbări? 
 
Ra: Sunt Ra. Având în vedere tăria vârtejului posibilitate/probabilitate care prevede nașterea 
dificilă a planetei în a patra densitate, va fi foarte surprinzător ca acest vortex să nu fie prevăzut 
de mulți dintre cei care au acces la spațiu/timp. Cantitatea de pachete de cereale în magazin 
pentru acest vârtej, ca să folosim analogia precedentă, este disproporționat de mare comparativ 
cu celelalte. Fiecare prezicător face acest lucru de la o poziție ori configurație vibratorie unică. 
Prin urmare orice profeție va fi însoțită de prejudecați și alte deformări.  
 
Don: Acest întreg scenariu pentru următorii 20 de ani pare să vizeze mărirea intensității căutării 
precum și mărirea conștientizării creației, dar va fi însoțit de un extraordinar grad de confuzie. A 
fost obiectivul pre-încarnare a multora dintre Rătăcitori încercarea de a reduce confuzia? 
 
Ra: Sunt Ra. Scopul Rătăcitorilor a fost de a servi entitățile acestei planete în orice fel este 
necesar și de asemenea ca modele lor de vibrație să lumineze vibrația planetară în întregime și 
prin acesta să reducă efectele lipsei de armonie planetare și să amelioreze orice rezultat al 
acestei lipse de armonie. 
 
Sarcini specifice cum ar fi ajutorul în situații care nu s-au manifestat încă nu fac parte din scopul 
Rătăcitorilor.  Lumina și Iubirea merg oriunde sunt căutate și necesare și direcția lor nu este 
plănuită dinainte.  
 
Don: Atunci orice Rătăcitor de aici acționează în funcție de prejudecățile pe care le-a dezvoltat 
în orice cale găsește oportun să comunice sau doar fiind în polaritatea proprie pentru a ajuta 
conștiința totală a planetei.  Există vreo cale fizică prin care poate ajuta, poate prin vibrațiile 
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proprii, cumva adăugând la cele ale planetei întocmai ca o polaritate electrică sau precum se 
încarcă o baterie? Este această planetă ajutată de prezența fizică a unui rătăcitor? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat și mecanismul este întocmai cum l-ai descris. Noi am intenționat să 
explicăm acest înțeles în a doua parte a răspunsului nostru. 
 
În acest moment poți remarca că la fel ca orice altă entitate fiecare Rătăcitor are propriile 
abilitați unice, prejudecăți sau specialități astfel încât din fiecare porțiune a fiecărei densități 
reprezentată de către Rătăcitori vin o mulțime de talente pre-încarnare care apoi pot fi 
exprimate în acest plan de experiență. Astfel fiecare Rătăcitor, care s-a oferit înainte de 
încarnare, are un anumit serviciu special de oferit pe lângă efectul de dublare a iubirii și luminii 
planetare și o funcție de bază de a servi ca lumină sau păstor. 
 
Prin urmare Rătăcitorii au trei funcții odată ce valul uitării este străpuns, primele două fiind de 
bază, a treia fiind unică pentru acel complex minte/corp/spirit. 
 
Vom remarca la acest moment, în timp ce vă gândiți la vârtejurile posibilitate/probabilitate, că 
deși vor fi multe lucruri care vor cauza frică, prin urmare oferind oportunități de căutare și 
serviciu mereu va exista în acel magazin o cutie care va conține pace, iubire, lumină și bucurie. 
Acest vârtej poate este foarte mic dar a îi întoarce spatele înseamnă a uita infinitele posibilități 
ale momentului prezent. Ar putea această planetă să se polarizeze spre armonie într-un 
moment bun și puternic de inspirație? Da prieteni. Nu este probabil dar este întotdeauna posibil. 
 
Don: Cât de comun este în univers recoltatul mixt de complexe minte/corp/spirit orientate atât 
pozitiv cât și negativ de pe aceeași planetă? 
 
Ra: Sunt Ra. Între planetele care produc recoltă de complexe minte/corp/spirit aproximativ 10% 
din planete produc recoltă negativă, 60% din planete produc recoltă pozitivă, iar 30% produc 
recoltă mixtă dar la care aproape toată recolta este pozitivă. În eventualitatea când este o 
recoltă mixtă este aproape imposibil ca majoritatea recoltei să fie negativă. Când o planetă 
deviază puternic către negativ nu există aproape nici o oportunitate pentru recoltat polaritate 
pozitivă.  
 
Don: Poți spune de ce nu există oportunitate pentru polarizare pozitivă în acest caz?  
 
Ra: Sunt Ra. Abilitatea de a te polariza pozitiv cere un anumit nivel de auto determinare. 
 
Don: Atunci în timp ce ultimele zile ale ciclului expiră, dacă recoltatul ar fi să apară azi ar avea 
un anumit număr de recoltați pozitivi și negativi și un anumit număr de repetenți. Voi presupune 
că datorită catalizatorului cu care se va confrunta planeta între acest moment și momentul 
recoltatului numărul de entități bune de recoltat se va mări. 
 
Vorbind în general și nu în particular despre experiența recoltatului referitor la această planetă, 
ce mărire a recoltei presupui că va apărea datorată catalizatorului din perioada finală, așa cum 
este aceasta cu care ne confruntăm, sau fac o greșeală când presupun că și alte planete au 
adăugat catalizator la sfârșitul perioadei de recoltare când au recoltă mixtă? 
 
Ra: Sunt Ra. În eventualitatea recoltei mixte există aproape întotdeauna lipsă de armonie și prin 
urmare există catalizator adăugat sub forma a ceea ce voi numiți schimbarea planetară. În 
această presupunere ai dreptate. 
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Dorința Confederației este de a servi pe cei care caută mai intens datorită acestui catalizator. 
Noi nu dorim să estimăm cu cât se vor mări numerele recoltatului pentru că acest lucru nu ar fi 
acceptabil. Noi suntem servitori. Dacă suntem chemați noi servim cu toată puterea noastră. Nu 
suntem preocupați să calculam câștiguri.   
 
Don: Catalizatorul adăugat la sfârșitul ciclului este o funcție specifică de orientare a conștiinței 
care populează planeta. Conștiința și-a creat catalizator pentru sine prin faptul că și-a orientat 
gândirea în modul în care a orientat-o, prin urmare acționând asupra sinelui în același fel în 
care catalizatorul de durere fizică sau boala acționează asupra unui singur complex 
minte/corp/spirit.  Este punctul de vedere corect? 
 
Ra: Sunt Ra. Este destul de corect.  
 
Don: Atunci avem de a face cu o entitate care încă nu a format o memorie socială dar este 
totuși o entitate întocmai cum unul dintre noi este numit entitate. Putem continua această 
observație  despre o entitate conglomerată la nivelul unei entități galactice, sau de tip sistem 
planetar? Permite-mi să formulez astfel: Pot să consider un singur soare în sistemul său 
planetar ca o entitate iar apoi să consider o galaxie majoră cu miliarde de stele ca fiind o 
entitate? Pot să continui această extrapolare în acest fel? 
 
Ra: Sunt Ra. Poți face acest lucru dar nu în cadrul spațiu/timpului de a treia densitate. 
 
Permiteți-ne să vorbim despre acest subiect interesant. În spațiu/timpul vostru pământenii sunt 
părinții a ceea ce este în pântec. Pământul este gata să se nască și nașterea nu merge bine. 
Când această entitate se va naște va semăna cu complexul de memorie socială a părinților săi 
de a patra densitate orientată pozitiv. În această densitate nouă există o viziune mai largă. 
 
Veți începe să vedeți relația cu Logosul sau Soarele, cu care sunteți asociați cel mai strâns. 
Această asociere nu este de la părinte la copil ci de la Creatorul Logos la Creatorul complex 
minte/corp/spirit de asemenea Logos. Când veți fi capabili să înțelegeți acest lucru vă veți lărgi 
perspectiva la infinit, recunoscând părți din Logos pe cuprinsul unicei creații, iar cu rădăcinile 
minții informând intuiția veți vedea părinții ajutându-și planetele în evoluția spre întinderi vaste și 
necunoscute în creație, pentru că acest proces se întâmplă de foarte multe ori în evoluția 
creației ca un tot unitar.  
 
Don: Rătăcitorul trece printr-un proces al uitării. Ai menționat că cei care au activate corpurile 
de a treia și a patra densitate nu suferă uitarea cu care se confruntă Rătăcitorii. Mă întrebam 
dacă să zicem un Rătăcitor din a șasea densitate ar fi aici cu corpul de a treia densitate activat 
ar suferi procesul de uitare pe secțiuni, să zicem uitare de a patra, a cincea, sau a șasea 
densitate și dacă ar fi să aibă corpul de a patra densitate activat ar avea o memorie parțială 
adăugată, pentru activarea corpului de a cincea densitate și mai multa memorie adăugată, iar 
pentru activarea corpului de a șasea densitate memorie totală. Are sens ce spun? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu.   
 
Don: Mulțumesc. Procesul uitării mă intrigă pentru că ai spus că oamenii care au fost recoltați 
deja și s-au reîncarnat aici având corpul de a patra densitate activat nu suferă același proces al 
uitării. Poți explica de ce Rătăcitorii își pierd memoria? 
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Ra: Sunt Ra. Există două motive. În primul rând proprietățile genetice a conexiunii între 
complexul minte/corp/spirit și structura celulară a corpului este diferită pentru a treia densitate 
de cea pentru a treia/patra densitate. 
 
În al doilea rând liberal arbitru a entităților din a treia densitate trebuie să fie protejat. Prin 
urmare Rătăcitorii se oferă voluntari pentru conexiunea genetică sau ADN de a treia densitate 
cu complexul minte/corp/spirit. Procesul uitării poate fi străpuns doar până la nivelul la care 
Rătăcitorul își amintește ce este și de ce este pe acea planetă. Însă ar fi o încălcare dacă 
Rătăcitorii ar străpunge uitarea într-atât încât să activeze corpurile mai dense și prin acest fapt 
să fie capabili să trăiască vieți de zei. Acest lucru nu ar fi acceptabil pentru cei care au ales să 
servească. 
 
Noile entități de a patra densitate care devin capabile să demonstreze diverse noi abilitați, pot 
să facă acest lucru ca rezultat al experienței prezente și nu pentru că au păstrat memoria. 
Mereu există unele excepții și ne cerem scuze pentru constantul baraj de supra-generalizări.  
 
Don: Nu știu dacă această întrebare este legată de subiectul pe care încerc să îl abordez. 
Întreb și văd rezultatul. Ai menționat când vorbeam despre piramidă că așa numita cameră de 
rezonanță era folosită ca inițiatul să își întâlnească sinele. Poți explica ce înseamnă asta? 
   
Ra: Sunt Ra. Cineva își întâlnește sinele în centrul sau foarte aproape de centrul ființei. Așa 
numita cameră rezonantă poate fi legată de simbolismul îngropării și renașterii în care entitatea 
moare pentru sine și confruntarea acestei aparente pierderi și înțelegerea câștigului esențial 
este transformat într-o ființă nouă superioară. 
 
Don: Pot să fac o analogie în această moarte aparentă cu pierderea dorințelor iluzorii 
caracteristice celei de a treia densități și câștigând dorința de a fi de ajutor altor-sine. 
 
Ra: Sunt Ra. Ești receptiv. Acesta a fost scopul camerei de rezonanță precum și acela de a 
forma o porțiune importantă a eficacității necesare pentru poziția Camerei Regelui.  
 
Don: Poți explica cum această cameră creează conștiență într-o entitate? 
 
Ra: Sunt Ra. Camera lucrează cu mintea și cu corpul. Mintea este afectată de lipsa simțurilor și 
reacția arhetipică la sentimentul de a fi îngropat de viu fără posibilitate de scăpare. Corpul este 
afectat atât de configurația mentală cât și de materialele cu proprietăți electrice și piezoelectrice  
care au fost folosite în construcția camerei de rezonanță. 
 
Aceasta va fi ultima întrebare a acestei sesiuni. Există întrebări scurte în acest moment? 
 
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului și îmbunătățirea 
comunicării? 
 
Ra: Sunt Ra. Simțim că instrumentul este bine îngrijit și că totul este bine. Vă atragem atenția 
asupra distorsiunii instrumentului spre durere deoarece nu îi place să vorbească despre aceste 
lucruri cu grupul dar subconștient acceptă ajutorul din partea grupului de suport. Totul este în 
aliniament. Sunteți conștiincioși. Vă mulțumim pentru asta. 
 
Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 66 
AUGUST 12, 1981 

 
 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Aș dori să investighez mecanismul de vindecare folosind vindecătorul cristalizat. Voi face 
o afirmație și voi aprecia dacă îmi vei corecta modul de a gândi.  
 
Mi se pare că odată ce vindecătorul devine balansat și își deblochează centrele energetice, este 
posibil să acționeze ca un fel de colector sau mijloc de focalizare a luminii în același fel în care 
operează piramida, colectând lumina prin mâna stângă și emițând-o prin mâna dreaptă; această 
lumină penetrează apoi primul și al șaptelea înveliș vibratoriu sau chakra ale corpului permițând 
realinierea centrelor energetice a entități care este vindecată. Sunt aproape sigur că afirmația 
nu este pe de-a-ntregul corectă, poate este chiar foarte incorectă. Poți corecta felul de a gândi 
în așa fel încât să aibă sens? 
 
Ra: Sunt Ra. Ești corect în presupunerea ta că un vindecător cristalizat este analog cu poziția 
Camerei Regelui în efectul de piramidă. Sunt câteva corecții pe care le sugerăm. 
 
În primul rând energia care este folosită, este adusă în complexul câmp al vindecătorului de 
mâna întinsă doar în sens polarizat. Însă această energie circulă prin diverse puncte energetice 
la baza șirei spinării și într-o oarecare măsura în picioare, luând curba la centrul energetic roșu 
spre spirala de la centrul energetic galben și trecând prin centrul energetic verde în configurația 
energetică a pranei similară cu cea din Camera Regelui; apoi continuând pentru a treia spirală 
prin centrul energetic albastru iar de acolo fiind trimisă prin portal înapoi la Inteligența Infinită.   
 
Centrul energetic verde este locul de unde pleacă prana prin mâna dreaptă polarizată a 
vindecătorului cristalizat spre cel care urmează să fie vindecat.  
 
Remarcăm că există vindecători care folosesc configurația undei galbene pentru a transfera 
energie și că acest lucru este posibil, dar efectele acestei tehnici sunt discutabile; este 
discutabilă de asemenea relația dintre vindecător și vindecat datorită faptului că cel vindecat 
continuă să aibă nevoie de energia vindecătorului, deoarece nu există vindecare adevărată, 
energia din această configurație nereușind să penetreze scutul corpului celui vindecat.  
 
Don: Un Rătăcitor venind din a cincea sau a șasea densitate poate încerca asemenea vindecări 
fără a avea rezultate. Poți explica ce a pierdut acel Rătăcitor și de ce este necesar să recâștige 
un anumit balans pentru a fi capabil să își folosească abilitățile în această tehnică de 
vindecare? 
 
Ra: Sunt Ra. Ai putea vedea un Rătăcitor ca pe un copil încercând să învețe cuvintele 
pământenilor. Memoria abilitații de a comunica este în complexul mental nedezvoltat al 
copilului, dar abilitatea de a practica acest așa numit limbaj nu se manifestă imediat datorită 
limitării pe care complexului minte/corp/spirit a ales să o accepte în această existentă.   
 
La fel este cu un Rătăcitor care, își amintește ușurința cu care se fac aceste ajustări în 
densitatea din care provine, dar intrând în a treia densitate nu poate să își amintească datorită 
limitărilor experienței alese. Șansele ca un Rătăcitor de a fi capabil să vindece în a treia 
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densitate sunt mai bune decât cele a unui nativ din această densitate doar pentru că dorința de 
a servi ar putea fi mai puternică și este aleasă ca metodă de serviciu.  
 
Don: Dar cei cu dublu corp în activare din a treia și a patra densitate recoltați de pe alte 
planete? Sunt ei capabil să vindece folosind tehnicile discutate? 
 
Ra: Sunt Ra. În mute cazuri ei pot vindeca dar ca începători ai a celei de a patra densități 
dorința nu este prezentă. 
 
Don: Să presupunem atunci că avem un Rătăcitor cu dorința de a învăța tehnici de vindecare în 
timp ce este prins în a treia densitate. În acest caz trebuie să fie în principal preocupat de 
balansarea și deblocarea centrelor energetice. Este adevărată această presupunere?   
 
Ra: Sunt Ra. Asta este corect. Doar când vindecătorul este balansat devine mediu pentru 
balansarea altui-sine. Ca să ne exprimăm altfel, vindecarea este prima dată practicată pe sine.  
 
Don: În timp ce vindecătorul se apropie de un alt-sine pentru a începe vindecarea avem o 
situație în care celălalt-sine prin catalizatorul programat este posibil să fi creat o situație care să 
necesite vindecare. Care este implicația și care sunt ramificațiile faptului că vindecătorul 
acționează asupra condiției de catalizator programat pentru a o vindeca? Este corect să 
presupun că prin această vindecare catalizatorului programat este util celui vindecat pentru că 
devine conștient de ceea ce trebuia să fie conștient prin acest catalizator programat? Este 
adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu se poate spune că raționamentul tău este incorect, dar arată o rigiditate care 
nu există în curgerea folosirii experimentale a catalizatorului. 
 
Rolul vindecătorului este de a oferii o oportunitate pentru realiniere, sau ajutor cu realinierea 
centrelor energetice sau pentru a face o anumită legătură între energiile minții și corpului, 
spiritului și minții sau spiritului și corpului. Cea din urmă posibilitate este foarte rară. 
 
Cel care caută vindecarea va avea oportunitatea de a accepta o versiune nouă a sinelui, o nouă 
variantă a aranjamentului modelelor de influx energetic . Dacă însă entitatea la orice nivel 
dorește să rămână în configurația dereglată veche care are nevoie de vindecare, va putea face 
asta. Dacă pe de altă parte căutătorul alege noua configurație, va face asta prin propria voință. 
 
Marea dificultate cu formele de transfer energetic constă în faptul că ele nu sunt transparente în 
timpul procesului liberului arbitru, deoarece procesul nu este nativ undei galbene.  
 
Don: Care este diferența între un complex minte/corp/spirit vindecându-se pe sine prin 
configurație mentală și când este vindecat de către vindecător?  
 
Ra: Sunt Ra. Ai o concepție greșită. Vindecătorul nu vindecă. Vindecătorul cristalizat este un 
canal pentru Energia Inteligentă care oferă o oportunitate entității de se vindeca pe sine.  
 
Acesta este sigurul mod de vindecare. Prin urmare nu există diferență atâta timp cât 
vindecătorul nu își folosește abilitățile pe cineva care nu a cerut în prealabil ajutor. Acest lucru 
este de asemenea adevărat pentru vindecătorii tradiționali din cultura pământenilor și dacă 
acești vindecători ar putea să înțeleagă clar că ei sunt responsabili doar pentru a oferi 
oportunitatea de vindecare, și nu pentru vindecarea în sine, multe dintre aceste entități ar simți 
o responsabilitate greșit înțeleasă luând-li-se de pe inimă.  
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Don: Atunci un complex minte/corp/spirit dorind vindecarea va căuta în majoritatea cazurilor o 
sursă de energie luminoasă adunată și focalizată. Această sursă poate fi un alt complex 
minte/corp/spirit suficient cristalizat pentru acest scop sau o formă de piramidă, sau poate 
altceva. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Acestea sunt câteva din căile pe care o entitate poate căuta 
vindecarea.  
 
Don: Poți sugera alte căi pe care o entitate poate căuta vindecarea?   
 
Ra: Sunt Ra. Poate cel mai mare vindecător este în interiorul sinelui și ar putea fi accesat cu 
meditație continuă așa cum am sugerat.  
 
Din multele forme de vindecare disponibile vouă pământenilor... fiecare are virtute și poate fi 
declarată potrivită de orice căutător care dorește să amelioreze deformările complexului fizic 
sau dorește o conexiune între diferitele componente ale complexului minte/corp/spirit. 
 
Don: Am observat multe activități numite chirurgie psihică în zona Insulelor Filipine. A fost 
presupunerea mea că acei vindecători oferă ajutor sau o cale pentru reconfigurarea minții 
pacientului care urmează să fie vindecat, folosindu-se de faptul că pacientul, naiv fiind, observă 
acțiunea vindecătorului, și văzând sângele rezultat își reconfigurează minte în a crede că este 
vindecat și prin urmare se vindecă pe sine. Este analiza pe care am făcut-o corectă?  
 
Ra: Sunt Ra. Este corect. Vom vorbi puțin mai în detaliu pe marginea acestui tip de 
oportunitate. 
 
Sunt cazuri când condiția medicală care trebuie vindecată este fără interes emoțional, mental, 
sau spiritual pentru entitate și este doar o deviație genetică apărută întâmplător. În aceste 
cazuri ceea ce este dematerializat rămâne dematerializat și ar putea fi vizibil doar în asemenea 
măsură unui observator. Condiția medicală care are încărcătură emoțională, mentală, sau 
spirituală este probabil să se materializeze arătând motivul care o cauzează unui observator.  
Însă dacă oportunitatea a fost acceptată de cel care caută vindecarea, aparenta condiție 
medicală a complexului fizic va afecta sănătatea celui care caută, iar faptul că distorsiunile care 
sunt și motiv sugerat pentru apariția condiției nu au fost experimentate, vor continua să 
evolueze afectând entitatea.  
 
De exemplu în acest instrument eliminarea celor trei chisturi mici a însemnat eliminarea 
materialului care nu a prezentat interes pentru entitate. Prin urmare acele țesuturi au rămas 
dematerializate după acea așa numită experiență de chirurgie psihică. În altă chirurgie psihică 
rinichilor instrumentului li s-a oferit cu grijă o nouă configurație de existență pe care entitatea a 
îmbrățișat-o. Însă acea porțiune de complex minte/corp/spirit în particular a avut o mare 
încărcătură emoțională, mentală și spirituală datorată faptului că această funcționare 
distorsionată a fost cauza unei mari suferințe într-o anumită configurație de evenimente care au 
culminat cu decizia conștientă a acestei entități de a intra în serviciul altor-sine. Prin urmare 
orice scanare a complexului renal al acestei entități va indica aspectul de disfuncționalitate 
extremă care a existat înainte de experiența chirurgiei psihice. 
 
Cheia nu stă în continuarea dematerializării distorsiunii pentru ochiul spectatorului ci mai 
degrabă stă în alegerea noi configurații materializate care există în timp/spațiu.  
 
Don: Poți explica ultimul comentariu despre configurația în timp/spațiu? 
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 Ra: Sunt Ra. Vindecarea se face în porțiunea timp/spațiu a complexului minte/corp/spirit, și 
este adoptată apoi de făcătorul de formă sau corpul eteric, iar apoi este dată iluziei fizice 
spațiu/timp pentru folosul complexului minte/corp/spirit activat în unda galbenă. Adoptarea 
configurației pe care o numiți sănătate de către corpul eteric în timp/spațiu este cheia 
recâștigării sănătății și nu vreun alt eveniment apărut în spațiu/timp. În acest proces poți vedea 
aspectul trans-dimensional a ceea ce numești voință, deoarece este voința, căutarea și dorința 
entității ceea ce cauzează corpul indigo să folosească noua configurație și să reformeze corpul 
care există în spațiu/timp. Acest lucru se întâmplă instantaneu și operează neafectat de timp. 
Remarcăm că în vindecarea copiilor foarte mici există adesea o vindecare aparentă de către 
vindecător în care entitatea copil nu ia parte. Acest fapt nu este însă adevărat deoarece 
complexul minte/corp/spirit în timp/spațiu este mereu capabil să înțeleagă distorsiunile pe care 
le alege pentru experimentat indiferent de vârsta aparentă a acelei entități.  
 
