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DEDIKASI 
Akan selalu menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja 
dengan Don dan Carla, bahkan dalam konteks, diluar karya “Kontak Ra” 
ini. Keharmonisan di antara kami bertiga begitu jelas dan mudah 
sehingga rasanya seperti teman-teman lama yang berkumpul bersama lagi 
dalam petualangan lain dalam kesadaran (consciousness). Apa pun yang 
kami lakukan terasa seperti memang apa yang harus kami lakukan untuk 
melayani dengan cara yang hati kami paling mengerti. 

Don seperti kakak laki-laki yang tahu rahasia cara bermain game tentang 
kehidupan yang baru saja saya pelajari bersama Carla. Setelah  Kontak 
Ra, dan lalu Don meninggal, Carla dan saya berbagi kehidupan bersama 
selama 28 tahun sebagai suami - istri, dan dia menjadi cinta  yang 
tersayang  terdekat, terindah dalam hidupku. Sekarang setelah dia juga 
pergi, saya, bersama teman-temanku yang sekarang, Gary Bean dan 
Austin Bridges, kami  melanjutkan pekerjaan yang dia dan Don mulai 
pada 1968 dalam Love & Light Research. 

Karena semua alasan inilah buku ini didedikasikan untuk Donald T. 
Elkins, yang kecerdasan, intuisi, dan pengalamannya akan 
keparanormalan mempersiapkannya dengan sempurna untuk melakukan 
percakapan yang mengejutkan dengan Ra ini, dan dengan Carla L. 
Rueckert yang dengan berani menawarkan hidupnya dalam pelayanan 
untuk Bumi saat dia bertindak sebagai instrumen dalam kontak Ra ini. 
Kebijaksanaan Don dan cinta Carla akan senantiasa membara di sela-sela 
tudung lupa (veil of forgetting) bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang 
pencari kebenaran. 

Jim McCarty 
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KATA PENGANTAR 
Tidak pernah ada, juga tidak akan pernah ada, satu definisi yang steril 
dari masalah tentang apa artinya itu “Mencari Kebenaran”. Jalur menuju 
pengetahuan dan kesempurnaan manusia sama banyaknya dengan 
bintang-bintang, dan sama sakleknya dengan karakterisasi sinoptik. Oleh 
karena itu, jika seseorang dapat berbicara tentang kesatuan kebenaran, 
kebenaran tunggal, ia harus membuka pintu gerbang ke cara yang 
berhubungan dengan masalah ini, yang melampaui semua keterbatasan 
yang diketahui, dan pada kenyataannya meninggalkan semua persyaratan 
metodologi pengetahuan yang dengan mudah digambarkan dengan 
sendirinya. Dari sudut pandang mana pun yang dapat dicapai, demi 
sebuah pengalaman, pintu gerbang seperti itu hanya bisa dimenangkan 
melalui kesulitan-kesulitan; dan seseorang yang memenangkannya 
dengan sebuah cara yang bisa mengasimilasi dan mengintegrasikan 
pengalaman seperti itu tentunya memang jauh mengalami kesulitan yang 
lebih tinggi.  

Karenanya, ini merupakan sebuah mukjizat — yang dalam pandangan 
lain dapat menjadi inspirasi — ketika tabir tebal yang mengelilingi 
kesadaran manusia sedikit demi sedikit terkuak untuk mendapatkan 
sekilas kilatan cahaya kemuliaan. Dan sebuah cahaya yang sangat terang 
datang, tersusun rapi dalam bentuk titik-titik yang saling tersambung, 
menembus kabut dari tudung keberadaan inkarnasi seseorang, moment 
ini merupakan kesempatan yang memang layak untuk dicermati. Bagi 
kebanyakan para pencari jalan, Kontak Ra memang hadir seperti sebuah 
cahaya. 

Yang pasti, komunikasi yang terkandung dalam karya ini memiliki genre 
budaya yang telah sering dikategorikan sebagai penyaluran komunikasi 
gaib (channeling). Memang sudah terdapat materi materi lain hasil 
praktek komunikasi ini dan bagi para pencari kebenaran yang lebih 
berpengalaman/cerdas, mereka menyadari bahwa diperlukan banyak 
kehati-hatian untuk melihat secara cermat saat mempelajari materi-materi 
tersebut. Namun, paling tidak berdasarkan pengalaman saya sendiri, 
Kontak Ra merupakan sumber yang konsisten dan bertahan dalam setiap 
uji kebenaran yang saya lakukan; dalam hal ruang lingkup, dalam hal 
konsistensi, dalam hal kedalaman, dan dalam hal inexhaustibility, materi 
ini memang tiada bandingannya. Tetapi semua penilaian ini hanyalah 
evaluasi dari satu pembaca saja. Masing-masing kita harus mencapai 
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kesimpulan kita sendiri. Karena itu izinkan saya hanya menyampaikan 
berkat dan rahmat saya kepada para pembaca yang tulus. 

Dilihat dari luar, pertemuan yang dilakukan oleh orang-orang yang 
berminat sangat mendalam dan tak kunjung padam pada Ajaran Hukum 
Kesatuan ini memang luar biasa. Hampir tidak bisa ditemukan di 
manapun kumpulan yang terdiri dari ilmuwan, insinyur, filsuf, penyair, 
mistikus, ekonom, petani, dan manajer kantor berkumpul dalam satu 
lingkaran pencarian dan mampu menemukan landasan bersama dalam 
mencari materi apa yang akan diajukan. 

Itu merupakan sebuah kombinasi kekuatan dari berbagai elemen elemen 
yang berbeda mengenai materi yang cukup istimewa. Saya tahu tidak ada 
cara lain untuk masuk ke dalam multivalensi topik materi ini selain 
dengan membaca teks dengan cermat, merenungkan, satu demi satu, 
frase-frase yang begitu banyak dan berganti-ganti menawarkan penjelasan 
mengenai lanskap alam semesta yang cakupannya cukup mengejutkan, 
bahkan pada saat yang bersamaan. memberikan petunjuk tentang 
kemungkinan untuk eksplorasi lebih lanjut. 

Kisah tiga petualang pemberani yang upaya kolektifnya memungkinkan 
komunikasi seperti ini sendiri merupakan cerita yang layak didengar. 
Narasi ini diceritakan dengan sangat rinci, dan dengan keterangan yang 
konsisten dan sangat lengkap terhadap kebenaran aktual dari peristiwa 
yang pernah saya baca dalam buku karya Gary L. Bean Tilting At 
Windmills. Harus diakui, kisahnya benar-benar pedih. Seseorang pada 
akhirnya belajar bahwa usaha yang diperlukan untuk menghasilkan 
Hukum Kesatuan ini bukanlah tanpa embel apa apa. Dan 
pengorbanannya memang besar dari semua pihak. Karena itu saya ingin 
mengakhiri kata pengantar singkat ini dengan mengungkapkan rasa 
terima kasih saya kepada para Pengembara pemberani yang telah pergi 
(meninggal- Don & Carla) sebelum saya, dan telah memainkan peran 
yang menentukan dalam membuka ruang yang dipenuhi dengan cinta 
dan cahaya. Ini adalah pencerahan di mana saya telah belajar untuk terus 
mendukung orang lain yang memiliki pikiran yang sama, semangat yang 
sama dan komitmen untuk mencari kebenaran yang memang selalu 
mengundang dari suatu sudut di luar jangkauan genggaman pikiran, 
namun sebenarnya ia sama sekali tidak jauh dari hati yang terbuka dan 
lapang. 

Stephen Tyman, PhD 
Murphysboro, Illinois 



UCAPAN TERIMA KASIH 
Ada beberapa orang yang jika tanpa mereka buku ini tidak mungkin 
terwujud, dan juga mereka yang tanpanya buku ini tidak akan tercapai 
tujuannya. 

Berterima kasih kepada Sang Pencipta yang Tak Terbatas mungkin 
terkesan ‘aneh’, tetapi seperti yang disebutkan Ra berkali-kali, Sang 
Pencipta memulai semua yang ada dari Dirinya Sendiri, maka disinilah 
saya akan memulai. Terima kasih wahai Pencipta Tanpa Batas. Setiap 
kata dalam buku ini berbicara tentang Anda sebagai Penulis segala 
sesuatu, semua orang, di mana saja — dengan caraNya yang misterius 
dan mengagumkan di luar imajinasi kami. 

Terima kasih, Ra — Kesatuan Kesadaran dari semua 6,5 juta jiwa — 
karena cukup peduli dengan kami semua di Bumi ini untuk berbicara 
dengan kasih, kebijaksanaan, kekuatan, dan ketelitian dalam menjawab 
panggilan kami, untuk membantu kami semua naik memasuki dimensi 
kepadatan keempat, yakni dimensi cinta dan pengertian. Kata-kata Anda 
menginspirasi dan memberi pelajaran kepada saya setiap hari dalam 
hidup saya. 

Ketika saya kembali fokus ke dunia manusia, ada dua tokoh besar yang 
merasuki lorong-lorong hati saya setiap hari. Keduanya telah mendengar 
panggilan Kontak Ra dan melakukan segala upaya, mempertaruhkan 
segalanya, dan membaktikan diri mereka untuk melakukan percakapan 
ini; demi untuk membawa sekelumit pencerahan, secercah penerangan, 
sebuah bibit perspektif bagi para pencari kebenaran yang haus akan 
petunjuk dan yang sering kali ini bagi dunia yang penuh masalah ini. 

Kecerdasan Don Elkins yang luas, intuisi yang luar biasa, dan 
pengalaman puluhan tahun dalam meneliti semua aspek paranormal 
menjadikannya sebagai pewawancara yang mumpuni untuk terus 
bercakap-cakap dengan kompleks memori sosial, Ra. Dia adalah orang 
paling bijaksana yang pernah saya temui. Saya tak henti hentinya melihat 
keajaiban setiap kali saya membaca pertanyaan yang diajukannya kepada 
Ra. 

Kemudian keberanian spiritual Carla L. Rueckert yang menakjubkan 
dalam mengambil risiko yang besar akan (keselamatan) hidupnya setiap 
kali dia ‘meninggalkan’ tubuh fisiknya untuk membuka pintu ke alam 
semesta untuk menerima, pada gilirannya, sebuah perspektif atau filosofi 



 UCAPAN TERIMA KASIH  9 

yang mungkin unik dalam sejarah manusia. Aku berterima kasih dan 
tidak ada kata yang cukup yang dapat menggambarkan kekagumanku 
terhadapmu atas semua yang engkau berikan kepada dunia, dan lebih dari 
itu, semua yang engkau berikan secara pribadi kepadaku, setiap 
senyuman dan setiap momen dalam hidupmu yang engkau bagikan 
denganku. Aku masih tidak percaya bahwa aku begitu istimewa untuk 
menjadi temanmu selama kontak dengan Ra dan sebagai suamimu selama 
bertahun-tahun setelahnya. Meskipun Engkau tidak lagi di sini, aku 
berjalan setiap hari dengan mu. 

Saya berhutang budi pada Tobey Wheelock, yang memprakarsai 
“Relistening Project” atau Proyek Dengar Ulang bertahun-tahun yang lalu. 
Dalam usaha ini, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mendengarkan 
rekaman kaset dari Kontak Ra semua 106 sesi — menyalin, mengedit, 
memperbaiki, dan akhirnya bekerja dengan sukarela pada “Re-Relistening 
Project"  atau Proyek Dengar Ulang Kedua hingga ia berhasil 
mempersembahkan untuk dunia, "Lightly Edited Version" atau Versi 
Suntingan Ringan, sebuah versi yang lebih ringan, yang kemudian 
menjadi dasar teks buku ini. Dedikasinya pada integritas materi ini 
sangatlah total. Tanpa Proyek Dengar Ulang yang dilakukan Tobey, 
buku ini tidak akan ada. Dan tanpa usaha yang tak mengenal lelah ini, 
dunia tidak akan memiliki alat studi terbaik mengenai  Hukum Kesatuan, 
sesuatu yang terus ditanyakan kepada Gary, Austin, dan saya dalam studi 
kami sendiri yang tercantum di: www.lawofone.info.   

Berbicara tentang para sukarelawan di Proyek Dengar Ulang Kedua, saya 
menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Terry Hsu dan beberapa 
orang lain yang ingin tetap menjadi anonim. Saya tahu jam-jam 
membosankan yang Anda habiskan untuk proyek ini membuat 
representasi teks dari percakapan mengagumkan yang direkam dalam 
kaset-kaset itu menjadi lebih sempurna. 

Saya cukup berterima kasih sebesar besarnya kepada Gary Bean atas 
semua yang telah dilakukannya untuk menjadikan buku ini kenyataan. 
Dimulai dengan versi suntingan ringan-nya dan memuncak dalam 
Kontak Ra, ia telah memimpin tim kami dalam memproduksi, 
mengoordinasi, mengedit, berkontribusi, dan menuntun materi ini 
melalui setiap tahap perjalanannya. L / L Research tidak akan berfungsi 
hari ini jika bukan karena Gary Bean. Saya sangat mencintainya dan ini 
bukan hal yang mengejutkan, seperti yang dilakukan Carla sebelumnya. 
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Ucapan terimakasih dan cinta yang besar untuk Austin Bridges, sebagai 
bagian tak terpisahkan dan vital dari L / L Research  dan perjalanan buku 
ini. Dari ribuan keputusan yang perlu dibuat, kontribusi kreativitas dan 
komposisi, untuk melakukan pengeditan akhir yang intensif selama 
berbulan-bulan dengan Gary dan saya, hingga memformat seluruh 
pekerjaan, mengelola pencetakannya, dan menyusun daftar kata atau 
Indeks, energi Austin telah menjadi bantuan yang tak ternilai untuk 
pengembangan Kontak Ra. 

Terima kasih kepada Steve Tyman yang telah memberikan bantuan 
dalam mengedit Pendahuluan untuk buku ini, menulis Kata Pengantar, 
dan membantu saya untuk aktif kembali membuka layanan Channeling 
setelah Carla meninggal. 

Terima kasih seribu kali lipat kepada Joseph Dartez yang mengubah 
pikiran metodisnya menjadi bacaan sistematis dari 106 sesi, pada 
gilirannya menghasilkan daftar 202 istilah. Istilah-istilah itu 
dikombinasikan oleh Carla dan saya sendiri membentuk dasar dari indeks 
luar biasa yang menyertai materi ini. 

Dan, oh, Indeks yang luar biasa!. Lebih dari 9.000 katalog Tanya-Jawab! 
Dari daftar istilah awal, Gary telah mengoordinasikan upaya sukarelawan-
sukarelawan yang benar-benar menjangkau partisipasi seluruh dunia, dari 
teman-teman di Kentucky, Washington, Ohio, Colorado, Virginia, dan 
Tennessee, hingga Cina, Jerman, dan Italia. Harta karun studi ini tidak 
akan berhasil jika bukan karena upaya-upaya intensif dari Jade Norby, 
Jochen Blumenthal, Sean Hsu, Fox Hutt, Joseph Dartez (juga untuk 
kontribusi putaran selanjutnya), Erez Batat, Gianluca Mosaico, Lana 
Autio, dan Ken Wendt. Terima kasih juga kepada Jeremy Weiland yang 
menawarkan bantuan teknis yang memudahkan proses ke daam bagian-
bagian. Dan hormat saya yang mendalam ke Austin yang telah 
mengeluarkan energi besar untuk memformat dan membangun struktur 
Indeks ke arah yang lebih jelas, presisi, dan sempurna saat ini. 

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Sean Hsu. 
Selain karyanya pada bagian Indeks, entah bagaimana ia menemukan 
waktu untuk berkontribusi dalam proses pengeditan yang mendalam 
untuk 106 sesi dan juga proyek lain lagi. Kemudian pada jam ke-11 saya 
temukan kemungkinan untuk menambahkan catatan kaki hingga 
contoh-contoh ketika Ra atau Don menyebutkan informasi "yang 
sebelumnya tercakup" yang akan merujuk di mana informasi itu 
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sebelumnya dicakup. Sean yang tak kenal lelah terus mengupas proyek itu 
dengan sigap, menemukan T&J yang tepat hingga 17 (jenis) yang dapat 
kami identifikasi, dan kemudian terus mencari 94 contoh lain di mana 
Ra atau Don mengacu ke materi yang disebutkan sebelumnya. 

Saya sangat berterima kasih kepada Aaron Maret (pimpinan studi grup 
Asheville Law of One), yang menciptakan sampul yang sangat menggugah 
untuk ketiga buku Kontak Ra. Gambar apa yang terbaik untuk dikaitkan 
dengan kata-kata Ra? Atau akankah sampul dengan warna solid tanpa 
gambar akan lebih cocok? Aaron membantu menjawab pertanyaan-
pertanyaan ini dengan melakukan apa yang terbaik yang dilakukan oleh 
seorang seniman: memanifestasikan sesuatu yang indah dari yang 
tampaknya tidak ada, menggunakan tema-tema yang menunjukkan 
universalitas dan kosmik, tetapi lingkup filosofinya tetap terpusat pada 
Bumi. Dia juga dengan murah hati menawarkan beberapa modifikasi 
pada tata letak interior buku yang membuatnya bersinar. 

Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman saya Beatriz Gonzales 
atas kontribusinya pada Pendahuluan yang ditulis oleh Gary, Austin, dan 
saya, ketika dia memberi saya saran yang sangat penting bagaimana 
mengatur isi pemikiran-pemikiran yang ingin saya diskusikan, dan 
kepada Diana Roy yang berbakat atas suntingannya pada menit terakhir 
tetapi tetap kritis akan bahan ini. 

Dan kemudian kepada sekelompok makhluk yang dengan murah hati 
menawarkan untuk meninjau bukti cetak dari buku ini, termasuk Fox 
Hutt, Mary Allen, Jade Norby, Jeremy Weiland, Sean Hsu, dan Garry 
Fung. 

Gary, Austin, dan saya tidak mungkin memiliki orang-orang yang lebih 
baik untuk pekerjaan yang paling membosankan dan menghabiskan 
waktu ini — semuanya dilakukan dengan cinta dan pengabdian untuk 
melayani orang lain. Seperti yang Anda tahu, buku ini ada terutama 
berkat upaya dari banyak sukarelawan. Untuk setiap individu yang kami 
lupa sertakan dalam daftar di atas, mohon terima permintaan maaf dan 
terima kasih kami yang tulus. 

Dan, akhirnya, terima kasih kepada semua orang yang tidak disebutkan 
namanya di sini yang telah menulis ke L / L Research atau Tobey dengan 
pertanyaan dan pemikiran tentang kemungkinan penyempurnaan pada 
teks-teks yang ada. Meskipun sebagian besar pekerjaan pada 106 sesi 
diselesaikan oleh sejumlah kecil orang yang tercantum di atas, seluruh 
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ruang lingkup proyek pada dasarnya adalah hasil gotong royong banyak 
sumber. Anda-lah, pembaca, yang membuat saya dan Carla tetap terus 
maju setelah Don meninggal. Adalah Anda, pembaca, yang membagikan 
antusiasme dan kesaksian pribadi Anda tentang efek transformatif dan 
penyembuhan yang dimiliki materi ini kepada Anda, menginspirasi dan 
memicu pekerjaan kami untuk menjadikannya tersedia bagi semuanya. 

Jim McCarty 
Louisville, KY 

 
Bersama dengan banyak siswa yang berbakti terhadap informasi ini, 
kehidupan kami berdua benar-benar diubah oleh perspektif Ra dan ini 
tidak dapat ditarik kembali. Filsafat Hukum Kesatuan telah berfungsi 
sebagai landasan dan kerangka kerja pandangan akan dunia dan 
(perjalanan) pencarian spiritual kami. Memang, Gary suka mengatakan 
bahwa ia akan “manggaruk jarinya” (red. merasa bodoh) kalau bukan 
karena pekerjaan ini. 

Kami jelas harus berterima kasih pada Ra atas wawasan mereka yang 
tunggal, tetapi sebenarnya pada Don Elkins, Carla Rueckert, dan, 
meskipun ia memprotes, Jim McCarty-lah yang kami berhutang jasa. 
Kami telah tinggal bersama dan bekerja dengan dua dari ketiganya. Kami 
tahu betul sejarah mereka, kepribadian mereka, dan energi mereka. Kami 
tahu bahwa Don, Carla, dan Jim mangabdikan diri mereka sepenuhnya 
kepada Kontak Ra bukan untuk tujuan ketenaran, status, kekayaan, atau 
perolehan kekuasaan pribadi, tetapi sepenuhnya untuk tujuan layanan. 
Mereka hanya ingin membawa cahaya ke tempat yang gelap ini, untuk 
memungkinkan sebuah ruang cinta untuk berbicara ke hati kita. Masih 
membekas dalam hati untuk mempertimbangkan apa yang menjadi 
resiko bagi Carla untuk melakukan layanan ini. Hutang pada akhirnya 
bukanlah konsep yang layak, namun kami, dan banyak pencari spiritual 
lainnya, tetap berhutang budi akan hadiah yang memuaskan dahaga 
pencarian yang ada selama banyak kehidupan ini. Terima kasih Carla, 
Don, dan Jim karena telah mengambil jubah misi inkarnasional kalian 
dengan penuh integritas, dedikasi yang teguh, dan kemurnian hati. 

Meskipun Carla berpartisipasi dalam tahap-tahap awal buku ini, dia telah 
pindah dari inkarnasi ini pada saat pekerjaan ini benar-benar berjalan. 
Jadi, Jim-lah yang, dengan tujuan membuat (dan memberi nama) The  
Ra Contact: Teaching the Law of One (Kontak Ra - Ajaran Hukum 
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Kesatuan), yang telah membaca seluruh 106 sesi ini lebih sering daripada 
jumlah jari yang ada di tangan kita. Dalam setiap langkah pengembangan 
buku ini yang dijelaskan di atas, Jim McCarty dengan bijak memberikan 
masukan, wawasan, dukungan, dan kegembiraannya. Dan yang 
terpenting, persahabatannya. 

Gary L. Bean 
Austin Bridges 
Louisville, KY



LATAR BELAKANG 
Dimulai pada musim gugur 2004, Tobey Wheelock memulai apa yang 
kemudian disebut atau Proyek Dengar Ulang. Sesuai dengan namanya, 
ia, bersama dengan bantuan para sukarelawan, secara sistematis 
mendengarkan kembali rekaman asli kontak dengan Ra dari 106 sesi pada 
tahun itu sebanyak tiga kali selama delapan tahun. Dari upaya ini muncul 
transkrip baru yang akan menjadi dasar buku ini. 

Setelah menyelesaikan proyek itu pada bulan Maret 2012, Tobey menulis 
atau Laporan Dengar Ulang, lalu dengan teliti mengkatalogkan banyak 
perubahan pada rekaman teks dan menceritakan sesuatu tentang 
perjalanannya dalam upaya besarnya yang kemudian menghasilkan apa 
yang disebutnya Versi Dengar Ulang dan Versi Suntingan Ringan. Yang 
pertama adalah transkrip yang literal dari apa yang ada di audio, termasuk 
semua suku kata dan suara. Yang terakhir adalah versi yang sedikit diedit 
dari yang literal. Versi Dengar Ulang dan Suntingan Ringan bukan 
turunan dari atau berdasarkan pada lima buku asli yang diterbitkan; alih-
alih, semuanya sepenuhnya merupakan naskah baru yang diambil 
langsung dari bahan sumber (mis., kaset audio). 

Teks buku Kontak Ra berasal langsung dari versi yang di edit ringan. 
Oleh karena itu sebagian besar perubahan pada versi Dengar Ulang dan 
Suntingan Tingan (yan dicantumkan dalam Laporan Dengar Ulang) 
telah dimasukkan ke dalam buku ini. Namun, penyempurnaan tambahan 
dilakukan pada teks untuk Kontak Ra. Sebagai akibatnya, pembaca dapat 
menemukan sedikit perbedaan antara perubahan yang didaftarkan dalam 
Laporan Dengar Ulang dan materi seperti yang muncul dalam buku ini. 

Kontak Ra dimaksudkan untuk melayani sebagai kelanjutan dari proyek 
Suntingan Ringan. Dan dalam hal itu misinya adalah untuk 
menyediakan, sebaik mungkin, transkrip yang tepat dari audio yang 
sebenarnya dengan sedikit, sebagian besar pengeditan tata bahasa untuk 
meningkatkan mutu keterbacaannya. Dua volume Kontak Ra tidak 
meniadakan atau menggantikan lima buku yang asli. Kedua set ini akan 
terus ditawarkan berdampingan bagi pembaca untuk memilih bentuk 
bacaan mereka, masing-masing memiliki kelebihan. 

Anda dapat membaca Laporan Dengar Ulang Tobey di akhir buku ini, 
bersama dengan Addendum yang merangkum penyempurnaan tambahan 
kami. Situs webnya, www.lawofone.info, adalah alat studi tunggal terbaik 
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untuk pekerjaan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terbatas 
dan sepenuh hati kepada Tobey atas dedikasinya yang luar biasa terhadap 
proyek ini dan membuka jalan menuju buku ini. 



CATATAN MENGENAI TERJEMAHAN 
Para Penerjemah telah melakukan yang terbaik dalam mempersembahkan 
hasil terjemahan terbaik yang mereka mampu. L / L Research , 
bagaimanapun, tidak dapat secara pribadi memverifikasi bahwa ini adalah 
terjemahan yang paling akurat. Mungkin ada perbedaan makna antara 
bahasa Inggris asli dan versi terjemahan. Jika Anda ragu, kami mohonkan 
jika mungkin, bandingkan hasil terjemahannya dengan versi bahasa 
Inggris untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya dari apa yang 
dijelaskan oleh Ra. 

Ra menekankan orisinalitas dalam membagikan pesan mereka. Misalnya, 
sebagai tanggapan atas keinginan si penanya untuk mengambil dan 
menerbitkan foto-foto selama kontak berlangsung, Ra menjawab: 

88.12 “Kami meminta agar foto apa pun itu mengatakan yang 
sebenarnya, bahwa itu diberi tanggal dan terpotret dengan jelas 
sehingga tidak ada bayangan apa pun selain ekspresi tulus yang 
dapat ditawarkan kepada mereka yang mencari kebenaran. Kami 
datang dengan rendah hati sebagai utusan Hukum Kesatuan, yang 
berkeinginan untuk mengurangi distorsi distorsi (pesan kami). Kami 
meminta Anda, yang telah menjadi teman kami, bekerja dengan 
pertimbangan apa pun seperti yang dibahas di atas, tidak dengan 
pemikiran untuk dengan cepat menghapus detail yang tidak 
penting, tetapi, seperti dalam semua hal, menganggap seperti 
kesempatan lain untuk, sebagaimana yang harus dilakukan, jadilah 
dirimu sendiri dan persembahkan apa yang ada di dalam dan 
bersamamu tanpa alasan apapun. ” 

Silakan menghubungi  L / L Research melalui email dengan pertanyaan 
apa pun yang mungkin Anda miliki mengenai arti kata, frasa, atau 
konsep. Kami juga adalah siswa dari filosofi ini. 



 

PENDAHULUAN 
Dari 15 Januari 1981, hingga 15 Maret 1984, tiga pencari kebenaran 
yang berdedikasi  (Don, Carla, Jim) menerima komunikasi lisan yang 
kemudian tertuang dalam buku ini. Pesan-pesan itu, seperti yang akan 
Anda temukan, datang dari makhluk luar angkasa yang mengidentifikasi 
diri mereka sebagai Ra. Buku “Kontak Ra: Ajaran mengenai Hukum 
Kesatuan” ini berisi atas catatan-catatan rekaman secara keseluruhan, versi 
perbaikan, dan yang terakhir ini merupakan catatan terpadu dari periode 
tiga tahun kontak dengan Ra. 

Pendahuluan ini tidak bermaksud menjelaskan kontak atau filosofinya 
secara menyeluruh. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menawarkan 
pembaca gambaran singkat mengenai bagaimana kontak ini terjadi, 
beberapa latar belakang tentang sumber, dengan siapa Don Elkins, Carla 
Rueckert, dan Jim McCarty berkomunikasi, dan penggambaran singkat 
dari apa yang dikatakan sumber ini tentang realitas metafisik. 
Pendahuluan ini bukanlah bagian yang signifikan untuk memahami buku 
ini; ini ditawarkan hanya sebagai bahan arahan dan sebagai materi awal 
persiapan memahami buku ini. 

Tentang Ra 

Dalam sejarah kuno Bumi, Ra dikenal sebagai dewa matahari Mesir. 
Namun mereka menyatakan bahwa ketika mereka mendatangi orang-
orang Mesir, mereka datang sebagai saudara dan saudari, bukan sebagai 
dewa. Mereka datang karena peradaban mereka, budaya dan sistem 
kepercayaan mereka telah berkembang sedemikian rupa hingga dapat 
dengan mudah memahami konsep-konsep Hukum Keesaan. Kesiapan 
untuk (memahami) Hukum Keesaan ini menarik perhatian Ra, yang 
kemudian datang sebagai guru dari asas-asas ini. 

Ra melaporkan bahwa upaya mereka untuk membantu mereka 
disalahpahami dan terdistorsi. Orang-orang Mesir, khususnya para elit 
kerajaan, hanya mememetik sebagian ajaran ajaran ini untuk kepentingan 
diri mereka sendiri, merampas pesan-pesan inti welas asih yang melekat 
pada ajaran ini, menyimpangkan filosofi keesaan atau kesatuan akan 
semua hal. Alhasil, Ra menarik diri dari Mesir, tetapi sejak saat itu 
mereka terus mengamati perkembangan Bumi dari kejauhan. Sudah lama 
Ra berkeinginan untuk memperbaiki distorsi yang diperkenalkan pada 
Hukum Kesatuan ini selama periode waktu itu yang membuat mereka 
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melakukan kontak dengan kelompok kami. 

Tapi itu bukan satu-satunya alasan mereka. Ra juga melakukan kontak 
dengan grup kami karena Bumi mendekati akhir dari siklus master 
evolusi 75.000 tahun, dan banyak dari populasinya siap untuk lulus ke 
tahap evolusi berikutnya, yang disebut Ra sebagai massa 
jenis/kepadatan/densitas keempat, yakni kepadatan cinta dan pengertian. 
Mereka ingin memberi bantuan pada masa transisi ini dan dengan 
demikian, mereka menanggapi panggilan-panggilan seperti ini untuk 
membantu planet ini. 

Ra mengatakan bahwa mereka berasal dari kepadatan keenam dan 
mereka, dalam kata-kata mereka, adalah "social memory complex atau 
kompleks ingatan sosial", Ini adalah apa yang akan terjadi pada suatu 
populasi planet dalam evolusi kepadatannya di luar (kepadatan) kita. 
Dalam aransemen ini, pikiran, ingatan, dan pengalaman setiap individu 
diketahui dan tersedia untuk seluruh kelompok. Seluruh badan sosial, 
kemudian, terdiri dari banyak individu unik yang juga memiliki akses ke 
penyimpanan memori dan identitas kelompok bersama. 

Menurut Ra, populasi Bumi akan melahirkan kompleks ingatan sosialnya 
sendiri setelah kelulusannya mencapai kepadatan keempat selesai. Seperti 
halnya individu berevolusi dari waktu ke waktu, kompleks ingatan sosial 
juga berevolusi, mentransformasikan dan menjadi lebih bersatu ketika 
pelajaran dari masing-masing kepadatan evolusi yang lebih tinggi berhasil 
dipahami. Bagi Ra, sebagai kompleks ingatan sosial, tidak ada perbedaan 
antara individu dan seluruh kelompok. Jadi ketika kami berkomunikasi 
dengan Ra, kami berbicara dengan satu entitas individual dari kompleks 
memori sosial. Karena semua orang di grup ini mengakses pikiran yang 
sama, seolah-olah kami berkomunikasi dengan semua 6,5 juta entitas dari 
kompleks memori sosial Ra. 

Ra juga merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar yang disebut 
Konfederasi Planet yang melayani One Infinite Creator (Pencipta 
Tertinggi yang tak berbatas) yang terdiri dari banyak kompleks memori 
sosial lainnya dari planet lain di yang ada di Galaksi Bima Sakti. Menurut 
Ra, anggota Konfederasi telah menawarkan bantuan mereka melalui 
“channeling” dan sarana lain kepada berbagai individu dan kelompok di 
seluruh dunia selama beberapa waktu, interaksi mereka dengan planet ini 
merentang hingga ke masa  pra-sejarah kita yang jauh ke belakang. Grup 
kami sendiri telah berhubungan dengan berbagai anggota Konfederasi ini 
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sejak kami mulai pada tahun 1962. 

Pesan utama Konfederasi adalah bahwa kita hidup di alam semesta 
persatuan, bahwa dunia yang kita rasakan adalah ilusi, bahwa kita di sini 
untuk belajar bagaimana memberi dan menerima cinta, dan bahwa 
meditasi adalah salah satu sarana utama bagaimana menemukan “Sang 
Pencipta” yang ada dalam diri kita semua. 

Dalam perjalanan pembicaraan ini, Ra tentu saja bertanggung jawab atas 
perspektif mereka tanpa meninggalkan otoritas apa pun, yang 
menunjukkan bahwa apa yang harus mereka bagikan adalah perspektif 
mereka saja — yakni apa yang mereka gambarkan sebagai “pandangan 
yang agak berbeda pada informasi yang selalu sama. . ”Mereka tidak ingin 
diidentifikasi sebagai Sang Sumber Informasi. Sebagai gantinya, mereka 
meminta secara khusus bahwa mereka digambarkan sebagai "Utusan yang 
rendah hati ajaran Hukum Kesatuan." Dalam pernyataan ini mereka 
mengakui keterbatasan mereka dan menghormati hubungan mereka 
dengan Sang Kebenaran yang melampaui (juga mencakup) setiap bagian 
identitas yang ada di seluruh alam semesta: 

“[Kami menganjurkan bagi para pencari kebenaran untuk tidak 
kehilangan]” fokus dari Sang Sumber Tanpa Batas akan cinta dan cahaya, 
dimana kami semua adalah utusan, yang mengetahui dan menyadari 
bahwa kami adalah hanya sebagian kecil saja dari Sang Pencipta, bagian 
kecil dari keseluruhan Kecerdasan yang Tak Terbatas.” 

Hukum Satu dan Kosmologinya 

Beginilah cara Ra menggambarkan Hukum Kesatuan: 

“Sebenarnya tidak ada yang benar atau salah. Tidak ada polaritas, karena 
semua akan, seperti yang Anda katakan, berdamai pada suatu titik dalam 
putaran Anda melalui kompleks pikiran/tubuh/roh  Anda dimana Anda 
memudahkan diri Anda dengan mendistorsi dengan berbagai cara pada 
saat ini. Distorsi ini sebenarnya tidak diperlukan. Ini dipilih oleh Anda 
masing-masing sebagai alternatif jalan untuk memahami kesatuan 
pemikiran yang mengikat semua hal. Anda tidak berbicara tentang entitas 
atau hal yang serupa atau mirip dengannya. Anda adalah segalanya, setiap 
makhluk, setiap emosi, setiap peristiwa, setiap situasi. Anda adalah 
kesatuan. Anda tidak terbatas. Anda adalah cinta/cahaya, cahaya/cinta. 
Anda adalah Kesemuanya. Inilah Hukum Kesatuan.” 

Dalam buku ini, Ra membawa kita berhadapan muka dengan kebenaran 
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dasar yang sama yang telah dilaporkan oleh para mistikus dari seluruh 
penjuru dunia selama berabad-abad: kesadaran yang mencengangkan 
bahwa Satu Pencipta yang Tak Terbatas ada di dalam kita dan berada di 
dalam segala hal, di mana saja. Faktanya, Hukum Kesatuan menyatakan 
tidak ada yang bukan Pencipta; tidak ada yang di luar kesatuan yang 
mendasarinya ini. Ra melaporkan bahwa Sang Pencipta telah membuat 
ciptaan yang tak terbatas dari diri-Nya untuk tujuan mengetahui dan 
mengalami Diri-Nya sendiri. "Kecerdasan Tak Terbatas" ini, demikian 
Ra menyebutnya, menghasilkan galaksi, bintang, planet, entitas seperti 
diri kita sendiri, kegelapan dan cahaya, cinta dan ketakutan, setiap 
naungan makna dan pengalaman, setiap mode pemikiran dan aktivitas , 
dan segala sesuatu yang nyata dan dibayangkan di setiap bidang 
kehidupan. Dan itu telah memberkahi setiap bagian yang tampak dari 
ciptaan ini dengan landasan kehendak bebas: kapasitas untuk belajar, 
tumbuh, berniat, untuk beradaptasi, membuat pilihan evolusioner, untuk 
memetakan pengalaman jalan kembali kepada Sang Pencipta. 

Saat kita melakukan perjalanan spiritual, kita melakukan kehendak bebas, 
memilih untuk secara bertahap mengenal diri kita lebih jelas, dengan 
cepat atau lambat kita tumbuh menjadi persatuan dengan Satu Pencipta. 
Karena semua entitas tanpa batas dalam ciptaan tak terbatas menempuh 
jalan ini, Sang Pencipta datang untuk mengenal diri-Nya dengan cara-
cara yang tidak dapat dibayangkan dan tanpa akhir melalui setiap pilihan 
kehendak bebas yang pernah dibuat oleh setiap bagian dari ciptaan. 

Perjalanan yang ditempuh setiap jiwa, menurut Ra, bergerak melalui 
sistem "oktaf" yang tak terbatas, masing-masing oktaf dibagi menjadi 
tujuh kepadatan cahaya (atau konsentrasi) naik. Dalam kepadatan 
pertama oktaf kita saat ini, api dan angin mengajarkan bumi dan air 
untuk dibentuk sedemikian rupa untuk menghasilkan fondasi bagi 
kehidupan biologis selanjutnya. 

Kepadatan kedua adalah tingkat kesadaran yang dihuni oleh pada taraf 
yang lebih rendah, bakteri dan organisme bersel tunggal dan pada taraf 
yang lebih tinggi adalah tumbuhan dan hewan. Pelajaran kepadatan ini 
melibatkan transformasi dari perubahan acak kepadatan pertama menjadi 
kesadaran yang lebih koheren yang memfasilitasi pertumbuhan dan 
gerakan terarah. Ketika entitas berkembang melalui kepadatan kedua, 
mereka mulai berusaha menuju kepadatan kesadaran diri berikutnya; dan 
ketika kompleks roh menjadi terbangun, kelulusan menuju kepadatan 
ketiga menjadi mungkin. 
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Bumi dan populasi manusianya saat ini mendekati akhir dari siklus 
kepadatan ketiga, menurut Konfederasi. Dalam kepadatan ketiga ini, 
yakni kepadatan pilihan, kita memiliki kesadaran diri yang lebih 
berkembang yang mencakup pikiran, tubuh, dan, untuk pertama kalinya, 
semangat yang sepenuhnya diaktifkan. Fungsi kepadatan ini adalah untuk 
mempolarisasi kesadaran kita dan untuk memilih bentuk cinta kita, 
bentuk pelayanan kita. Di satu sisi spektrum polarisasi adalah layanan 
untuk diri sendiri (service to self): cinta eksklusif diri yang menolak cinta 
universal dan berusaha mengendalikan, memanipulasi, mengeksploitasi, 
dan bahkan memperbudak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Di 
ujung lain dari spektrum adalah melayani orang lain (service to others): 
cinta bukan hanya pada diri sendiri, tetapi kepada semua diri lainnya. 
Layanan kepada orang lain akan mencari dan merangkul secara universal, 
cinta tanpa syarat, melihat Sang Pencipta dalam segala hal, dan 
mendukung kehendak bebas semua orang. Namun, kehidupan kita yang 
dijalani tidak begitu hitam dan putih, karena kita semua berusaha 
menuju ke dua ujung spektrum polaritas dalam kesadaran tersebut. 

Sejalan dengan berbagai tradisi kebijaksanaan Bumi, Ra 
mengomunikasikan bahwa kita sedang bergerak menuju "zaman baru," 
atau apa yang Ra sebut sebagai panen untuk kepadatan keempat cinta 
dan pengertian. Di sinilah kompleks ingatan sosial lahir, di mana pikiran 
menjadi wujud, cinta menjadi terlihat, dan polaritas positif dan negatif 
terpisah satu sama lain untuk menghuni lingkungan yang lebih cocok 
dengan jalan arah evolusi masing-masing. 