Don: Este această dorință și voință care operează în secțiunea timp/spațiu o funcție doar a 
entității care este vindecată sau este de asemenea o funcție a vindecătorului cristalizat? 
 
Ra: Sunt Ra. Folosim această oportunitate pentru a clarifica că vindecarea este o activitate a 
Creatorului. Pentru a răspunde întrebării tale mai specific vindecătorul cristalizat nu are voință. 
Oferă o oportunitate fără a fi preocupat de rezultat, deoarece este conștient că totul este Unul și 
Creatorul se cunoaște pe sine însuși.  
 
Don: Atunci dorința trebuie să fie puternică în complexul minte/corp/spirit care caută vindecarea 
pentru ca vindecarea să apară? Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat mai mult sau mai puțin. O entitate s-ar putea să nu caute 
vindecarea conștient și totuși subconștient să își dea seama că trebuie să experimenteze noul 
set de distorsiuni care rezultă din vindecare. Iar pe de altă parte o entitate poate dori vindecarea 
conștient dar undeva în ființă la un nivel, găsește o anumită cauză prin care anumite configurații 
care sunt foarte deformate, par totuși potrivite la acel nivel.     
 
Don: Presupun că motivul pentru care distorsiunile ar putea părea potrivite ar fi acela că 
distorsiunile ar ajuta entitatea să își atingă obiectivul ultim care este deplasarea pe calea 
evoluției în polaritatea dorită. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.   
  
Don: Atunci entitatea care devine conștientă de polaritatea serviciului pentru alți-sine ar putea 
înțelege situația paradoxală în care nu este capabilă să servească la nivelul pe care și l-a 
propus datorită distorsiunilor alese pentru a ajunge la gradul de înțelegere la care a ajuns. La 
acest punct s-ar putea ca entitatea care este conștientă de acest mecanism prin meditație să 
aleagă configurația mentală necesară pentru atenuarea distorsiunii fizice care i-a adus 
înțelegerea în așa fel încât să poată fi de mai mare ajutor altor-sine. Este logica mea corectă în 
acest moment? 
 
Ra: Sunt Ra. Logica este corectă însă trebuie să remarcăm că există adesea motive complexe 
pentru programarea modelului distorsiunilor pentru complex fizic. În orice caz meditația este 
mereu de ajutor în cunoașterea de sine. 
 
Don: Este poziția verticală a șirei spinării folositoare pentru procesul meditației? 
 
Ra: Sunt Ra. Este întrucâtva de ajutor. 
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Don: Ai putea, te rog, enumera polaritățile în corp care sunt legate de balansarea centrelor 
energetice a diferitelor corpuri ale entității nemanifestate? 
 
Ra: Sunt Ra. În această întrebare se vede o adâncă înțelegere pe care o apreciem. Este posibil 
ca întrebarea în sine să poată servi pentru ajutorul analizei legate de acest subiect. Fiecare sine 
nemanifestat este unic. Polaritățile de bază au de a face cu ratele de vibrație balansate și 
legăturile între primele trei centre energetice și într-o măsură mai mică fiecare din celelalte 
centre energetice. 
 
Doriți să aprofundăm răspunsul? 
 
Don: Poate în sesiunea următoare vom aprofunda acest subiect. 
 
Aș dori să pun o a doua întrebare.  Care sunt structurile și conținutul minții arhetipice, și cum 
funcționează mintea arhetipică pentru a informa intuiția și mintea conștientă a unui complex 
minte/corp/spirit? 
 
Ra: Sunt Ra. Trebuie să înțelegeți că am oferit aceste concepte pentru ca voi să puteți crește în 
înțelegerea despre sine prin considerarea lor. Am prefera în special pentru întrebarea din urmă 
să ascultăm la observațiile despre subiect pe care un student le-ar face iar apoi să sugerăm în 
continuare căi de rafinare ale acestor înțelesuri. Considerăm că am fi mai de ajutor în acest fel. 
 
Don: Ai menționat că spirala energizantă este emisă de la vârful oricărei piramide și că se 
poate profita prin plasare ei sub cap pentru o perioadă de până 30 de minute. Poți explica cum 
este această a treia spirală de ajutor și cum ajută entitate care o primește. 
 
Ra: Sunt Ra. Există substanțe pe care le poți înghiți și care cauzează ca vehiculul fizic să se 
confrunte cu efecte înclinate către mărirea energiei. Aceste substanțe sunt grele pentru 
vehiculul fizic, lucrând mai de grabă brutal asupra complexului corp mărind generarea de 
adrenalină. 
 
Vibrația oferită de spirala energizantă a piramidei este astfel încât fiecare celulă, atât în 
spațiu/timp cât și în timp/spațiu este încărcată ca și cum ar fi conectată la electricitate. 
Ascuțimea minții, energia fizică și sexuală a corpului, precum și acordajul voinței și a spiritului 
sunt toate atinse de această energice. Energia poate fi folosită în oricare din aceste feluri. Este 
posibil să încarci prea tare o baterie și de aceea avertizarăm pe oricine folosește asemenea 
energie piramidală să înlăture piramida după ce încărcarea a fost primită.   
 
Don: Există un material preferat sau o mărime optimă pentru această piramidă mică așezată 
sub cap? 
 
Ra: Sunt Ra. Considerând că proporțiile sunt astfel alese încât să dezvolte spiralele în piramida 
din Giza, cea mai potrivită mărime pentru folosirea sub cap este o înălțime care să fie suficient 
de mică încât atunci când este plasată sub pernă să fie confortabilă. 
 
Don: Nu există un material preferat? 
 
Ra: Sunt Ra. Există materialele preferate și acestea sunt găsite în sistemele voastre de 
materiale prețioase. Dar ele nu sunt cu mult mai bune decât materialele pe care le-am 
menționat în sesiunile trecute. Singurele materiale nerecomandate sunt metalele neprețioase. 
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Don: Ați menționat problemele cu acțiunea Camerei Regelui din Piramida din Giza. Presupun 
că dacă folosim aceeași configurație geometrică care este folosită în Piramida din Giza va fi 
foarte bine pentru o piramidă plasată sub cap din moment ce nu vom folosi radiațiile Camerei 
Regelui ci doar a treia spirală de la vârf, de asemenea vreau să întreb dacă este mai bine să 
folosim un unchi de vârf de 60° în loc de un unghi mai larg? Există o sursă de energie mai 
bună? 
 
Ra: Sunt Ra. Pentru energia prin unghiul de vârf Piramida din Giza oferă un model excelent. 
Doar aveți grijă ca piramida să fie suficient de mică ca să nu fie posibil ca o entitate mică să 
urce în interior. 
 
Don: Presupun că această energie a spiralei de lumină ascendentă, este cumva absorbită de 
câmpul energetic al corpului. Este cumva conectată cu centrul energetic indigo? Este corectă 
această idee? 
 
Ra: Sunt Ra. Idea nu este corectă. Proprietățile acestei energii sunt astfel încât trece prin 
câmpul complexului fizic și iradiază fiecare celula a corpului spațiu/timp, iar în timp ce se 
întâmplă acest lucru, iradiază de asemenea echivalentul în timp/spațiu care este aliniat foarte 
strâns cu corpul de unda galbenă din spațiu/timp. Aceasta nu este o funcție de corp eteric sau 
de liber arbitru. Este o radiație asemănătoare cu radiația solară. Prin urmare trebuie folosită cu 
grijă.  
 
Don: Câte aplicări de 30 de minute sau mai scurte ar fi potrivite pe perioada a 24 de ore? 
 
Ra: Sunt Ra. În cele mai multe cazuri una singură. În câteva cazuri, în special când energia va 
fi folosită pentru muncă spirituală, ar fi posibil să se încerce două ședințe mai scurte, dar orice 
oboseală neașteptată este un semn sigur că entitatea a fost radiată prea mult.  
 
Don: Poate această energie fi de ajutor în vreun fel pentru vindecarea problemelor fizice? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu există aplicabilitate pentru vindecare directă în folosirea acestei energii, însă 
folosită în conjuncție cu o formă de medicație, ar putea oferi într-o oarecare măsură ajutor unei 
entități în asimilarea medicației. În majoritatea cazurilor este folositoare în atenuarea stărilor de 
oboseală și stimularea activității fizice și sexuale.  
 
Don: La tranziția de la a treia la a patra densitate avem două posibilități altele decât aceasta cu 
care ne confruntăm aici acum. Avem posibilitatea unei recoltări total pozitive și posibilitatea unei 
recoltări total negative, care posibilități au apărut în alte locuri ale universului de multe ori. Când 
este o recoltare de polarizare total negative întreaga planetă care găzduiește entitățile negative 
face tranziția de la a treia la a patra densitate. Se confruntă acea planetă cu simptomul de 
îmbolnăvire cu care se confruntă această planetă înainte de tranziție? 
 
Ra: Sunt Ra. Ești receptiv. Recoltarea negativă este una de intensă lipsă de armonie și planeta 
pe care se întâmplă va exprima acest lucru.   
 
Don: Planeta are un anumit set de condiții în a treia densitate târzie, iar apoi condițiile sunt 
diferite în a patra densitate timpurie. Poți da un exemplu de planetă polarizată negativ și 
condițiile în a treia densitate târzie și a patra densitate timpurie pentru a înțelege cum se 
schimbă aceste condiții?  
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Ra: Sunt Ra. Vibrațiile de la a treia la a patra densitate pe planeta orientată negativ se schimbă 
exact în același fel ca pe planeta orientată pozitiv. Cu a patra densitate orientată negativ vin 
multe abilități și posibilități cu care ești familiar. A patra densitate este mai densă și este mult 
mai greu să ascunzi vibrațiile adevărate ale complexului minte/corp/spirit. Aceasta oferă celei de 
a patra densități negative cât și pozitive șansa de a forma complexe de memorie socială. 
Permite entităților orientate negativ oportunitatea de a avea un set de parametri diferiți cu care 
să își arate puterea asupra altora prin aceasta fiind de serviciu pentru sine. Condițiile sunt 
aceleași din punct de vedere al vibrațiilor.  
 
Don: Am fost îngrijorat de numărul de distorsiuni fizice, boli, și alte lucruri asemănătoare în a 
treia densitate orientată negativ chiar înainte de recoltare  și în a patra densitate orientată 
negativ imediat după recoltare sau pe perioada tranziției. Care sunt condițiile legate de 
probleme fizice, boli și alte efecte asemănătoare târziu în a treia densitate orientată negativ? 
 
Ra: Sunt Ra. Fiecare planetă are o experiență unică. Problemele de natură războinică sunt mai 
probabil să fie motive de îngrijorare pentru entitățile de a treia densitate orientate negativ, decât 
reacția planetei la acea negativitate a minții colective planetare, din acest motiv această 
atitudine pro-război la nivel global este cel mai adesea calea pe care polarizarea negativă 
necesară este împlinită.  
 
În timp ce apare a patra densitate se creează un sistem cu o nouă planetă și un nou vehicul 
fizic care se manifestă tot mai mult iar parametrii acțiunilor războinice se exprimă prin gânduri 
mai degrabă decât prin arme de natură materială.  
 
Don: Atunci sunt problemele fizice și bolile pe care le știm doar pe această planetă și nu 
răspândite pe o planetă de a treia densitate polarizată negativ înainte de recoltarea în a patra 
densitate polarizată negativ? 
 
Ra: Sunt Ra. Distorsiunile complexului fizic de care vorbești sunt mai puțin probabile odată ce a 
patra densitate negativă începe să fie alegerea probabilă de recoltare, datorită interesului 
extrem pentru sine care caracterizează entitățile recoltabile de a treia densitate negativă. De 
asemenea este avută mult mai multă grijă de corpul fizic precum și mult mai multă disciplină 
mentală este oferită sinelui. Aceasta este o orientare caracterizată de interesul pentru sine și de 
disciplina sinelui. Există încă cazuri de suferință care este asociată cu distorsiunea negativă a 
complexului minte cum este mânia. Însă într-o entitate recoltabilă aceste distorsiuni emoționale 
sunt mult mai probabil să fie folosite ca și catalizator într-un sens expresiv și distructiv legat de 
obiectul urii.    
 
Don: Încerc să înțeleg cum bolile și distorsiunile fizice sunt generate privitor la polarități, atât 
pozitivă cât și negativă. Mi se pare că ele sunt generate într-un fel care creează separarea 
polarizării, că au un rol în crearea polarizării inițiale care apare în a treia densitate. Este 
adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Această presupunere nu este chiar adevărată. Distorsiunile complexelor minte și 
corp sunt acele distorsiuni găsite în ființe care au nevoie de experiențe care să ajute 
polarizarea. Aceste polarizări sunt acelea ale entităților care au ales deja calea sau polaritatea 
pe care o urmează.  
 
Este mai probabil pentru indivizii orientați pozitiv să se confrunte cu probleme în complexul fizic 
datorită lipsei de interes față de sine și extremă dedicare pe ajutor pentru alți-sine. Chiar mai 
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mult în entitățile nepolarizate catalizatorul distorsiunilor fizice sunt generate la întâmplare. În 
asemenea condiții cel mai de sperat rezultat este reușita în alegerea polarității. Adesea această 
alegere însă nu este reușită. În individul orientat negativ corpul fizic este mai probabil să fie 
tratat cu grijă și mintea disciplinată împotriva distorsiunilor fizice.   
 
Don: Această planetă îmi pare o hazna de probleme. Acestea ar include toate bolile și defectele 
corpului fizic în general. Mi se pare că această planetă este foarte, foarte sus pe o listă dacă 
facem un clasament bazat pe numărul de probleme. Am dreptate în această presupunere? 
 
Ra: Sunt Ra. Îți vom reaminti din materialul trecut. 
 
Catalizator este oferit pentru o entitate. Dacă nu este folosit de complexul minte va fi filtrat de 
complexul corp și se va manifesta ca o formă de deformare fizică. Cu cât este mai eficientă 
folosirea catalizatorului la nivel mental cu atât mai redusă este deformarea la nivel fizic.  
 
Există în cazul celor numiți Rătăcitori nu doar o dificultate congenitală în adaptarea la modelele 
vibratorii de a treia densitate dar de asemenea o amintire, oricât de slabă ar fi, că aceste 
probleme nu sunt necesare sau normale în vibrația planetei de unde își au originea.  
 
Ca de obicei generalizăm, prin urmare există multe cazuri de decizii luate înainte de încarnare 
care rezultă în limitări de natură fizică sau mentală dar noi credem că tu întrebi de deformările 
generale spre mizerie de un fel sau altul. Într-adevăr pe anumite planete de a treia densitate 
catalizatorul a fost folosit cu mai multă eficientă. În cazul planetei voastre există o folosire foarte 
ineficientă a catalizatorului  și prin urmare foarte multe distorsiuni la nivel fizic.  
 
Avem energie rămasă doar pentru o întrebare în această sesiune. 
 
Don: Atunci voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului sau pentru 
îmbunătățirea comunicării? 
 
Ra: Sunt Ra. Continuați ca întotdeauna în iubire. Totul este bine. Sunteți dedicați. 
 
Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 67 
AUGUST 15, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Poți te rog să dai condiția instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Energiile vitale sunt mai strâns aliniate cu distorsiunea normală a acestei entități 
decât au fost în sesiunea trecută. Nivelul de energie a complexului fizic este cu ceva mai scăzut 
decât în sesiunea trecută. Componenta atacului psihic este de o tărie excepțională la acest 
punct. 
 
Don: Poți explica ce numești o componentă a atacului psihic și de ce este mai puternică în 
special la acest moment? 
 
Ra: Sunt Ra. Alegem să nu repetăm informațiile pe care le-am oferit-o deja și mai de grabă 
remarcăm că atacul psihic asupra instrumentului va avea o intensitate constantă pentru timpul 
în care instrumentul va continua să participe la acest serviciu. 
 
Variații ale intensității atacului apar datorită oportunităților oferite de orice slăbiciune a entității. 
La acest punct entitatea are de a face cu distorsiunea numită durere de ceva timp, iar acest 
lucru are un efect cumulativ care slăbește nivelul de energie fizică. Acest fapt creează o 
oportunitate de atac foarte favorabilă și entitatea de care am vorbit în trecut a folosit 
oportunitatea pentru a fi de serviciu în felul ei. Din fericire pentru vitalitatea acestui contact 
instrumentul are o voință puternică cu foarte puțină înclinare spre isterie, deoarece eforturile 
amețitoare ale atacului au fost susținute și în anumite momente distructive pentru perioade de 
câteva zile la rând. 
 
Cu toate acestea această entitate în particular se adaptează foarte bine la această situație fără 
a simții frica excesivă. Ca atare atacul psihic nu are succes dar are o influență extenuantă 
asupra instrumentului. 
 
Don: Întreb dacă analiza care urmează este corectă. Considerăm că entitatea care efectuează 
atacul oferă serviciul corespunzând distorsiunii sale stării noastre polarizate în așa fel încât noi 
să putem aprecia pe de-a-ntregul polaritatea sa, iar noi apreciem acest fapt și mulțumim entității 
pentru încercarea sa de a fi în serviciul Creatorului și pentru faptul că ne aduce înțelegere într-
un sens mai complex. Este corect? 

 
Ra: Sunt Ra. Nu există corectitudine sau incorectitudine în această afirmație. Este o expresie 
care exprimă o opinie pozitivă și echilibrată despre acțiunile polarizate negativ și care are efect 
de slăbire a puterii acțiunilor polarizate negativ.  
 
Don: Noi considerăm binevenite serviciile acestei entități care folosește, voi folosi termenul 
impropriu atacul, din moment ce nu consider acest fapt ca fiind un atac ci o ofertă de serviciu, și 
prin urmare considerăm binevenită această ofertă de serviciu, dar noi am fi mult mai capabili să 
folosim serviciile din plin dacă aceste acțiuni nu ar defecta instrumentul. Deoarece cu o abilitate 
fizică mai bună ea ar putea aprecia acest serviciu mai mult. Am aprecia dacă serviciul entității ar 
fi făcut într-un fel în care noi am puntea ura bun venit chiar cu mai multă dragoste decât în acest 
moment. Acest serviciu presupun nu ar trebui să includă efectele de amețeală.  
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Încerc să înțeleg mecanismul serviciului entității care pare să fie mereu cu noi, și încerc să 
înțeleg originea entității și mecanismul de a ajunge la noi. Voi face o afirmație care probabil va fi 
incorectă dar este doar măsura limitării mele extreme în înțelegerea altor densități și a felului în 
care funcționează. Presupun că această entitate este membru a Confederației Orion și probabil 
se încarnează într-un corp corespunzător densității, care presupun este a cincea, și prin 
disciplină mentală a fost capabilă să proiecteze o porțiune sau toată conștiința la coordonatele 
noastre și probabil unul din cele șapte corpuri care creează complexul minte/corp/spiritul al 
entității. Este vreo parte a acestei afirmații corectă și dacă da ai putea să clarifici care parte este 
corectă și care este incorectă? 
 
Ra: Sunt Ra. Afirmația este în majoritate corectă. 
 
Don: Preferi să nu dai informații despre detaliile afirmației mele?  
 
Ra: Sunt Ra. Nu am detectat o întrebare de detaliu în afirmația ta, te rog reformulează.   
 
Don: Ce culoare de corp folosește entitatea pentru a călători până la noi?  
 
Ra: Sunt Ra. La această întrebare nu este simplu de răspuns datorită naturii ei trans-
dimensionale, nu doar de la spațiu/timp la timp/spațiu cât și de la densitate la densitate. Lumina 
sau timp/spațiului corpul de a cincea densitate este folosit în timp ce corpul spațiu/timp de a 
cincea densitate rămâne în a cincea densitate. Presupunerea că această entitate folosește 
conștiința proiectară este prin urmare corectă. Presupunerea că acest vehicul conștient atașat 
de complexul fizic spațiu/timp de a cincea densitate al entității, este vehiculul folosit în acest 
anume serviciu este de asemenea corectă.  
 
Don:  Fără îndoială voi pune câteva întrebări ignorante. Însă încerc să înțeleg anumite 
concepte care au de a face cu iluzia de polarizare care pare să existe la anumite nivele de 
densitate în creație și cum lucrează mecanismul interacțiunii conștiinței. Îmi pare că această 
entitate de a cincea densitate este atrasă cumva de grupul nostru datorită polarizării acestui 
grup care acționează ca un fel de lumină de ghidare pentru această entitate. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. În esență este adevărat dar eforturile acestei entități sunt oferite cam fără tragere 
de inimă. Încercările obișnuite asupra entităților sau grupurilor orientate pozitiv sunt făcute, cum 
am spus, de servitorii de a patra densitate a liderilor Orion de a cincea densitate. Metoda 
obișnuită pentru asemenea atacuri de a patra densitate este tentarea entității sau grupului 
pentru a fi îndepărtate de la polarizarea totală spre serviciu altor-sine și îndreptarea către 
mărirea personală sau a organizației sociale cu care sinele se identifică. În cazul acestui grup 
fiecăruia i-a fost dată o întreagă gamă de tentații pentru a înceta să fie de serviciu unul altuia și 
Unicului Infinitului Creator. Fiecare entitate a refuzat aceste alegeri și a continuat serviciul fără 
nici o deviație semnificativă, din dorința pură de a servi alți-sine. La acest punct una dintre 
entitățile de a cincea densitate care era în controlul acestui proces a determinat că este necesar  
să distrugă grupul prin ceea ce numești mijloace magice. Am discutat deja potențialul eliminării 
unuia din grup printr-un astfel de atac și am remarcat că pe departe cel mai vulnerabil este 
instrumentului datorită problemelor pre-încarnare ale complexului fizic.   
 
Don: Pentru ca acest grup să rămână total în serviciul Creatorului din moment ce recunoaștem 
entitatea de a cincea densitate ca parte din Creator, noi trebuie să încercăm să servim această 
entitate în orice mod putem. Este posibil pentru voi să ne transmiteți ce dorește această entitate 
dacă dorește și altceva pe lângă dorința de a termina recepția și propagarea a ceea ce oferiți 
voi?  
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Ra: Sunt Ra. Această entitate are două dorințe. Prima și cea mai importantă este să pună pe 
unul sau mai mulți din grupul vostru în spațiul/timpul de orientare negativă în așa fel încât ar 
putea alege în continuare calea de ajutor pentru sine. Obiectivul care precedă acest lucru este 
terminarea vieții complexului fizic a unuia din grup în timp ce complexul minte/corp/spirit este 
într-o configurație confortabilă. Chiar și noi cei din Ra avem o înțelegere limitată, dar credem că 
trimițând acestei entități iubire și lumină, precum face fiecare din acest grup este cel mai de 
ajutor catalizator care poate fi oferit de acest grup acestei entități.  
 
Don: Considerăm… Îmi cer scuze. Te rog continuă. 
 