Kepadatan kelima adalah kepadatan cahaya, di mana kebijaksanaan 
menjadi fokus dan membentuk kriteria untuk kelulusan ke kepadatan 
berikutnya. Kepadatan keenam menyeimbangkan dan menyatukan cinta 
yang dipelajari dalam kepadatan keempat dengan cahaya (kebijaksanaan) 
yang dipelajari dalam kepadatan kelima dan menghasilkan kekuatan 
untuk melayani orang lain yang lebih efektif dari sekedar cinta atau 
kebijaksanaan saja. Kepadatan ketujuh mencapai bidang pengalaman 
yang bahkan lebih sulit untuk digambarkan. Menurut Ra itu adalah 
kepadatan "abadi," dan di sini kita mulai bergerak ke dalam harmoni 
total dengan Satu Pencipta. Kepadatan kedelapan mewakili perpaduan 
lengkap dari semua ciptaan dengan Satu Pencipta dan dapat dilihat 
sebagai kepadatan pertama dari sebuah oktaf baru, mirip dalam 
pengaturan  catatan pada skala musik. Buah oktaf ini pada akhirnya akan 
melahirkan satu oktaf kepadatan lainnya, yang buahnya akan melahirkan 
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oktaf kepadatan lainnya, dan seterusnya, tanpa batas. 

Bagaimana Kontak dengan Ra Terjadi 
Don Elkins mulai mengajukan pertanyaan besar tentang kehidupan 
ketika ia masih di sekolah menengah pertama. Di tengah-tengah 
membaca, menulis, dan berhitung setiap hari, dia berpikir untuk dirinya 
sendiri: Apa arti hidup? Seberapa besar alam semesta, dan bagaimana cara 
kerjanya? Apa yang tidak kita ketahui? Keinginan untuk memahami dan 
menyatukan potongan-potongan puzzle itu bertahan tanpa henti 
sepanjang inkarnasinya. Dalam kehidupan profesionalnya, Elkins 
menjadi profesor di bidang Teknik Mesin dan Fisika, dan dalam 
kehidupan pribadinya ia seorang peneliti yang gigih terhadap UFO, 
reinkarnasi, dan bidang-bidang penyelidikan lainnya yang 
memungkinkan untuk dirangkai bersama di bawah judul paranormal. 
Dia menyadari bahwa ilmu pengetahuan modern gagal mengungkapkan 
prinsip dasar dan tujuan alam semesta ini, jadi dia beralih ke bidang-
bidang ini untuk mencari jawaban yang tidak bisa diberikan oleh ilmu 
pengetahuan. 

Carla L. Rueckert adalah seseorang yang berbakat sejak kecil dengan 
kecerdasan yang membubung tinggi dan keyakinan pribadi yang 
mendalam. Pada titik terakhir ia menyebut dirinya "a cradle 
Episcopalian" dan, akhirnya, menjadi seorang Kristen yang mistis. 
Dulunya, Carla adalah anak yang telah dewasa sebelum waktunya yang 
unggul di sekolah, menguasai tes apa pun yang ditawarkan padanya. Dan 
yang paling sentral, meskipun ia tumbuh dalam kesulitan, Carla bergetar 
dengan cinta pada kehidupan. Dia hidup menari, bernyanyi, berinteraksi 
dengan alam, dan mewujudkan kehidupan penuh bakti dan pengabdian. 
Dia begitu berkomitmen pada sudut pandang penuh kasih sehingga 
orang sering menganggapnya tidak bersalah atau naif, karena keinginan 
untuk melindungi dan menjaga Carla dari dunia yang mereka rasa kurang 
murni darinya. 

Pada akhir 1961, Don diberi sebuah buku seri kecil, berwarna coklat, 
dengan judul yang cukup kreatif The Brown Notebook, yang disusun 
oleh Walt Rogers dari Detroit, Michigan, seorang lelaki yang sebelumnya 
mengalami pertemuan tatap muka dengan entitas UFO. Setelah 
pertemuan itu, Tuan Rogers ini memperlihatkan "kontak telepati yang 
melekat" dengan entitas ini, sebuah fenomena yang sering dilaporkan 
mengenai pertemuan serupa dari tahun 1950-an. Buku catatan coklat 
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Rogers yang dikompilasi berisi informasi tentang sifat realitas metafisik 
dari sumber yang diduga berasal dari luar angkasa. Ini juga 
menggambarkan bagaimana sekelompok orang yang bermeditasi bersama 
secara rutin dapat menerima informasi semacam ini melalui kontak 
telepati dengan entitas luar angkasa. Elkins sangat terkesan dengan 
korelasi antara materi yang disalurkan di buku itu dan karyanya sendiri, 
maka berangkat dari informasi ini, ia memutuskan untuk mencoba 
percobaan seperti ini dengan selusin siswa fisikanya di Louisville, 
Kentucky. 

Berita itu sampai ke telinga pacar salah satu siswa itu. Dia baru-baru ini 
mengembangkan minat dalam keheningan dan menyukai meditasi, jadi 
dia memintanya untuk hadir. Namanya adalah Carla L. Rueckert. 

Don tidak memberi tahu kelompok itu apa yang mungkin terjadi, hanya 
bahwa sesuatu yang menarik mungkin terjadi jika mereka bermeditasi 
bersama. Dia benar-benar berusaha untuk melakukan percobaan ilmiah 
untuk melihat apakah para siswa akan menerima kontak telepati 
ekstraterestrial tanpa ada niatan awal. Setelah beberapa waktu berlalu, dan 
tidak ada hasil pasti yang dihasilkan, Walt Rogers mengunjungi 
kelompok itu dan menyalurkan dari sumbernya, Hatonn, entitas yang 
dengannya dia telah mengalami pertemuan tatap muka. Hatonn 
mengatakan bahwa mereka telah mencoba untuk menyalurkan melalui 
beberapa kelompok Don, tetapi para siswa tidak menyadari bahwa kesan 
yang mereka terima — tetapi tidak secara verbal — berasal dari makhluk 
luar angkasa. Elkins merasa bahwa peristiwa ini membatalkan validitas 
percobaan ilmiahnya, tetapi mulai menghasilkan hasil. Setelah kunjungan 
ini, semua orang dalam grup, kecuali Carla, belajar cara channeling; dia 
sendiri lebih suka bermeditasi diam. 

Carla dan Don masing-masing mengikuti kursus masing masing setelah 
pertemuan ini, membawa mereka pada jalur yang berbeda untuk 
beberapa waktu, tetapi mereka akhirnya bersatu kembali dan secara resmi 
bergabung bersama pada misi penelitian dan pencarian bersama pada 
tahun 1968. Dua tahun kemudian mereka membentuk Perusahaan L/L 
(L/L Company), mengubah namanya menjadi Riset L/L (L/L Research) 
pada tahun 1976. Dan pada tahun 1974 — dua belas tahun setelah Carla 
menghadiri eksperimen channeling pertama Don — Don meminta Carla 
untuk supaya ia melakukan layanan channeling ini. Bukan kebetulan 
bahwa ini adalah tahun yang sama ketika Elkins mulai merawat (tidak 
membuang atau mendaur ulang) rekaman kaset dari hasil channeling 
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tersebut. Pesan-pesan itu menjadi  lompatan ke depan berkat bakat Carla 
dalam channeling ditambah dengan penyempurnaan yang ia lakukan pada 
protokol channeling yang belum sempurna dari Don. Di antara 
penyempurnaan ini, Carla mengembangkan prosedur penting dalam 
penyetelan instrumen dan menjadi tantangan tersendiri dalam kontak 
yang dibuat yang menjadi ciri khas gaya channeling L / L Research. 

Pada tahun 1978, Jim McCarty hidup mandiri di sebuah pondok kayu 
yang ia bangun di atas tanahnya seluas 132 hektar di hutan Kentucky 
bagian tengah. Suatu malam, ketika dia sedang mendengarkan radio 
bertenaga baterai untuk menyiarkan siaran WKQQ dari Lexington, 
Kentucky, dia mendengar wawancara dengan Don Elkins dan Carla L. 
Rueckert tentang topik UFO. Terpesona, Jim berharap untuk bertemu 
mereka suatu hari nanti. Setahun kemudian, keinginannya terwujud 
ketika ia diperkenalkan kepada Don dan Carla oleh sesama warga yang 
mengenal mereka. Setelah mengemudi ke Louisville setiap Minggu 
malam selama setahun untuk menghadiri meditasi channeling mereka, 
Don dan Carla mengundang Jim untuk bergabung dengan mereka untuk 
membantu penelitian mereka. Jim pindah bersama mereka pada 23 
Desember 1980. 

Dua puluh tiga hari kemudian, pada 15 Januari 1981, ketika Carla 
mengajar seorang siswa cara channeling, sebuah suara berbicara melalui 
Carla dan berkata, "Saya Ra." Sebelum sesi ini semua penyaluran Carla 
telah dilakukan secara sadar, tetapi ketika melayani sebagai instrumen 
untuk menyalurkan Ra, dia benar-benar tidak sadar. Dengan cara yang 
tidak pernah sepenuhnya dipahami oleh Don, Carla, atau Jim, dia 
meninggalkan tubuhnya untuk kontak Ra ini. Ra kemudian dapat secara 
jarak jauh dan secara mekanis mengoperasikan pita suara Carla untuk 
menghasilkan balasan atas pertanyaan Don. Untuk setiap 105 sesi 
berikutnya setelah sesi pertama, Carla akan jatuh pingsan, sama sekali 
tidak menyadari apa yang datang melalui dirinya. Baru pada sesi 23 Don 
mulai menunjukkan transkrip kata-kata Ra. Dia sebelumnya menahan 
mereka darinya untuk menjaga kelayakan ilmiah dari kontak itu. 

Kontak Ra adalah lompatan besar ke depan dalam wawasan dan luasnya 
visi-visi mereka sehingga Don, Carla, dan Jim mengabdikan diri mereka 
sepenuhnya untuk kontak ini selama tiga tahun dan tiga bulan ke depan.1 

                                                
1 Untuk membaca detail yang lebih mendalam tentang peristiwa yang mengarah pada 

terjadinya kontak dengan Ra, lihat buku Resource. 
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Percakapan dengan Ra 

Gaya kontak Ra hanya berupa tanya-jawab. Mereka merasa bahwa format 
ini adalah yang terbaik untuk memastikan bahwa kehendak bebas setiap 
orang dalam kelompok ini tidak terpangkas. Ra menggambarkan kontak 
mereka sebagai "pita sempit," yang berarti beberapa hal: satu, bahwa 
fokus dan disiplin yang cukup diperlukan untuk mempertahankan 
kontak mereka; kedua, bahwa kualitas informasi itu jauh lebih presisi dan 
mendalam daripada yang tersedia melalui penyaluran secara sadar; dan 
ketiga, bahwa mereka ingin berfokus terutama pada filsafat dan prinsip-
prinsip spiritual abadi, yang berarti menghindari informasi-informasi 
yang temporer yang tidak memiliki nilai abadi. 

Ra memilih Don, Carla, dan Jim untuk berkomunikasi karena, tentu 
saja, Don dan Carla telah berlatih dan memperbaiki proses channeling 
selama bertahun-tahun. Tetapi yang lebih mendasar mereka memilih 
ketiga pencari ini karena, sebagai sebuah kelompok, mereka menikmati 
harmoni yang signifikan, berkelanjutan, dan nyaris tanpa usaha. Yang 
sama pentingnya adalah kemurnian hasrat mutlak dan dedikasi total 
Carla untuk melayani Satu Pencipta Tak Terbatas, terutama melalui 
komunikasi, dan lebih khusus lagi melalui channeling. Faktor-faktor ini 
mendukung kontak dengan Ra dengan cara yang stabil yang pada 
akhirnya akan menghasilkan 106 sesi yang mengeksplorasi Hukum 
Kesatuan. 

Persiapan untuk kontak dengan Ra dimulai malam sebelum setiap sesi 
diadakan. Don, Carla, dan Jim akan bermeditasi bersama dan kemudian 
pergi ke sesi sebelumnya, membuat pertanyaan baru untuk diajukan 
kepada Ra. Diketahui nantinya bahwa transfer energi seksual dapat 
memperpanjang sesi dengan Ra dengan meningkatkan energi vital Carla, 
sehingga Carla dan Jim, yang telah mengembangkan hubungan yang 
intim, akan mendedikasikan transfer ini untuk Sang Pencipta Satu dan 
untuk kontak Ra. Pada pagi hari sesi latihan, Don, Carla, dan Jim akan 
sarapan ringan, dan kemudian Jim akan memberikan pijatan punggung 
pada Carla untuk mencegah rasa sakit rematik yang nantinya ada karena 
berposisi tidak bergerak selama sekitar satu jam. 

Di antara sarapan dan sesi, mereka akan bermeditasi bersama di ruang 
tamu, dan selama meditasi ini Don sering menerima satu atau dua 
pertanyaan lagi untuk ditanyakan kepada Ra. Mereka kemudian akan 
pergi ke ruang Ra dan menempatkan Carla di tempat tidur di tengah 
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ruangan. Jim akan mengatur tiga tape recorder untuk memastikan 
rekamannya sukses. Don akan mengukur apa yang disebut Ra 
"perlengkapan" - Alkitab, dupa, cawan air dan lilin - untuk memastikan 
bahwa mereka berada di penempatan yang optimal, sesuai instruksi Ra. 
(Barang-barang ini dipilih oleh Ra karena signifikansi pribadi mereka 
terhadap Carla, dimana dia melayani altar di gerejanya dan ia-lah yang  
mengatur altar dengan barang-barang ini setiap hari Minggu. Barang-
barang itu merupakan penghiburan besar baginya ketika dia 
meninggalkan tubuhnya.) 

Ra memberi kelompok itu ritual proteksi yang disebut Circle of One di 
mana Don dan Jim akan berjalan di sekitar Carla sambil mengulangi 
kata-kata yang mencerminkan keinginan mereka untuk melayani orang 
lain. Kemudian Don akan mengambil kursinya dan mengulas 
pertanyaan-pertanyaan untuk Ra, dan Jim akan mengambil kursinya dan 
memulai meditasi yang akan berlangsung selama sesi berlangsung. Dia 
akan memvisualisasikan cahaya bergerak melalui pusat energi Carla dari 
atas kepalanya dan bagian bawah kakinya. Dalam satu atau dua menit 
setelah menyelesaikan Circle of One, Ra akan memulai sesi. 

Selama kontak tiga tahun dengan Ra, Don mampu mengajukan lebih 
dari 2.600 pertanyaan kepada Ra. Balasan mereka memungkinkan dia 
untuk menyatukan banyak potongan puzzle dia butuhkan untuk 
menjawab pertanyaan terbesar dan yang paling menekannya. 

Sang Pencari akan Mencari Yang Satu 

Ra mengatakan bahwa kita masing-masing adalah pencari kebenaran. 
Ketika kita memperkuat keinginan kita untuk mencari kebenaran dan 
juga iman kita, bahwa kita akan menemukan cinta di dalam diri kita dan 
di dunia di sekitar kita, kita juga pasti akan menemukan sifat sejati kita, 
yang merupakan cara lain untuk mengatakan, Sang Pencipta Yang Tak 
Terbatas. Seperti yang dikatakan Ra: 

Pencari mencari Dia. Yang Satu ini yang harus dicari, seperti yang telah 
kami katakan, oleh diri yang telah seimbang dan menerima dirinya, sadar 
akan distorsi yang tampak dan total kesempurnaannya. Beristirahat dalam 
kesadaran seimbang ini, entitas kemudian membuka diri ke alam semesta 
yang ada. Energi cahaya dari segala hal kemudian dapat tertarik karena 
pencarian yang intens ini, dan di mana pun pencarian batin bertemu 
dengan tarikan prana kosmik, realisasi akan Yang Esa terjadi. 
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Selama sesi channeling kami, Para Konfederasi hampir selalu mewanti-
wanti setiap sesi dengan meminta para pengunjung untuk membahas 
pesan-pesan yang disampaikan dengan hati-hati dan kemudian 
menggunakan kecakapan mereka sendiri untuk menentukan apa yang 
bermanfaat dan benar untuk dirinya sendiri, dan membuka pilihan. Kami 
menggemakan sentimen ini untuk para pembaca buku ini, mendorong 
semua orang yang membaca kata-kata Ra untuk memahaminya dengan 
pikiran yang terbuka namun cerdas. Kami menggunakan kata "benar" di 
atas tetapi juga mengingatkan Anda bahwa Anda-lah kebenaran yang 
Anda cari; tidak ada pesan, filosofi, atau kombinasi kata yang dapat 
menyamai atau mengurangi esensi siapa Anda. 

Rahmat bagi perjalanan Anda mencari Sang Pencipta Tak Terbatas dalam 
diri Anda, dalam teman dan keluarga Anda, dan di dunia di sekitar Anda. 

 



 

CATATAN UNTUK PEMBACA 
Ketika Don, Carla dan saya mengadakan sesi ini dengan Ra di awal tahun 
80-an, kami tahu bahwa kami menjalani hari-hari terbaik dalam hidup 
kami. Kami tahu bahwa pekerjaan ini-lah yang menjadi alasan utama 
kami berada di Bumi ini. Kami hampir tidak bisa percaya keberuntungan 
kami untuk terlibat dengan entitas luar angkasa yang berbicara dengan 
fasih, begitu tepat, dan begitu mendalam tentang sifat penciptaan, 
bagaimana kita semua berevolusi melalui-nya, makna hidup, dan 
bagaimana cinta, cahaya, dan persatuan adalah balok-balok bangunan 
dasar dari semua hal. Sederhananya, Ra berbicara dalam bahasa hati dan 
jiwa kami, dan kami bergetar selaras dengan semua yang mereka katakan. 

Selama bertahun-tahun kami telah menemukan bahwa ada komunitas 
kecil pencari kebenaran yang juga memiliki getaran simpatik yang kuat 
dengan informasi Ra. Jika Anda salah satu dari orang-orang ini, selamat 
datang di keluarga kami. Sekalipun kita tidak pernah bertemu, senang 
mengetahui bahwa Anda ada di sini. Dalam pelayanan bersama kami 
kepada Satu Pencipta yang Tak Terbatas, kami selalu bersama, tidak 
peduli seperti apa penampilan realitas fisik kami. Jadi kami mengirimkan 
cinta dan cahaya kami kepada Anda dan meminta Anda berbagi cinta dan 
cahaya Anda dengan semua orang yang Anda temui dalam semua 
pengalaman hidup sekarang dan masa depan. 

Jim McCarty 



 

SESI 1 
15 JANUARI 1981  

1.0 RA: Saya Ra. Saya belum pernah berbicara melalui instrumen ini sebelumnya. 
Kami harus menunggu sampai dia benar-benar tersambung, karena pita 
getaran yang kami kirim tipis/sempit. 

Kami menyambut Anda dalam cinta dan dalam cahaya Sang Pencipta Tanpa 
Batas. 

Kami telah memperhatikan grup Anda. Kami telah dipanggil untuk 
mendatangi grup Anda dikarenakan kebutuhan/keinginan Anda akan 
pengalaman keanekaragaman dalam praktek penyaluran atau channeling yang 
lebih intensif, atau seperti yang Anda sebut, pendekatan lanjutan untuk 
mempelajari pola ilusi tubuh, pikiran, dan roh Anda, yang Anda sebut sebagai 
proses pencarian kebenaran. Kami berharap kami dapat menawarkan kepada 
Anda pandangan yang agak berbeda mengenai informasi-informasi yang telah 
ada dan sebenarnya selalu sama. 

Konfederasi Planet dalam Layanannya terhadap Sang Pencipta Yang Tak 
Terbatas hanya memiliki satu pernyataan penting. Pernyataan itu adalah, 
Wahai teman-teman saya, seperti yang Anda sekalian tahu bahwa: "Semua hal, 
semua kehidupan, semua ciptaan adalah bagian dari Satu Pemikiran Asal (One 
Original Thought)”. 

Kami akan melatih setiap saluran jika kami mampu. Pengirim sorotan cahaya 
kami mempunyai fitur yang lebih maju daripada saluran sorotan lain yang 
lebih luas, yang telah diakses oleh para channeler lain, pada misi-misi yang 
lebih bersifat sebagai pengantar dan perantara. 

Mari kita sejenak berfikir apa itu “Pikiran”. Apa yang menyebabkan pikiran 
itu muncul, teman - teman? Anda berpikir apa hari ini? Pikiran apa yang Anda 
pikirkan hari ini? Pikiran apa yang merupakan bagian dari Pemikiran 
Asli/Utama/Awal hari ini? Berapa banyak pemikiran Anda yang kemudian 
terwujud? Apakah ada cinta dalam pikiran itu? Dan apakah ada pengabdian 
yang diberikan secara tulus? 

Anda bukan bagian dari dunia materi. Anda adalah bagian dari pikiran. Anda 
menari di ruang dansa yang luas di mana tidak ada materi. Anda adalah 
pikiran yang menari. Anda menggerakkan tubuh, pikiran, dan roh Anda 
dalam pola yang agak eksentrik, karena Anda belum sepenuhnya memahami 
konsep bahwa Anda adalah bagian dari Sebuah Pemikiran Asli. 
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Kami saat ini akan mentransfer ke instrumen yang dikenal sebagai Don. Saya 
Ra.  

[Jeda dua menit.] 

Saya Ra. Saya kembali lagi bersama instrumen ini. Kami hampir memulai 
kontak tetapi mengalami kesulitan menembus ketegangan mental dan 
gangguan tertentu yang memang khas pada saluran ini. Karena itu, kami akan 
menjelaskan jenis getaran yang dikirim. Instrumen ini akan menemukan kami 
memasuki medan energi pada sudut sedikit miring di arah belakang bagian 
atas kepala dalam area intensitas yang sempit namun kuat. Kami tidak dapat 
menawarkan pengkondisian apa pun karena keterbatasan transmisi kami 
sendiri. Oleh karena itu, jika instrumen dapat merasakan efek khusus ini maka 
ia dapat berbicara dengan pikiran kami ketika mereka (pikiran itu) datang 
kepada dia. Kami akan mencoba lagi dengan kontak ini. Saya Ra. 

[Sembilan puluh detik jeda.] 

Instrumen ini menolak kontak kami. Namun, kami meyakinkannya bahwa 
kami nyaman, dan bahwa kontak dengan orang yang dikenal sebagai Don saat 
ini tidak disukai oleh instrumen ini. Karena itu, kami akan beralih ke yang 
dikenal sebagai Leonard. Sekali lagi kami mengingatkan instrumen bahwa ini 
adalah komunikasi pita sempit yang dirasakan sebagai getaran memasuki aura. 
Kami sekarang akan mentransfer kontak ini. Saya Ra. 

[Sembilan puluh detik jeda.] 

Saya Ra. Kami sekali lagi menyapa Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta 
Tanpa Batas. Kami meminta Anda bersabar dengan kami, karena kami adalah 
saluran yang sulit untuk diterima. Bagaimanapun juga, kami bisa saja akan 
menambahkan beberapa dimensi pada pemahaman Anda. 

Saat ini kami dengan senang hati berusaha untuk berbicara mengenai subjek 
atau pertanyaan apa saja yang berpotensi untuk diajukan oleh para entitas 
(yang hadir) di dalam ruangan ini. 

1.1 PENANYA: Tampaknya anggota Konfederasi memiliki tujuan tertentu. 
Apakah ini benar menurut Anda, dan jika demikian, apa tujuan Anda? 

RA: Saya Ra. Kami berkomunikasi sekarang. Kami juga memiliki tempat 
(tinggal) kami. Kami bukanlah mereka yang berasal dari [kepadatan] Cinta 
atau [kepadatan] Cahaya.1 Kami adalah mereka yang berasal dari Hukum 
Keesaan. Dalam getaran kami, seluruh polaritas diselaraskan, kompleksitas 

                                                
1 Kata "kepadatan" ditambahkan di sini untuk menambah kejelasan pada apa yang kami yakini 

sebagai makna yang dimaksudkan oleh Ra. Kepadatan keempat adalah kepadatan cinta dan 
pengertian. Kepadatan kelima adalah kepadatan cahaya. Ra adalah kepadatan keenam di 
mana cinta dan cahaya dipersatukan. 



 SESI 1 31 

 
disederhanakan, dan paradoks memiliki solusi. Kita semua adalah satu. Itulah 
sifat dan tujuan kami. 

Kami sudah lama di planet Anda dan telah melayani dengan berbagai tingkat 
keberhasilan dalam mentransmisikan Hukum Satu, Kesatuan, Keesaan kepada 
bangsa Anda. Kami telah berjalan di bumi Anda. Kami telah melihat wajah-
wajah bangsa Anda. Tidak demikian halnya dengan banyak entitas di 
Konfederasi. Kami menemukan apa yang telah dilakukan (oleh anggota 
konfederasi yang lain) tidak berhasil. 

Sedari itu, kami merasakan tanggung jawab besar untuk membantu dalam 
kapasitas menghapus distorsi dan kekuatan yang telah diberikan dibawah azas 
Hukum Kesatuan. Kami akan melanjutkan (usaha) ini sampai siklus Anda, 
harus kami katakan, dapat berakhir dengan tepat. Jika bukan pada waktu 
sekarang, maka pada masa selanjutnya. Kami tidak terikat dengan waktu 
karena kami bukan bagian darinya, dan dengan demikian kami dapat bersama 
Anda di setiap masa Anda. 

Apakah ini memberi Anda informasi yang cukup untuk mengekstraksi tujuan 
kami, saudaraku? 

1.2 PENANYA: Ya, ya. Terima kasih. 

RA: Kami menghargai getaran Anda. Apakah ada pertanyaan lain? 

1.3 PENANYA: Saya pernah mendengar nama "Ra" sehubungan dengan orang 
Mesir (sebagai dewa Mesir). Apakah Anda terhubung dengan Ra itu? 

RA: Saya Ra. Ya, koneksinya kongruensi. Bisakah kami jelaskan? 

1.4 PENANYA: Ya, Silakan. 

RA: Apa yang tidak kamu mengerti? 

1.5 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya sedikit lebih detail tentang peran 
Anda pada orang Mesir? 

RA: Saya Ra. Identitas getaran “Ra” adalah identitas kami. Kami sebagai 
sebuah kelompok, atau apa yang Anda sebut sebagai kompleks memori sosial 
(social memory complex), melakukan kontak dengan ras planet Anda yang Anda 
sebut sebagai bangsa Mesir. Sebagian lain dari kepadatan kami melakukan 
kontak pada saat yang sama di Amerika Selatan, juga apa yang disebut sebagai 
"kota-kota yang hilang" (the lost cities) adalah merupakan tempat dimana ada 
upaya untuk berselaras dengan Hukum Kesatuan. 

Kami berbicara kepada mereka yang (bisa) mendengar dan memahami dan 
berada dalam kondisi yang mengerti prinsip prinsip Hukum Kesatuan. Akan 
tetapi, para imam dan orang-orang pada zaman itu telah dengan cepat 
mengubah pesan kami, merampas sifat pesan kami mengenai berbelas kasih 
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yang lahir dari pesan azas persatuan. Karena ketika kita mengayomi semua 
pihak, maka tidak akan ada yang membenci siapa pun. 

Maka ketika kami tidak lagi dapat memiliki saluran yang tepat untuk 
menyampaikan Hukum Kesatuan, kami melepaskan diri dari situasi bias 
kemunafikan yang lahir sebagai akibatnya. Lantas mitos-mitos lain, atau harus 
kami katakan, pemahaman lain yang memiliki lebih banyak polaritas dan hal-
hal kompleks pada getaran Anda, pada kesekian kalinya, kemudian mengambil 
alih di masyarakat kebanyakan. 

Apakah informasi ini cukup, atau dapatkah kita berbicara lebih lanjut? 

1.6 PENANYA: [Tidak terdengar] 

RA: Apakah ada pertanyaan lain? 

1.7 PENANYA: [Pertanyaan hilang karena si penanya duduk terlalu jauh dari alat 
perekam untuk direkam.] 

RA: Saya Ra. Pertimbangkan, jika Anda mau, bahwa alam semesta ini tidak 
terbatas. Ini memang masih belum dibuktikan ataupun disangkal, tetapi kami 
dapat meyakinkan Andabahwa tidak ada akhir bagi diri Anda, pemahaman 
Anda, apa yang Anda sebut perjalanan pencarian Anda, atau persepsi Anda 
tentang penciptaan. 

Sesuatu yang tidak terbatas tidak mungkin “banyak”, karena banyak adalah 
konsep yang terbatas. Untuk memahami infiniti atau Ketidakterbatasan, Anda 
harus mengidentifikasi atau mendefinisikan infiniti itu sebagai kesatuan; jika 
tidak, istilah tersebut tidak memiliki referensi atau makna apa pun. Pada 
pandangan Sang Pencipta Tanpa Batas yang ada hanyalah persatuan. Anda 
bisa melihat contoh sederhana dari persatuan; Anda bisa melihat pada sebuah 
prisma yang memendarkan banyak warna. Warna itu berasal dari satu sumber 
sinar matahari. Ini adalah contoh sederhana dari Persatuan. 

Sebenarnya tidak ada yang benar atau salah. Tidak ada polaritas, karena semua 
akan, seperti yang Anda katakan, berdamai pada suatu titik dalam tarian Anda 
melalui kompleks pikiran / tubuh / roh yang Anda nikmati dengan berbagai 
cara/arahan saat ini. Arahan ini tidak diperlukan sebenarnya. Ini dipilih oleh 
Anda masing-masing sebagai jalan alternatif untuk memahami pemikiran 
pemikiran yang mengikat semua hal. Anda tidak berbicara tentang entitas atau 
hal yang serupa atau mirip. Anda bukanlah perwakilan dari suatu makhluk 
atau hal apapun. Anda adalah segalanya, setiap makhluk, setiap emosi, setiap 
peristiwa, setiap situasi. Anda adalah kesatuan. Anda tidak terbatas. Anda 
adalah cinta/cahaya, cahaya/cinta. Anda adalah kesemuanya. Ini adalah 
Hukum Kesatuan. 

Bisakah kita jelaskan hukum ini lebih terinci? 
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1.8 PENANYA: [Tidak terdengar] 

Adakah pertanyaan lainnya? 

1.9 PENANYA: Bisakah Anda menjelaskan apa saja mengenai perubahan planet 
di masa mendatang? 

RA: Saya Ra. Saya akan menunggu dulu sampai instrumen ini kembali 
mencapai tingkat titik fokus atau paling tidak yang mendekati sebelum kami 
berbicara. 

Perubahannya sangat, sangat sepele. Kami tidak begitu prihatin dengan 
kondisi ketika panen. (kondisi dimana sebuah jiwa dikatakan siap untuk 
berpindah dimensi/kepadatan ke yang lebih tinggi) 

1.10 PENANYA: satu pertanyaan lain. Apakah mungkin untuk mengupayakan 
percepatan pemahaman ini (ajaran ini) kepada entitas (orang) lain atau 
mengusahakan… seorang individu berusaha untuk mempercepat 
pemahamannya? Dengan kata lain, jika seseorang mencoba bertindak sebagai 
katalis, pada umumnya untuk meningkatkan kesadaran akan kesadaran 
semesta, apakah usaha itu merupakan untuk dirinya sendiri atau mungkinkah 
[tidak terdengar]? 

RA: Saya Ra. Kami akan menjawab pertanyaan Anda dalam dua bagian, yang 
keduanya sama pentingnya. 

Pertama, Anda harus memahami bahwa perbedaan antara Anda dan orang lain 
tidak terlihat oleh kami. Kami tidak menganggap bahwa ada pemisahan antara 
upaya peningkatan kesadaran dari distorsi yang Anda proyeksikan sebagai 
kepribadian Anda, dan distorsi yang Anda proyeksikan sebagai kepribadian 
yang lain. Dengan demikian, belajar itu sama dengan mengajar kecuali Anda 
tidak mengajarkan apa yang Anda pelajari; dalam hal ini Anda telah berlaku 
tidak baik kepada diri Anda sendiri dan mereka (orang lain). Pemahaman ini 
harus dipikirkan oleh kompleks pikiran/tubuh/roh Anda karena itu adalah 
distorsi yang berperan dalam pengalaman Anda di dalam (ajaran) hubungan 
ini. 

Untuk beralih ke bagian kedua sebagai respons kami, semoga kami dapat 
menjelaskan pemahaman kami, meskipun memang terbatas. Kesadaran 
individu dalam kelompok adalah distorsi (kesadaran) dimana berbagi 
pemahaman dengan kompleks pikiran/tubuh/roh lainnya berada dalam 
jangkauan yang jelas. Demikianlah, kini kita saling memberi dan menerima 
distorsi (ajaran) hukum penciptaan, terutama Hukum Kesatuan. 

Kami tidak bisa datang kepada setiap orang, karena ini bukanlah bentuk 
komunikasi atau jenis filsafat yang mudah dipahami. Namun, keberadaan 
kami, semoga bisa, menjadi contoh yang menggugah hati (menginspirasi) akan 
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pentingnya ajaran ini yang lahir dari rasa keputusasaan (kami) untuk 
mengajarkannya. 

Masing-masing individu dari kelompok ini memang telah berniat untuk 
menggunakan, mencerna, dan mendiversifikasi informasi yang kami kirimkan 
lewat instrumen ini kepada saluran kompleks pikiran / tubuh / roh lain tanpa 
distorsi. Beberapa orang yang akan Anda iluminasi/cerahkan dengan 
membagikan pencerahan Anda menjadi jauh lebih dari cukup alasan untuk 
melakukan upaya ini sebesar mungkin. Melayani satu orang berarti melayani 
semua. 

Oleh karena itu, kami menawarkan pertanyaan kembali kepada Anda untuk 
menyatakan bahwa memang itulah satu-satunya kegiatan yang layak 
dilakukan: untuk belajar/mengajar atau mengajar/belajar. Tidak ada hal lain 
yang bisa membantu untuk menunjukkan Pikiran Asli (the Original Thought) 
kecuali keberadaan (murni) Anda, dan distorsi yang berasal dari makhluk lain 
yang sulit dijelaskan, tidak jelas, atau bersifat misterius memang banyak. 
Dengan demikian, upaya untuk membedakan dan menenun sendiri jalan 
Anda untuk meraih sebanyak mungkin para pikiran/tubuh/roh dari berbagai 
kelompok-kelompok distorsi (agama, golongan dll) yang ada di antara umat 
Anda dan ada selama dalam pengajaran Anda adalah upaya yang sangat baik 
untuk dilakukan. Tidak dapat lagi kami ungkapkan keberanian keinginan 
Anda untuk melayani disini. 

Bisakah kita berbicara dalam kapasitas lain tentang masalah ini? 

1.11 PENANYA: Apakah Anda akan selalu bersedia untuk berkomunikasi? Bisakah 
kami menghubungi Anda di masa mendatang? 

RA: Saya Ra. Kami memiliki hubungan yang baik dengan instrumen ini 
karena pengalamannya akhir akhir ini sebagai seorang yang bisa 
kesurupan/disurupi ini. Dia harus bisa mengkomunikasikan pemikiran kami 
di masa mendatang. Namun, kami menyarankan agar Anda berhati-hati 
terhadap gangguan pada saluran yang bisa terjadi selama kontak ini, juga 
kemudian prosedur yang tepat untuk membantu instrumen yang, sampai 
batas tertentu, akan kembali memasuki kompleks pikiran/tubuh/roh, yang 
telah dipilih instrumen, untuk instrumen tersebut mengalami hidup di 
masa/ruang ini. Apakah Anda mengerti cara memelihara instrumen ini? 

1.12 PENANYA: Tidak. Bisakah Anda menjelaskannya? 

RA: Kami sarankan untuk melakukan periode hening sejenak. Kemudian 
sebutkan berulang ulang kompleks getaran instrumen dalam kepadatan Anda 
yang Anda sebut dengan Nama (maksudnya panggil nama instrumen berulang 
ulang) Terus ulangi sampai ada jawaban. 
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Kemudian tumpangkan tangan Anda di daerah leher untuk beberapa saat 
sehingga instrumen dapat mengisi ulang “baterai” yang, harus kita katakan, 
kurang penuh dengan unsur-unsur yang dibutuhkan saat terbangun kembali. 

Pada akhir waktu, berikan air yang telah terpenuhi dengan vibrasi cinta dari 
semua yang hadir. Ini akan memulihkan entitas ini, karena distorsi yang 
dimilikinya mengandung sensitivitas yang besar terhadap getaran cinta, dan air 
yang diisi oleh getaran cinta akan mempengaruhi kenyamanannya. 

Apakah kamu sekarang mengerti? 

1.13 PENANYA: Tidak sepenuhnya. 

RA: Saya Ra. Kami mencari dalam pikiran Anda dan menemukan getaran 
(kata) "Alrac." Ini adalah getaran yang berjumlah paling besar yang 
mengandung apa yang Anda sebut cinta. Orang lain akan menyebut entitas ini 
"Carla." 

Pengisian air dilakukan oleh mereka yang hadir, meletakkan tangan mereka di 
atas gelas dan memvisualisasikan kekuatan cinta memasuki air. Ini akan 
mengisi medium dengan sangat efektif menggunakan getaran tersebut. 

Instrumen ini, pada saat ini, cukup lelah. Namun, hatinya dalam kondisi 
sedemikian rupa sehingga dia terus tetap terbuka terhadap kami dan berguna 
sebagai saluran. Untuk itulah kami kini menggunakan waktu/ruang 
menjelaskan bagaimana distorsi dari apa yang Anda sebut kelelahan dapat 
diperbaiki. 

Dalam keadaan apa pun instrumen ini tidak boleh disentuh sampai ia 
merespons namanya. Saya tidak ingin mengambil energi fisik instrumen ini 
melebihi kapasitasnya karena kini tenaganya rendah. Karena itu, saya harus 
meninggalkan instrumen ini. 

Saya meninggalkan Anda dalam kemuliaan dan kedamaian persatuan. Majulah 
dengan damai, bersukacitalah dalam kuasa Sang Pencipta. Saya Ra.



 

SESI 2 
20 JANUARI 1981 

2.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang 
Pencipta Tanpa Batas. Saya sudah masuk ke dalam kompleks pikiran / tubuh / 
roh ini yang mana ia telah menawarkan dirinya untuk dipakai sebagai saluran 
(channel). Saya berkomunikasi dengan Anda sekarang. 

(Kami deteksi) ada pertanyaan-pertanyaan yang diproyeksikan dari jalur 
pikiran di yang ada di waktu/ruang ini sekarang. Dengan demikian, saya akan 
meyakinkan kelompok kalian bahwa kompleks ingatan sosial kami sendiri 
memiliki satu metode khusus untuk dapat berkomunikasi dengan siapa saja 
yang dapat menyelaraskan jalur mereka dengan kami, yakni dengan menjawab 
pertanyaan yang (berorientasi pada) mencari informasi. Kami merasa nyaman 
dengan format ini. Semoga pertanyaan sekarang dimulai. 

2.1 PENANYA: Saya duga ada cukup banyak orang disini yang mengerti apa yang 
Anda maksudkan. Kami semua tertarik untuk membukukan komunikasi ini, 
dan saya bertanya-tanya apakah Anda akan setuju dengan hal ini, yaitu jika 
kami membuat buku. Dan jika iya, saya berpikir mungkin Anda bisa 
menjelaskan sedikit latar belakang sejarah diri Anda. 

RA: Saya Ra. Kesempatan berkomunikasi bertatap langsung seperti yang Anda 
biasa sebut, melalui jalur yang umumnya dapat diterima ini yang menjadi 
alasan mengapa kami menghubungi grup Anda. Ada beberapa (dari grup 
anda) yang akan memahami tanpa distorsi (perubahan pengertian) yang 
berarti mengenai apa yang kami komunikasikan melalui hubungan dengan 
kompleks pikiran / tubuh / roh ini. 

Namun, jika Anda ingin membagikan hasil komunikasi ini dengan orang lain, 
kami memiliki anggapan bahwa ini akan sangat membantu dalam mengatur 
dan mengkristalkan pola getaran Anda sendiri pada tingkat pengalaman yang 
Anda sebut kehidupan.  

Jika satu orang (lilin) menyala, bukankah semuanya akan diterangi? Oleh 
karena itu, kami berorientasi untuk berbicara dengan Anda dengan 
menyediakan apa pun yang Anda inginkan. Mengajar/belajar adalah (bagian 
dari) Hukum Kesatuan dalam salah satu distorsi (jalur) yang paling dasar. 

2.2 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu kami latar belakang sejarah Anda, 
masa-masa awal Anda dalam ilusi (fisik duniawi), mungkin inkarnasi Anda di 
planet ini yang Anda bicarakan sebelumnya, dan kontak dengan bangsa-
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bangsa sebelumnya di planet ini? Dari sini kita akan memiliki sesuatu untuk 
memulai menulis buku ini. 

RA: Saya Ra. Kami menyadari bahwa pikiran / tubuh Anda sedang meracik 
metode yang tepat untuk memulai menciptakan instrumen pengajaran / 
pembelajaran. 