Ra: Sunt Ra. Remarcăm că bazat pe estimarea noastră această entitate a fost neutralizată pe 
cât este posibil de oferta de iubire și prin urmare prezența ei continuă este poate limita 
înțelegerii polarizării fiecărei părți a diferitelor căi de serviciu pe care fiecare parte le poate oferi 
celeilalte.  
 
Don: Avem o situație paradoxală cu privire la serviciul Creatorului. Avem cereri de la cei pe 
care îi servim în această densitate, pentru informația primită de la Ra. Însă avem cereri din altă 
densitate de a nu propaga această informație. Avem porțiuni din Creator cerând acestui grup 
două activități în aparență total opuse. Ar fi foarte de ajutor dacă am putea ajunge la condiția de 
serviciu total în așa fel încât în fiecare gând sau acțiune să servim Creatorul cât de bine ne 
permit abilitățile. Este posibil pentru Ra să rezolve sau pentru entitatea de a cincea densitate să 
rezolve acest paradox?  
 
Ra: Sunt Ra. Este posibil de rezolvat. 
 
Don: Atunci cum poți rezolva acest paradox? 
 
Ra: Sunt Ra. Consideră dacă vrei că nu există nici o cale în care să nu serviți Creatorul 
deoarece Creatorul este în toate. Dacă ascultați cu grijă la cei a căror voce poate fi auzită veți 
înțelegea că nu aveți două cereri opuse de a da și a nu da informație din această sursă. Există 
doar o singură voce la care voi rezonați pe o anumită frecvență. Această frecvență determină 
alegerea căii de serviciu pentru Creator. S-a întâmplat ca modelul vibratoriu al acestui grup și 
acela a lui Ra să fie compatibile și acest lucru ne permite să comunicam prin acest instrument 
cu ajutorul vostru. Aceasta este o funcție de liber arbitru.   
 
O porțiune din Creator se bucură de alegerea ta de a pune întrebări privitoare la evoluția 
spiritului. O altă porțiune ar dori o multitudine de răspunsuri la o gamă largă de întrebări de 
natură specifică. Un alt grup de pământeni  în aparență separat ar dori ca această comunicare 
prin acest instrument să înceteze, simțind că ar fi de natură negativă. În multele alte plane de 
existență sunt aceia a căror fibră se bucură pentru serviciul vostru și aceia care asemeni entității 
de care vorbim doresc să termine viața instrumentului în a treia densitate. Toți sunt Creatorul. 
Există o singură vastă panoplie de prejudecați, culori și nuanțe într-un model fără sfârșit. În 
cazul celor cu care voi ca entități și ca grup nu sunteți în rezonanță le doriți iubire, lumină, pace, 
bucurie și urâri de bine. Nu puteți face mai mult de atât deoarece porțiunea voastră de Creator 
este ceea ce este și pentru că experiența voastră și oferta de experiență să aibă valoare trebuie 
să devină tot mai perfectă reprezentare a ceea ce sunteți cu adevărat. Puteți voi atunci să 
serviți o entitate negativă prin oferirea vieții instrumentului? Este improbabil că veți găsi acest 
lucru ca serviciu adevărat. Prin urmare ați putea vedea în multe cazuri balansarea iubirii fiind 
împlinită, iubirea fiind oferită, lumina fiind transmisă, și serviciul pentru alți-sine a entității 
pozitive recunoscut cu mulțumiri, în timp ce este respins pentru motivul de a nu fi folositor 
călătoriei voastre la acest moment. Prin urmare serviți un Creator fără paradox.  
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Don: Această entitate în particular prin serviciul său este capabilă să producă amețeală 
instrumentului. Poți descrie mecanismul unui asemenea serviciu?   
 
Ra: Sunt Ra. Instrumentul în perioada de copilărie a încarnării a avut probleme în zona 
complexului auditiv, sub forma multor infecții care au cauzat mari dificultăți la acea vârstă 
fragedă. Urmele acelor probleme au rămas și într-adevăr ceea ce numiți sistemul sinusurilor 
încă are probleme. Prin urmare entitatea folosește aceste sensibilități pentru a produce o 
pierdere a echilibrului și o ușoară depreciere a abilității aparatului auditiv.  
 
Don: Mă întrebam despre principiul magic folosit de entitatea din a cincea densitate pentru a 
face acest serviciu și despre abilitatea lui de a putea oferi acest serviciu. De ce este el capabil 
să folosească aceste distorsiuni fizice în special din punct de vedere filozofic și magic? 
 
Ra: Sunt Ra. Această entitate este capabilă să străpungă în timp/spațiu câmpul instrumentului. 
A trecut de carantina Federației fără nici un vehicul și prin urmare a fost capabil să scape 
nedetectat de plasa Gardienilor. 
 
Aceasta este o mare virtute a practicii magice în care conștiința este trimisă în esență ca lumină 
fără nevoia de a folosi un vehicul. Lumina va lucra instantaneu ca sugestie asupra unui individ 
dereglat, care va păși într-o stradă cu trafic crezând că nu exista trafic. Instrumentul ca fiecare 
din acest grup este destul de disciplinată în relație cu iubirea și lumina încât sugestia nu poate fi 
folosită la o intensitate suficientă. Însă există o predispoziție a complexului fizic de care 
entitatea din a cincea densitate se folosește la maxim pentru a deregla instrumentul sperând de 
exemplu că prin mărirea amețelilor va cauza instrumentului o pierdere a echilibrului sau chiar să 
intre în fața traficului datorită vederii precare. 
 
Principiul magic am spune este vag tradus în sistemul vostru de magie în care sunt folosite 
simboluri, urmărite și vizualizate pentru a dezvolta puterea luminii.   
 
Don: Vrei să spui că această entitate vizualizează anumite simboluri? Presupun că aceste 
simboluri sunt de așa natură că o continuă vizualizare va crea un fel de putere sau încărcare. 
Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. În a cincea densitate lumina este o unealtă la fel de vizibilă precum 
este scrisul lăsat de creion în a treia densitate.  
 
Don: Atunci este corect să presupun că această entitate configurează lumina în simboluri care 
devin ceea ce noi am numi o prezentă fizică? Am dreptate? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu ai dreptate. Lumina este folosită pentru a crea un mediu suficient de pur pentru 
ca entitatea să își plaseze conștiința într-un vehicul de lumină creat cu grijă din care apoi 
folosește uneltele luminii pentru a face serviciul. Voința și prezența entității sunt calitățile care 
fac lucrul.  
 
Don: Entitate de a cincea densitate ai menționat că a penetrat carantina. A fost această 
penetrare reușită prin una din ferestre sau datorită abilității magice? 
 
Ra: Sunt Ra. A folosit o fereastră întredeschisă pe care entitățile sau grupurile orientate mai 
puțin spre magie nu ar fi reușit să o folosească în avantajul lor. 
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Don: Punctul principal cu această linie de întrebări are de a face cu prima revelație și faptul că 
această fereastră există. A fost acesta un efect întâmplător și ne confruntăm noi cu același tip 
de balansare când primim oferta acestei entități precum se confruntă planeta datorită efectului 
de fereastră? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este foarte corect. În timp ce sfera planetară acceptă mai multe entități 
sau grupuri pozitive de evoluție înaltă care oferă informație, aceeași oportunitate trebuie oferită 
entităților sau grupurilor de orientare negativă care au o înțelepciune similară. 
 
Don: Atunci ne confruntăm în această aparentă dificultate cu înțelepciunea primei revelații și din 
acest motiv trebuie să acceptăm în întregime această experiență. Acesta este părerea 
personală. Este acceptabilă pentru Ra? 
 
Ra: Sunt Ra. După părerea noastră am merge chiar mai departe în aprecierea acestei 
oportunități. Este o oportunitate intensivă deoarece este destul de însemnată ca efect atât 
actual cât și potențial, precum și deoarece afectează instrumentul creând distorsiuni dureroase 
precum și alte dificultăți cum sunt amețelile; prin aceasta dă instrumentului posibilitatea de a 
alege să ajute alți-sine și să servească Creatorul.  
 
În mod similar oferă continua oportunitate pentru fiecare în acest grup de a exprima suport în 
circumstanțele cele mai dificile pentru alt-sinele care este ținta principală a atacului, prin urmare 
fiind capabili să demonstreze iubirea și lumina Infinitului Creator, și alegând cu fiecare acțiune 
să fie mesagerii acestei informații pe care noi o oferim, și prin aceasta servind Creatorul.  
 
Aceste oportunități precum și distorsiunile cauzate de aceste circumstanțe sunt destul de 
remarcabile.  
 
Don: Mulțumesc. Este acest atac oferit de asemenea mie și lui (nume) pe lângă instrument?  
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.  
 
Don: Personal nu am simțit nici un efect până acum. Este posibil să explici cum ne este oferit 
acest serviciu?  
 
Ra: Sunt Ra. Celui care pune întrebările i-a fost oferit serviciul de a se îndoi de sine și de a 
deveni îngrijorat pentru anumite motive de natură personală. Această entitate însă a ales să nu 
folosească aceste oportunități  și din acest motiv entitatea din Orion a încetat să fie interesată în 
menținerea acestei supravegheri constante.  
 
Cel care scrie este sub supraveghere constantă și i sau oferit numeroase oportunități pentru 
intensificarea problemelor mental/emoționale și în anumite cazuri problemelor legate de 
conexiunea între complexul mental/emoțional și complexul fizic. În timp ce entitatea a devenit 
conștientă de originea acestor atacuri a devenit mai puțin receptivă la efectul lor. Aceasta este 
cauza intensificării supravegherii instrumentului, el fiind cea mai vulnerabilă parte a grupului 
datorită factorilor care sunt dincolo de controlul ei în această încarnare.  
 
Don: Permite legea liderului arbitru să explici de ce instrumentul se confruntă cu așa multe 
probleme fizice în perioada încarnării fizice?  
 
Ra: Sunt Ra. Este corect ce spui.  
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Don: În acest caz poți explica de ce instrumentul s-a confruntat cu așa multe probleme în 
perioada copilăriei? 
 
Ra: Sunt Ra. În răspunsul precedent confirmam că asemenea informație ar însemna 
încălecarea Căii Confuziei. Nu este permis ca asemenea răspunsuri să fie expuse precum se 
pregătește masa de seară. În schimb este permis ca oportunitățile oferite să fie evaluate. 
 
Don: Atunci nu există nici un alt serviciu pe care îl putem oferi acestei entități de a cincea 
densitate din grupul Orion care ne însoțește constant. Precum văd acum din punctul vostru de 
vedere nu putem face nimic pentru ea. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Este foarte comică încercarea ta de a face un serviciu polarizat 
unei polarități opuse. Exista o dificultate normală în a face acest lucru deoarece ceea ce 
consideri tu serviciu această entitate consideră deserviciu. În timp ce tu trimiți iubire, lumină, și 
urări de bine entitatea pierde polaritate și trebuie să se retragă.  
 
Prin urmare nu va considera serviciul vostru ca atare. Pe de altă parte dacă îi permiteți să fie de 
serviciu prin eliminarea instrumentului din grup ai putea percepe acest lucru nu ca pe un 
serviciu. Ai aici o imagine polarizată și balansată a Creatorului; două servicii oferite, și respinse 
reciproc, în stare de echilibru în care Liberul Arbitru este respectat și fiecăruia îi este permis să 
urmeze propria-i cale de a experimenta Unicul Infinitul Creator.  
 
Don: Mulțumesc. În încheierea acestei părți a discuției aș dori să adaog doar că dacă există 
ceva ce ne este la îndemână – și înțeleg că există multe lucruri precum cele menționate care nu 
ne sunt la îndemână – să facem pentru această entitate, și dacă în viitor ne veți comunica 
cererile lui, le vom considera cel puțin deoarece dorim să fim de folos în orice fel. Sunteți de 
acord cu acest lucru?  
 
Ra: Sunt Ra. Realizăm din ce spui că nu am fost capabili să clarificăm serviciul versus dorința 
de serviciu. Trebuie, după umila noastră opinie, să vedeți comicul situației și să abandonați 
dorința de a servi când nu există cerere pentru serviciu. Magnetul va atrage sau va respinge. 
Glorie puterii polarității voastre și permiteți celor de polaritate opusă să aibă gloria lor; de 
asemenea înțelegeți umorul acestui paradox și complicațiile întâmpinate în unificarea celor 
două căi în a șasea densitate.   
 
Don: Mulțumesc foarte mult. Te rog să comentezi despre acuratețea sau lipsa de acuratețe a 
afirmației următoare. În general mintea arhetipică este reprezentarea multelor fețe ale Unicului 
Infinitului Creator. Arhetipul tatălui corespunde masculului sau aspectului pozitiv al energiei 
electromagnetice și este activ, creativ și radiant precum Soarele nostru. Arhetipul mamă 
corespunde femelei sau aspectului negativ al energiei electromagnetice și este receptivă, 
magnetică, precum planeta noastră în timp ce primește razele solare și creează viață în a treia 
densitate. Arhetipul nebunului corespunde fiecărei entități care pare să se fi rupt de unitate și 
caută să revină la Unicul Infinitul Creator. Arhetipul Diavolului reprezintă iluzia lumii materiale și 
apariția răului dar este mai corect producătorul de catalizator pentru creșterea spirituală a 
fiecărei entități în iluzia de a treia dimensiune. Magicianul, Vindecătorul, sau Inițiatul  
corespunde sinelui superior și datorită echilibrării centrelor energetice străpunge iluzia pentru 
contactul cu Inteligența Infinită prin aceasta dovedind iscusință în folosirea catalizatorului de a 
treia desistate. Arhetipul Morții simbolizează tranziția entității din corpul de undă galbenă la cel 
de undă verde fie temporar între încarnări fie pentru o durată mai lungă la recoltare. 
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Fiecare arhetip prezintă un aspect al Unicului Infinitului Creator cu scopul de a învăța fiecare 
complex minte/corp/spirit în acordanță cu configurația electromagnetică a minții entității. 
Învățarea este făcută folosind intuiția. Cu căutarea potrivită sau cu configurația mentală 
potrivită, puterea voinței folosește vehiculul spiritului pentru a contacta aspectul arhetipic 
necesar pentru predare/învățare. În același fel sunt contactate toate celelalte surse de informare 
ale intuiției. Ele sunt contactate ierarhic și au originea în subconștientul entității sau în mintea 
planetară și ghidează mintea spre sinele superior, spre mintea cosmică, spre mintea arhetipică, 
sau spre Inteligența Infinită. Folosind spiritul ca vehicul fiecare față este contactată 
corespunzând configurației electromagnetice armonizate a căutătorului și informației căutate.  
 
Comentează te rog acuratețea acestor observații, corectează greșelile, și completează pârțile 
pe care le-am omis? 
 
Ra: Sunt Ra. Această entitate folosește energie transferată pentru majoritatea acestei sesiuni 
datorită epuizării nivelelor de energie fizică. Vom începe acest răspuns destul de complex care 
este interesant dar nu vom reuși să terminăm de răspuns în această sesiune. Pentru acele 
porțiuni la care nu vom răspunde vă rugăm să repetați întrebarea într-o sesiune viitoare.  
 
Don: În acest caz poate ar fi mai bine să începem cu răspunsul la întrebare în sesiunea 
următoare. Ar fi această idee mai potrivită sau energia este deja oferită?  
 
Ra: Sunt Ra. Energia este deja alocată. Alegerea este ca întotdeauna a voastră.  
 
Don: În acest caz continuă. 
 
Ra: Sunt Ra. Poate primul lucru care trebuie adresat este conceptul de spirit folosit ca un 
vehicul între rădăcina și trunchiul minții. Aceasta este o înțelegere greșită și vom cere celui care 
pune întrebările să considere funcția spiritului mai în adâncime, deoarece în lucrul cu mintea noi 
lucrăm într-un complex și nu am încercat încă să penetrăm Inteligența Infinită. Este bine spus 
că arhetipurile sunt porțiuni ale Unicului Infinitului Creator sau aspecte ale feței Lui. Este însă 
mult mai bine să realizați că arhetipurile deși au complexul de energii constante, doi căutători nu 
vor primi niciodată aceeași producție de la aceleași complexe. Fiecare căutător va simți fiecare 
arhetip în caracteristicile din complexul arhetipului care sunt cele mai importante pentru el. Un 
exemplu al acestui fapt este observația celui care pune întrebările că nebunul este descris într-
un fel așa și pe dincolo. Un important aspect al acestui arhetip este aspectul de credință, de a 
intra într-un loc fără teama a ce urmează. Aceasta bineînțeles este o prostie dar este parte din 
caracteristicile neofitului spiritual. Că acest aspect nu a fost văzut de către cel care pune 
întrebările trebuie cugetat. La acest moment cerem din nou ca întrebarea să fie continuată în 
sesiunea următoare și la acest moment noi vom înceta folosirea instrumentului. Înainte de a 
termina vom întreba daca aveți întrebări scurte? 
 
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului și îmbunătățirea 
comunicării? 
 
Ra: Sunt Ra. Continuați prieteni în puterea armoniei, iubiri, și luminii. Totul este bine. 
Aliniamentele sunt apreciate pentru plasamentul lor îngrijit.   
 
Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 68 
AUGUST 18, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Motivul principal pentru care am decis să avem această sesiune azi este pentru că s-ar 
putea să nu fiu prin preajma în zilerele următoare și am avut o întrebare urgentă despre ce s-a 
întâmplat Duminecă noaptea când se pare instrumentul a lunecat într-o stare de transă în timpul 
uneia din meditațiile normale de Duminecă noaptea, și aș dori să dai detalii despre acest 
incident. Puteți explica ce s-a întâmplat? 
 
Ra: Sunt Ra. Putem.  
 
Don: Vă rog explicați ce s-a întâmplat în acest incident. 
 
Ra: Sunt Ra. Am instruit instrumentul să se abțină de la a ne contacta dacă nu este în acest set 
de împrejurări prescrise. În cazul de care vorbim instrumentului i s-a pus o întrebare legată de 
ceea ce a fost numit Materialul lui Ra. Acest instrument oferea vocea fraților și surorilor din 
densitatea înțelepciunii cunoscuți de către voi ca Latwii. 
 
Instrumentul s-a gândit în sinea lui „ Nu știu răspunsul la întrebare. Aș fi dorit să fi comunicat cu 
Ra”. Cei din Latwii s-au trezit în poziția în care au fost abordați de entitate din Grupul Orion care 
dorea să fie de serviciu în felul ei. Instrumentul a început să se pregătească pentru contactul cu 
Ra. Latwii știau că dacă acest lucru era împlinit entitatea Orion va avea o oportunitate pe care 
cei din Latwii doreau să o evite. 
 
Instrumentul a avut noroc în primul rând că Latwii sunt de a cincea densitate și capabili să 
confrunte acest complex vibratoriu pe care o manifesta entitatea din Orion, și în al doilea rând 
că erau cei în grupul de suport la acel moment care au trimis suport enorm instrumentului la 
acel moment de cumpănă. Prin urmare s-a întâmplat că unul din Latwii a continuat să se agațe 
de instrument cu toate că a fost periculos de aproape de a încălca Legea Căii Confuziei. A 
continuat să mențină conexiunea cu instrumentul și să genereze informație prin el chiar și când 
instrumentul a început să iasă din vehiculul fizic. 
 
Actul de continuă comunicare a cauzat entității din Orion să nu poată apuca complexul 
minte/corp/spirit al instrumentului și după doar o scurtă perioadă de spațiu/timp Latwii au 
recuperat instrumentul acum complet reîntregit și au menținut comunicare continuu pentru al 
liniști în timpul tranziției spre integrare. 
 
Don: Poți spune care a fost planul entității de a cincea densitate orientată negativ, cum ar fi 
reușit să îl îndeplinească, și care ar fi fost rezultatul dacă ar fi avut succes? 
 
Ra: Sunt Ra. Planul, care este încă în desfășurare, a fost să răpească complexul 
minte/corp/spirit în timp ce era separat de protecția complexului corp fizic de undă galbenă, și 
apoi să plaseze complexul minte/corp/spirit în porțiunile negative ale timp/spațiului vostru. 
Corpul fizic ar fi devenit asemenea celui aparținând unei entități fără conștiință, și s-ar fi putut 
acționa asupra lui pentru al defecta, sfârșind în comă și apoi în moarte. La acel moment sinele 
superior ar fi avut de ales între a lăsa complexul minte/corp/spirit în spațiu – ne corectăm - în 
timp/spațiu sau să permită încarnarea în spațiu/timpul de vibrație de polarizare negativă. Prin 
urmare această entitate ar fi devenit o entitate polarizată negativ fără a avea avantajul 
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cunoașterii polarizării negative. În aceste circumstanțe ar fi găsit o cale foarte lungă către 
Creator cu toate că acea cale inevitabil s-ar fi sfârșit cu bine.  
 
Don: Atunci spui că dacă entitatea negativă de a cincea densitate ar fi reușit în încercarea de a 
transfera complexul minte/corp/spirit când acel complex este în ceea ce numim stare de transă 
într-un timp/spațiu polarizat negativ atunci sinele superior nu ar avea altă alegere decât să 
permită încarnarea în spațiu/timp polarizat negativ? Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu este adevărat. Sinele superior poate permite complexului minte/corp/spirit să 
rămână în timp/spațiu. Însă este improbabil că sinele superior ar face acest lucru la nesfârșit 
datorită înclinării spre credința că funcția complexului minte/corp/spirit este să experimenteze și 
să învețe de la alți-sine și prin acest lucru să experimenteze Creatorul. Un complex 
minte/corp/spirit de polarizare pozitivă foarte înaltă înconjurat de porțiuni negative ale 
spațiu/timpului se va confrunta doar cu întunericul, deoarece ca un magnet va atrage polaritatea 
opusă. Prin urmare o barieră este formată automat. 
 
Don:  Ca să fiu sigur că înțeleg bine voi întreba dacă acest întuneric se găsește în spațiu/timp 
sau în timp/spațiu? 
 
Ra: Sunt Ra. Timp/spațiu negativ. 

Don: Încarnarea în spațiu/timp negativ în aceste condiții va rezulta într-o încarnarea în ce nivel 
de densitate, să luăm instrumentul ca exemplu? 

Ra: Sunt Ra. Răspunsul la acesta întrebare violează prima revelație a liberului arbitru. 
 
Don: Bine în acest caz hai să nu luăm instrumentul ca exemplu. Hai să presupunem că acest 
lucru i-a fost făcut unui Rătăcitor de a șasea densitate. Dacă și acest răspuns violează prima 
revelație nu răspundeți. Dar să zicem că un rătăcitor de a șasea densitate a suferit un fapt 
similar fiind dus în timp/spațiul negativ. Ar fi acela timp/spațiul negativ de a șasea densitate, și 
va fi reîncarnat în spațiu/timpul de a șasea densitate negativă? 

Ra: Sunt Ra. Presupunerea ta este corectă. Tăria polarizării va fi egalată pe cât posibil. În cazul 
unor Rătăcitori de a șasea densitate aproximația nu este pe de-a-ntregul finalizată datorită 
numărului mic de câmpuri energetice de a șasea densitate negativă de tărie echivalentă. 

Don: Este acest lucru posibil de împlinit de către entitatea polarizată negativ datorită faptului că 
atunci când este în stare de transă, complexul minte/corp/spirit al Rătăcitorului părăsind corpul 
fizic de a treia densitate nu are capacitatea de a se apăra prin magie? Este adevărat? 

Ra: Sunt Ra. În cazul instrumentului este corect. De asemenea este corect aproape fără 
excepție când acest lucru se întâmplă instrumentelor care sunt în transă și nu au primit 
conștient instruire în magie, în timp/spațiul în încarnarea prezentă. Entitățile din densitatea 
voastră care sunt capabile de apărare prin magie în asemenea situație sunt extrem de rare. 

Don: Mi se pare că din moment ce nu pot imagina nimic mai rău decât acest rezultat ar fi 
recomandabil să primim instruire în magie pentru apărarea în această situație. Ar putea Ra și ar 
dori Ra să ne inițieze în acest tip de apărare prin magie? 

Ra: Sunt Ra. Această cerere depășește limita primei revelații. Entitatea căutând abilitatea 
magiei trebuie să facă acest lucru într-un anume fel. Noi putem da instrucțiuni de natură 
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generală. Ceea ce am și făcut deja. Instrumentul a început procesul de balansare. Acest proces 
este lung. 

A lua o entitate înainte de a fi pregătită și ai oferi sceptrul puterii magice este o încălcare într-un 
mod total nebalansat. Noi sugerăm cu asprime ca instrumentul să nu ne invoce niciodată în nici 
un fel când nu este protejat de configurația din acest moment.  

Don: Cred că este important să investighez tehnicile care nu încalcă prima revelație, ale entității 
de a cincea densitate care dorește să ascundă complexele minte/corp/spirit din acest grup. 
Permite prima revelație să descrii cum entitatea de a cincea densitate își execută planurile? 

Ra: Sunt Ra. Permite.   
 
Don: Atunci ce face entitatea de a cincea densitate pentru a își împlini scopul, incluzând și 
începutul și cum află că noi existăm? 
 
Ra: Sunt Ra. Entitatea devine conștientă de existența puterii. Această putere are capacitatea de 
a da energie celor care sunt disponibili pentru recoltat. Această entitate de a cincea densitate 
dorește să oprească această sursă de putere. Își trimite legiunile. Se oferă tentații. Ele sunt 
ignorate și refuzate. Sursa de putere persistă și își îmbunătățește conexiunile interioare de 
armonie și iubire de a servi. 
 
Entitatea își dă seama că trebuie să încerce să oprească sursa de putere personal. Prin metoda 
proiectării ajunge în vecinătatea sursei de putere. Investighează situația. Este limitat de prima 
revelație dar poate să folosească orice decizie făcută cu acordul liberului arbitru. Distorsiunile 
decise înaintea încarnării cu acordul liberului arbitru al instrumentului, referitoare la vehiculul 
fizic par cea mai promițătoare țintă. Orice distorsiune care îndepărtează instrumentul de la 
serviciul pentru alți sine este de asemenea acceptabilă. 
 
Când instrumentul părăsește vehiculul fizic o a face de bună voie. Prin urmare ascunderea 
complexului minte/corp/spirit al instrumentului nu ar fi o încălcare a liberului arbitru dacă s-ar 
produce cu cooperarea entității. Acesta este procesul. 
 
Ne dăm seama de dorința arzătoare de a știi cum să deveniți impenetrabili ca grup la influențe 
ca aceasta. Procesul pe care îl căutați este o chestiune de liber arbitru. Voi sunteți conștienți de 
principiile activităților magice. Noi nu putem sfătui ci doar sugera, cum am făcut-o și în trecut, că 
ar fi bine pentru acest grup să apuce pe o asemenea cale ca grup și nu individual din motive 
evidente enumerate mai înainte.    
 
Don: Sunt curios să înțeleg cum se aplică prima revelație la faptul că entitatea negativă 
ascunde complexul minte/corp/spirit. De ce este o entitate polarizată negativ urmată într-un loc 
al timp/spațiului negativ? De ce ar urma unul dintre noi de bună voie această entitate? 
 
Ra: Sunt Ra. Polaritatea pozitivă vede iubire în toate lucrurile. Polaritatea negativă este 
inteligentă.    
 
Don: Presupun atunci că dacă entitate negativă folosește orice altă metodă decât aceea care 
caută acordul liberului arbitru al altui-sine, va pierde polarizare și putere magică. Este adevărat 
nu-i așa? 
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Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Energia transferată scade foarte mult. Dorim să terminăm 
sesiunea. Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părăsi instrumentul?   
 
Don: Doar dacă putem face ceva pentru a mari confortul instrumentului și îmbunătăți contactul?  
 
Ra: Sunt Ra. Sunteți dedicați. Înțelegem necesitatea voastră de a pune aceste întrebări. Totul 
este bine prieteni. Vă mulțumim și vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 69 
AUGUST 29, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator.  
 
Înainte de a începe avem o rugăminte pentru sesiunile următoare. La acest moment există o 
mică interferență în contact datorită parului instrumentului. Sugerăm pieptănarea acestui 
material cu proprietăți de antenă într-o formă mai ordonată înainte de sesiune.  
 
Începem comunicarea. 
 
Don: Voi întreba ceva ce nu am avut timp să întreb sesiunea trecută și pe care sunt forțat să o 
adresez în această sesiune. Este starea de transă singura stare în care complexul 
minte/corp/spirit al unei entități pozitive poate fi ademenit de o entitate negativă sau inițiat într-o 
regiune de timp/spațiu negativ? 
 
Ra: Sunt Ra. Acesta este un concept greșit înțeles. Complexul minte/corp/spirit care de bună 
voie părăsește complexul fizic de a treia densitate este vulnerabil când protecția necesară nu 
este disponibilă. Trebuie să înțelegeți că foarte puține entități care decid părăsirea complexelor 
fizice au activități de așa natură încât să atragă atenția polarizată a entităților orientate negativ. 
Cel mai mare pericol pentru cei mai mulți în acesta stare de transă, cum numiți starea în care 
complexul fizic este părăsit, este atingerea complexului fizic într-un așa fel încât să atragă 
complexul minte/corp/spirit înapoi în corp, sau nerespectarea metodelor prin care ceea ce 
numiți ectoplasma este rechemat în corp. 
 
Acest instrument este o anomalie deoarece este bine să nu fie atins sau luminat în lumină 
artificială în timpul stării de transă. Însă activitatea ectoplasmică este interioară. Dificultatea 
constă, precum știți, în posibila preluare a acestei entități cu acordul liberului arbitru propriu de 
către entitatea polarizată negativ de care am vorbit. 
 
Nu se poate spune cu siguranță dacă această preluare se poate întâmpla doar în stare de 
transă, dar este foarte probabil că într-un fel de părăsire a corpului cum este moartea, 
instrumentul fiind polarizat pozitiv va fi foarte bine protejat de prieteni, ghizi, și porțiuni de sine 
care vor fi conștiente de transferul pe care îl numiți moarte fizică. 
 
Don: Atunci spui că prietenii care oferă protecție vor fi disponibili în orice condiție exceptând 
aceea pe care o numim stare de transă care pare să fie o anomalie. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.   
 
Don: De ce starea de transă este diferită? De ce nu sunt alte entități disponibile pentru a ajuta 
pe perioada acestei stări? 
 
Ra: Sunt Ra. Ce este unic în această situație nu este lipsa de prieteni deoarece ca toate 
entitățile are ghizi sau prezente angelice și datorită polarizării de asemenea învățători și 
prieteni. Caracteristica unică a acestei activități pe care complexul de memorie socială Ra și 
grupul vostru a început-o este intenția de a servi alți-sine la cel mai înalt grad de puritate pe 
care noi ca prieteni putem să îl reușim. 
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Acest lucru a atras atenția unor prieteni de polaritate negativă mult mai determinați care sunt 
foarte interesați în eliminarea acestei oportunități. 
 
Vom reaminti două lucruri: În primul rând am căutat îndelung pentru a găsi un canal potrivit sau 
instrument și un grup de suport potrivit. Dacă această oportunitate este terminată vom fi 
recunoscători pentru ceea ce s-a împlinit până acum, dar vârtejurile de posibilitate/probabilitate 
care indică asemenea configurație sunt foarte reduse. În al doilea rând vă mulțumim deoarece 
știm ce sacrificați pentru a face ceea ce faceți ca grup. 
 
Nu vom epuiza instrumentul pe cât posibil. Am încercat să explicăm modul în care instrumentul 
se poare epuiza pe sine datorită dedicației prea mari pentru această activitate. Toate aceste 
lucruri plus celelalte care au fost spuse au fost auzite. Suntem recunoscători. Pentru situația de 
care am vorbit mulțumim entităților care își spun Latwii.    
 
Don: Să înțeleg atunci că după moarte, fie naturală, fie accidentală, sau sinucidere, vor fi create 
condiții similare care oferă fiecărei entități protecția oferită de prieteni? Este adevărat? 

Ra: Sunt Ra. Presupunem că vrei să întrebi dacă în experiența morții, indiferent de cauză, 
prietenii negativi nu au oportunitatea să preia controlul asupra entității. Acest lucru este corect 
în primul rând datorită faptului că entitatea nemaifiind atașată de complexul fizic spațiu/timp este 
mult mai conștientă și mai puțin naivă, naivitate care este semnătură celor care iubesc din toată 
inima. 

Însă dacă moartea este naturală, va fi fără îndoiala mai armonioasă; moartea prin ucidere este 
mai derutantă din această cauză entitatea având nevoie de o perioadă de timp/spațiu pentru a 
realiza ce s-a întâmplat; moartea prin sinucidere rezultă în nevoia de vindecare pe o perioadă 
lungă și în plus creează nevoia pentru o nouă oportunitate în a treia densitate în care entitatea 
trebuie să învețe lecțiile programate de sinele superior. 
 
Don: Dar în cazul condițiilor de inconștientă datorate accidentelor, anesteziei, sau drogurilor? 
 
Ra: Sunt Ra. Datorită faptului că entitatea nu încearcă să ofere un serviciu altor-sine, în felul în 
care instrumentul oferă în aceasta perioadă, entităților negative nu le va fi posibil să preia 
controlul complexului minte/corp/spirit. Unica situație, precum am spus, care este periculoasă 
pentru entitate este părăsirea complexului fizic de către complexul minte/corp/spirit pentru a 
oferi serviciu altor-sine. În orice altă situație aceste circumstanțe nu se vor avea efect. 
 
Don: Este aceasta o funcție de echilibrare a liberului arbitru? 
 
Ra: Sunt Ra. Întrebarea ta nu este clară. Te rog clarifică. 
 
Don: Presupuneam că din moment ce voința complexului minte/corp/spirit din corpul de a treia 
densitate de servi altor-sine creează o situație datorată liberului arbitru prin care devine posibilă 
oportunitatea balansării acestui serviciu de către un serviciu negativ, prin urmare va exista 
posibilitatea ca polaritatea negativă să se manifeste pe cale magică. Este această idee corectă? 
 
Ra: Sunt Ra. Liberul arbitru al instrumentului este într-adevăr parte necesară pentru 
oportunitatea Grupului Orion. Însă liberul arbitru și prima revelație se aplică doar instrumentului. 
Speranța grupului Orion este să încalce liberul arbitru fără a pierde polaritate. Prin urmare 
grupul Orion dacă este reprezentat de o entitate înțeleaptă încearcă să fie isteți.  
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Don: A fost vreun Rătăcitor atât de derutat de un inițiat negativ încât să fie dus în timp/spațiul 
negativ? 
 
Ra: Sunt Ra. A fost.  
 
Don: Poți explica situația în care se găsește un asemenea Rătăcitor și calea înapoi; de ce calea 
nu poate fi simplă prin mutare înapoi în timp/spațiu pozitiv? 

Ra: Sunt Ra. Calea înapoi este afectată în primul rând de faptul că sinele superior este reticent 
să intre spațiu/timpul negativ. Acest fapt este semnificant pentru lungimea căii. În al doilea rând 
când o entitate orientată pozitiv se încarnează într-un mediu cu totul negativ trebuie să 
învețe/predea lecțiile de iubire de sine prin urmare devenind ca ceilalți sine. 

Când acest lucru a fost împlinit entitatea poate alege să elimine potențial și prin asta să își 
schimbe polaritatea. 

Însă procesul învățării lecțiilor de iubire de sine poate fi destul de lung. De asemenea prin 
învățarea acestor lecții entitatea ar putea să piardă polaritate pozitivă pe durata acestui proces 
și alegerea inversării polarităților s-ar putea amâna până la jumătatea celei de a șasea densități. 
Toate aceste au nevoie de timp dar la sfârșit totul se termină cu bine. 

Don: Este posibil să spui în mare câți rătăcitori veniți pe această planetă în acest ciclu s-au 
confruntat cu această mutare în timp/spațiul negativ? 

Ra: Sunt Ra. Putem spune numărul acestor cazuri. A fost doar un singur caz. Nu putem discuta 
despre entitate datorită Legii Confuziei. 
 
Don: Ai spus că sinele superior este reticent în a intra spațiu/timpul negativ, este adevărat? 

Ra: Sunt Ra. Procesul încarnării necesită încarnarea din timp/spațiu în spațiu/timp. Este corect. 
 
Don: Voi face o afirmație și aș dori să știu dacă este corectă. Când este dusă prima dată în 
timp/spațiul de polaritate negativă entitatea pozitivă se confruntă cu nimic altceva decât 
întuneric. Apoi prin procesul încarnării în spațiu/timpul negativ de către sinele superior se 
confruntă cu mediul spațiu/timp negativ și cu alți sine polarizați negative. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.  
 
Don:  Mi se pare că este o situație extrem de dificilă pentru entitatea polarizată pozitiv și 
procesul învățării va fi extrem de traumatic. 
 
Ra: Sunt Ra. Să zicem doar că indivizii orientați pozitiv sunt studenți slabi la iubirea de sine și 
prin urmare petrec mult mai mult timp învățând decât cei nativi acelor modele de vibrație. 
   
Don: Presupun că această mutare este o funcție de liber arbitru a celui mutat pana la urmă. 
Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este absolut adevărat.  
 
Don: Acesta este punctul care este foarte greu de înțeles. 
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Este o funcție de liber arbitru a unei entități de polaritate pozitivă să fie dusă în timp/spațiul 
polarizat negativ. De asemenea este o funcție de lipsă de înțelegere a ceea ce face. Sunt 
convins că dacă entitatea ar înțelege pe deplin ce face nu ar face acest lucru. Este o funcție de 
alt-sine de polaritate negativă creând o situație în care entitatea pozitivă este ademenită spre 
timp/spațiul negativ. Care este principiul legat de prima revelație a liberului arbitru care permite 
acestui fapt se întâmple considerând că avem două porțiuni de Creator fiecare de valoare egală 
sau de potențial egal dar de polaritate opusă și această situație este posibil să apară. Poți 
spune principiul filozofic pe care se bazează acest act? 
 
Ra: Sunt Ra. Sunt două puncte importante în această privință. În primul rând remarcăm situația 
în care o entitate primește un parcurs care nu este marcat prea bine, ba este chiar marcat 
greșit. Entitatea pornește spre destinație. Entitatea dorește doar să ajungă la destinație dar 
devine dezorientată de marcajul greșit și de faptul că nu cunoaște teritoriul prin care se 
deplasează, până la urmă devine pierdută fără speranță. 
 
Liberul arbitru nu înseamnă că nu vor fi circumstanțe în care decizia va fi greșită. Aceasta se 
poate întâmpla în toate aspectele vieții cu care ne confruntăm. Cu toate că nu există greșeli 
exista surprize. 
 
În al doilea rând ceea ce facem, voi și noi, în această activitate are o încărcătura magică, dacă 
este să folosim acest termen foarte neînțeles, poate ar fi mai bine să o numim putere 
metafizică. Cei care fac muncă de putere sunt detectabili pentru comunicație de către entități de 
putere similară Suntem norocoși că entitatea din Orion nu are puterea nativă a acestui grup. 
Însă entitatea este foarte disciplinată știind că acest grup nu are finețea la nivelul puterii. Toți 
lucrează cu dedicație dar grupul nu a început încă să lucreze ca un grup. Munca individuală 
este totuși utilă deoarece grupul se ajută reciproc. 
 
Don: Acest instrument face servicii care implică contactarea altor membri ai Confederației. 
Suntem reluctanți să continuăm aceste servicii datorită posibilității de a luneca în transă și 
deveni expuși serviciilor entității sau inițiatului de a cincea densitate negativă. Există vreo 
metodă care să prevină instrumentul din a intra în stare de transă în alte momente decât în 
timpul acestor sesiuni când este protejat? 
 
Ra: Sunt Ra. Există trei lucruri care se pot face. În primul rând instrumentul trebuie să 
îmbunătățească disciplina subconștientului în privința interzicerii comunicării cu Ra. Acest lucru 
cere concentrare conștientă și serioasă zilnică. A doua protecție este abținerea instrumentului 
de la deschiderea spre întrebări și răspunsuri pentru această perioadă. A treia protecție este 
destul de brutală în aparență dar este suficientă pentru a ține instrumentul în complexul fizic. 
Trebuie ținut de mână. 
 
Don: Spui că doar prin faptul că ținem instrumentul de mână în timpul sesiunilor de comunicare 
va preveni intrarea lui în stare de transă? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru va preveni atingerea acelor nivele de meditație care preced intrarea în 
starea de transă. De asemenea în eventualitatea, oricât de improbabilă ar părea, că entitatea 
devine capabilă să părăsească complexul fizic încălcarea aurei și presiunea atingerii vor cauza 
complexului minte/corp/spirit să se abțină din a pleca. 
 
Remarcăm că exercițiu susținut este de ajutor la această arta pe care fiecare de aici o intuiește. 
Nu putem detalia metodele deoarece ar fi o încălcare a legii confuziei. Deoarece noi vă scanăm 
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pe fiecare înțelegem că putem vorbi despre eforturile de grup, aceasta fiind doar o confirmare a 
ceea ce deja știți. Prin urmare vom continua să facem acest lucru.   
 
Avem energie doar pentru o întrebare nu prea complexă. 
 
Don: Sunt multe tehnici și metode pentru practicarea artelor de magie albă. Sunt ritualurile 
create de un anume grup pentru anumite tipuri de activitate la fel de bune sau posibil mai bune 
decât acelea care au fost practicate de grupuri cum este Ordinul Zorilor de Aur și alte grupuri 
magice? 
 
Ra: Sunt Ra. Deși nu putem vorbi în detaliu despre acest subiect ne exprimăm mulțumirea 
pentru faptul că persoana care pune întrebările a penetrat esența sistemului formidabil de 
serviciu și disciplină.  
 
Sunt Ra. Vă mulțumim din nou prieteni pentru dedicație. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și 
lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 70 
SEPTEMBRIE 9 , 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Puteți vă rog să dați condiția instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Suntem mulțumiți să spunem că este neschimbată. 
 
Don: De ce spuneți acest lucru cu mulțumire? 
 
Ra: Sunt Ra. Spunem acest lucru datorită sentimentului de mulțumire pe care îl simțim pentru 
elementele care au permis acestui instrument să mențină în ciuda șanselor mici, energia vitală  
la tăria de vibrație normală. Atâta timp cât acest complex de energie este satisfăcător noi nu 
vom epuiza instrumentul în ciuda problemelor menționate anterior.  
 
Don: Instrumentul s-a plâns de atacuri psihice foarte intense în ziua precedentă. Există vreun 
motiv pentru intensificarea acestor atacuri?  
 
Ra: Sunt Ra. Da.  
 
Don: Puteți vă rog explica motivul? 
 
Ra: Sunt Ra. Motivul este acela cu care sunteți implicați intim care este căutare intensivă a 
ceea ce numiți iluminare. Căutarea din partea voastră nu a fost abătută ci s-a intensificat. 
 
În mod normal, durerea, cum numiți această manifestare și variatele intensificări ale acestei 
distorsiuni datorită atacurilor psihice ar cauza epuizarea energiei vitale. Acest instrument însă 
își păzește energia vitală datorită greșelilor pe care le-a făcut în trecut. Voința subconștientă, de 
o tărie supranaturală pentru această entitate, păzește acest complex energetic. Prin urmare 
vizitatorul din Orion forțează cu tot mai multă intensitate să perturbe această energie vitală pe 
măsură ce acest grup intensifică dedicația de a servi prin iluminare. 
 
Don: Am încă o mică întrebare pe care vreau să o pun acum. Este hipnoza regresivă, despre 
viețile trecute ale unui individ în această încarnare, capabilă să descopere memorii despre 
încarnări trecute, un serviciu sau un deserviciu adus individului?  
 
Ra: Sunt Ra. Am scanat întrebarea și am descoperit că va trebui să folosești acest răspuns în 
viitor. Aceasta ne determină să fim precauți cu încălcarea primei revelații. 
 
Însă întrebarea este de asemenea generală și conține o oportunitate pentru noi de a exprima un 
punct important. Prin urmare vom vorbi. 
 
Exista un spectru infinit de posibilități de serviciu/deserviciu în situații de hipnoză regresivă, cum 
numiți această metodă de a ajuta memoria. Nu are nimic de a face cu cel care hipnotizează. 
Are de a face doar cu felul cum folosește entitatea hipnotizată informația acumulată. Dacă cel 
care hipnotizează dorește să fie de ajutor și dacă acest serviciu este făcut doar la cererea 
sinceră, hipnotizatorul încearcă doar să fie de ajutor.  
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Don: În ultima sesiune Ra a afirmat” Calea înapoi din a șasea densitate negativă depinde în 
primul rând de reticența sinelui superior de a intra timp/spațiul negativ”. Poți explica poziția 
sinelui superior cu privire la timp/spațiul pozitiv și negativ și de ce este atât de reticent în a intra 
timp/spațiul negativ încât este necesar pentru complexul minte/corp/spirit să se încarneze în 
spațiu/timp negativ și să își găsească calea înapoi? 
 
Ra: Sunt Ra. Pe scurt ți-ai răspuns la întrebare. Te rog întreabă mai departe pentru informație 
mai precisă. 
 
Don: De ce este sinele superior reticent în a intra timp/spațiul negativ?  
 
Ra: Sunt Ra. Sinele superior este reticent în a permite complexului minte/corp/spirit propriu să 
intre timp/spațiul negativ pentru același motiv pentru care o entitate din complexul vostru social 
ar fi reticent să intre în închisoare.  
 
Don: Ce doresc să înțeleg în acest caz este despre sinele superior și relația sa cu complexul 
minte/corp/spirit. Este sinele superior un complex minte/corp/spirit de a șasea densitate care 
este separat de complexul minte/corp/spirit rătăcit în timp/spațiu negativ? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Sinele superior este entitatea de la mijlocul celei de a șasea 
densități care întorcându-se oferă ajutor sinelui propriu.  
 
Don: Cred că am un concept greșit al complexului minte/corp/spirit pe care îl reprezint aici în 
această densitate și sinele meu superior. Această înțelegere vine probabil din conceptul meu de 
spațiu și timp. Voi încerca să descâlcesc aceste concepte. Cum înțeleg acum este că exist în 
două locuri diferite aici și la mijlocul celei de a șasea densități simultan. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Exiști la toate nivelele simultan. Este foarte corect că sinele superior ești tu la 
mijlocul celei de a șasea densități și în felul vostru de a măsura ceea ce numiți timp, sinele 
superior ești tu în viitor.  
 
Don: Este corect să presupun că toate complexele minte/corp/spirit care există în nivelele de 
sub jumătatea celei de a șasea densității au un sine superior la jumătatea celei de a șasea 
densități? Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. 
 