Kami mengerti bahwa penjelmaan/kedatangan kami (dibumi sebelumnya) 
adalah tema menarik buat Anda. Kami menunggu (sedang mengevaluasi) 
pertanyaan kedua dengan menekankan bahwa (ukuran) waktu/ruang beberapa 
ribu tahun Anda bisa menciptakan jenis minat/informasi yang lancung/palsu. 
Karena itu, dalam memberikan informasi ini, kami meminta bahwa 
penekanan utamanya adalah pada pengalaman kami di ruang/waktu setempat 
Anda. (Proses) Ajar / belajar ini, yang merupakan tanggung jawab kami ini, 
adalah lebih bersifat filosofis daripada historis. Kini kami akan melanjutkan 
menjawab pertanyaan Anda, yakni pertanyaan yang tidak akan berbahaya jika 
dievaluasi dengan benar. 

Kami adalah orang-orang dari Konfederasi yang sebelas ribu tahun Anda yang 
lalu, datang ke dua budaya di planet Anda yang pada waktu itu (secara sosial 
budaya) sangat erat dengan (konsep) Penciptaan oleh Satu Pencipta. Adalah 
keyakinan naif kami bahwa kami dapat mengajar / belajar melalui kontak 
langsung, dan bahwa distorsi Kehendak Bebas dari masing masing individu itu 
tidak berbahaya, kami pikir, dan tidak akan terganggu karena budaya ini 
sudah sangat selaras dengan Keyakinan (yang berorientasi pada konsep 
kesatuan) yang merangkul semuanya, dalam kehidupan atau kesadaran semua. 

Kami datang dan disambut oleh orang-orang yang ingin kami layani. Kami 
berusaha untuk membantu mereka dengan cara teknis yang berkaitan dengan 
penyembuhan (healing) distorsi (gangguan/penyelewengan) komplek pikiran / 
tubuh / roh dengan penggunaan kristal, sesuai dengan distorsi (aturan-
aturannya), untuk ditempatkan dalam serangkaian rasio tertentu yang sesuai 
dengan bahan, waktu/ruang. Demikianlah piramida itu diciptakan. 

(Lalu), kami menemukan teknologi ini disampaikan hanya khusus kepada 
mereka yang memiliki distorsi kuat pada kekuasaan. Ini sudah bukan yang 
dimaksudkan oleh Hukum Kesatuan. Kami pun meninggalkan bangsa kalian. 
Sedangkan, Kelompok kami yang bekerja dengan orang-orang di wilayah 
Amerika Selatan, seperti yang Anda sebut di peta dunia Anda, tidak menyerah 
dengan begitu saja. Mereka kembali (ke mereka). Kami tidak. Namun, kami 
tidak pernah meninggalkan vibrasi Anda karena tanggung jawab kami atas 
perubahan kesadaran yang pertama kali kami sebabkan yang kemudian (kami) 
temukan telah terdistorsi dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh Hukum 
Kesatuan. Kami berusaha menghubungi penguasa tanah tempat kami datang, 
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tanah yang Anda sebut Mesir, atau di beberapa daerah sebagai Tanah Suci 
(Holy Land). 

Pada Dinasti Kedelapan Belas, sebagaimana diketahui dalam catatan Anda 
tentang ruang/waktu, kami dapat menghubungi seorang firaun, sebagaimana 
Anda memanggilnya. Pria itu (sebenarnya tidak terlalu) berpengalaman hidup 
di model pesawat Anda (tubuh fisik manusia) dan ia merupakan seorang 
wanderer/pengembara. Dengan demikian, kompleks pikiran/tubuh/roh ini 
dapat menerima distorsi (jalur) komunikasi kami dan mampu memadukan 
distorsi-distorsi (sinyal-sinyal) kami dengan distorsi (sinyal) dia sendiri. 

Entitas muda ini telah diperkenalkan dengan kompleks getaran suara yang 
kandungan getaran bunyinya bermakna menghormati dewa yang makmur, 
yang kami menyebutnya, demi kenyamanan instrumen sebagai komplek 
pikiran/tubuh ini, kami namakan "Amun". Entitas ini lantas memutuskan 
bahwa nama ini tidak dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam kompleks 
getaran suaranya demi menghormati banyak dewa yang ada. Karena itu, ia 
mengubah namanya menjadi “Aten”, salah satu nama panggilan untuk 
menghormati cakram matahari. Distorsi ini, yang disebut "Aten" adalah 
distorsi yang dekat dengan realitas kami ketika kami memahami sifat kami 
sendiri dari sisi kompleks pikiran/tubuh/roh. Namun, itu tidak sepenuhnya 
sejalan dengan ajaran ajaran yang dimaksudkan dan yang dikirimkan. Pun 
entitas ini, Akhenaten, tetap yakin bahwa getaran Keesaan adalah getaran 
spiritual sejati, dan selanjutnya ia mendekritkan Hukum Kesatuan. 

Namun, kepercayaan entitas ini sangat sedikit yang bisa menerimanya. Para 
Imam/Pastor yang ada saat itu hanya memberikan pelayanan basa-basi, tanpa 
ada distorsi spiritual terhadap proses pencarian. Sedari itu masyarakat 
kebenyakanpun melanjutkan keyakinan mereka. Ketika entitas ini tidak lagi 
berada dalam kepadatan ini (meninggal), keyakinan yang ditinggalkan 
menjadi terpolarisasi kembali kepada keyakinan banyak dewa (politheist) dan 
berlanjut hingga seseorang yang dikenal sebagai Muhammad mengajak orang-
orang ke dalam distorsi yang lebih dapat dipahami oleh hubungan 
pikiran/tubuh/roh. 

Apakah Anda memiliki minat yang lebih detail saat ini? 

2.3 PENANYA: Kami sangat tertarik dengan keseluruhan cerita yang harus Anda 
ceritakan dan Anda telah menjelaskan Hukum Keesaan ini dengan cukup 
detail. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan seiring 
berjalannya waktu yang mungkin atau tidak terkait langsung dalam 
memahami Hukum Keesaan ini. Namun, saya percaya bahwa cara yang tepat 
untuk menyajikan ini sebagai sarana pengajaran/pembelajaran bagi mereka 
yang akan membacanya, pada saat ini, adalah untuk menyelidiki berbagai 
aspek dari apa yang telah Anda katakan kepada kami. 
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Anda berbicara tentang penyembuhan dengan kristal. Satu hal lain yang 
mungkin saya sebutkan adalah bahwa jika instrumen ini lelah, kami ingin 
memutuskan komunikasi dan melanjutkannya di lain waktu setelah instrumen 
pulih. Namun jika instrumen ini siap pada saat ini, saya ingin sedikit diskusi 
tentang penyembuhan kristal yang Anda sebutkan. 

RA: Saya Ra. Prinsip penyembuhan kristal didasarkan pada pemahaman 
tentang sifat hierarkis dari struktur ilusi badan fisik, sebagaimana Anda 
menyebutnya. Ada kristal yang bekerja pada energi yang masuk ke tubuh 
spiritual; ada kristal yang bekerja pada distorsi dari roh ke pikiran; ada kristal 
yang menyeimbangkan distorsi antara pikiran dan tubuh. Semua energi kristal 
penyembuhan ini diisi melalui saluran yang dimurnikan. Jika tanpa ada 
hubungan kristalisasi dengan si penyembuh (healer), kristal tidak akan diisi 
dengan benar. 

Hal penting lainnya adalah keselarasan yang tepat dengan medan energi planet 
tempat Anda tinggal, dan jalur atau aliran holistik atau kosmik yang 
memasuki aura planet sedemikian rupa sehingga perbandingan rasio bentuk 
dan penempatan (kristal) yang sesuai seperti yang ditunjukkan dapat 
membantu dalam proses mengurai atau menyeimbangkan (menyembuhkan). 

Untuk menjelaskan satu persatu berbagai kristal yang bisa digunakan akan 
sangat melelahkan bagi instrumen ini, meskipun Anda tetap dapat bertanya 
kepada kami jika Anda ingin di sesi lain. Harus kami katakan mengenai 
pemilihan kristal ini memang sangatlah njlimet dan perlu kehati-hatian, 
namun sebenarnya, struktur kristal seperti berlian atau rubi secara umum 
dapat digunakan di hampir semua aplikasi dengan terlebih dahulu diisi dengan 
cinta/cahaya Kesatuan melalui saluran murni. 

Ini, tentu saja, memerlukan inisiasi, dan tidak pernah ada banyak yang 
bertahan sampai sejauh kemajuan melalui berbagai penyimpangan distorsi 
yang disebabkan oleh inisiasi. 

Bolehkah kami lebih lanjut memberi tahu Anda secara singkat tentang hal ini 
atau topik lain? 

2.4 PENANYA: Ya. Anda menyebutkan bahwa piramida adalah hasil dari prinsip 
kerja ini. Bisakah Anda memperluas sedikit— Apakah Anda-lah yang 
bertanggung jawab atas pembangunan piramida, dan apa tujuan piramida itu? 

RA: Saya Ra. Piramida yang lebih besar dibangun oleh kemampuan kami 
menggunakan kekuatan Hukum Kesatuan. Batu-batu itu hidup. Itu belum 
begitu dipahami oleh distorsi pikiran/tubuh/roh dari budaya Anda. Tujuan 
piramida adalah dua: 
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Pertama, untuk memiliki tempat inisiasi yang berorientasi dengan benar bagi 
mereka yang ingin menjadi saluran yang dimurnikan atau diinisiasi kepada 
Hukum Keesaan. 

Dua, kami kemudian ingin membimbing dengan hati-hati para inisiat dalam 
mengembangkan (ilmu) penyembuhan bagi orang-orang yang sakit dan 
mencari bantuan dan (bagi penyembuhan) planet ini sendiri. Piramida demi 
piramida, diisi oleh kristal dan inisiat, dirancang untuk menyeimbangkan 
energi dari Sang Pencipta yang Esa dengan distorsi-distorsi yang banyak sekali 
lahir dari pikiran/tubuh/roh planet ini. Dalam upaya ini, kami pun dapat 
melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan saudara-saudara di Konfederasi 
yang telah mendirikan bangunan bangunan berstruktur bantalan kristal 
lainnya, hingga kini sempurna membentuk cincin lingkaran di permukaan 
bumi ini dan menggetarkannya sesuai dengan kehendak kalian, pun juga 
instrumen ini. 

Instrumen ini sudah mulai kehilangan energi. Kami meminta satu lagi 
pertanyaan atau subjek, kemudian kami akan mengambil jeda beberapa 
waktu/ruang. 

2.5 PENANYA: Anda telah sebutkan bahwa awalnya di bagian atas piramida ada 
batu penutup (capstone), ini terbuat dari apa? dan bagaimana Anda 
memindahkan balok-balok berat untuk membangun piramida itu? Teknik apa 
yang digunakan untuk itu? 

RA: Saya Ra. Saya meminta agar pertanyaan ini diajukan di sesi berikutnya. 
karena Anda akan membahas mengenai distorsi yang dihasilkan oleh energi 
kami. 

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang bagaimana menempatkan dengan cara 
yang tepat pikiran/tubuh/roh kompleks (instrumen) ini, kami sangat 
menghargai Anda jika menanyakannya sekarang. 

2.6 PENANYA: Anggap saja mereka telah ditanyakan. Maksudku, aku tidak 
punya apa-apa untuk melanjutkan. Apa dan bagaimana memperlakukan 
instrumen ini dengan tepat? Apa yang harus kita lakukan untuk 
memaksimalkan kemampuannya. . . kenyamanan, menyegarkannya, dll? 

RA: Saya Ra. Kami senang Anda mengajukan pertanyaan ini karena jika saja 
tidak ada pertanyaan langsung (Ra tidak akan mengerti), karena bukanlah 
pemahaman kami bahwa kami memiliki hak/kewajiban untuk berbagi persepsi 
tentang subjek apa pun selain filsafat.  

Sejatinya, pikiran / tubuh / roh kompleks ini tidak ditempatkan dengan benar 
dan karenanya mengalami gangguan tubuh yang tidak perlu di area kelelahan 
(menjadi lelah). 
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Getaran (instrumen) mungkin dapat dimurnikan dengan sebelumnya 
melakukan putaran sederhana membentuk lingkaran Kesatuan dan getaran 
lisan (suara) dialog berikut: 

Pertanyaan: "Apa itu Hukum?"  

Jawab: "Hukum Kesatuan."  

Pertanyaan: "Mengapa kita di sini?"  

Jawab: "Kita mencari Hukum Kesatuan."  

Pertanyaan: "Mengapa kita mencari Ra?" 

Jawab: "Ra adalah utusan yang rendah hati dari Hukum Keesaan." 

Keduanya bersama-sama: “Bersukacitalah kemudian, dan sucikan tempat ini 
dalam Hukum Kesatuan. Jangan biarkan bentuk-pikiran (lain) memasuki area 
yang telah kami lingkari disekitar instrumen ini, karena Hukum adalah 
Kesatuan.” 

Instrumen pada saat ini harus dalam keadaan tak sadarkan diri. Pensejajaran 
yang tepat adalah kepala menunjuk dua puluh derajat utara-timur laut. Ini 
adalah arah dari mana distorsi cinta / cahaya yang lebih baru, atau New Age, 
yang kurang terdistorsi, berasal, dan instrumen ini akan menemukan 
kenyamanan didalamnya. Ia adalah instrumen yang sensitif, dimana distorsi 
yang kami maksud mudah masuk ke dalam pikiran / tubuh / jiwa 
kompleksnya melalui indranya. Jadi, sebaiknya lakukan hal berikut: 

Tempatkan di kepala entitas ini sebuah cawan baptis yang berisi air (virgin 
chalice). 

Ditengahnya, tempatkan buku itu dekat dengan pusat distorsi mental si 
instrumen yang sangat selaras dengan Hukum Kesatuan, yang dimaksud 
adalah Alkitab yang ia sentuh paling sering. 

Disisi lain dari Alkitab, letakkan dupa, pada tatakannya. 

Pada bagian belakang buku yang melambangkan kesatuan itu, buka Bab Satu 
dari Injil Yohanes, (dan letakkan) lilin putih. 

Instrumen ini akan diperkuat dengan mengenakan jubah putih. Instrumen 
harus tertutup dan berbaring, mata tertutup. 

Kami merasa bahwa, meskipun ini adalah kegiatan/keadaan yang kompleks 
dan mungkin terlihat sangat menyimpang dari proses mengajar/belajar yang 
biasa diadakan, uraian tentang teknik teknik diatas akan meringankan jika ada 
distorsi pikiran orang-orang (yang concern) kepada si instrumen ketika mereka 
melihat peningkatan distorsi (khawatir) sehubungan dengan kelelahan pada si 
instrumen. Kami hanya menambahkan bahwa jika sesi pengajaran / 



42 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

pembelajaran ini diadakan selama waktu / ruang di mana matahari Anda tidak 
menerangi ruangan Anda, yang terbaik adalah sadarkan instrumen ini sebelum 
menyalakan mekanisme penerangan (lampu). 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam kemuliaan dan kedamaian Sang 
Pencipta. Bersukacitalah dalam cinta / cahaya, dan maju dalam kekuatan Sang 
Pencipta. Penuh dengan sukacita, kami meninggalkanmu. Adonai.



 

SESI 3 
21 JANUARI 1981 

3.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Saya berkomunikasi dengan Anda sekarang. 

3.1 PENANYA: Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah kita sudah 
melakukan ritual diawal komunikasi ini dengan benar? 

RA: Saya Ra. Penempatan artefak yang dirancang untuk menyeimbangkan 
instrumen harus ditempatkan lurus diatas kepala instrumen untuk 
meminimalisir efek distorsi. Mengenai bahasan mengenai niatan/tujuan (dari 
para peserta meditasi) cukup dapat diterima, bagi mereka yang berniat ingin 
‘melayani’. Lain halnya pada mereka yang masih menekankan pada 
kompleksitas pikiran (pikirannya berkecamuk), ia tidak akan (mendapat) 
pengaruh apa apa (atas meditasi ini). 

Kami peringatkan Anda untuk menahan mereka yang tidak ada niatan 
melayani orang lain di atas segalanya (sebagai tujuannya) agar tidak ikut serta 
dalam (ritual) pembukaan, atau hadir meminjamkan jalur pikiran/tubuh/roh 
mereka ke dalam sesi apa pun, karena kita kemudian tidak dapat menyatukan 
diri dengan jalur instrumen ini dengan baik. 

3.2 PENANYA: Haruskah saya pindahkan Alkitab, lilin, dan dupanya? 

RA: Saya Ra. Ya, benar. 

3.3 PENANYA: [Setelah memindahkan item.] Apakah ini posisi yang tepat? 

RA: Saya Ra. Harap perbaiki sudut dupa sehingga tegak lurus terhadap bidang 
dua puluh derajat utara-timur-laut. 

3.4 PENANYA: [Setelah melakukan koreksi.] Apakah ini memuaskan? 

RA: Harap periksa dengan penglihatan Anda untuk mengoreksi dengan baik. 
Kami akan menjelaskan mengapa proses yang menjadi penyeimbang distorsi 
ini signifikan. 

Dupa bertindak sebagai penyemangat bagi tubuh fisik instrumen ini, 
menandakan kemanusiaannya. Oleh karena itu, ini adalah suatu keharusan 
bahwa asap yang tercium dirasakan dari sudut relatif yang sama dengan 
instrumen yang melihat Alkitab yang terbuka, diseimbangkan dengan lilin 
yang menyala menandakan cinta / cahaya dan cahaya / cinta dan, oleh karena 
itu, memberikan mental dan emosional, kita sebut saja, distorsi kompleks 
instrumen ini akan pemandangan surga dan kedamaian yang dicari. Dengan 
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demikian dengan diberi energi dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, 
instrumen menjadi seimbang dan tidak menjadi lelah. 

Kami menghargai perhatian Anda, karena ini akan memungkinkan 
pengajaran/pembelajaran kami berjalan lebih mudah. 

3.5 PENANYA: Apakah itu tampak benar sekarang 

RA: Kami menilainya sudah dapat diterima. 

3.6 PENANYA: Pada sesi terakhir kami memiliki dua pertanyaan yang kami akan 
lanjutkan untuk sesi ini: satu berkaitan dengan batu penutup (capstone) yang 
diatas Piramida Besar di Giza; yang lain adalah, dengan cara apa Anda 
memindahkan balok-balok yang beratnya. Saya tahu pertanyaan-pertanyaan 
ini sama sekali tidak penting sehubungan dengan (ajaran) Hukum Kesatuan, 
tetapi penilaian saya, yang dapat Anda koreksi, bahwa ini bisa menjadi entri 
yang mudah bagi pembaca materi ini. Kami sangat berterima kasih atas kontak 
Anda dan pasti akan menerima saran tentang bagaimana kami harus 
melanjutkan (proyek buku) ini. Ini hanya satu penilaian (pribadi saya) saja. 

RA: Saya Ra. Saya tidak akan menyarankan serangkaian pertanyaan yang 
tepat. Ini adalah hak prerogatif Anda sebagai agen bebas dari Hukum 
Kesatuan, setelah mempelajari/memahami bahwa kompleks ingatan sosial kita 
tidak dapat secara efektif melihat distorsi dari kompleks pikiran / tubuh / roh 
masyarakat Anda. Kami sekarang ingin memenuhi kehormatan/tanggung 
jawab pengajaran/pembelajaran kami dengan menjawab apa yang ditanyakan. 
(Meski) Ini hanya akan (bersifat) mencukupi saja, karena kami tidak dapat 
menyelami kedalaman kompleks distorsi yang menulari masyarakat Anda. 

Karena itu, pertanyaan pertama adalah (mengenai) batu penjuru. Kami 
mengulangi tidak pentingnya jenis data seperti ini. 

Yang disebut Piramida Besar, ia memiliki dua batu penutup (capstone). Salah 
satunya adalah desain kami dan ia berukuran lebih kecil, yang dibuat secara 
cermat dari bahan yang di planet Anda, Anda sebut "granit." Ini dibuat 
sebagai bahan yang bersifat kristal untuk menjadi jalur aliran yang 
menghubungkan dengan atmosfer Anda melalui sebuah bentuk yang Anda 
sebut "cerobong ". 

Pada saat kami, sebagai manusia, telah meninggalkan kepadatan kalian, batu 
penutup yang asli diambil dan diganti dengan bahan yang lebih berharga. Ia 
sebagian terbuat dari emas. Ini sama sekali tidak mengubah sifat materi 
piramida itu sendiri, dan ini merupakan sebuah distorsi penyimpangan karena 
tujuan dari pembuatannya berasal dari keinginan segelintir orang untuk 
membuat penggunaan struktur tersebut hanya khusus untuk golongan 
kerajaan (elit) saja. 
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Apakah Anda ingin menanyakan lebih lanjut tentang pertanyaan pertama ini? 