Don: Este analogia mea corectă pentru această situație când afirm că sinele superior al unui 
individ manipulează până la un anumit nivel complexul minte/corp/spirit, care îi aparține, pentru 
a trece prin densitățile de jos cu scopul de a acumula experiență și în final pentru a transfera 
sau contopi acea experiență în sinele superior în mijlocul celei de a șasea densități? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu este corect. Sinele superior nu manipulează sinele din trecut. Îl protejează 
când este posibil și îl ghidează când este întrebat dar forța liberului arbitru este supremă. 
Aparenta contradicție a determinismului și liberului arbitru se topește când este acceptat că 
există simultaneitate adevărată. Sinele superior este rezultatul final al tuturor experiențelor 
dezvoltate de complexul minte/corp/spirit până la acel moment.  
 
Don: Atunci avem o cale lungă de experiențe prin densități până la mijlocul celei de a șasea 
densități, care cale este în totalitate o funcție de liber arbitru și rezultă în conștiința sinelui 
superior din mijlocul celei de a șasea densități. Dar deoarece timpul este iluzoriu și există, să 
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spunem, o unificare a timpului și spațiului sau o eradicare a ceea ce înțelegem că este timpul, 
toată această experiență care rezultă în sinele superior și care este motivul pentru evoluția prin 
densități, există în timp ce evoluția se întâmplă. Totul este simultan. Este corect? 
 
Ra: Sunt Ra. Ne abținem din a vorbi de corectitudine datorită înțelegerii noastre despre imensa 
dificultate în a stăpâni conceptele de existență metafizică. În timp/spațiu care este la fel de mult 
parte din sinele vostru precum spațiu/timpul toate momentele sau secundele sunt simultane 
întocmai cum în geografie orașele și satele funcționează deodată pline de viață cu entități 
trăindu-și viața de zi cu zi. La fel este și în timp/spațiu cu sinele.  
 
Don: Existența sinelui superior în mijlocul celei de a șasea densități pare să fie la punctul unde 
căile de experiență pozitivă și negativă se contopesc într-o singură cale. Este vreun motiv 
pentru acest lucru? 
 
Ra: Sunt Ra. Am acoperit acest material în sesiunile precedente.  
 
Don: O da. Îmi cer scuze. Am uitat. Dacă o entitate pozitivă este dusă în timp/spațiul negativ 
înțeleg că sinele superior este reticent să intre timp/spațiul negativ. Dintr-un oarecare motiv 
devine necesar pentru complexul minte/corp/spirit să se încarneze în spațiu/timp negativ. De ce 
este necesară această încarnare în spațiu/timp negativ? 
 
Ra: Sunt Ra. În primul rând hai să înlăturăm conceptul de reticență din ecuație și în al doilea 
rând să îți răspundem mai la subiect. Fiecare timp/spațiu este analog unui anume fel de vibrație 
din spațiu/timp. Când un timp/spațiu negativ este pătruns de către entitate, următoarea 
experiență va trebui să fie de spațiu/timp corespunzător. Acest lucru este făcut în mod normal 
de corpul factor de formă al complexului minte/corp/spirit care plasează entitatea în timp/spațiul 
potrivit pentru încarnare.   
 
Don: Cred că pentru a clarifica acest punct voi pune câteva întrebări care sunt legate de subiect 
care este posibil să mă ajute în înțelegere pentru că sunt foarte confuz în legătură cu acest 
concept care mă gândesc că este foarte important pentru a înțelege creația și Creatorul în 
general. Dacă un rătăcitor de a cincea sau a șasea densitate more din a treia densitate în care 
ne aflăm în prezent se află el în timp/spațiul de a treia densitate după moarte? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest lucru depinde de planul care a fost aprobat de Consiliul celor Nouă. Unii 
Rătăcitori se oferă pentru o încarnare în timp ce alții se oferă pentru lungimi variabile din timpul 
vostru până la și incluzând ultimele două cicluri de 25.000 de ani. Dacă misiunea care a fost 
decisă este completată complexul minte/corp/spirit al Rătăcitorului se întoarce la vibrația de 
unde provine. 
 
Don: Au fost Rătăcitori pe această planetă pentru ultimii 50.000 de ani? 
 
Ra: Sunt Ra. Au fost câțiva. Au fost mult mai mulți care au decis să se alăture în ultimi 25.000 
de ani și cu mult mai mulți care au venit doar pentru recoltat. 
 
Don: Acesta este punctul pe care nu îl înțeleg. Dacă după moartea fizică un rătăcitor s-ar 
întoarce la planeta de unde provine de ce nu poate fi extrasă aceeași entitate din timp/spațiul 
negativ pe planeta de unde provine în loc să se încarneze în spațiu/timp negativ? 
 
Ra: Sunt Ra. Precum am remarcat poziția în timp/spațiu negativ de care vorbeam mai înainte 
este poziția care este preîncarnativă. După moartea complexului fizic din activarea undei 
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galbene complexul minte/corp/spirit se mută la un loc foarte diferit din timp/spațiu în care corpul 
indigo va permite vindecarea intensivă și o evaluare este întreprinsă înainte ca orice mișcare să 
fie făcută către o noua experiență de încarnare.  
 
Simt o greșeală de calcul de bază din partea ta în faptul că timp/spațiul nu este cu nimic mai 
omogen decât spațiu/timpul. Este un complex de iluzii, dansuri și modele la fel de complet și 
complex precum este spațiu/timpul și are un sistem structurat de ceea ce ai putea numi legi 
naturale. 
 
Don: Voi pune o întrebare pentru a clarifica ceea ce ai afirmat mai înainte. Când ai venit pe 
această planetă folosind o navă spațială acum 18.000 și acum 11.000 nava a fost numită navă 
clopot și a fost fotografiată de George Adamski. Dacă ce s-a spus este adevărat acele nave 
semănau cu un clopot; aveau hublouri jur împrejur în partea de sus; și aveau trei emisfere 
poziționate la 120° distanță la parte de sub navă. Este corect?  
 
Ra: Sunt Ra. Este corect. 
 
Don: Au fost ele construite în timp/spațiu sau spațiu/timp? 
 
Ra: Sunt Ra. Îți cerem să ai răbdare deoarece răspunsul la această întrebare va fi complex. 
 
O construcție a minții a fost formată în timp/spațiu.  Această porțiune a timp/spațiului este aceea 
care se apropie de viteza luminii. În timp/spațiu acest lucru înseamnă că timpul devine infinit și 
masa încetează să se manifeste astfel că cineva care este capabil să atingă granița acestui 
timp/spațiu este posibil să se poziționeze unde dorește. 
 
După ce ne-am poziționat unde am dorit am îmbrăcat construcția de lumină cu ceea ce părea 
să fie un clopot de cristal. Acesta a fost format la trecerea graniței între timp/spațiu și 
spațiu/timp. Prin urmare au fost două construcții, constructul timp/spațiu sau nematerial și 
constructul spațiu/timp sau material. 
 
Don: Care a fost motivul pentru care a fost aleasă această formă, în special motivul pentru cele 
trei semi-sfere de la bază? 
 
Ra: Sunt Ra. Au părut plăcute din punct de vedere estetic, potrivite pentru scopul în care urmau 
să fie folosite, și respectau cerințele spațiu/timpului vostru de care noi a trebuit să ținem seama. 
 
Don: A fost vreun principiu care a motivat cele trei semisfere de sub navă, au fost doar folosite 
pentru motiv estetic, sau au fost dispozitive de aterizare? 
 
Ra: Sunt Ra. Au fost doar estetice și parte din sistemul de propulsie. Nu au fost folosite pentru 
aterizare. 
 
Don: Îmi pare rău că întreb asemenea întrebări prostești dar încerc să înțeleg ceva despre 
spațiu/timp, timp/spațiu și despre această temă foarte dificilă referitoare la mecanismul evoluției. 
Acest lucru cred că este central la înțelegerea mecanismului evoluției. Însă nu sunt sigur de 
asta și poate că îmi irosesc timpul. Poate Ra să își spună părerea în privința aceste investigații? 
Este acesta investigație pierdere de timp sau va da rezultate? 
 
Ra: Sunt Ra. Deoarece conceptul fizic de spațiu/timp si cel metafizic de timp/spațiu sunt de 
natură mecanică ele nu sunt centrale evoluției spirituale a complexului minte/corp/spirit. Studiul 
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iubirii și luminii este cu mult mai productiv în mișcarea spre unitate pentru acele entități 
chibzuind la asemenea concepte. Însă acest material este interesant într-o oarecare măsură și 
este inofensiv. 
 
Don: Am pus aceste întrebări în primul rând pentru a înțelege sau pentru a construi o bază 
pentru o tentativă de a mă lumina puțin în legătură cu felul în care timp/spațiul și spațiu/timpul 
sunt legate de evoluția complexului minte/corp/spirit astfel înțelegând mai bine tehnicile 
evoluției. De exemplu ai afirmat „diferența de potențial va fi eliberată și polaritatea schimbată 
după ce o entitate a învățat/predat lecțiile iubirii de sine” dacă o entitate are polaritate pozitivă și 
se trezește în timp/spațiul negativ trebuind să se încarneze în spațiu/timp negativ. Ce încerc să 
fac este să construiesc o bază pentru a încerca să înțeleg ce vrei să spui cu afirmația că 
diferența de potențial va fi eliberată și polaritatea schimbată după acel pas. Sunt foarte interesat 
să știu de ce când cineva este plasat în timp/spațiu negativ este necesar să se încarneze în 
spațiu/timp negativ, să învețe/predea iubirea de sine și să dezvolte o polaritate de nivelul celei 
de a șasea densități înainte de a putea elibera diferența de potențial. Poți vorbi pe marginea 
acestui subiect? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare complexă a acestei sesiuni. 
 
Entitatea care se încarnează în spațiu/timp negativ nu va reuși să mențină polaritate pozitivă 
semnificativă deoarece negativitatea când este pură se manifestă ca un fel de gravitație 
atrăgând totul în ea. Prin urmare entitatea în timp ce își amintește polaritate învățată și preferată 
trebuie să folosească catalizatorul primit și să recapituleze lecțiile de serviciu pentru sine pentru 
a acumula destulă polaritate pentru a cauza schimbarea de potențial să apară. 
 
Mare parte din această temă este încurcată. Vom permite celui care pune întrebări să 
reformuleze întrebarea sau să redirecționeze întrebarea spre aspectul care reprezintă centrul 
preocupării sale. 
 
Don: Voi încerca în sesiunea următoare să direcționez întrebarea spre inima problemei. 
Încercam în această sesiune să ajung la punctul care am crezut că este central pentru evoluția 
spiritului dar se pare că m-am rătăcit. Este în anumite moment foarte dificil pentru mine să 
formulez întrebări inteligente despre aceste teme. 

Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a mari confortul instrumentului și a îmbunătăți 
contactul?  
 
Ra: Sunt Ra. Sunteți foarte dedicați și aliniamentele sunt bune. Vă mulțumim prieteni și suntem 
bucuroși să vorbim cu voi. Încercăm să fim cât mai mult de ajutor având grijă să nu epuizăm 
instrumentul. Prin urmare o rezervă de energie rămâne și vom încerca de la această sesiune 
înainte să păstrăm această rezervă deoarece instrumentul a aranjat în subconștient să accepte 
această configurație.  
 
Sunt Ra. Vă descurcați bine prieteni. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 71 
SEPTEMBRIE 18, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Poți da te rog informații despre condiția instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Este neschimbată cu excepția unei ușoare îmbunătățiri a energiilor vitale. Vom 
recomanda pentru grupul de suport fără a încălca vreo lege că este bine să fie de ajutor 
instrumentului prin ai reaminti că deși problemele complexului fizic rămân cum au fost, nu este 
bine ca energia vitală crescută să fie folosită pentru activități legate de complexul fizic deoarece 
acest lucru va înrăutăți starea complexului fizic.  
 
Don: În această sesiune sper să formulez câteva întrebări pentru a stabili un punct de intrare 
într-o investigație care va fi fructuoasă. Voi întreba la început dacă este posibilă mărirea 
polarizării fără a mari probabilitate de recoltare? 
 
Ra: Sunt Ra. Conexiunea între polarizare și pregătirea pentru recoltare este mai importantă la 
recoltarea din a treia densitate. În această densitate o mărire a serviciului pentru alți-sine sau 
serviciului pentru sine va crește aproape inevitabil abilitatea unei entități de a se bucura de o 
mai mare intensitate a luminii. Prin urmare în această densitate putem spune este aproape 
imposibilă mărirea polarizării fără a crește probabilitatea de recoltare. 
 
Don: Acest lucru ar putea fi probabil posibil în densități mai înalte cum ar fi cea de a cincea 
densitate. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. În a cincea densitate polarizarea are foarte puțin de a face cu recoltarea.     
 
Don: Ați putea explica conceptul de lucru cu sinele nemanifestat în a treia densitate pentru 
accelerarea evoluție spirituale? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta este o întrebare cu multe substraturi și aspectul pe care dorim să îl 
prezentăm este discutabil. Te rugăm reformulează întrebarea dând mai multe detalii despre 
informația pe care dorești să o primești dacă este posibil. 
 
Don: Definiți vă rog sinele nemanifestat. 
 
Ra: Sunt Ra. Observăm că dorești să obții o informație mai detaliată. Vom răspunde într-un fel 
în care nu epuizăm întrebarea dar informația primită trece de nivelul generalităților. 
 
Sinele nemanifestat este precum am spus acel sine care există și lucrează fără legătură sau 
ajutor din partea altor-sine. Pentru a avansa în acest concept ai putea vedea conexiunea 
inevitabilă între sinele nemanifestat și metafizic sau timp/spațiu, care este analoagă cu legătura 
între sine și spațiu/timp. Activitățile de meditație, contemplare, și ceea ce se cheamă balansarea 
internă a gândurilor și reacțiilor sunt acele activități ale sinelui nemanifestat foarte strâns aliniate 
cu sinele metafizic. 
 
Don: După ce entitatea trece prin procesul morții în a treia densitate se găsește în timp/spațiu. 
Se trezește într-un set diferit de circumstanțe. Ați putea, vă rog, descrie circumstanțele sau 
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proprietățile timp/spațiului și apoi procesul de vindecare a experiențelor încarnării cu care se 
confruntă unele entități? 
 
Ra: Sunt Ra. Deși la această întrebare este dificil de oferit un răspuns adecvat datorită limitării 
complexelor vibrațiilor sonore din spațiu/timp vom da cel mai bun răspuns de care suntem 
capabili. 
 
Ceea ce definește timp/spațiul este inegalitatea între timp și spațiu. În spațiu/timpul vostru 
orientarea spațială a materiei produce un mediu tangibil pentru iluzie. În timp/spațiu inegalitatea 
cade pe umerii proprietății pe care voi o numiți timp. Această proprietate face entitățile și 
experiențele intangibile în sens relativist. În mediul vostru fiecare particulă sau vibrație de bază 
se mișcă cu o viteză care se apropie de viteza luminii din punct de vedere a vitezelor mai mari 
decât viteza luminii. 
 
Prin urmare timp/spațiul sau experiența metafizică este aceea care este foarte precis reglată și, 
deși analoagă spațiu/timpului, este lipsită de caracteristici tangibile. În aceste plane metafizice 
există o mare cantitate de timp care este folosit pentru a revizui și a re-revizui  prejudecățile și 
învățăturile/lecțiile încarnării spațiu/timp precedente.    
 
Extrema fluiditate a acestor regiuni face posibilă penetrarea majorității informației care trebuie 
absorbită pentru ca procesul de vindecare a unei entități să fie împlinit. Fiecare entitate este 
localizată într-o stare imobilă în spațiu la fel cum sunteți localizați în spațiu/timp într-o stare 
cumva imobilă în timp. În acest spațiu imobil entitatea este plasată de făcătorul de formă și de 
sinele superior în așa fel încât să fie în configurația potrivită pentru învățarea/predarea pe care 
a primit-o pe durata încarnării în spațiu/timp. 
 
Depinzând de acest timp/spațiu vor exista anumite entități care ajută vindecarea. Procesul 
implică revederea întregii experiențe, văzută fiind pe fundalul experienței totale a complexului 
minte/corp/spirit, iertarea de sine pentru toate greșelile referitoare la punctele de ghidare ratate 
pe perioada încarnării și, în sfârșit, evaluarea atentă a lecțiilor necesare în următoarea 
încarnare. Aceste lucruri sunt făcute de sinele superior până când entitatea devine conștientă în 
spațiu/timp de procesul și de căile evoluției spirituale, la care punct entitatea va lua conștient 
parte la toate deciziile.  
 
Don: Este procesul de vindecare în timp/spațiul pozitiv identic cu procesul de vindecare în 
timp/spațiul negativ? 
 
Ra: Sunt Ra. Procesul de iertare și acceptare în spațiu/timp este asemănător cu acela în 
timp/spațiu deoarece calitățile procesului sunt analoage. Însă în spațiu/timp nu este posibilă 
determinarea cursul evenimentelor de dincolo de încarnare ci doar corectarea dezechilibrelor 
prezente. În timp/spațiu, pe de altă parte, nu este posibilă corectarea acțiunilor dezechilibrate ci 
mai de grabă perceperea dezechilibrelor, și prin aceasta, apariția procesul de iertare de sine 
pentru ceea ce este.  
 
Apoi este decisă programarea posibilităților/probabilităților pentru corectarea acestor 
dezechilibre în ceea ce numiți viitoarele experiențe spațiu/timp. Avantajul timp/spațiului este 
acea fluiditate a marii revizuiri. Avantajul spațiu/timpului este că lucrând în întuneric cu o mică 
candelă cineva poate corecta dezechilibrele.  
 
Don: Dacă o entitate a ales polarizarea negativă sunt procesele de vindecare și revizuire 
similare pentru calea negativă? 
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Ra: Sunt Ra. Afirmația este corectă.  
 
Don: Apar procesele de care vorbim în multe planete din galaxia Calea Lactee, dacă da în ce 
procent de planete, sau procesele apar în toate planetele? 
 
Ra: Sunt Ra. Procesele apar în toate planetele care au dat naștere sub-Logosuri asemeni vouă. 
Procentul de planete locuite este de aproximativ 10%. 
 
Don: Care este procentajul de stele în galaxie care au sisteme planetare? 
 
Ra: Sunt Ra. Această informație nu este importantă dar este inofensivă.  Aproximativ 32% din 
stelele galaxiei au sisteme planetare precum acesta în timp ce 6% au un fel de material 
concentrat care în anumite densități ar putea deveni locuibil. 
 
Don: Asta îmi spune că aproximativ 3% din stelele galaxiei au planete locuite. Atunci înseamnă 
că acest proces de evoluție se desfășoară în tot universul cunoscut. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Această octavă de cunoaștere infinită a unicului Creator este ceea ce este datorită 
Unicei Infinitei Creații, cu variațiile programate de sub-Logosuri ca parte a ceea ce voi numiți 
galaxii și sisteme stelare. Variațiile nu sunt semnificative și pot fi comparate cu regiuni 
geografice variate având feluri variate de pronunție a aceluiași complex vibratoriu sonor sau 
concept.   
 
Don: Mi se pare că sub-Logosurile cum este Soarele nostru folosesc liberul arbitru pentru a 
modifica foarte puțin o idee mult mai generală a evoluției, create astfel încât planul general al 
evoluției pare să fie uniform prin Unica Infinita Creație. Procesul este pentru sub-Logosuri să 
crească prin densități, și respectând prima revelație a liberului arbitru, să găsească calea înapoi 
la conștiința originară. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. 
 
Don: Atunci fiecare entitate este pe o cale proprie, toate căile însă având aceeași destinație. 
Acest lucru este precum multe, multe drumuri trecând prin multe, multe locuri dar până la urmă 
ajungând toate la același centru de destinație. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat dar cumva îi lipsește profunzimea descrierii pe care ai făcut-o. Mai 
potrivit ar fi să spui că fiecare entitate conține în-sine toate densitățile și sub-densitățile octavei 
în așa fel încât fiecare entitate indiferent de alegerile sale are același mare program intern cu 
toate celelalte entități. Prin urmare experiențele sale se vor încadra în modelele prestabilite ale 
călătoriei înapoi la Logosul originar. Acest lucru este realizat prin liberul arbitru dar materialele 
din care se pot face alegerile provin dintr-un proiect unic.  
 
Don: Ați făcut afirmația că negativitatea pură acționează asemenea gravitației atrăgând totul 
către sine. Mă întrebam dacă pozitivitatea pură se manifestă asemănător? Ați putea răspunde 
la această întrebare? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu este corect. Pozitivitatea are un efect mult mai slab datorită puternicului 
element de recunoaștere a liberului arbitru în orice pozitivitate care se apropie de puritate. Prin 
urmare deși o entitate orientată negativ ar găsi dificil să se polarizeze negativ în mijlocul unei 
armonii atât de răsunătoare, nu îi va fi imposibil. 
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Pe de alta parte polarizarea negativă este aceea care nu acceptă conceptul de liber arbitru 
pentru alți-sine. Prin urmare în complexele sociale a căror negativitate se apropie de puritate 
atracția asupra altor-sine este constantă. O entitate orientată pozitiv într-o asemenea situație va 
dori altor-sine să își exercite liberul arbitru prin aceasta găsindu-se pe sine lipsită de dreptul de 
a-și exercita liberul arbitru, deoarece liberul arbitru al entităților orientate negativ este inclinat 
spre a cuceri. 
 
Don: Ați putea comenta acuratețea următoarelor afirmații. Voi vorbi în general despre magie și 
la început voi defini abilitatea magiei de a schimba conștiința după dorință. Este aceasta o 
definiție acceptabilă? 
 
Ra: Sunt Ra. Definiția este acceptabilă din punct de vedere al faptului că explică 
responsabilitatea pe care o are cel inițiat. Poate ar fi mai ușor de înțeles dacă ți-ai aminti o 
întrebare de început din această sesiune care a avut de a face cu sinele nemanifestat. În magie 
cineva lucrează cu sinele nemanifestat a altui-sine în minte, în corp, și în spirit; combinația 
depinzând de forma de magie. 
 
Aceste activități sunt facilitate de îmbunătățirea activării centrului energetic al undei indigo. 
Centrul energetic al undei indigo este alimentat, precum toate centrele energetice, de 
experiență dar mult mai mult decât celelalte este alimentat de ceea ce am numit disciplinele 
personalității. 
 
Don: Voi afirma că obiectivul ritualului de magie albă este acela de a crea o schimbare în 
conștiința unui grup. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra.  Nu neapărat. Este posibil pentru ceea ce numești magie albă să fie aplicată 
pentru scopul de a altera doar un sine sau un loc de activitate. Acest lucru este făcut cu știința 
că ajutorul pentru alt-sine în polarizare spre iubire și lumină înseamnă ajutor pentru vibrația 
planetară. 
 
Don: Schimbarea în conștiință ar rezulta într-o mai mare tendință înspre ajutor pentru alți-sine, 
înspre unitate cu ceilalți-sine, și înspre dorința de a știi pentru a putea servi. Este acest lucru 
corect și puteți spune dacă există și alte rezultate dorite? 
 
Ra: Sunt Ra. Acestea sunt fraze lăudabile. Inima magiei albe este experiența bucuriei unirii cu 
Creatorul. Această bucurie va radia, ca o necesitate, din întreaga experiență de viață a inițiatului 
pozitiv. Acesta este motivul pentru care magia sexuală nu este folosită doar de inițiații orientați 
negativ, când este folosită cu multă grijă are locul ei în magia albă de nivel înalt, iar când este 
făcută corect, unește corpul, mintea, și spiritul cu Unicul Infinitul Creator.    
 
Orice scop pe care l-ai determina sugerăm să considere această uniune de bază cu Unicul 
Infinitul Creator, deoarece această uniune va face ca serviciul pentru alți-sine să devină o 
necesitate. 
 
Don: Există anumite reguli pentru practicarea magiei albe. Le voi citi și aș dori să comentați în 
legătură cu conținutul filozofic sau fundamentul lor, și să adăugați la această listă orice găsiți 
important și a fost omis. În primul rând este nevoie de un loc special pentru desfășurarea 
acțiunii de preferat să fie construit de cei care practică; în al doilea rând un semnal special sau 
o cheie cum este un inel pentru convocarea personalității magice; în al treilea rând 
îmbrăcăminte specială folosită doar pentru aceste activități; în al patrulea rând anumita oră din 
zi; în al cincilea rând o serie de complexe vibratorii sonore rituale folosite pentru a crea starea 
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mentală dorită; în al șaselea rând un obiectiv de grup pentru fiecare sesiune.  Ați putea 
comenta, vă rog, pe marginea acestei liste?   
 
Ra: Sunt Ra. A comenta pe marginea acestei liste este asemenea mecanicului care verifică și 
acordează instrumentele orchestrei. Veți remarca că aceste sunt doar detalii mecanice. Arta nu 
stă în ele. 
 
Partea cea mai puțin importantă din listă este cea legată de ora din zi. Acest punct este 
important doar în acele activități experimentale în care entitățile caută experiența metafizică fără 
un control conștient al căutării. Repetiția acțiunii dă structură căutării. În acest grup în particular 
structura există deja fără nevoia de a desfășura activitățile la aceeași oră din zi. Remarcăm însă 
că regularitatea este întotdeauna de ajutor. 
 
Don: Ai afirmat în sesiunea precedentă că Ra a căutat pentru mult timp găsirea unui grup 
precum acesta. Presupun că această cutare a fost motivată de dorința de a transmite Legea lui 
Unu. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este parțial adevărat. Am dorit de asemenea, precum am mai spus, să încercăm 
să reparăm înțelegerea greșită a acestei legi pornită de acțiunile noastre naive din trecut. 
 
Don: Puteți spune dacă până la acest moment am trecut prin materialul necesar în așa fel încât 
publicat fiind să permită reparațiile necesare pentru acțiunile naive din trecut? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu vrem să vă jignim pentru serviciul vostru, dar noi nu ne așteptăm să reușim să 
reparăm pe de-a-ntregul acele neînțelegeri. Noi însă oferim părerea noastră pentru a încerca 
acest lucru. Încercarea este pe departe mai importantă decât rezultatul sau nivelul de reușită. 
Natura limbii voastre este astfel încât ceea ce este neînțeles nu poate, după cunoștințele 
noastre, fi înțeles pe de-a-ntregul ci doar clarificat într-o oarecare măsură.  Ca răspuns la 
dorința voastră de a vedea relația între spațiu/timp și timp/spațiu putem să adăugăm că noi am 
condus această căutare a unui grup potrivit în timp/spațiu deoarece în această porțiune a iluziei 
cineva poate vedea ușor entitățile ca fiind complexe vibratorii iar grupurile ca fiind armonii între 
complexele vibratorii. 
 
Don: Cred că cel mai important aspect al acestei comunicări este faptul că reprezintă un vehicul 
pentru educarea parțială a celor încarnați acum care au devenit conștienți de procesul propriu 
de evoluție. Este presupunerea mea corectă? 
 
Ra: Sunt Ra. Este corectă. Remarcăm că acesta este scopul tuturor artefactelor și experiențelor 
cu care entitățile vin în contact, nefiind doar privilegiul lui Ra și al acestui contact. 
 
Vedem că instrumentul a neglijat să își impună să păstreze o parte din energie în rezervă.  
Această porțiune de programare interioară a sinelui propriu trebuie reluată deoarece va ajuta să 
crească numărul sesiunilor. Acest lucru este acceptabil pentru noi. Energia transferată scade 
foarte mult. Trebuie să va părăsim imediat. Aveți vreo întrebare scurtă? 
 
Don: Dacă putem face ceva pentru a îmbunătății contactul și a mari confortul instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Sunteți dedicați. Rămâneți pretențioși cu aliniamentul accesoriilor.  Vă mulțumim. 
Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 72 
OCTOMBRIE 14, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Poți da mai întâi informații despre condiția instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Energia fizică a instrumentului este neschimbată de data trecută. Energia vitală a 
scăzut întrucâtva de la nivelul normal, datorită distorsiunilor activității complexului mental care 
au fost responsabile pentru dificultățile în atingerea configurației necesare pentru acest contact.  
 
Don: A fost ritualul de izgonire pe care l-am performat de vreun folos în purificarea acestui loc 
de lucru și pentru interzicerea influențelor pe care nu le dorim? 
 
Ra: Sunt Ra. A fost.  
 
Don: Puteți spune cum putem îmbunătăți eficiența ritualului?  
 
Ra: Sunt Ra. Nu. 
 
Don: Puteți spune ce a cauzat instrumentului să devină aproape inconștientă în ultimele două 
meditații înainte de această sesiune într-o asemenea măsură încât am fost nevoiți să le 
întrerupem? 
 
Ra: Sunt Ra. Putem.  
 
Don: Spuneți-ne vă rog. 
 
Ra: Sunt Ra. Entitatea din Grupul Orion care supraveghează instrumentul a încercat la început 
să forțeze complexul minte/corp/spirit, pe care voi îl numiți spirit, să părăsească complexul fizic 
de undă galbenă, crezând greșit că instrumentul se pregătește pentru contactul cu Ra. Sunteți 
familiari cu această tactică și consecințele ei. Instrumentul, fără ezitare, odată ce a simțit 
contactul entității din Orion, a acționat pentru ancorarea complexul fizic, cerând să fie ținută de 
mână. Prin urmare scopul principal al entității din Orion nu a fost realizat. Însă entitatea a 
realizat că cei prezenți nu erau capabili să distingă între lipsa de cunoștință cu 
mintea/corpul/spiritul intacte și starea de transă în care complexul minte/corp/spirit nu este 
prezent. 
 
Ca urmare a atacat instrumentul cu o forță maximă cauzând amețelile iar faptul că nu a fost 
protejată pe durata meditației de către acest grup a cauzat instrumentului pierderea cunoștinței 
asemănătoare cu ceea ce numiți vertigo sau leșin. În consecință entitatea din Orion a oprit 
oportunitatea de desfășurare a contactului cu Ra.   
 
Don: Instrumentul are programată o operație la una dintre mâini luna viitoare. Dacă este folosită 
anestezia generală pentru a produce starea de inconștiență, va oferi acest lucru, sau alte 
aspecte legate de operație, oportunități entităților din Grupul Orion? 
 
Ra: Sunt Ra. Este extrem de improbabil, datorită necesitații pentru complexul minte/corp/spirit 
de a servirii Creatorului într-o formă fără echivoc când se desprinde din complexul fizic de undă 
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galbenă. Cineva devenind inconștient din motivul pe care îl descrii, nu va avea atitudinea unuia 
care alege starea inconștiență pentru serviciului Creatorului.  
 
Don: Cred că avem aici un principiu important referitor la Legea lui Unu. Ai afirmat că pentru a fi 
efectivă entitatea aparținând Grupului Orion acordă importanță supremă atitudinii individului 
contactat. Puteți explica cum lucrează acest mecanism în raport cu Legea lui Unu și de ce 
atitudinea entității are importantă supremă și de ce în ciuda acestui fapt este permisă acțiunea 
entității din Grupul Orion? 
 
Ra: Sunt Ra. Legea Confuziei sau Liberul Arbitru este absolut supremă în funcționarea creației 
infinite. Ceea ce este hărăzit are la fel de multă intensitate a atracției pentru polaritatea opusă 
precum intensitatea intenției sau dorinței. 
 
Prin urmare aceia a căror dorință este superficială sau neimportantă se confruntă doar cu 
configurații efemere a ceea ce ar putea fi numit circumstanță magică. Există un punct critic care 
este atins când complexul minte/corp/spirit își orientează voința spre serviciu. Dacă voința și 
dorința pentru serviciul pentru alți-sine sunt activate polaritatea corespunzătoare se activează. 
În cazul acestui grup există trei asemenea voințe acționând unite într-o singură voință (cu 
instrumentul în poziție centrală) de determinare spre a servi. Această configurație este precum 
trebuie să fie pentru balansarea sesiunii și continuarea contactului. Complexul nostru vibratoriu 
este de asemenea concentrat într-o singură voință în timpul acestor sesiuni iar voința de a servi 
are de asemenea un anumit nivel de puritate. Acest lucru a creat atracția polarității opuse cu 
care vă confruntați. 
 
Trebuie să remarcăm că asemenea configurație a Liberului Arbitru acționând ca o unitate în 
serviciul altor-sine are de asemenea potențialul de a controla o mare putere a luminii. Această 
putere pozitivă a luminii însă operează de asemenea sub controlul Liberului Arbitru și trebuie 
invocată. Nu putem vorbi despre acest lucru și nu vă putem ghida în această direcție, deoarece 
natura acestui contact este astfel încât puritatea liberului arbitru trebuie menținută mai presus 
de orice altceva. Prin urmare voi trebuie să găsiți calea printre experiențe fără îndrumare, 
descoperind prejudecățile care v-ar putea fi de ajutor. 
 
Don: Entitățile orientate negativ care ne contactează pe noi și pe alții pe această planetă sunt 
limitate de prima revelație. De asemenea ei au fost opriți de ritualul de izgonire pe care l-am 
performat mai înainte. Poți descrie din punct de vedere a Liberului Arbitru cum se stăpânesc pe 
sine pentru a lucra în acord cu prima revelație și cum operează ritualul de izgonire?  
 
Ra: Sunt Ra. Această întrebare are câteva porțiuni. În primul rând cei de orientare negativă nu 
operează în acord cu Liberul Arbitru decât atunci când este necesar. Ei vin nechemați și încalcă 
legea de cate ori este posibil. 
 
În al doilea rând ei sunt opriți de marea Lege a Confuziei prin faptul că în cea mai mare parte nu 
pot să se apropie de planetă. Pot folosi fereastra timp/spațiu doar în cazul în care există o 
chemare pentru a balansa o chemare pozitivă. Odată ce ajung aici dorința lor este de a cuceri. 
 
În al treilea rând în cazul acestui instrument care este mutat repetat din spațiu/timp pe durata 
sesiunilor este necesar să accepte să părăsească complexul fizic de unda galbenă doar sub 
voia Liberului Arbitru. Acesta este motivul pentru care s-a încercat înșelarea instrumentului în 
această perioadă și nu răpirea lui. 
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Folosirea formelor de lumină generate lucrează astfel încât cauzează entităților de orientare 
negativă să vadă un zid prin care nu pot trece. Acest lucru este posibil datorită complexelor 
energetice ale ființelor de lumină și aspectelor Unicului Infinitului Creator invocat la construirea 
zidului de lumină.  
 
Don: Tot ce simțim legat de acest contact, înclinarea noastră către cunoaștere pentru a putea 
servi, entitatea din Grupul Orion încercând să reducă eficiența acestui contact, totul este 
rezultat a primei revelații, precum înțeleg eu. Scopul este de a crea un mediu pe deplin liber 
pentru Creator pentru a se cunoaște pe sine prin interacțiunea anumitor porțiuni ale sinelui, 
unele în raport cu altele.  Este înțelegerea mea legată de afirmația dinainte corectă? 
 
Ra: Sunt Ra. Este.  
 
Don: În sesiunea precedentă ați menționat că dacă instrumentul ar folosi orice parte din energia 
vitală sporită cu care se confruntă pentru activități fizice ar plătii un preț sever. Puteți să explicați 
de ce ar plătii un preț sever? 
 
Ra: Sunt Ra. Nivelul de energie fizică este o măsură a energiei disponibile complexului 
minte/corp/spirit. Nivelul de energie vitală este acela care exprimă energia de ființă a 
complexului minte/corp/spirit.  
 
Această entitate are o predispoziție spre activitățile legate de complexele minte, spirit, și a marii 
căi spre Creator care este voința. Prin urmare energia vitală a acestui instrument, chiar și în 
absența unei rezerve fizice măsurabile este substanțială. Totuși folosirea acestei energii a 
voinței, minții și spiritului pentru activități legate de complexul fizic cauzează o mult mai rapidă 
scădere a energiei vitale decât s-ar produce dacă această energie ar fi folosită pentru cele mai 
adânci dorințe și voință a complexului minte/corp/spirit.  Această entitate vede serviciul doar ca 
serviciu oferit Creatorului și de aceea am atras atenția grupului de suport și instrumentului în 
această privință. Nu toate serviciile sunt egale în felul cum consumă energia. Folosirea excesivă 
a acestei energii vitale este, ca să ne exprimăm direct, o rapidă consumare a forței vieții.  
 
Don: Ați menționat cantitatea mare de lumină disponibilă. Ar putea acest grup, prin ritualul 
potrivit, folosi această lumină pentru reîncărcarea energiei vitale a instrumentului?  
 
Ra: Sunt Ra. Este posibil. Însă vă atragem atenția împotriva oricărui tip de acțiune care poate 
cauza o creștere a ego-urilor; este mai bine să rămâneți conștiincioși în modul în care lucrați în 
prezent.  
 
Don: Ați putea explica ce înseamnă „Creșterea ego-urilor”? 
 
Ra: Sunt Ra. Putem oferi anumite indicii. Să explicăm complet ar fi o încălcare. Putem doar să 
vă cerem să realizați că totul este Unul. 
 
Don: Am inclus silaba „Shin” în ritualul de izgonire, „Yod-Heh-Vau-Heh” care a devenit „Yod-
Heh-Shin-Vau-Heh”. Este această silabă de ajutor? 
 
Ra: Sunt Ra. Este de ajutor în special pentru acest instrument a cărui predispoziții vibrează 
foarte puternic în acord cu acest complex de vibrație sonoră.   
 
Don: În viitor vom avea meditații de grup. Sunt îngrijorat pentru protecția instrumentului dacă va 
fi încă o data contactată în timpul acestor meditații. Există un timp optim sau un timp limită în 
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care ritualul de izgonire este efectiv? Dacă continuăm zilnic purificarea locului de meditație 
folosind ritualul de izgonire, va avea acesta efect pentru perioade de timp lungi sau trebuie 
repetat înaintea fiecărei sesiuni de meditație? 
 
Ra: Sunt Ra. Prima variantă este mai aproape de adevăr. 
 
Don: Este vreun pericol în acest moment ca în ciuda precauțiilor pe care le impunem 
instrumentul să fie ademenit de entitatea din Grupul Orion? 
 
Ra: Sunt Ra. Oportunitățile entității din grupul Orion sunt total dependente de condiția 
instrumentului de conștientizare și bunăvoință. Sugerăm că deoarece acest instrument este 
încă începător nu ar trebui să se deschidă spre întrebări, considerând că aceasta este metoda 
folosită de Ra. Pe măsură ce instrumentul crește în conștientizare această precauție probabil nu 
va mai fi necesară. 
 
Don: De ce nu este protejată baza sau partea de jos a ritualului de izgonire, și este cu adevărat 
nevoie de asemenea protecție? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare complexă a sesiunii curente. 
 
Dezvoltarea contactului psihic este posibilă doar prin centrele energetice, începând cu locul a 
ceea ce numiți unda violet, trecând prin centrul energetic al inițiatului și de acolo spre ținta de 
oportunitate. Depinzând de natura vibratorie și scopul contactului, dacă este pozitiv sau negativ, 
entitate va fi energizată sau blocată după dorința celui care pătrunde prin unda violet. 
 
Noi cei din Ra contactăm instrumentul în bandă îngustă prin centrul undei violet. Alții ar putea 
coborî mai jos prin această undă la orice alt centru energetic. Noi, de exemplu, folosim în mare 
măsură centrul undei albastre al instrumentului în timp ce încercăm să comunicăm înțelegerea 
Legii lui Unu. 
 
Entitatea din Grupul Orion penetrează aceeași undă violet și se deplasează spre două puncte 
pentru a încerca majoritatea oportunităților nelegate de fizic. Activează centrul energetic verde 
în timp ce blochează centrul energetic indigo. Această combinație cauzează confuzie în 
instrument care rezultă în hiperactivitate în proporții lipsite de înțelepciune în acțiunile 
complexului fizic. Pur și simplu, entitatea din Orion caută predispoziții programate înainte de 
încarnare și dezvoltate după încarnare. 
 
Energia vieții, dată de Unicul Infinitul Creator, intră în corp pe la polul sud, văzut în forma sa 
magnetică. Prin urmare doar Creatorul însuși poate intra cu succes în carapacea energetică a 
corpului pe la picioare. Inițiatul poate produce un efect doar intrând din parte de sus a corpului 
și din acest motiv construirea zidului de lumină este util pentru protecție.    
 
Exista o întrebare scurtă în acest moment? 
 
Don:  Aș întreba doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și 
îmbunătății contactul? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest instrument are o predispoziție mărită spre disconfort în zona gâtului. Mai 
multă atenție la acea zonă ar putea oferi confort sporit. Totul este bine prieteni. Toleranța și 
răbdarea voastră sunt lăudabile și remarcate de Ra. Sunteți dedicați și aliniamentul este făcut 
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cu grijă. Continuați în acest perfecționism în găsirea configurațiilor potrivite pentru contact și 
astfel menținerea contactului va rămâne posibilă. Acest lucru este acceptabil pentru noi.  
 
Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 73 
OCTOMBRIE 21, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Poți da te rog informații despre condiția instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Este neschimbată de data trecută cu excepția nivelului energiei vitale care se 
apropie de nivelul normal pentru accesată entitate.  
 
Don: A fost ritualul de izgonire pe care l-am performat folositor pentru acest contact? 
 
Ra: Sunt Ra. Ritualul descris s-a îmbunătățit cu fiecare sesiune în eficacitatea cu care purifică 
contactul, puritate necesară nu doar pentru contactul cu Ra ci pentru orice activitate specifică 
unui inițiat.  
 
Don: Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc celor din Ra în acest moment pentru oportunitatea de a 
servi celor de pe această planetă care doresc să primească informația pe care o recepționam 
prin acest contact. 
 
Ai afirmat că Liberul Arbitru, Concentrat spre serviciul pentru alți-sine are potențialul de a pune 
în mișcare o cantitate mare de putere a luminii. Presupun ca acest lucru este adevărat pentru 
polaritatea serviciului pentru sine. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Nu este chiar adevărat.  Invocarea și evocarea a ceea ce numiți entitate sau 
calitate negativă alertează echivalentul de orientare pozitivă.  Însă aceia care servesc alți-sine 
așteaptă chemarea și oferă doar iubire.   
 
Don: Încercam să ajung la faptul că punerea în mișcare a puterii luminii este, cum o văd eu, un 
proces care trebuie să fie total o funcție de Liber Arbitru, și, în timp ce dorință, voința, și 
puritatea dorinței inițiatului se măresc, puterea luminii pusă în mișcare se mărește. Este acest 
proces aplicabil la amândouă polaritățile pozitivă și negativă, și este afirmația mea corectă? 
 
Ra: Sunt Ra. Pentru a evita confuzia vom reformula pentru clarificarea presupunerii tale. 
 
Cei ce urmează calea serviciului pentru alți-sine pot chema puterea luminii direct proporțională 
cu tăria purității voinței proprii de a servi alți-sine. Cei ce urmează cale serviciului de sine pot 
chema puterea întunericului direct proporțională cu tăria purității voinței proprii de a se servi pe 
sine.  
 
Don: Fără îndoială în sesiunea de azi voi face multe greșeli în afirmațiile mele deoarece ceea 
ce încerc este să ghicesc cum lucrează aceste principii și să aștept să fiu corectat. Prin 
considerarea exercițiului „Stâlpului din Mijloc” m-am gândit că ar fi greșit datorită faptului că 
inițiatul vizualizează lumina mișcându-se în jos de la chakra coroanei spre picioare. Ra a afirmat 
că de fapt Creatorul intră pe la picioare și urcă înspre cap, ceea ce înseamnă că spirala de 
lumina ascendentă intră pe la picioare și urcă până la cap. Mi se pare că inițiatul punând în 
mișcare puterea luminii, vizualizând folosirea ei, ar trebui să o vizualizeze intrând pe la picioare 
și energizând la început centrul undei roșii iar apoi deplasându-se în sus prin celelalte centre. 
Este adevărat? 
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Ra: Sunt Ra. Nu este adevărat. 
 
Don: Ați putea explica ce este greșit în accesată afirmație? 
 
Ra: Sunt Ra. Am putea. 
 
Don: Vă rog explicați unde greșesc. 
 
Ra: Sunt Ra. Sunt două concepte cu care avem de a face. Primul este marea cale a dezvoltării 
luminii în microcosmosul minte/corp/spirit. Este presupus că inițiatul are centrele energetice 
funcționând lin și în manieră balansată la maximul capacității înainte de o sesiune de magie. 
Toate sesiunile de magie sunt bazate pe invocare și/ori evocare. 
 
Prima invocare a oricărei sesiuni de magie este invocarea personalității magice precum deja 
știi. În activitatea de care vorbim, prima etapă este începutul invocării personalității magice care 
este îmbrăcarea unui veșmânt sau bijuterie. Din moment ce tu nu ai un articol de îmbrăcăminte 
sau talisman gestul pe care îl faci este potrivit. 
 
A doua etapă este evocarea mari cruci a vieții. Aceasta este o extensie a personalității magice 
spre a deveni Creator. Din nou repetăm că toate invocările și evocările sunt atrase prin centru 
energetic violet. Această activitate poate fi continuată apoi prin deplasarea spre orice centru 
energetic care urmează să fie folosit. 
 
Don: Atunci puteți vorbi de diferența între spirala de lumină ascendentă care intră prin picioare 
și lumina invocată prin chakra coroanei?  
 
Ra: Sunt Ra. Acțiunea spiralei de lumină ascendentă atrasă de voința de a întâlni lumina 
interioară a Unicului Infinitului Creator poate fi legată de bătăile inimii și de contracțiile 
musculare înconjurând plămânii și toate celelalte funcții ale sistemului nervos parasimpatic. 
Chemarea inițiatului este legată de acele acțiuni ale nervilor și mușchilor asupra cărora 
complexul minte/corp/spirit are control conștient. 
 
Don: În trecut ai afirmat că locul unde se întâlnesc cele două direcții reprezintă măsura 
dezvoltării unui anume complex minte/corp/spirit. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.  
 
Don: Mi se pare că vizualizarea invocării este dependentă de scopul în care va fi folosită 
lumina. Poate fi folosită pentru vindecare, comunicare, sau în general pentru conștientizarea 
creației și a Creatorului. Ați putea vorbi despre acest proces și cât de corectă este această 
afirmație? 
 
Ra: Sunt Ra. Vom oferi anumite informații dar avem dubii că vom putea epuiza acest subiect. 
Fiecare vizualizare indiferent de scopul activității, începe în unda indigo. Cum probabil înțelegi, 
ritualul pe care l-ai început lucrează în întregime cu unda indigo. Acest lucru este potrivit 
deoarece aceasta este poarta de intrare. După acest început lumina poate fi invocată pentru 
comunicare sau vindecare. 
 