3.7 PENANYA: Apa yang Anda maksud dengan cerobong? Apa tujuan 
spesifiknya? 

RA: Ada (runutan) aliran dari atmosfer Anda yang, meskipun kecil, (dapat) 
menyegarkan seluruh struktur (piramid). Ini dirancang dengan memiliki 
saluran aliran udara, demikian instrumen ini menyebutnya, ditempatkan 
sedemikian sehingga kesegaran atmosfer mengalir tanpa gangguan atau 
hembusan angin. 

3.8 PENANYA: Bagaimana balok-balok itu dipindahkan? 

RA: Saya Ra. Anda harus bisa membayangkan bahwa dalam semua ciptaan 
terdapat aktivitas-aktivitas energi. Energi ini, meskipun terbatas, sebenarnya 
cukup besar dibandingkan dengan apa yang sudah dipahami di masyarakat 
Anda. Ini adalah poin yang jelas diketahui oleh rakyat Anda, tetapi sedikit 
diperhatikan. 

Energi ini cerdas. Ia hirarkis. Sebagaimana kompleks pikiran/tubuh/roh Anda 
berada dalam hierarki ‘badan kendaraan’ dan sifatnya yang tetap, oleh karena 
itu, cangkang atau bentuk atau bidang, dan kecerdasan dari masing-masing 
tubuh itu terurut dengan runutan yang cerdas dan seimbang, demikian pula 
setiap atom segala materi, contohnya batu. Ketika seseorang dapat berbicara 
dengan kecerdasan itu, energi terbatas fisik atau energi kimiawi dari 
batu/tubuh itu dihubungkan dengan kekuatan tak terbatas yang ada di tubuh 
yang lebih terhubung (tuned) dengan baik, baik itu manusia atau bisa jadi juga 
batu. 

Jika koneksi ini dibuat maka permintaan pun dapat diberikan. Kecerdasan 
tidak terbatas batu berkomunikasi dengan kendaraan fisiknya, hingga 
pengirisan ukuran dan pergerakan batu seperti yang diinginkan dilakukan 
melalui pemindahan medan energi dari batu dari tingkat yang Terbatas ke 
dimensi yang kita sebut sederhananya, Tak Terbatas . 

Dengan cara ini, apa yang diperlukan tercapai karena kerja sama dari 
pemahaman tak terbatas Sang Pencipta yang berdiam di batu yang hidup itu. 
Ini, tentu saja, adalah mekanisme yang terjadi di banyak hal, termasuk 
mekanisme seperti ini bukan menjadi subjek yang digunakan dalam analisa 
keilmuwan Anda, pada “Action at a distance”  

3.9 PENANYA: Saya diingatkan tentang pernyataan, kira-kira begini; jika Anda 
memiliki cukup iman, Anda bisa mengatakan kepada gunung untuk bergerak 
maka gunungpun akan bergerak. Saya kira ini maksud dari apa yang Anda 
katakan, dan saya berasumsi bahwa jika Anda sepenuhnya menyadari Hukum 
Kesatuan ini, maka Anda dapat melakukan hal-hal ini. Apakah itu benar? 
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RA: Saya Ra. Distorsi getaran suara, "iman," mungkin merupakan salah satu 
sandungan dalam hal-hal yang kita sebut sebagai jalan yang tak terbatas (the 
infinite path) dan jalan pembuktian/pemahaman yang sifatnya terbatas. 

Anda benar dalam pemahaman Anda tentang keselarasan antara iman dan 
kecerdasan yang tak terbatas; Namun, yang satu (iman) adalah istilah spiritual, 
yang lain lebih dapat diterima mungkin sebagai kerangka kerja konseptual dari 
mereka yang mencari dengan ukuran dan pena (ex. diagram dan 
hitungan/penelitian ilmu eksakta). 

3.10 PENANYA: Jadi jika kemudian seseorang sepenuhnya mengerti mengenai 
Hukum Kesatuan, dan hidup sesuai dengan prinsip prinsip Hukum Kesatuan, 
maka kemampuan seperti membangun piramida dengan kekuatan mental 
seperti diatas akan menjadi umum terjadi. Apakah bisa saya pahami begitu? 
Apakah saya benar? 

RA: Saya Ra. Anda tidak benar dalam hal bahwa ada perbedaan antara 
kekuatan individu yang lahir dari meaplikasikan Hukum Kesatuan (dalam 
kehidupannya) dan Kekuatan yang lahir dari ingatan kompleks masyarakat 
atau kombinasi dari komplek pikiran/tubuh/roh yang memahami Hukum 
Kesatuan. 

Dalam kasus pertama, hanya individu yang murni dari semua kekurangan 
yang bisa memindahkan sebuah gunung. Dalam kasus khalayak atau 
kelompok yang bersatu dalam satu kesatuan, masing-masing individu 
didalamnya bisa saja mempunyai/mengandung sejumlah distorsi yang tidak 
begitu mempengaruhi persatuan mereka, namun kekuatan kebersamaan itu 
tetap dapat memindahkan sebuah gunung. Kemajuan biasanya lahir dari 
pemahaman yang telah dicapai, berlanjut ke Dimensi Pemahaman yang diatur 
oleh Hukum Cinta, dan yang kemudian akan menggiring pada Hukum 
Cahaya. Mereka yang bergetar dengan Hukum Cahaya akan mencari Hukum 
Kesatuan. Mereka yang bergetar dengan Hukum Kesatuan mencari Hukum 
Kekekalan. 

Kami tidak dapat mengatakan apa yang ada setelah Hukum Kekekalan dimana 
adalah penyatuan diri dengan Semua Yang Ada ini, karena kami sendiri masih 
berusaha untuk menjadi Semua Yang Ada, dan kami-lah Ra. Demikianlah, 
begitu seterusnya. 

3.11 PENANYA: Apakah lantas piramida itu dibangun oleh kebersatuan kalian? 

RA: Saya Ra. Piramida-piramida yang kami pikir/bangun dibangun oleh 
bentuk-bentuk pemikiran (Thought Forms) yang diciptakan oleh memori sosial 
kami. 

3.12 PENANYA: Jadi batu itu diciptakan oleh bentuk pikiran itu ditempatnya, dan 
bukan dipindahkan dari tempat lain? Apakah itu benar? 
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RA: Saya Ra. Kami membangun Piramid Besar (The Great Pyramid) dengan 
Batuan Abadi (everlasting rock), seperti Anda menyebutnya. Piramida lain 
dibangun dengan batu yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 

3.13 PENANYA: Apa itu Batuan Abadi? 

RA: Saya Ra. Jika Anda dapat memahami konsep “bentuk-pikiran” (thought 
forms) Anda akan menyadari bahwa bentuk-pikiran itu lebih teratur dalam 
distorsinya daripada medan energi yang ada dalam setiap materi di dalam batu 
tersebut, yang telah tercipta oleh sebuah bentuk-pikiran dari sebuah Pikiran 
(Thought) menjadi “Energi Yang Terbatas” (Finite Energy) hingga menjadi 
sebuah Keberadaan (Being-ness) yang merupakan salah satu hasil refleksi dari, 
katakanlah, tingkatan Bentuk-Pikiran. 

Bolehkah kami menjawab Anda dengan cara yang lebih bermanfaat? 

3.14 PENANYA: Ini sedikit sepele, tapi saya bertanya-tanya mengapa, dalam hal 
itu, piramida terbuat dari banyak blok batuan daripada dibuat dengan satu 
sekaligus. 

RA: Saya Ra. Ada sebuah hukum yang kami yakini sebagai salah satu distorsi 
mendasar dari Hukum Kesatuan. Adalah (apa yang disebut dengan) Hukum 
Kebingungan. Anda menyebut ini sebagai Hukum Kehendak Bebas. 

Kami ingin membuat sebuah mesin penyembuhan, atau sebuah kompleks 
dengan rasio waktu/ruang yang seefektif mungkin. Namun, kami tidak ingin 
memancing sebuah misteri yang dapat diada-adakan oleh orang-orang 
sedemikian rupa sehingga membuat kami disembah sebagai (Tuhan) pencipta 
piramida ajaib. Jadi seperti itulah, ia tampaknya dikonstruksi (secara fisik), 
bukan dibangun dengan pikiran. 

3.15 PENANYA: Nah, Anda berbicara tentang piramida — terutama Piramida 
Besar, saya berasumsi — ia sebagai mesin penyembuh utama, dan Anda juga 
menyebutkan ia sebagai alat untuk inisiasi. Apakah ini satu dan konsep yang 
sama? 

RA: Mereka adalah bagian dari kesatuan kompleks cinta/cahaya; dengan niat 
untuk saling berbagi (intent/sharing). Untuk menggunakan aspek 
penyembuhan dengan benar, penting untuk memiliki saluran yang murni dan 
solid berdedikasi sebagai penghantar energi, agar cinta/cahaya Sang Pencipta 
Tak Terbatas mengalir; dengan demikian metode inisiasi diperlukan untuk 
mempersiapkan pikiran, tubuh, dan roh untuk melakukan pelayanan dalam 
pekerjaan Sang Pencipta. Keduanya integral. 

3.16 PENANYA: Bagaimanakah bentuk piramida itu sendiri? Apakah bentuk 
piramida itu kunci utama dalam proses inisiasi? 
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RA: Ini pertanyaan besar. Kami merasa bahwa kami akan memulai untuk 
meminta Anda mengevaluasi kembali dan bertanya lebih lanjut pada sesi 
berikutnya, hal ini, harus kita katakan, poin yang informatif. 

Sebagai awalnya, ada dua fungsi utama piramida sehubungan dengan prosedur 
inisiasi. Seseorang harus berurusan dengan tubuh. Sebelum tubuh bisa 
diinisiasi, pikiran harus diinisiasi terlebih dahulu. Ini adalah titik di mana 
sebagian besar para Adept di siklus Anda saat ini menemukan kompleks 
pikiran / tubuh / roh mereka terdistorsi. 

Ketika karakter dan kepribadian yang merupakan identitas sejati dari pikiran 
telah ditemukan, tubuh kemudian harus dikenal dalam setiap cara. Dengan 
demikian, berbagai fungsi tubuh membutuhkan pemahaman dan kontrol 
dengan cara melepaskan ketergantungan. Penggunaan pertama piramida, 
kemudian, adalah proses turun ke bawah piramida untuk tujuan penyusutan 
input sensorik sehingga tubuh dapat, dalam arti, mati dan kehidupan lain 
dimulai. 

Kami menyarankan, saat ini, setiap pertanyaan yang perlu segera diajukan dan 
akhiri sesi ini segera. Apakah Anda memiliki pertanyaan saat ini? 

3.17 PENANYA: Satu-satunya pertanyaan adalah, adakah yang kita lakukan salah, 
atau apa pun yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman? 

RA: Kami memindai instrumen ini. 

Instrumen ini telah banyak dibantu oleh tindakan pencegahan sebelumnya. 
Kami hanya menyarankan untuk memperhatikan bagian leher yang 
tampaknya mengarah pada kehilangan kekuatan. Lebih banyak bantalan, di 
area leher dapat menjadi bantuan. 

3.18 PENANYA: Haruskah kita meminta dia minum air dari cawan di belakang 
kepalanya setelah kita mengisi daya, atau haruskah kita menggunakan segelas 
air yang berbeda? 

RA: Itu dan hanya dari cawan itu yang dapat diminum dan paling bermanfaat 
karena bahan dasar cawan yang terdapat pada cawan itu dapat menerima, 
mempertahankan, dan menanggapi getaran cinta yang diaktifkan oleh 
keberadaan Anda. 

Saya Ra. Sekarang saya akan membiarkan kelompok ini bersukacita dalam 
kekuatan dan kedamaian Sang Pencipta. Adonai.



 

SESI 4 
22 JANUARI 1981 

4.0 RA: Saya Ra. Saya sambut Anda dalam Cinta dan Cahaya Sang Pencipta Yang 
Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

4.1 PENANYA: menyelesaikan sesi sebelumnya, saya telah bertanya pertanyaan 
yang terlalu panjang jawabannya. Ini berkaitan dengan bentuk piramid dan 
hubungannya dengan inisiasi. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk 
menanyakannya?  

RA: I am Ra. Ya, ini adalah saat yang tepat. 

4.2 PENANYA: Apakah bentuk piramid itu berpengaruh terhadap 
proses inisiasi? 

RA: Saya Ra. Saat kami memulai pertanyaan sesi terakhir, Anda telah 
merekam dalam kompleks memori individual Anda mengenai penggunaan 
pertama bahwa bentuk berkaitan dengan inisiasi tubuh. Kini, Inisiasi roh 
adalah jenis inisiasi yang dirancang dengan lebih hati-hati sehubungan dengan 
rasio waktu / ruang di mana entitas yang akan diinisiasi menemukan diri 
(sejatinya). 

Jika Anda bisa membayangkan dengan saya sisi pada bentuk piramida dan 
secara mental bayangkan segitiga ini dipotong menjadi empat segitiga yang 
sama, Anda akan menemukan persimpangan segitiga yang berada di tingkat 
pertama di masing-masing dari empat sisi membentuk berlian di sebuah 
rangkaian yang horisontal. Bagian tengah rangkaian ini adalah tempat yang 
tepat untuk persimpangan energi yang mengalir dari dimensi yang tak terbatas 
dan berbagai medan energi yang terjalin dalam kompleks pikiran/tubuh/roh. 
Demikianlah, ia dirancang supaya orang yang akan diinisiasi, dengan 
pikirannya, dapat memahami dan kemudian menyalurkannya, ke pintu 
gerbang Kecerdasan Tak Terbatas (Intelligent infinity). Inilah, kemudian, 
fungsi kedua dari rancangan bentuk piramid ini. 

Bolehkah kami memberikan deskripsi lebih lanjut tentang jenis apa pun untuk 
permintaan Anda? 

4.3 PENANYA: Ya, seperti yang saya pahami saat ini, inisiat harus berada di garis 
tengah piramida, tetapi untuk ketinggian di atas dasar ditentukan oleh 
persimpangan empat segitiga yang dibuat dengan membagi setiap sisi menjadi 
empat segitiga. Apakah itu benar? 

RA: Ini benar. 
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4.4 PENANYA: Kemudian pada titik ini ada fokus energi yang ekstra-dimensi 
dibanding dengan dimensi kita. Apakah saya benar? 

RA: Anda dapat menggunakan kompleks suara getar itu. Namun, itu tidak 
sepenuhnya benar dan spesifik karena tidak ada dimensi "ekstra". Kami lebih 
suka menggunakan istilah "multi" dimensi. 

4.5 PENANYA: Apakah ukuran piramida berfungsi dalam keefektifan inisiasi? 

RA: Saya Ra. Setiap ukuran piramida memiliki titik tersendiri untuk 
mengalirkan energi kecerdasan tak terbatas. Dengan demikian sebuah 
piramida kecil dapat ditempatkan di bawah tubuh, atau di atas tubuh, akan 
memiliki efek spesifik dan beragam tergantung pada penempatan tubuh dalam 
hubungannya dengan titik masuk energi kecerdasan tak terbatas. 

Untuk keperluan inisiasi, ukuran yang diperlukan harus cukup besar untuk 
menciptakan kesan menara yang menjulang tinggi sehingga titik masuk 
intelligent infinity yang multi-dimensi itu akan sepenuhnya terserap dan 
mengisi saluran, lalu seluruh badan dapat beristirahat di area yang difokuskan 
ini. Lebih jauh lagi, itu perlu untuk tujuan penyembuhan bahwa saluran dan 
yang disembuhkan dapat beristirahat dalam titik fokus itu. 

4.6 PENANYA: Apakah piramida besar di Giza masih dapat digunakan untuk 
tujuan ini, atau apakah itu tidak lagi berfungsi? 

Saya Ra. Itu, seperti pada kebanyakan struktur piramida lainnya, ia seperti 
piano yang out of tune. Seperti yang instrumen ini mengekspresikannya, ia 
dapat memainkan nada, tapi oh begitu buruk. Ketidakharmonisannya sangat 
sensitif. Hanya hantu yang mengalir tetap ada dikarenakan pergeseran titik 
streaming yang pada gilirannya juga karena medan elektromagnetik yang 
bergeser dari planet Anda; ditambah juga karena kompleks getaran yang 
sumbang dari mereka yang telah menggunakannya sebagai tempat inisiasi dan 
tempat penyembuhan namun dengan tujuan yang kurang berbelas kasih. 

4.7 PENANYA: Apakah mungkin kini membangun piramida dan 
menyelaraskannya dengan benar dan menggunakannya kali ini dengan bahan 
yang kami miliki? 

RA: Saya Ra. Sangat mungkin bagi Anda untuk membangun struktur 
piramida. Bahan yang digunakan bukanlah hal yang penting, hanya rasio 
kompleks ruang/waktu. Namun, penggunaan struktur untuk inisiasi dan 
penyembuhan sepenuhnya tergantung pada disiplin si saluran yang mencoba 
pekerjaan tersebut. 

4.8 PENANYA: Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah ada individu yang 
menjelma di planet ini, saat ini yang memiliki disiplin batin yang diperlukan 
untuk, dengan instruksi Anda, membangun piramid dan menginisiasi diri 
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mereka didalamnya? Apakah ini dalam batas dari apa yang dapat dilakukan 
oleh siapa pun di planet ini, kali ini, atau tidak seorangpun dapat lagi 
melakukannya? 

RA: Saya Ra. Ada orang, seperti Anda menyebutnya, yang dapat menerima 
panggilan ini dalam perhubungan ini. Namun, kami ingin menunjukkan 
sekali lagi bahwa periode piramida, sebagaimana Anda menyebutnya, sudah 
lewat. Ini memang struktur abadi. Namun, aliran dari alam semesta, pada saat 
kami berusaha untuk membantu planet ini, membutuhkan pemahaman 
mengenai kemurnian. Sebagaimana aliran yang berputar juga bahwa semua hal 
berevolusi, pemahaman ini juga telah berubah menjadi pemahaman 
kemurnian yang lebih tercerahkan. Jadi, ada orang-orang di antara umat Anda 
saat ini yang kemurniannya sudah berkesatuan dengan kecerdasan tanpa batas. 
Tanpa menggunakan struktur ini, seorang tabib dan pasien telah dapat 
memperoleh penyembuhan. 

Bolehkah kita berbicara lebih lanjut ke beberapa poin tertentu? 

4.9 PENANYA: Apakah mungkin bagi Anda untuk menginstruksikan teknik 
tekni penyembuhan jika kami dapat menghadirkan individu-individu yang 
memiliki bakat kemampuan? 

RA: Saya Ra. Itu mungkin. Kita harus menambahkan bahwa banyak sistem 
pengajaran/pembelajaran pada hubungan tabib/pasien adalah tepat, mengingat 
berbagai macamnya kompleks pikiran / tubuh / roh. Kami meminta Anda 
bayangkan kapasitas pikiran yang relatif sederhana namun juga kurang 
terdistorsi namun sering terlalu kompleks pada siklus kehidupan sebelumnya, 
pandangan dan proses pikiran/roh dari kompleks pikiran/tubuh/roh setelah 
banyak inkarnasi. 

Kami juga meminta Anda bayangkan untuk memahami mereka yang telah 
memilih distorsi layanan dan yang telah berhasil memilah kompleks 
pikiran/tubuh/roh mereka dari satu dimensi ke dimensi lain, sehingga 
membuat mereka menjadi berbakat dengan banyak keterampilan dan 
pemahaman yang lebih selaras dengan prosedur proses penyembuhan / pasien. 

4.10 PENANYA: Saya sangat ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proses 
penyembuhan ini, tetapi saya agak bingung harus mulai dari mana. Bisakah 
Anda memberi tahu saya apa langkah pertama saya nantinya? 

RA: Saya Ra. Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa yang harus Anda 
tanyakan. Saya hanya dapat menyarankan agar Anda mempertimbangkan 
informasi yang lumayan rumit yang baru saja kami berikan, maka dengan 
demikian Anda dapat menemukan beberapa arah penyelidikan. Ada satu area 
yang Anda sebut dengan "kesehatan" di lingkungan Anda yang terpolarisasi, 
tetapi ada beberapa area lain dalam berbagai jenis komplek pikiran/tubuh/roh. 
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Setiap jenis (orang dengan kasusnya) harus mengejar 
pembelajaran/pengajarannya sendiri di bidang ini. 

4.11 PENANYA: Saya akan berasumsi bahwa langkah pertama adalah menemukan 
seseorang dengan kemampuan yang dibawa bersamanya dalam inkarnasi ini? 
Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

4.12 PENANYA: Setelah saya memilih seseorang untuk melakukan penyembuhan, 
ia akan dibantu dengan menerima instruksi dari Anda. Apakah ini bisa? 

RA: Saya Ra. Ini bisa dimungkinkan dengan pertimbangan distorsi kompleks 
suara getaran. 

4.13 PENANYA: Saya berasumsi, dengan demikian, bahwa individu yang dipilih 
tentu akan menjadi orang yang sangat selaras dengan Hukum Kesatuan. 
Meskipun ia mungkin tidak memiliki pemahaman intelektual tentang hal itu, 
ia pastinya telah menjalankan Hukum Kesatuan. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar dan salah. Kasus pertama, yaitu benar pada kasus 
seseorang yang seperti si penanya sendiri yang memiliki distorsi (minat) 
terhadap penyembuhan, sebagaimana Anda menyebutnya. 

Salah adalah ketika, yang harus diperhatikan, penyembuhan orang-orang yang 
kegiatannya dalam ilusi ruang / waktu Anda tidak mencerminkan Hukum 
Kesatuan tetapi ia telah berkemampuan menemukan jalan atau cara menuju 
Kecerdasan Tak Terbatas terlepas dari sudut dimensi mana saja ia dari mana 
distorsi (pengetahuan) ini ditemukan. . 

4.14 PENANYA: [Selain itu, Jim, apakah Engkau mengerti?] Saya agak bingung. 
Saya sebagian memahami Anda; Saya tidak yakin bahwa saya sepenuhnya 
memahami Anda. Bisakah Anda menyatakan kembali dengan cara lain? 

RA: Saya dapat menyatakan kembali dengan banyak cara, mengingat 
pengetahuan instrumen ini tentang kompleks suara getaran Anda. Saya akan 
berusaha untuk distorsi (menyatakan) dengan yang lebih singkat sekarang. 

Ada dua tipe orang yang dapat menyembuhkan: orang-orang seperti Anda 
yang, karena memiliki distorsi (niat) tulus untuk menyebarkan Hukum 
Kesatuan, ia dapat menyembuhkan tetapi (memilih/) tidak melakukannya; 
dan mereka yang memiliki pengetahuan (penyembuhan) yang sama tetapi 
tidak menunjukkan distorsi yang signifikan secara sadar terhadap Hukum 
Kesatuan dalam pikiran, tubuh, atau rohnya, namun demikian, telah terbuka 
saluran kemampuannya. 

Maksudnya adalah bahwa ada orang-orang yang tanpa pelatihan yang layak, 
harus kita katakan, namun, ia juga dapat menyembuhkan. 
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Ini adalah poin lebih lanjut yang menarik bahwa mereka yang hidupnya tidak 
sebanding dengan usahanya (berlatih) mereka mungkin menemukan beberapa 
kesulitan dalam menyerap energi kecerdasan tak terbatas itu bahkan dapat saja 
menjadi sangat terdistorsi sedemikian rupa sehingga menyebabkan 
ketidakharmonisan dalam diri mereka sendiri dan orang lain, juga bahkan bisa 
mungkin menemukan dirinya perlu untuk menghentikan aktivitas 
penyembuhan. 

Oleh karena itu, orang-orang dari tipe pertama, mereka yang berusaha untuk 
melayani dan bersedia dilatih dalam pikiran, perkataan, dan tindakan adalah 
mereka yang akan dapat dengan nyaman mempertahankan distorsi terhadap 
pelayanan di bidang penyembuhan. 

4.15 PENANYA: Lalu apakah bisa bagi Anda untuk melatih kami dalam praktik 
penyembuhan? 

RA: Saya Ra. Itu mungkin. 

4.16 PENANYA: Apakah Anda akan melatih kami? 

RA: Ya. 

4.17 PENANYA: Saya tidak tahu ini akan memakan waktu berapa lama atau 
bahkan jika Anda memang benar akan menjelaskannya. Apakah mungkin bagi 
Anda untuk memberikan sinopsis program pelatihan yang diperlukan? Saya 
tidak memiliki dasar pengetahuan tentang pertanyaan apa yang harus saya 
ajukan sekarang ini. Saya akan coba mengajukan pertanyaan itu dengan 
harapan itu masuk akal. 

RA: Saya Ra. Kami pertimbangkan permintaan Anda untuk informasi ini, 
karena seperti yang Anda catat, ada sejumlah besar kompleks suara getaran 
yang dapat digunakan secara berurutan untuk melatih seorang tabib. 

Sinopsis adalah entri yang sangat tepat sehingga Anda dapat mengerti apa saja 
yang akan diperlukan. 

Pertama, Pikiran (Mind) harus dikenali oleh dirinya sendiri. Ini mungkin 
bagian pekerjaan penyembuhan yang paling menuntut. Jika Pikiran 
mengetahui dirinya sendiri maka aspek penyembuhan yang paling penting 
telah terjadi, karena Kesadaran (Consciousness) adalah mikrokosmos dari 
Hukum Kesatuan. 

Bagian kedua berkaitan dengan disiplin tubuh. Dalam arus pengetahuan yang 
telah menjangkau planet Anda saat ini, pemahaman dan disiplin ini berkaitan 
dengan keseimbangan antara cinta dan kebijaksanaan dalam memperlakukan 
tubuh dengan fungsi alaminya. 
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Area ketiga adalah spiritual, dan di area ini dua disiplin ilmu pertama 
terhubung melalui pencapaian kontak dengan Kecerdasan Tanpa Batas. 

4.18 PENANYA: Saya rasa saya memiliki beberapa kesimpulan tentang pencapaian 
— sedikit gagasan, tentang pencapaian — dari langkah pertama. Bisakah Anda 
menguraikan langkah-langkahnya? Dua langkah lain saya sama sekali tidak 
familiar. 

RA: Saya Ra. Bayangkan sebuah badan. Bayangkan aspek tubuh yang Anda 
lebih padat/kasar. dari sana, lanjutkan untuk mengenali lebih dalam tentang 
jalur energi yang berputar dan menyebabkan tubuh menjadi berenergi. 
Pahami bahwa semua fungsi alami tubuh memiliki semua aspek, mulai dari 
kasar hingga halus dan dapat diubah menjadi apa yang Anda sebut 
sakramental (penyucian mental). Ini adalah proses cek-up singkat dari area 
kedua. 

Untuk berbicara mengenai yang ketiga: bayangkan, jika Anda mau, fungsi 
sebuah magnet. Magnet memiliki dua kutub. Satu menarik. Yang lainnya 
mendorong. Fungsi dari roh kemudian adalah mengintegrasikan energi 
pengharapan akan pencerahan bagi energi pikiran/tubuh dengan arus (energi) 
yang mengalir deras dari Kecerdasan yang Tak Terbatas. Ini adalah penjelasan 
singkat dari area ketiga. 

4.19 PENANYA: Kemudian apakah program pelatihan akan melibatkan hal-hal 
spesifik lainnya yang perlu dilakukan seperti instruksi dan latihan-latihan 
spesifik? 

RA: Saya Ra. Kami saat ini tidak menjelma di antara bangsa Anda; dengan 
demikian, kami hanya dapat memandu dan berupaya merincikan, tetapi tidak 
bisa, dengan memperlihatkan atau memberi contoh . Ini memang 
disayangkan. Yang jelas, harus ada latihan pikiran, tubuh, dan roh yang cukup 
spesifik selama proses pengajaran/pembelajaran yang kami tawarkan. 

Sekali lagi harus kami sampaikan bahwa praktek penyembuhan hanyalah salah 
satu penyimpangan (area) dari Hukum Kesatuan. Untuk mencapai 
pemahaman yang murni tentang hukum ini, seseorang tidak perlu untuk 
(bisa) menyembuhkan atau, menunjukkan manifestasi apa pun, kecuali hanya 
untuk menjalankan disiplin pemahaman (hukum Kesatuan). 

Silahkan ajukan satu atau dua pertanyaan lagi sebagai akhir dari sesi ini. 

4.20 PENANYA: Tujuan terutama saya adalah untuk menemukan (memahami) 
lebih luas mengenai Hukum Kesatuan, dan ini akan sangat membantu untuk 
mengetahui teknik penyembuhan. Saya menyadari masalah Anda sehubungan 
dengan Hukum Kehendak bebas. Bisakah Anda… — Ah, saya paham Anda 
tidak dapat memberi saran –, jadi saya akan bertanya kepada Anda apakah 
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Anda dapat membuat pernyataan mengenai Hukum Kesatuan dan Hukum 
Penyembuhan kepada saya? 

RA: Saya Ra. Hukum Kesatuan, meskipun di luar batasan sebuah kata 
sebutan, seperti yang banyak Anda miliki dalam kompleks suara getaran 
(bahasa) Anda, kira kira kami bisa menyatakan bahwa Semua hal adalah Satu, 
bahwa tidak ada polaritas, tidak ada benar atau salah, tidak ada 
ketidakharmonisan, yang ada hanya identitas. Semua adalah satu, dan itu 
adalah cinta/cahaya, cahaya/cinta, Sang Pencipta yang Tak Terbatas. 

Salah satu distorsi (area) mendasar dari Hukum Kesatuan adalah 
penyembuhan. Penyembuhan terjadi ketika kompleks pikiran / tubuh / roh 
menyadari, jauh di dalam dirinya, Hukum Kesatuan; yaitu, bahwa tidak ada 
ketidakharmonisan, tidak ada ketidaksempurnaan; bahwa semuanya lengkap 
dan utuh dan sempurna. Dengan demikian, kecerdasan tak terbatas dalam 
kompleks pikiran/tubuh/roh ini membentuk kembali ilusi tubuh, pikiran, atau 
roh ke bentuk yang selaras dengan Hukum Kesatuan. Tabib bertindak sebagai 
energizer atau katalis untuk proses yang sepenuhnya individual ini. 

Satu hal yang mungkin menarik adalah bahwa seorang yang meminta untuk 
belajar menjadi tabib harus mengambil distorsi yang dipahami sebagai 
tanggung jawab akan permintaan/penerimaan itu, sehingga ia menguasai ilmu 
penyembuhan ini. Ini adalah sebuah kehormatan/tugas yang harus 
dipertimbangkan dengan hati-hati menurut Hukum kehendak bebas sebelum 
meminta. 

4.21 PENANYA: Saya berasumsi bahwa kita harus melanjutkan besok. 

RA: Saya Ra. Asumsi Anda benar, kecuali Anda merasa bahwa ada pertanyaan 
tertentu yang diperlukan. Instrumen ini akan terpola dengan baik karena 
jangka waktu melakukan pekerjaan ini. 

4.22 PENANYA: Satu pertanyaan pendek. Apakah instrumen ini mampu 
melakukan dua sesi per hari, atau haruskah kita tetap dengan satu sesi saja? 

RA: Saya Ra. Instrumen ini mampu dua sesi sehari. Namun, ia harus 
dianjurkan untuk menjaga tubuhnya supaya tetap kuat dengan memakan 
asupannya sampai lebih banyak dari ukuran normal yang biasanya instrumen 
ini makan, ini soal materi fisik yang kita perlukan dalam berbicara. 

Lebih jauh, aktivitas instrumen ini harus dipantau untuk mencegah aktivitas 
yang berlebihan, karena aktivitas ini setara dengan kerja keras pada level fisik. 

Jika dua hal ini dipertimbangkan, maka dua sesi akan dimungkinkan. Kami 
tidak ingin menguras (energi) instrumen ini. 

4.23 PENANYA: Terima kasih, Ra. 
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RA: Saya Ra. Saya tinggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Satu 
Kecerdasan Tak Terbatas yakni adalah Sang Pencipta. Majulah dengan 
sukacita dalam kuasa dan kedamaian dari Yang Esa. Adonai. 

 



 

SESI 5 
23 JANUARI 1981 

5.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Sang Pencipta 
yang Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

5.1 PENANYA: Terakhir kali kita berkomunikasi kita berbicara tentang pelajaran 
penyembuhan. Adalah kesan saya bahwa dari apa yang Anda berikan kepada 
kami di sesi sebelumnya bahwa perlu terlebih dahulu seseorang memurnikan 
dirinya dengan disiplin dan latihan tertentu. Kemudian untuk 
menyembuhkan pasien, perlu, dengan contoh, dan mungkin latihan tertentu, 
membuat konfigurasi mental pada pasien yang memungkinkannya untuk 
menyembuhkan dirinya sendiri. Apakah saya benar? 

RA: Saya Ra. Meskipun distorsi (arah) belajar/memahami Anda pada dasarnya 
benar, pilihan kompleks suara getaran (kata-kata) Anda tidak sepenuhnya 
seakurat menurut kemungkinan bahasa ini. 

Seorang tabib dalam melakukan pekerjaanya bukanlah dengan contoh. Proses 
pengerjaan itu terjadi di dalam dan dari diri proses ini sendiri. Tabib hanyalah 
katalisator, sama seperti instrumen ini memiliki katalis yang diperlukan 
sebagai saluran bagi kata-kata kami, sekalipun begitu, dengan contoh atau 
latihan dalam bentuk apa pun, tidak perlu ada pikiran (lain) untuk pekerjaan 
ini. 

Pekerjaan penyembuhan adalah pekerjaan berantai karena itu, ia berupa pola 
penyaluran beberapa distorsi (energi) dari kecerdasan yang tak terbatas. 

5.2 PENANYA: Kami telah memutuskan untuk menerima, jika memang 
ditawarkan, kehormatan/tugas untuk belajar/mengajar praktek penyembuhan 
ini. Saya akan menanyakan langkah pertama yang harus kami lakukan untuk 
menjadi tabib yang efektif. 

RA: Saya Ra. Kita akan mulai dengan yang pertama dari tiga pokok 
ajaran/pembelajaran. 

Kita mulai dengan pembelajaran mental belajar/mengajar yang diperlukan 
untuk mengontak Kecerdasan Tanpa Batas. Prasyarat kerja mental ini adalah 
kemampuan untuk mempertahankan keheningan diri pada kondisi mantap 
ketika diminta oleh diri sendiri. Pikiran harus dibuka seperti pintu. Kuncinya 
adalah diam. 
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Di balik pintu, terdapat konstruksi hierarkis yang dapat Anda samakan dengan 
geografi dan dalam beberapa hal geometri, karena hierarki ini cukup teratur, 
yang mengandung hubungan batin. 

Untuk mulai menguasai konsep disiplin mental perlu untuk melakukan 
pemeriksaan diri. Polaritas dimensi Anda harus diinternalisasi dahulu. 

Dimana Anda menemukan kesabaran dalam pikiran Anda, Anda harus secara 
sadar menemukan juga ketidaksabaran yang sesuai dan sebaliknya. Setiap 
pemikiran yang dimiliki suatu makhluk, pada gilirannya memiliki antitesis. 
Disiplin pikiran melibatkan, pertama-tama, mengidentifikasi hal-hal yang 
Anda setujui dan hal-hal yang tidak Anda setujui dalam diri Anda sendiri, dan 
kemudian menyeimbangkan setiap muatan positif dan negatif dengan yang 
setara. Pikiran mengandung semua hal. Karena itu, Anda harus menemukan 
(keseimbangan, kesempurnaan) kelengkapan ini dalam diri Anda. 

Disiplin mental yang kedua adalah menerima (keseimbangan, kesempurnaan 
)kelengkapan ini dalam kesadaran Anda. Ini bukan dengan menjadi polaritas 
dalam kesadaran fisik Anda untuk memilah dan memilih di antara atribut-
atribut (sifat-sifat) yang ada, sehingga menimbulkan penyumbatan dan 
kebingungan dalam kompleks pikiran yang sudah terdistorsi. Setiap 
penerimaan akan memulas bagian yang banyak terdistorsi (tersumbat) yang 
dihasilkan oleh area faculty yang Anda sebut penilaian (judgement). 

Disiplin pikiran yang ketiga adalah pengulangan dari disiplin yang pertama 
tetapi dengan pandangan ke arah luar, yakni terhadap sesama entitas 
(orang/makhluk) yang ditemui. Di setiap entitas ada kelengkapan. Dengan 
demikian, kemampuan untuk memahami setiap keseimbangan itu diperlukan. 
Ketika Anda melihat kesabaran, Anda bertanggung jawab untuk 
mencerminkan kesabaran/ketidaksabaran pemahaman mental Anda. Ketika 
Anda melihat ketidaksabaran, konfigurasi mental Anda untuk pemahaman 
menjadi tidak sabar/sabar. Kami menggunakan ini sebagai contoh sederhana. 
Sebagian besar konfigurasi pikiran memiliki banyak sisi, dan pemahaman 
tentang polaritas diri, atau apa yang Anda sebut polaritas diri (orang) lain, 
dapat dan harus dipahami sebagai pekerjaan yang substil (halus dan licin). 

Langkah selanjutnya adalah penerimaan polaritas diri (orang/makhluk) lain, 
yang mencerminkan langkah kedua. 

Ini adalah empat langkah pertama belajar mengenai disiplin mental. Langkah 
kelima melibatkan pengamatan hubungan geografis dan geometris dan 
perbandingan pikiran, pikiran (orang/diri) lain, pikiran massa 
(kelompok/masyarakat), dan pikiran luar tanpa batas. 

Wilayah kedua belajar/mengajar ini adalah studi/pemahaman tentang 
kompleks tubuh. Penting untuk mengenal tubuh Anda dengan baik. Ini 
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mengenai masalah menggunakan pikiran untuk mengenal apa itu perasaan 
dan bias-bias — yang Anda sebut dengan emosi — yang mempengaruhi 
berbagai bagian kompleks tubuh Anda. Adalah perlu untuk memahami kedua 
polaritas tubuh ini dan menerimanya, mengulangi manifestasi kimia / fisiknya 
sesuai dengan apa yang telah Anda lakukan pada pikiran yang berkesadaran. 

Tubuh adalah makhluk ciptaan pikiran. Ia memiliki bias. Pertama bias 
biologis harus dipahami sepenuhnya dan kemudian bias sebaliknya diizinkan 
untuk menemukan ekspresi yang tandas dalam memahaminya. Sekali lagi, 
proses penerimaan tubuh sebagai individu yang seimbang dan terpolarisasi 
dapat dilakukan. 

Maka tugas selanjutnya adalah memperluas pemahaman ini ke tubuh orang 
lain yang Anda temui. Contoh paling sederhana dari ini adalah pemahaman 
bahwa setiap bentuk biologis pria adalah wanita; setiap bentuk biologis wanita 
adalah pria. Ini adalah contoh sederhana. Namun, dalam hampir setiap kasus 
di mana Anda berusaha memahami tubuh diri atau diri/orang lain, Anda akan 
menemukan lagi bahwa usaha penegasan ini sangat subtil dan halus yang 
diperlukan untuk memahami sepenuhnya kompleks polaritas yang dari pihak 
pihak yang terlibat. 

Saat ini kami menyarankan untuk menutup penjelasan ini (dan dilanjutkan) 
di waktu kerja berikutnya sehingga kami dapat mencurahkan waktu untuk 
(menjelaskan) area ketiga yang sepadan pentingnya. 

Kami dapat menjawab satu pertanyaan jika pertanyaan itu singkat sebelum 
kami meninggalkan instrumen ini. 

5.3 PENANYA: Apakah instrumen nyaman? Apakah ada hal lain yang akan 
meningkatkan kenyamanan instrumen? Itu saja. 

RA: Saya Ra. Lilin itu bisa diputar searah jarum jam sekitar 10° setiap sesi 
untuk meningkatkan aliran energi spiral melalui mekanisme penerimaan 
instrumen ini. Selainnya konfigurasi khusus ini baik baik saja. Tetapi kami 
meminta agar benda benda yang digunakan ini agar dipantau dengan baik 
(posisinya) dan diperiksa dari waktu ke waktu. Juga usahakan mereka tidak 
terpapar di ruang/waktu di mana ada pekerjaan yang tidak penting. 

Saya Ra. Saya meninggalkan instrumen ini dalam cinta dan cahaya dari Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Pergilah bersukacita dalam kekuatan dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 6 
24 JANUARI 1981 

6.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

6.1 PENANYA: Kami ingin melanjutkan materi kemarin. Kami harus berhenti 
sebelum [tidak terdengar]. 

RA: Saya Ra. Ini baik untuk kami. 

Kita lanjutkan sekarang dengan bidang ketiga pengajaran/pembelajaran 
tentang pengembangan kekuatan energi penyembuhan. 