Vei remarca că acest ritual pe care l-am oferit pentru a începe corect sesiunile cu Ra se 
concentrează în primul rând pe Creator. Mai departe vom remarca un aspect care este și subtil 
și interesant. Spirala de lumină ascendentă dezvoltată de voință în drumul ei, urcă până ajunge 



Sesiunea 73 

127 
 

la un loc de întrepătrundere cu focul interior al Creatorului; aceasta este însă doar pregătirea 
pentru activitatea asupra minții/corpului/spiritului pe care inițiatul poate să o execute. Există o 
cristalizarea a centrelor energetice folosită pe durata fiecărei activități în așa fel încât magicianul 
devine tot mai mult ceea ce caută. 
 
Mai important este însă că analogul timp/spațiu al minții/corpului/spiritului care este invocat ca 
personalitate magică, are unica oportunitate de a câștiga rapid prin experimentarea acțiunii 
catalizatoare disponibile minții/corpului/spiritului din spațiul/timpul celei de a treia densități. Prin 
urmare inițiatul ajută enorm Creatorul când oferă catalizator unei porțiuni de creație mai mari 
care este identificat cu propria totalitate minte/corp/spirit.   
 
Don: Dorința și voința sunt factorii implicați în acest proces. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Am adăuga o calitate. În personalitatea magică dorința, voința, și polaritatea sunt 
calitățile cheie. 
 
Don: Mulți așa numiți evangheliști din societatea noastră în ziua de azi au o dorință mare, foarte 
mare voință, și posibil polaritate foarte mare dar se pare că în multe cazuri există o lipsă de 
conștientizare care creează un foarte redus efect în sens magic. Am dreptate în această 
analiză? 
 
Ra: Sunt Ra. Parțial ai dreptate. Când examinezi polaritatea unui serviciu pentru alți-sine liberul 
arbitru trebuie văzut ca fiind suprem. Acele entități de care vorbești încearcă să genereze 
schimbări pozitive în conștiință în timp ce limitează liberul arbitru. Acest lucru cauzează 
blocarea naturii magice a activității exceptând acele cazuri în care o entitate dorește liber să 
accepte activitatea unui evanghelist.  
 
Don: Care a fost orientarea cu privire la acest tip de comunicare pentru cel cunoscut ca Isus din 
Nazaret? 
 
Ra: Sunt Ra. Ai citit despre câteva din activitățile acestei entități. S-a oferit pe sine ca învățător 
acelor complexe minte/corp/spirit care s-au adunat să asculte și chiar și atunci a vorbi voalat  
pentru a lăsa loc pentru cei care nu doresc să audă mesajul. Când această entitate a fost 
rugată să vindece a făcut acest lucru, de fiecare dată terminând activitatea cu două afirmații: în 
primul rând a afirmat că entitatea vindecată a fost ajutată de propria-i credință, care este 
abilitatea de a permite și accepta schimbări prin unda violet, poarta spre Inteligența Infinită; în al 
doilea rând  a cerut  „Nu spune nimănui”. Acestea sunt cerințe care permit maxima eficiență a 
liberului arbitru în timp ce păstrează fidelitatea către puritatea pozitivă a activității. 
 
Don: O observare a activității în sine de către o altă entitate mi se pare că parțial încalcă Liberul 
Arbitru prin faptul că un eveniment în aparență magic a avut loc ca rezultat al activității unui 
inițiat. Acest fapt poate fi extins la orice fenomen care este anormal sau neexplicat?  
 
Ra: Sunt Ra. Noi suntem umili mesageri ai Legii lui Unu. Pentru noi nu există paradoxuri. 
Activitatea care pare magică și prin urmare pare să încalce Liberul Arbitru nu face asta prin ea 
însăși deoarece percepțiile sunt la fel de numeroase precum martorii și fiecare martor vede ce 
dorește să vadă. Încălcarea Liberului Arbitru apare în această situație doar dacă entitatea care 
face activitatea atribuie meritul evenimentului persoanei proprii sau îndemânării proprii. Cel care 
afirmă că nici o activitate nu vine de la el ci doar prin el nu încalcă Liberul Arbitru. 
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Don: Cel cunoscut ca Isus a adunat doisprezece discipoli. Care a fost motivația lui pentru a 
avea acești discipoli? 
 
Ra: Sunt Ra. Care este scopul predatului/învățatului dacă nu sunt studenții/profesori? Aceia 
atrași de această entitate au fost acceptați de entitate fără a aștepta vreun rezultat. Această 
entitate a acceptat onoarea/datoria dată de propria-i natură și de înțelegerea că misiunea lui 
este să vorbească altor entități. 
 
Don: În exercițiul focului presupun că vindecătorul va lucra cu aceeași energie de care am spus 
că intră prin chakra coroanei. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat cu niște remarci adiționale necesare pentru înțelegerea ta în 
continuarea acestei linii de studiu. Când personalitatea magică este așezată în centrul energetic 
al undei verzi pentru munca de vindecare energia poate fi văzută ca fiind centrul cristalin prin 
care energia corpului este transferată. Prin urmare această formă de vindecare folosește atât 
energia inițiatului cât și energia luminii care urcă în spirală. Pe măsură ce acest centru energetic 
de undă verde devine tot mai strălucitor, iar noi remarcăm că această strălucire nu înseamnă 
hiperactivare ci mai de grabă cristalizare, energia centrului de undă verde a complexului corp se 
mișcă în două spirale; prima în sensul acelor de ceasornic de la centrul energetic de undă verde 
la umărul drept, prin cap, cotul drept în jos la plexul solar și apoi mâna stângă. Astfel se adună 
toată energia complexului corp într-un șuvoi care apoi rotește marele cerc în sensul acelor de 
ceasornic din nou din partea dreaptă - corectăm instrumentul - din partea stângă la picioare la 
mâna dreaptă, la coroană, la mâna stângă și așa mai departe. 
 
Prin urmare energia corpului primită, cristalizată, regularizată, și concentrată de personalitatea 
inițiatului transmițând din centrul energetic de undă verde va revărsa energiile combinate ale 
inițiatului încarnat, oferind prin urmare serviciul de vindecare unei entități în nevoie de acest 
serviciu. Această situație fundamentală este reușită de asemenea când există o entitate care 
lucrează printr-un canal pentru a vindeca.   
 
Don: Puteți explica cum afectează pacientul care trebuie vindecat acest transfer de lumină care 
cred că se produce? 
 
Ra: Sunt Ra. Efectul este acela de polarizare. Entitatea poate să accepte sau să nu accepte 
nici un procent din energia polarizată a vieții care este oferită. În cazul în care una din mâini 
este poziționată corespunzător această energie este mai precis transmisă și oportunitatea 
pentru a accepta această energie mai specifică. 
 
De remarcat ca efectul de Cameră a Regelui nu este implicat în această formă de activitate ci 
mai de grabă oportunitatea dată cuiva cu energii scăzute de a își reface energiile. Multe din 
distorsiunile numite boli specifice pământenilor ar putea fi ajutate prin această metodă. 
 
Don: Ca o afirmație generală, pe care o puteți corecta, relația vindecător-pacient este 
următoarea: cel care trebuie vindecat a devenit datorită unui blocaj în unul sau mai multe centre 
energetice –vom considera un sigur blocaj în acest exemplu - datorită acestui blocaj spirala de 
lumină ascendentă care creează unul din cele șapte corpuri a fost blocată din întreținerea 
corpului și acest lucru a rezultat în distorsionarea perfecțiunii corpului, care distorsionare o 
numim boală sau anomalie a corpului care este într-o altă stare decât perfectă. Vindecătorul 
având centrele energetice configurate corespunzător pentru această activitate este capabil să 
ofere lumină, lumina care coboară de la centrele energetice ale vindecătorului către cel care 
urmează să fie vindecat. Dacă cel care trebuie vindecat are configurația mentală de acceptare a 
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acestei lumini, ea intră în complexul fizic al celui vindecat și reconfigurează distorsiunea creată 
de blocajul original. Sunt sigur că am făcut anumite greșeli în această afirmație. Ați putea vă rog 
să mă corectați?  
 
Ra: Sunt Ra. Greșelile sunt minore. La acest moment nu vom încerca să corectăm în detaliu 
această afirmație deoarece este material preliminar care fără îndoială va fi aprofundat. Vom 
spune doar că există forme variate de vindecare. În multe doar energia inițiatului este folosită. În 
exercițiul focului o parte din energia complexului fizic este folosită. 
 
Vom remarca în plus că atunci când cineva dorește să fie vindecat sincer dar totuși rămâne 
bolnav, trebuie să considerați alegeri pre-încarnare și cel mai de ajutor sfat pentru asemenea 
entitate este sugestia de a medita asupra utilizării pozitive a limitărilor cu care se confruntă. 
Vom remarca de asemenea că în astfel de cazuri activitățile la nivelul undei indigo sunt cel mai 
adesea de ajutor. 
 
Cu excepția acestor remarci nu dorim să adăugăm nimic la afirmația ta la acest moment. 
 
Don: Mi se pare că cel mai important lucru pentru cei care urmează calea serviciului pentru alți-
sine este dezvoltarea atitudinii pe care pot doar să o descriu ca fiind o vibrație. Această 
atitudine va fi dezvoltată prin meditații, ritual, și dezvoltând apreciere pentru creație și Creator 
care va rezulta într-o stare de spirit care poate fi exprimată doar ca o mărire a vibrației sau a 
unității cu totalitatea. Puteți detalia și corecta această afirmație? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu vom corecta această afirmație dar vom detalia sugerând că la acele calități 
poți adăuga trăirea de zi cu zi și clipă de clipă, deoarece adevăratul inițiat trăiește astfel tot mai 
mare parte din timp. 
 
Don: Mulțumesc. Puteți enumera numărul de transferuri energetice posibile între două sau mai 
multe complexe minte/corp/spirit? Sunt mai multe feluri sau sunt doar câteva?  
 
Ra: Sunt Ra. Numărul este infinit deoarece nu este oare fiecare complex minte/corp/spirit unic? 
 
Don: Puteți defini acest concept „transfer energetic între două complexe minte/corp/spirit”? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare complexă a sesiunii. Entitatea încă are energie 
transferată disponibilă dar observăm o rapidă creștere a senzației de durere în zona gatului, în 
partea dorsală, și la încheieturi. 
  
Transferul de energie fizică poate fi făcut în multe feluri.  
 
Vom da două exemple. Fiecare începe cu un anume sens de Creator al sinelui sau invocarea 
într-un fel a personalității magice. Acest lucru poate fi făcut conștient sau inconștient. Primul 
exemplu este acel exercițiu de care am vorbit numit exercițiul focului: acesta se face prin 
transferul de energie fizică și nu energia profund implicată în combinațiile complexului corp. Ca 
urmare transferul este subtil și fiecare transfer este unic prin ceea ce este oferit și ceea ce este 
acceptat. La acest punct remarcăm că acesta este motivul pentru numărul infinit de transferuri 
energetice posibile. 
 
Al doilea transfer energetic de care am vorbit este transferul de energie sexuală. Acesta nu se 
întâmplă la nivel magic și este performat de toate acele entități care vibrează în unda verde. 
Este posibil ca în cazul acestui instrument care se dedică pe sine serviciului Unicului Infinitului 
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Creator ca acest transfer să fie purificat chiar mai mult. Când celălalt-sine este de asemenea 
dedicat serviciului Unicului Infinitului Creator transferul energetic se dublează. Atunci cantitatea 
energiei transferate este dependentă doar energia sexuală polarizată creată și eliberată. Există 
căi de rafinament de la acest punct înainte spre tărâmul magiei sexuale înalte. 
 
Pe tărâmul corpurilor mentale există diferite tipuri de energie mentale transferate. Acest transfer 
este din nou dependent de cunoașterea căutată și cunoașterea oferită. Cel mai comun transfer 
energetic mental este acela de la profesor la elev. Cantitatea de energie depinde de calitatea 
acestei oferte din partea profesorului, și privesc puritatea dorinței de a servi, și de calitatea 
informației oferite, iar din partea elevului, puritatea dorinței de a învăța și de calitatea 
complexului vibratoriu mental care primește cunoașterea.  
 
O altă formă de transfer energetic mental este acela între cel care ascultă și cel care vorbește. 
Când cel care vorbește se confruntă cu deformări ale complexului mental/emoțional spre 
suferință, tristețe, sau altă formă de durere mentală, din ce am spus mai înainte vei acumula 
cunoștințe despre posibilele variante ale acestui transfer.   
 
Transferurile energiei spirituale sunt fundamentale în toate transferurile energetice efectuate 
deoarece cunoașterea de sine și a altor-sine ca și Creatori este supremă, iar acest tip de 
cunoaștere este spirituală. Tipurile de transfer de energie spirituală includ de asemenea acele 
lucruri de care am vorbit în sesiunea de azi legate de subiectul inițiatului.  
 
Aveți ceva întrebări scurte înainte de terminarea sesiunii? 
 
Don:  Putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și îmbunătății contactul, iar în al 
doilea rând dacă este ceva în sesiunea de azi care nu dorești să fie publicat? 
 
Ra: Sunt Ra. Vă atragem atenția cu privire la două lucruri. În primul rând ar fi bine ca lumânare 
care se mișcă în spirală câte 10° la fiecare sesiune să nu fie lăsată niciodată ca flacăra să se 
adâncească în corpul lumânării deoarece ar provoca dezechilibru în alinierea accesoriilor în 
rolul lor protector pentru acest instrument. În al doilea rând sugerăm atenție la zona gatului în 
așa fel încât perna pe care se sprijină să fie mai confortabilă. Această problemă a scurtat multe 
sesiuni.  
 
Vă mulțumim prieteni pentru conștiinciozitate și pentru precizie în ce privește accesoriile care pe 
măsură ce sesiunile continuă pare să sporească. În ce privește materialul publicat din această 
sesiune decizia este complet a voastră.    
 
Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 74 
OCTOMBRIE 28, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Poți mai întâi să îmi dai te rog informații despre condiția instrumentului? 
 
Ra: Sunt Ra. Este neschimbată de la sesiunea trecută.  
 
Don: Înainte de a trece la material nou, în sesiunea trecută pare să fi fost o eroare minoră pe 
care am corectat-o atunci având de a face cu instrumentul, „nici o activitate nu vine de la el ci 
doar prin el”. A fost acesta o eroare în transmisie? Ce a cauzat acest lucru? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest instrument deși total deschis contactului nostru de bandă îngustă, ocazional  
se confruntă cu bruște accese de durere. Acestea slăbesc contactul pentru moment. Aceste 
accese momentane de durere au apărut cu o frecvență mai mare în ultimele două săptămâni. 
Deși nu este un fenomen care cauzează în mod normal dificultăți în transmisie, s-a întâmplat de 
două ori în sesiunea trecută. În ambele cazuri a fost necesar să corectăm informația transmisă.  
 
Don: Ați putea vă rog descrie starea de transă? Sunt într-o oarecare măsură nedumerit de cum 
poate durerea afecta instrumentul în transă din moment ce am înțeles că în această stare nu 
există simțul durerii la complexul corp?  
 
Ra: Sunt Ra. Este corectă afirmația ta. Instrumentul nu este conștient de această durere sau de 
alte senzații. Însă noi Ra folosim complexul fizic activat în unda galbenă ca și canal de 
comunicație. Această carcasă fizică este precis ajustată pentru contact în timpul care este 
lăsată în grija noastră de către complexul minte/corp/spirit al instrumentului. 
 
Însă când distorsiunea pe care o numiți durere este destul de severă ea afectează calitatea 
contactului și când durerea este violentă poate cauza oscilația canalul. Reglarea canalului 
trebuie corectată, ceea ce facem deoarece instrumentul ne oferă de bună voie această 
oportunitate.  
 
Don: Într-o sesiune anterioară a existat o întrebare despre mintea arhetipică care nu a primit un 
răspuns complet. Aș dori să continui cu răspunsul la acea întrebare. Ai putea continua cu 
răspunsul sau este necesar să repet întrebarea? 
 
Ra: Sunt Ra. Ca o practică generală este bine să repeți întrebarea la același spațiu/timp la care 
se dorește răspunsul. Însă în acest caz este acceptabil să inserezi o notă la acest punct 
referitoare la locația întrebării în sesiunea trecută.   
 
(Notă: Aceasta a fost ultima întrebare adresată în Sesiunea #67) 
 
Întrebarea deși chibzuită nu pare să realizeze pe de-a-ntregul natura minții arhetipice. Noi nu 
vom preda/învăța o altă entitate în așa măsură încât să devenim elevi/profesori. Prin urmare 
vom face anumite remarci generale cu privire la acest subiect interesant și vom permite celui 
care formulează întrebările să considere și redefinească în continuare întrebările.  
 
Mintea arhetipică poate fi definită ca fiind mintea specifică Logosului acestei planete. Prin 
urmare spre deosebire de totalitatea cosmică a minții, mintea arhetipică conține material care a 
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satisfăcut Logosului și ca urmare a fost oferit ca rafinament la marea existentă cosmică. Mintea 
arhetipică prin urmare este ceea ce conține toate aspectele care afectează mintea și 
experiența.  
 
Magicianul a fost categorisit ca arhetip important. Însă nu a fost recunoscut că această porțiune 
a minții arhetipice reprezintă nu o porțiune a subconștientului adânc ci mintea conștientă și, mai 
exact reprezintă voința. Arhetipul numit de unii Preoteasa prin urmare este facultatea intuitivă 
sau subconștientă echivalentă.  
 
Hai să observăm entitatea așa cum este în relație cu mintea arhetipică. Consideră posibilitatea 
folosirii corespondențelor între minte/corp/spirit în microcosmos și mintea/corpul/spiritul arhetipic 
apropiindu-se foarte mult de Creator. De exemplu în ritualul executat pentru curățarea acestui 
loc ai folosit termenul „Ve Geburah”. Este corect să presupui că acest termen este o porțiune 
sau aspect al Unicului Infinitului Creator. Însă există corespondențe variate cu mintea arhetipică 
care pot fi rafinate tot mai mult de Inițiat. „Ve Geburah” este corespondentul lui Mihai din Marte 
a polarității pozitive, a masculinității. „Ve Geburah” corespunde de asemenea lui Jupiter,  
feminității și polarității negative, acelei porțiuni din copacul vieții legate de Auriel. 
 
Am putea continua cu tot mai multe rafinamente a cestor două părți ale minții arhetipice. Am 
putea discuta corespondențele de culoare, relațiile cu alte arhetipuri și așa mai departe. 
Aceasta este munca inițiatului și nu a profesorului/elevului. Noi sugerăm doar că există sisteme 
de studiu care corespund unor aspecte ale minții arhetipice și este bine să le studiați cu atenție. 
Este cu mult mai bine dacă inițiatul merge dincolo de ceea ce este scris și face asemenea 
corespondențe încât acel arhetip poate fi chemat după voie.  
 
Don: Voi face o afirmație acum și vă voi lăsa să o corectați. Văd disciplina personalității hrănind 
centrul energetic de undă indigo, deblocând centrele energetice inferioare, permițând curgerea 
liberă a spiralei de lumină ascendentă spre centrul energetic al undei indigo și astfel afectând 
puterea magicianului alb. Este afirmația corectă? 
 
Ra: Sunt Ra. Nu este. 
 
Don: Vă rog corectați afirmația. 
 
Ra: Sunt Ra. Centrul energetic indigo este într-adevăr cel mai important pentru activitățile 
inițiatului. Cu toate acestea, indiferent de gradul de cristalizare, nu poate corecta sub nici o 
formă dezechilibre sau blocaje altor centre energetice. Ele trebuie corectate începând cu cel 
mai de jos centru al undei roșii și continuând cu celelalte luate în ordine ascendentă.   
 
Don: Nu cred că înțeleg acest lucru. Întrebarea era cum hrănește disciplina personalității centrul 
energetic al undei indigo și cum afectează puterea magicianului alb? Are sens întrebarea? 
 
Ra: Sunt Ra. Întrebarea are sens. 
 
Don: Vă rog răspundeți.   
 
Ra: Sunt Ra. Răspundem bucuroși la această întrebare. Am înțeles întrebarea precedentă ca 
referindu-se la altceva. Unda indigo este unda inițiatului. Există o legătură între cristalizarea 
acestui centru energetic și îmbunătățirea activităților minții/corpului/spiritului în timp ce începe 
să transcendă spațiu/timpul și intră tărâmurile combinate ale spațiu/timpului și timp/spațiului. 
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Don: Hai să vedem dacă înțeleg bine efectul disciplinei personalității. Presupuneam că 
disciplina personalității are o atitudine balansată spre o singură entitate care ar curăța și 
balansa într-o oarecare măsură centrul energetic al undei portocalii. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Nu putem spune că nu este adevărat dar nu este complet. Personalitatea 
disciplinată când este confruntată cu alt-sine are toate centrele balansate asemeni celuilalt-sine. 
Prin urmare celălalt-sine privind în oglindă se vede pe sine.  
 
Don: Disciplina personalității este de importantă supremă pentru oricine devine conștient de 
procesul evoluției. Este această afirmație corectă? 
 
Ra: Sunt Ra. Destul de corectă. 
 
Don: Vreau să înțeleg cum această disciplină afectează centrele energetice și puterea 
magicianului alb. Puteți explica cum lucrează?  
 
Ra: Sunt Ra. Inima disciplinei personalității are trei părți. Prima parte este cunoașterea de sine, 
a doua este acceptarea de sine, a treia este procesul de a deveni Creator. 
 
A treia parte este partea care, atunci când este împlinită, creează cel mai modest servitor dintre 
toți, cu personalitate transparentă și pe de-a-ntregul capabil să cunoască și să accepte alți-sine. 
În urmărirea activității magice continuarea disciplinării personalității implică ca inițiatul să se 
cunoască pe sine, să se accepte pe sine, și astfel să curețe calea spre mare poartă indigo către 
Creator. Să devii Creator înseamnă să devii tot ce există. După acest punct nu mai există 
personalitate în sensul în care inițiatul își începe învățatul/predatul. Pe măsură ce conștiința 
undei indigo devine mai cristalină, se pot face mai multe; mai multe pot fi exprimate din 
Inteligența Infinită.  
 
Don: Ați afirmat că o activitate în serviciul altor-sine are potențialul de a stimula o mare masă 
de putere a luminii. Ați putea descrie vă rog cum anume se întâmplă acest lucru și la ce s-ar 
putea folosi?  
 
Ra: Sunt Ra. Există complexe vibratorii sonore care acționează ca și formarea numărului la 
telefon. Când aceste complexe vibratorii sonore sunt rostite corespunzător cu voința care le 
însoțește și cu concentrare necesară este ca și cum mulți în planurile interioare metafizice ar 
primi un apel telefonic. Ei răspund acestui apel telefonic prin atenția care o oferă activității. 
 
Don: Există multe sunete de acest fel. Cele mai evidente în societatea noastră sunt mai de 
grabă acelea folosite în biserici, și nu acelea folosite de inițiatul în magie. Care este diferența de 
efect între cele folosite în diversele biserici și acele incantații magice specifice pe care le 
folosește inițiatul?  
 
Ra: Sunt Ra. Dacă toți în bisericile voastre ar fi inițiați în mod conștient plini de voință, de 
dorința de a căuta, de concentrare, de cunoaștere conștientă a chemării, atunci nu ar fi nici o 
diferență. Eficacitatea chemării este o funcție de calitățile magice a celor care fac chemarea; 
aceasta este determinarea lor în a căuta starea alterată dorită a conștiinței.   
 
Don: Când am decis ritualul protectiv în final am căzut de acord să folosim Ritualul Izgonirii sau 
Pentagrama Mică. Presupun că aceste complexe vibratorii sonore sunt de tipul de care vorbiți, 
adică pentru alertarea acelora din planele interioare. Este adevărat?  
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Ra: Sunt Ra. Este adevărat. 
 
Don: Dacă am fi construit un ritual al nostru folosind cuvinte folosite pentru întâia oară în 
această secvență de protecție, care ar fi fost meritul relativ al acestui ritual?  
 
Ra: Sunt Ra. Ar fi avut un merit redus. Când construiești un ritual este bine să studiezi lucrările 
deja scrise în domeniu pentru a găsi cuvinte cu putere pozitivă în serviciu pentru alți-sine 
 
Don: Voi face o analogie între volumul sunetului telefonului și eficiența cu care cei care practică 
magia folosesc ritualul. Văd câteva lucruri care afectează eficiența ritualului: primul este dorința 
celor care practică de a servi, al doilea este capacitatea lor de a invoca personalitatea magică, 
iar al treilea capacitatea lor de a vizualiza în timp ce practică ritualul; aș dori să știu importanța 
acestor factori și cum poate fi intensificat fiecare?  
 
Ra: Sunt Ra. Această întrebare este prea detaliată. Este important pentru inițiat să simtă 
propria creștere ca învățător/elev. 
 
Putem doar spune că ai remarcat corect importanța supremă a personalității magice. Acesta 
este un studiu în sine.  Cu voința emoțională potrivită, polaritate, și puritate, activitatea poate fi 
făcută cu sau fără complexele vibratorii sonore potrivite. Însă nu este nevoie de topor când ai la 
dispoziție bisturiul. 
 
Don: Presupun că ritualurile care au fost folosite deja au efect datorită faptului că acele cuvinte 
au produs o deformare în conștiințele celor care au lucrat în aceste domenii, astfel încât cei 
care au distorsiunea mentală pe care o căutăm vor răspunde la auzul acestei serii de cuvinte. 
Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Această afirmație este în mare parte corectă. Excepția este sunetul a ceea ce 
numești Ebraică ca și câteva din ceea ce numești Vocale Sanscrite. Aceste vibrații sonore au 
putere de dinainte de timp și spațiu și reprezintă configurații de lumină care au construit tot ceea 
ce este. 
 
Don: De ce au aceste sunete această proprietate?  
 
Ra: Sunt Ra. Corespondența în complex vibratoriu este matematică. 
 
La acest moment mai avem destulă energie transferată pentru încă o întrebare cu răspuns 
complex. 
 
Don: Cum au reușit cei care au folosit aceste sunete, Sanscrite și Evreiești, să determine ce 
sunt acele sunete?  
 
Ra: Sunt Ra. În cazul sunetelor Evreiești entitatea numită Yahweh a ajutat această cunoștință 
prin imprimarea lor în codul genetic care a devenit limba Ebraică. 
 
În cazul Sanscrit vibrațiile sonore sunt pure datorită lipsei alfabetului sau a definirii literelor la 
momentul apariției lor. Prin urmare complexele vibratorii sonore par să se potrivească perfect  
precum căzute direct din Logos. În acest ultim caz a fost un proces mai natural și fără ajutor. 
 
La acest moment vom remarca incidentul din sesiunea anterioară în care contactul nostru a fost 
plasat incorect pentru un timp foarte scurt după care a fost corectat. În exercițiul focului poți 
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vedea spirala inițială în sensul acelor de ceasornic de la centrul energetic de undă verde, prin 
umeri și cap apoi prin coate apoi prin mana stângă. Canalul a fost corectat înainte ca răspunsul 
să fie terminat. 
 
Aveți vreo întrebare scurtă în acest moment? 
 
Don:  Putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și îmbunătății contactul? 
 
Ra: Sunt Ra. Instrumentul continuă să simtă o anumită durere. Zona gâtul rămâne cea mai 
afectată deși schimbările făcute au ajutat într-o oarecare măsură. Aliniamentul este bun. 
 
Sunt Ra. Vă lăsăm acum prieteni în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, 
prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea a treia, Sesiunea 75 
OCTOMBRIE 31, 1981 

 
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea. 
 
Don: Instrumentul ar dori să știe de ce de două ori pe durata cântecului „Benedictus” pe care l-a 
cântat cu corul în timpul Liturghiei, s-a confruntat cu ceea ce crede că a fost un atac psihic? 
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta nu este o întrebare simplă2. La început vom clarifica pârțile simple din 
răspuns. În vibrația, pe care o numiți cântat a ceea ce instrumentul onorează ca Liturghie, 
înainte de partea vulnerabilă numită „Osana”, este cântată partea numită „Sanctus” care 
necesită un efort fizic mare pentru orice entitate. Acum trecem la partea interesantă.     
 
Când entitatea numită Jehoshuah3 s-a reîntors la localitatea numită Ierusalim pentru sărbătorile 
acelor locuri, își schimbase scopul de la metodele care îmbinau iubirea și înțelepciunea și 
îmbrățișase în schimb martiriul care este o metodă specifică iubirii fără înțelepciune. 
 
„Osana” și porțiunea următoare numită „Benedictus” este rezumatul scris a ceea ce a fost 
strigat când Jehoshuah a intrat în orașul martiriului. Acceptarea acestui verset care spune 
„Osana pentru fiul lui David! Osana în cel mai înalt! Binecuvântat este cel care vine în numele 
Domnului!” de către biserică a fost o denaturare, o întâmplare poate nenorocoasă, deoarece 
această parte în special este mai departe de adevăr decât restul Liturghiei. 
 
Existau două fracțiuni prezente pentru a ura binevenit lui Jehoshuah, în primul rând un număr 
mic din cei care sperau să vadă un rege pământean. Însă Jehoshuah călărea un măgar 
afirmând prin însăși comportamentul său că nu este un rege pământean și nu dorește să se 
războiască cu Romanii și Saduceii. 
 
Numărul mai mare era format din cei care fuseseră instruiți de rabini și de bătrânii din consiliu 
să își bată joc de această entitate, deoarece cei din conducere se temeau de această entitate 
care în ochii lor părea să fie unul dintre ei, respectându-le legile și în același timp trăda acele 
legi străvechi pe care ei le onorau îndepărtând oamenii de la ele. 
 
Punctul vulnerabil al instrumentului este creat de această situație subtilă care coboară prin 
spațiu/timp, și cel mai mult însemnătatea pe care „Osana” o are ca vestitor a întoarcerii spre 
martiriu. Vorbim la mod general. Instrumentul nu a simțit forța întreagă a atacului care s-a 
petrecut pe durata porțiunii „Osana” datorită intensei concentrări necesară pentru a cânta acea 
compoziție. Însă „Benedictus” în forma folosită în Liturghie este cântată solo de o altă entitate. 
Prin urmare instrumentul și-a relaxat concertarea și s-a deschis imediat forței întregi a atacului. 
 
Don: Partea vulnerabilă cum o înțeleg a fost creată de decizia lui Isus de a lua calea martiriului? 
Este adevărat? 
___________ 
2 Ar părea că este inclusă o cantitate excesivă de material personal și mai de grabă melodramatic despre atacul 
psihic. Am dezbătut din greu și pentru mult timp înainte de a decide să publicăm această parte. Motivul – Ra pare să 
sugereze că orice „muncitor al luminii” dacă va avea succes în activitate va atrage un fel sau altul de salut negativ. 
Prin urmare am dorit să împărtășim experiențele personale și discuția cu Ra în speranța că această informație va fi 
de ajutor. 
3  Ra a identificat anterior acest nume cu numele lui Isus din timpurile biblice. 
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Ra: Sunt Ra. Acest lucru poate fi considerat adevărat în raport cu instrumentul. El este 
conștient de anumite dezechilibre pe care le are spre iubire, chiar martiriu, pe care nu a reușit 
încă să le balanseze la un nivel semnificativ. Nu vrem să insinuăm că această cale aleasă de 
Isus de compasiune fără margini nu ar fi potrivită ci doar să remarcăm perfecțiunea ei. Este un 
exemplu de iubire care a servit multora ca lumină călăuzitoare. 
 
Pentru cei care caută continuu, trebuie considerate consecințele martiriului, deoarece martiriu 
înseamnă sfârșitul oportunității de a oferi iubire și lumină în densitatea martiriului. Fiecare 
entitate trebuie să găsească calea proprie, cea mai plină de înțeles. 
 
Don: Să văd dacă înțeleg cum entitatea din grupul Orion a găsit partea vulnerabilă în această 
situație. Entitatea identificată ca având o anume predispoziție spre martiriu este ca urmare a 
acestei predispoziții deschisă cu acordul liberului arbitru pentru ajutor spre martiriu din partea 
grupului Orion. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Este corect doar în privința poziției speciale în care se află instrumentul, de a fi 
implicată și dedicată activităților de natură magică și extrem de polarizate. Acest grup a intrat în 
aceste activități cu polaritate dar practic fără a înțelege natura magică a acestei polarități. Abia 
ați început să realizați acest lucru. 
 
Don: Cum a fost entitatea din grupul Orion capabilă să acționeze folosindu-se de porțiunea 
numita „Osana”? A fost această posibilitate creată de predispoziția mentală a instrumentului la 
acel moment, a fost datorată celor sugerate de muzică, sau a fost o legătura fizică sau 
metafizica din timpul lui Isus? 
 
Ra: Sunt Ra. În primul rând ultima presupunere este falsă. Instrumentul nu este legat cu 
entitatea numită Jehoshuah. În al doilea rând sunt de asemenea circumstanțe unice. Această 
entitate a atras atenția unei ființe de lumină din grupul Orion. Acest lucru este extrem de rar. 
 
Această entitate este extrem de devotata învățăturilor și exemplului celui numit Isus. Apoi 
entitatea cântă această extrem de devotată compoziție muzicală în varianta cea mai dificilă, 
care este Liturghia în B Minor compusă de Bach. Entitatea se identifică mental cu fiecare parte 
din această Liturghie. Doar așa a fost posibilă apariția acestei parți vulnerabile. Precum poți 
vedea nu este o apariție normală și nu s-ar fi întâmplat dacă oricare dintre aceste ingrediente ar 
fi lipsit: extenuare, predispoziția spre credință, atenția din partea entității din grupul Orion, și 
natura metafizică a acestui particular set de cuvinte.  
 
Don: Care a fost obiectivul entității din grupul Orion cu privire la entitatea de care spui că a 
cântat în manieră obositoare Liturghia? 
 
Ra: Sunt Ra. Entitatea din grupul Orion dorește să elimine instrumentul.   
 
Don: Este entitate Orion din a patra sau a cincea densitate? 
 
Ra: Sunt Ra. Acest instrument este salutat de a o entitate de a cincea densitate care a pierdut 
ceva polarizare datorită lipsei de control asupra dispoziției minții/corpului/spiritului instrumentului 
sau asupra complexului fizic activat în unda galbenă. 
 
Don: Vorbești acum de cealaltă persoană care a cântat partea de solist din Liturghie? Este 
adevărat? 
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Ra: Sunt Ra. Nu. 
 
Don: Cred că a fost o neînțelegere aici. Întrebasem de cealaltă persoană care cânta solist în 
Liturghie producând partea vulnerabilă care a fost de asemenea salutată de entitatea din grupul 
Orion, și întrebarea mea era din ce densitate era entitatea din Orion care a salutat pe solistul 
din Liturghie? 
 
Ra: Sunt Ra. Noi nu am vorbit de nici o altă entitate, am vorbit doar despre instrument.   
 
Don: OK. Am înțeles greșit. Am crezut că vorbești de altcineva din grupul coral care a fost 
identificat cu cântecul. În tot acest timp pe durata aceste discuții am vorbit doar de instrument? 
Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.  
 
Don: Îmi pare rău pentru confuzie. Uneori precum spui complexele vibratorii sonore nu sunt 
foarte adecvate. 
 
Răspunsul la întrebare următoare are probabil de a face cu înțelegerea noastră greșită a 
timpului. Rătăcitorii în această densitate care vin din a cincea sau a șasea densitate ar trebui să 
fie deja la un grad înalt de inițiere și ar trebui să urmeze o cale puțin diferită înapoi la inițierea pe 
care au avut-o în densitatea mai înaltă, pentru a putea ajunge în a treia densitate cât mai 
aproape de gradul pe care l-au avut în densitatea de origine. Este adevărat? 
 
Ra: Sunt Ra. Întrebarea ta nu este prea bine formulată. Vom vorbi despre subiect în general. 
 
Există mulți Rătăcitori pe care îi poți numi inițiați care nu lucrează în mod conștient în 
încarnarea prezentă. Este o chestiune de atenție. Cineva poate fi foarte bun la prinderea unei 
mingi dar dacă acea persoană nu urmărește mingea când este aruncată mingea va trece pe 
lângă el fără să știe. Însă dacă ar fi atent la minge în momentul când este aruncată i-ar fi foarte 
simplu să prindă mingea. În cazul Rătăcitorilor care caută să recâștige nivelul de inițiere pe care 
l-au atins înainte de această viată, vom remarca că până și atunci când valul uitării este 
străpuns, rămâne corpul activat în unda galbenă care nu răspunde pentru inițiat în același fel 
cum ar răspunde corp activat în undă verde sau albastră. Prin urmare ai putea înțelege 
frustrarea inevitabilă și confuzia datorată dificultăților inerente în manipularea forțelor evoluate 
ale conștiinței cu ajutorul aparatului chimic al corpului activat în unda galbenă. 
 
Don: Probabil că nu vei putea răspunde la această întrebare dar m-ar interesa dacă puteți 
sugera anumite lucruri care să fie de ajutor instrumentului în legătură cu viitoarea spitalizare?  
 
Ra: Sunt Ra. Noi vom face doar o sugestie și vom lăsa restul în voia Creatorului. Este bine ca 
fiecare să realizeze că este Creatorul. Prin urmare în calitate de Creator fiecare are dreptul să 
își poarte de grijă cu umilă dragoste de sine. 
 
Don: Ai vorbit în sesiunea precedentă despre anumite complexe de vibrație sonoră de origine 
Sanscrită și Ebraică ca fiind puternice deoarece sunt legate matematic de ceea ce numim 
Creație. Poți detalia pe această temă pentru a înțelege modul în care sunt legate?  
 
Ra: Sunt Ra. Precum am remarcat anterior este o legătură matematică sau un raport pe care îl 
puteți considera muzical. Există cei a căror activități ale complexului mental încearcă să rezolve 
acest raport matematic dar în prezent nuanțele vocalelor intonate sunt parte a unei vibrației care 
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nu poate fii măsurată cu acuratețe. Însă aceste nuanțe sunt echivalente tipului de rotație a 
particulelor fundamentale. 
 
Don: Dacă acele sunetele sunt vibrate precis care sunt efectele sau foloasele legate de scopul 
unui inițiat?  
 
Ra: Sunt Ra. Poți considera conceptul de rezonanță cu o frecvență. Când anumite sunete sunt 
vibrate corect ele generează melodii. 
 
Don: Sunt aceste sunete de natură muzicală în sensul că pot fi făcute aranjamente muzicale 
din mai multe vibrații sonore diferite or acest lucru se aplică doar la o singură notă? Care 
configurație se aplică mai mult?  
 
Ra: Sunt Ra. La această întrebare nu este ușor de răspuns. În anumite cazuri doar vocalele 
intonate au efect. În alte cazuri, în special în combinații Sanscrite, selecția intervalelor armonice 
este de asemenea de natură rezonantă. 
 
Don: Atunci va folosi inițiatul această calitate rezonantă pentru a deveni mai mult parte din 
Creație și prin aceasta să își atingă obiectivul?  
 
Ra: Sunt Ra. Ar fi probabil mai corect să afirmi că în această circumstanță Creația devine tot 
mai mult conținută în practicant. Baza presupunerii tale este corectă. 
 
Don: Ai putea spune numele muzical al notelor pentru intonare care au această calitate?  
 
Ra: Sunt Ra. Nu putem oferi această informație. 
 
Don: Am bănuit că informația nu poate fi oferită dar m-am gândit că nu strică totuși să întreb. 
 
Atunci presupun că aceste sunete trebuie explorate și determinat efectul lor asupra celui care 
caută prin observație experimentală. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Este parțial adevărat. În timp ce căutarea continuă, la data obținută empiric va fi 
adăugată experiența sau sensibilitatea pe care o oferă continua activitate pe calea inițierii.  
 
Don: Este exercițiul focului cel mai bun pentru a ajuta instrumentul sau există alte lucruri mai 
bune care poate fi adăugate la lucrurile pe care deja le-ați sugerat?  
 
Ra: Sunt Ra. Continuați cu ceea ce faceți la momentul prezent. Nu putem vorbi de viitor 
deoarece am fi în pericol să îl afectăm, dar există o mare probabilitate/posibilitate să stabiliți 
metode mai eficace pentru întregul grup dacă urmați calea pe care vă aflați acum.  
 
Don: Ați menționat într-o sesiune anterioară că părul este o antenă. Poți detalia această 
afirmație cu privire la modalitatea în care lucrează?  
 
Ra: Sunt Ra. Este dificil de explicat datorită naturii metafizice a efectului de antenă. Fizica 
voastră este preocupată cu măsurători în complexul vostru fizic de experiență. Natura 
metafizică a contactului aparținând timp/spațiului este astfel încât părul, care are o lungime 
semnificativă, devine un fel de baterie electrică care stă încărcată și reglată și este capabilă să 
ajute contactul chiar și când există mici anomalii în contact.  
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Don: Este o lungime optimă pentru păr pentru a fi de cel mai mare ajutor?  
 
Ra: Sunt Ra. Nu există limită maximă dar limita minimă este 10-12 cm depinzând de tăria 
contactului și de natura instrumentului.  
 
Don: Poate cineva în a treia densitate reuși un oarecare nivel de vindecare dacă are voința 
necesară, dorință, și polarizare sau este necesară o echilibrare minimă a centrelor energetice 
ale celui care vindecă?  
 
Ra: Sunt Ra. Orice entitate poate instantaneu și oricând curăța și balansa propriile centre 
energetice. Prin urmare în multe cazuri cei care în mod normal sunt foarte blocați, slăbiți, și 
distorsionați, pot prin iubire și puterea voinței deveni pentru moment vindecători. Însă pentru a 
avea proprietăți de vindecător cineva trebuie într-adevăr să se antreneze în această disciplină a 
personalității. 
 
Don: Cum este ajutată totalitatea complexului minte/corp/spirit de invocarea personalității 
magice prin ritual? Poți detalia răspunsul dat în sesiunea trecută la această întrebare? 
 
Ra: Sunt Ra. Când personalitatea magică este invocată în mod eficace, sinele invocă sinele 
superior. Prin urmare o punte este făcută între spațiu/timp și timp/spațiu și personalitatea 
magică din a șasea densitate se confruntă direct cu catalizatorul de a treia densitate pe durata 
activității. Este foarte important să se închidă conexiunea cu personalitatea magică intenționat 
după terminarea activității pentru a permite sinelui superior să își reia configurația adecvată ca 
omolog a minții/corpului/spiritului din spațiu/timp. 
 
Don: Vrei să spui că actul, semnalul, sau cheia pentru invocarea personalității magice care este 
îmbrăcarea vesmântului special sau gestul special trebuie cu grijă de asemenea dezbrăcat sau 
gestul făcut în direcție inversă la sfârșitul invocării. Este adevărat?  
 
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Actul trebuie realizat cu exigentă în minte și dacă este de ajutor 
chiar și în gest. 
 
Don: Invocația personalității magice nu este neapărat eficace pentru un novice. Există un punct 
la care apare o schimbare radicală după care personalitatea magică sălășluiește în novice, sau 
poate fi realizată prin schimbări mici cumulative de personalitate magică în timp ce novicele se 
inițiază tot mai mult?  
 
Ra: Sunt Ra. Presupunerea ultimă este cea corectă. 
 
Don: Cele trei aspecte ale personalității magice sunt declarate ca fiind puterea, iubirea, și 
înțelepciunea. Este această afirmație corectă și sunt ele sigurele aspecte ale personalității 
magice?  
 
Ra: Sunt Ra. Cele trei aspecte ale personalității magice, putere, iubire, și înțelepciune, sunt 
numite așa pentru a atrage atenția inițiatului la fiecare aspect pentru dezvoltarea uneltei de 
bază care este propriul sine. În nici un caz nu este o personalitate de trei aspecte. Este o ființă a 
unității, o ființă de a șasea densitate, și echivalentă a ceea ce numiți sinele superior și în același 
timp este o personalitate extrem de bogată în experiențe variate și emoții subtile. 
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Cele trei aspecte sunt date pentru ca novicele să nu abuzeze uneltele necesare ci mai degrabă 
să abordeze acele unelte echilibrat în centrul iubirii și înțelepciunii și prin urmare să caute 
puterea în scopul de a servi. 
 
Don: Atunci este adevărat că o secvență potrivită pentru dezvoltarea personalității magice ar fi 
alternarea meditației legate de putere, urmată de meditația legată de iubire, și apoi meditația 
legată de înțelepciune, și repetarea acestui ciclu?  
 
Ra: Sunt Ra. Aceasta este într-adevăr o tehnică potrivită. În acest grup, în particular, există 
ajutor suplimentar în faptul că fiecare entitate manifestă una din aceste calități într-o manieră 
care se apropie de arhetip. Prin urmare vizualizarea poate fi personalizată și generate multă 
iubire și ajutor în interiorul grupului. 
 
Don: Ai făcut o afirmație în sesiunea precedentă că un inițiat adevărat trăiește tot mai mult în 
această manieră? Poți clarifica și să detaliezi această afirmație? 
 
Ra: Sunt Ra. Fiecare entitate este Creatorul. Entitatea, pe măsură ce devine tot mai conștientă 
de sine, treptat ajunge la cotitura la care este determinată să caute fie în serviciul pentru alți-
sine fie în serviciul pentru sine. Căutătorul devine inițiat când și-a balansat la minim centrele 
energetice roșu. portocaliu, galben, și albastru, cu adăugarea verdelui pentru polaritatea 
pozitivă, prin urmare căutătorul intră în activitățile indigo. 
 
Inițiatul începe atunci să facă tot mai puțin munca preliminară sau de suprafață, care are de-a 
face cu funcția, și începe să facă tot mai mult munca interioară care are de-a face cu ființa. Pe 
măsură ce inițiatul devine tot mai mult o entitate conștient cristalizată se manifestă tot mai mult 
ca ceea ce a fost din totdeauna: Unicul Infinitul Creator.    
 
Instrumentul începe să simtă senzații de durere care cresc cu repeziciune. 
 
Prin urmare oferim puțin timp pentru o întrebare scurtă înainte de a încheia această sesiune. 
 
Don:  Putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și îmbunătății contactul? 
 
Ra: Sunt Ra. Sunteți dedicați. Aliniamentul este făcut cu grijă.  
 
Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în 
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 
 
 
 
 
 