Area ketiga adalah kompleks spiritual yang mewujudkan medan kekuatan dan 
kesadaran yang merupakan area paling murni dari penyimpangan kompleks 
pikiran/tubuh/roh Anda. Eksplorasi dan penyeimbangan kompleks roh 
memang menjadi bagian terpanjang dan paling halus dari 
pembelajaran/pengajaran ini. Kami anggapkan pikiran itu seperti pohon. 
Pikiran mengendalikan tubuh. Dengan pikiran yang berujung tunggal, 
seimbang, dan sadar, tubuh akan nyaman dalam bias dan distorsi apa pun 
membuatnya seimbang dengan tepat berada dalam instrumen itu, maka 
instrumenpun akan siap melanjutkan pekerjaan besarnya. 

Ini adalah kerja (elemen) angin dan api. Medan energi tubuh spiritual adalah 
jalur, atau saluran. Ketika tubuh dan pikiran reseptif dan terbuka, maka roh 
dapat menjadi pesawat ulang-alik yang berfungsi, atau menjadi komunikator, 
dari energi individu entitas yang mengalir ke atas dan aliran kreatif api dan 
angin ke bawah. 

Kemampuan penyembuhan ini, seperti kemampuan lainnya, yang disebut oleh 
instrumen ini dengan kemampuan paranormal, dipengaruhi oleh pembukaan 
jalur, atau stasiun antar-jemput energi Kecerdasan tak terbatas. Ada banyak 
pada pesawat (kompleks energi tubuh) Anda yang memiliki lubang yang acak 
atau gerbang pada area energi roh mereka, yang kadang-kadang dibuat dengan 
mengkonsumsi bahan kimia seperti, apa yang disebut oleh instrumen ini LSD, 
yang mampu, secara acak dan tanpa kontrol, membuka sumber energi. 
Mereka mungkin atau bisa jadi bukanlah entitas yang berniat melayani. 
Tujuan membuka saluran ini dengan hati-hati dan secara sadar adalah untuk 
melayani dengan cara yang lebih dapat diandalkan, dalam cara yang lebih 
umum atau biasa, seperti yang terlihat oleh kompleks penyimpangan 
penyembuh. Bagi yang lain mungkin tampak seperti mukjizat. Bagi orang 
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yang telah dengan hati-hati membuka pintu ke kecerdasan yang tak terbatas, 
ini adalah biasa; ini biasa; ini sudah seharusnya. Pengalaman hidup kemudian 
menjadi berubah dan pekerjaan/tugas besar pun berlanjut. 

Saat ini kami merasa latihan ini sudah cukup sebagai permulaan. Di waktu 
mendatang, ketika Anda merasa telah mencapai apa yang telah kami ajarkan 
sebelumnya ini, Kami akan mulai membimbing Anda ke dalam pemahaman 
yang lebih detail tentang fungsi dan penggunaan gerbang ini dalam proses 
aktifitas penyembuhan. 

6.2 PENANYA: Saya ditanya apakah mungkin bagi Tom Flaherty untuk 
menghadiri salah satu sesi komunikasi ini besok. Apakah Anda kenal entitas 
itu, Tom Flaherty? 

RA: Saya Ra. Kompleks pikiran/tubuh/roh dengan getaran suara "Tom 
Flaherty", dapat diterima. Kami memperingatkan Anda untuk hati-hati 
menginstruksikan entitas ini dalam kerangka pikirannya mengenai berbagai 
prosedur yang harus dipahami sebelum melakukan putaran lingkaran. 

6.3 PENANYA: Saya tidak begitu yakin apa yang Anda maksud dengan 
perlengkapan. 

RA: Kami merujuk pada objek simbolis yang memicu distorsi (semangat) 
instrumen ini terhadap cinta/cahaya. Penempatan dan penerimaan yang 
penuh kasih dari mereka oleh semua yang hadir adalah penting untuk 
memelihara instrumen ini. Karena itu, perlengkapan yang terlibat harus 
dijelaskan dan kehadirannya dijelaskan dalam kata-kata Anda sendiri dengan 
proses pengajaran/pembelajaran, karena Anda memiliki sikap yang tepat guna 
mendapatkan hasil yang diinginkan. 

6.4 PENANYA: Dia akan mengerti saya. Kami akan sangat berhati-hati untuk 
memberi tahu Tom sepenuhnya sebelum dia datang. Terima kasih banyak. 

Tampak bagi saya bahwa ini mungkin waktu yang tepat untuk memasukkan 
sedikit latar belakang sejarah diri Anda, mungkin informasi yang berkaitan 
dengan dari mana Anda berasal sebelum terlibat dengan planet Bumi, jika ini 
memungkinkan. 

RA: Saya Ra. Saya, dengan kompleks ingatan sosial di mana saya menjadi 
bagiannya, adalah salah satu dari mereka yang menjelajah keluar dari planet 
lain dari sistem tata surya Anda, seperti yang disebut entitas ini. Planet 
tersebut adalah yang Anda sebut Venus. Kami merupakan ras yang tua dalam 
ukuran (waktu) Anda. Ketika kami berada di dimensi keenam, fisik kami 
adalah apa yang Anda sebut emas. Kami tinggi dan agak halus. Selimut 
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kompleks tubuh fisik kami, yang Anda sebut integumen, memiliki kilau 
keemasan.1 

Dalam bentuk ini kami memutuskan untuk datang di antara bangsa Anda. 
Orang-orang Anda pada waktu itu jauh berbeda dengan kami dalam 
penampilan fisik, seperti yang Anda sebut. Kami, jadinya, tidak dapat bergaul 
dengan baik dengan penduduk dan jelas-jelas lain dari mereka. Jadi, 
kunjungan kami relatif singkat, karena kami mendapati diri kami dalam posisi 
munafik yang diakui sebagai selain diri yang lain (Asing). Ini adalah ketika 
kami membangun struktur yang Anda minati sebelumnya. 

6.5 PENANYA: Bagaimana Anda melakukan perjalanan dari Venus ke planet ini? 

RA: Kami menggunakan pikiran. 

6.6 PENANYA: Apakah mungkin untuk mengambil salah satu orang pada waktu 
itu dari planet kami dan menempatkannya di Venus? Apakah dia akan 
selamat? Apakah kondisinya banyak [tidak terdengar]? 

RA: Kondisi kepadatan ketiga tidaklah cocok bagi bentuk kehidupan Anda. 
Dimensi kelima dan keenam ini kondusif untuk 
pertumbuhan/pembelajaran/pengajaran. 

6.7 PENANYA: Bagaimana Anda bisa melakukan transisi dari Venus, dan saya 
mengasumsikan dimensi keenam, yang — apakah itu tidak terlihat ketika 
Anda sampai di sini? Apakah Anda harus mengubah dimensi Anda untuk 
berjalan di bumi? 

RA: Anda akan mengingat mengenai latihan angin. Disolusi ke dalam 
ketiadaan adalah pelarutan ke dalam kesatuan, karena tidak ada itu ketiadaan. 
Dari dimensi keenam, kita mampu memanipulasi, dengan pikiran, kecerdasan 
tak terbatas yang ada di setiap partikel cahaya, atau cahaya yang terdistorsi, 
sehingga kita dapat mengenakan diri kami dalam sebuah replika yang dapat 
terlihat dalam kepadatan ketiga dari komplek pikiran/tubuh/roh kami di 
kepadatan keenam. Kami diizinkan melakukan percobaan ini oleh Dewan 
yang menjaga planet ini. 

6.8 PENANYA: Di mana Dewan ini berada? 

RA: Dewan ini terletak di oktaf, atau dimensi [ke-] delapan dari planet 
Saturnus, mengambil tempat di area yang Anda pahami dalam istilah dimensi 
ketiga sebagai cincin. 

                                                
1 Sejumlah petunjuk tampaknya menunjukkan bahwa Ra bermaksud untuk mengatakan 

dimensi ketiga di sini, bukan keenam, termasuk informasi yang diberikan dalam sesi 6.7 dan 
karena mereka berbicara tentang "kompleks tubuh fisik" dan "integumen," yang kami tahu 
dari transmisi lain yang dalam kerapatan keenam mereka menjadi cahaya (misalnya, 8.20). 
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6.9 PENANYA: Apakah ada orang yang tampak seperti dengan yang Anda 

temukan di Bumi ini ada di planet lain di tata surya ini? 

RA: Anda meminta informasi ruang/waktu sekarang ini atau informasi ruang / 
waktu yang berkelanjutan? 

6.10 PENANYA: Keduanya. 

RA: Pada suatu waktu / ruang, di masa lalu Anda, ada populasi makhluk 
kepadatan ketiga di sebuah planet yang berada di dalam tata surya Anda. Ada 
berbagai nama dimana planet ini dinamai. Kompleks suara getaran yang 
paling sering digunakan oleh orang-orang Anda adalah Maldek. Entitas-entitas 
ini, menghancurkan ruang planet mereka, sehingga terpaksa mencari ruang 
untuk diri mereka sendiri di kepadatan ketiga ini, yang merupakan satu-
satunya di tata surya pada waktu / ruang ini, juga kepadatan yang cocok dan 
mampu menawarkan pelajaran yang diperlukan untuk mengurangi distorsi 
pikiran/ tubuh/roh mereka sehubungan dengan Hukum Kesatuan. 

6.11 PENANYA: Bagaimana mereka datang ke sini? 

RA: Mereka datang melalui proses panen dan diinkarnasi melalui proses 
inkarnasi dari lingkungan Anda yang lebih tinggi dalam kepadatan ini. 

6.12 PENANYA: Berapa lama hal ini terjadi, dalam (ukuran) tahun-tahun kita? 

RA: Saya mengalami kesulitan berkomunikasi dengan instrumen ini. Kita 
harus memperdalam keadaannya. 

Ini terjadi kira-kira lima ratus ribu [500.000] tahun Anda yang lalu. 

6.13 PENANYA: Terima kasih. Apakah semua populasi bumi pada waktu itu — 
populasi manusia di bumi — semuanya berasal dari Maldek? 

RA: Saya Ra. Ini adalah pertanyaan baru dan patut mendapat tempat 
tersendiri. Orang-orang yang dipanen ke bumi Anda dari bola planet yang 
dikenal sebelum pembubarannya, bagi rakyat Anda sebagai Maldek atau nama 
lain yang ada, yang berinkarnasi, banyak tinggal di kulit bumi Anda daripada 
di atasnya. Populasi planet Anda terdiri dari berbagai kelompok yang dipanen 
dari dimensi kedua dan dimensi ketiga yang diulang lainnya. Di awal bumi 
Anda tidak semua (manusia berasal dari) satu ras atau latar belakang. 
Pengalaman yang Anda rasakan ini unik dalam kerangka kontinum waktu / 
ruang ini. 

6.14 PENANYA: Saya pikir akan tepat untuk mengetahui bagaimana Hukum 
Kesatuan bertindak dalam proses transfer makhluk makhluk itu ke planet ini 
dan tindakan (yang disebut dengan) Panen ini (Harvest). 

RA: Saya Ra. Hukum Kesatuan menyatakan secara sederhana bahwa segala 
sesuatu adalah satu, bahwa semua makhluk adalah satu. Ada pedoman 
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perilaku dan bentuk pemikiran tertentu yang selaras dengan pemahaman dan 
praktik hukum ini. Mereka yang, setelah menyelesaikan satu siklus 
pengalaman, menunjukkan berbagai tingkat distorsi (penyelewengan) 
pemahaman hukum ini dengan pemikiran dan tindakan, mereka akan 
dipisahkan sesuai pilihan mereka sendiri ke dalam distorsi (area) getaran yang 
paling nyaman bagi komplek pikiran / tubuh / jiwa mereka. 

Proses ini dijaga, atau diawasi, oleh makhluk-makhluk yang memelihara, yang 
sangat dekat distorsi (arah) mereka dengan Hukum Kesatuan, kendatipun 
memiliki distorsi terhadap layanan aktif. 

Dengan demikian, ilusi itu diciptakan dengan Cahaya, atau lebih tepatnya, 
cahaya / cinta. Ini ada dalam berbagai tingkat intensitas. Kompleks roh dari 
setiap entitas yang dipanen bergerak di sepanjang garis cahaya sampai cahaya 
menguat dan sangat mencolok, pada saat itulah entitas itu berhenti. Entitas ini 
mungkin baru saja mencapai kepadatan ketiga atau mungkin sangat-sangat 
dekat dengan akhir dari kompleks getaran distorsi cahaya / cinta ketiga. 
Namun demikian, mereka yang termasuk dalam oktaf cahaya/cinta yang 
intensif ini kemudian mengalami siklus besar di mana peluangnya banyak 
untuk menemukan distorsi yang melekat pada setiap entitas dan, yang 
kemudian membuat berkurangnya distorsi ini. 

6.15 PENANYA: Berapa lamanya, dalam ukuran tahun-tahun kami, salah satu 
siklus ini saat ini? 

RA: Satu siklus utama adalah kira-kira dua puluh lima ribu [25.000] tahun 
Anda. Ada tiga siklus dari basis ini di mana mereka yang telah mengalami 
kemajuan dapat dipanen. Pada akhir tiga siklus utama — yaitu, kira-kira 
antara tujuh puluh lima dan tujuh puluh enam ribu [75- 76.000] tahun Anda 
— semua akan dipanen terlepas dari ukuran kemajuan mereka, karena selama 
waktu itu planet itu sendiri telah bergerak melalui bagian yang bermanfaat 
dari dimensi tersebut dan mulai berhenti berguna bagi mereka yang tingkat 
getarannya masih rendah dalam ukuran kepadatan itu. 

6.16 PENANYA: Bagaimana posisi planet ini sehubungan dengan perkembangan 
siklus ini? 

RA: Saya Ra. Bola (bumi) ini, pada saat ini, dalam getaran dimensi keempat. 
Materinya cukup membingungkan karena kompleks ingatan masyarakat yang 
tertanam dalam kesadarannya. Itu tidak membuat transisi yang mudah kepada 
getaran yang (telah) diisyaratkan. Oleh karena itu, itu akan dijemput dengan 
ketidaknyamanan. 

6.17 PENANYA: Apakah ketidaknyamanan ini akan terjadi dalam beberapa tahun? 

RA: Saya Ra. Ketidaknyamanan ini, atau kompleks getaran yang tidak 
harmonis, telah dimulai beberapa tahun Anda di masa lalu. Itu akan terus 
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berlanjut untuk jangka waktu sekitar tiga oh, tiga puluh [30], dari tahun-
tahun Anda. 

6.18 PENANYA: Setelah periode tiga puluh tahun ini saya mengasumsikan kita 
akan menjadi planet dengan dimensi keempat atau kepadatan keempat. 
Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

6.19 PENANYA: Apakah mungkin untuk memperkirakan berapa persen populasi 
saat ini yang akan menghuni planet dengan kepadatan keempat? 

RA: Pemanenan belum terjadi, jadi estimasi ini tidak akan berarti. 

6.20 PENANYA: Apakah fakta bahwa kita berada dalam masa transisi ini sekarang 
ada hubungannya dengan alasan bahwa Anda telah membuat informasi Anda 
tersedia untuk populasi kami? 

RA: Saya Ra. Kami telah berjalan di antara orang-orang Anda. Kami ingat. 
Kami mengingat kesedihan. Kami telah melihat banyak hal. Kami telah 
mencari instrumen dengan parameter distorsi yang tepat di kompleks 
pikiran/tubuh/roh dan (mencoba) mendukung dan memahami kompleks 
pikiran/tubuh/roh kelompok kelompok kalian untuk menerima informasi ini 
dengan distorsi seminimal mungkin dan keinginan semaksimal mungkin 
untuk melayani (kalian) selama beberapa tahun Anda. 

Jawaban singkatnya, adalah ya. Namun, kami ingin Anda tahu bahwa dalam 
ingatan kami, kami berterima kasih kepada kalian. 

6.21 PENANYA: Pesawat berbentuk cakram yang kami sebut UFO. . . beberapa 
dari mereka dikatakan berasal dari planet Venus. Apakah semua ini pesawat 
Anda? 

RA: Saya Ra. Kami telah menggunakan kristal untuk berbagai keperluan. 
Pesawat yang Anda gunakan belum digunakan oleh kami di ruang/waktu 
Anda saat ini. Namun, kami telah menggunakan kristal dan bentuk lonceng di 
masa lalu ilusi Anda. 

6.22 PENANYA: Berapa tahun yang lalu di masa lalu, Anda menggunakan pesawat 
berbentuk lonceng untuk datang ke sini? 

RA: Saya Ra. Kami telah mengunjungi bangsa Anda delapan belas ribu 
[18.000] tahun Anda yang lalu dan tidak mendarat lagi; kemudian pada 
sebelas ribu [11.000] tahun yang lalu. 

6.23 PENANYA: Foto-foto dari pesawat berbentuk lonceng dan laporan kontak 
dari Venus ada kurang dari tiga puluh tahun yang lalu. Apakah Anda memiliki 
pengetahuan tentang laporan ini? 
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RA: Saya Ra. Kami memiliki pengetahuan tentang Kesatuan selama kami 
menjelajah waktu/ruang Anda saat ini. Kita bukan lagi dari Venus. Namun, 
ada bentuk pemikiran yang dibuat di antara umat Anda pada saat kami 
berjalan di antara masyarakat Anda. Ingatan dan bentuk-pikiran yang 
diciptakan itu adalah bagian dari kompleks memori-masyarakat Anda. 
Kesadaran massa ini, sebagaimana Anda menyebutnya, menciptakan 
pengalaman sekali lagi bagi mereka yang meminta pengalaman seperti itu. 
Populasi Venus saat ini tidak lagi di kepadatan keenam. 

6.24 PENANYA: Apakah ada UFO yang saat ini dilaporkan berasal dari planet lain 
di sini saat ini, atau apakah Anda memiliki pengetahuan ini? 

RA: Saya adalah salah satu anggota Konfederasi Planet dalam pelayanan 
terhadap Sang Pencipta yang Tidak Terbatas. Ada sekitar lima puluh tiga 
peradaban yang terdiri dari sekitar lima ratus kompleks kesadaran planet di 
Konfederasi ini. Konfederasi ini berisi orang-orang dari planet Anda sendiri 
yang telah mencapai dimensi di atas ketiga Anda. Ini berisi entitas planet 
dalam tata surya Anda, dan berisi entitas dari planet dari galaksi lain. Ini 
adalah Konfederasi sejati karena anggotanya tidak sama, tetapi bersekutu 
dalam pelayanan sesuai dengan Hukum Kesatuan. 

6.25 PENANYA: Apakah ada dari mereka yang datang ke sini dengan pesawat 
ruang angkasa, di masa lalu, katakanlah, tiga puluh tahun? 

RA: Saya Ra. Kami harus menyatakan bahwa informasi ini tidak penting. Jika 
Anda akan memahami hal ini, kami merasa bahwa informasi tersebut dapatlah 
diterima. Hukum Kesatuan adalah hal yang ingin kami ungkapkan di sini. 
Namun saja, kami akan menjawab mengenai hal ini. 

Setiap entitas planet yang ingin muncul dalam distorsi ruang/dimensi; dimensi 
ketiga Anda akan meminta izin untuk menembus (tabir) karantina, 
sebagaimana Anda menyebutnya, lalu muncul di hadapan masyarakat Anda. 
Alasan dan tujuan kemunculan ini bisa dipahami untuk diterima atau ditolak. 
Ada sebanyak lima belas entitas Konfederasi di langit Anda pada suatu waktu; 
yang lain tersedia untuk Anda melalui pemikiran. 

Saat ini ada tujuh yang beroperasi dengan pesawat UFO di kepadatan Anda. 
Tujuannya sangat sederhana: untuk memungkinkan entitas-entitas di planet 
Anda menjadi sadar akan “ketak-terhinggaan” yang sering kali paling baik 
diungkapkan kepada mereka yang kurang mengerti sebagai yang sesuatu yang 
misterius atau tidak diketahui (the unknown) 

6.26 PENANYA: Saya sepenuhnya menyadari bahwa Anda terutama tertarik untuk 
menyebarkan Hukum Kesatuan. Namun, penilaian saya — mungkin salah — 
bahwa untuk menyebarluaskan materi ini, perlu memasukkan pertanyaan-
pertanyaan seperti yang baru saja saya tanyakan dengan tujuan menciptakan 
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penyebaran seluas mungkin dari materi tersebut. Jika ini bukan menjadi 
tujuan, saya dapat membatasi pertanyaan saya hanya pada penerapan Hukum 
Kesatuan. Tetapi saya mengerti bahwa saat ini kita bertujuan untuk 
menyebarkan materi ini secara luas. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Persepsi ini hanya sedikit terdistorsi dalam 
pemahaman/pembelajaran Anda. Kami berharap Anda melanjutkan 
sebagaimana yang Anda anggap pantas. Disini adalah tempatmu. Kami, dalam 
memberikan informasi ini, mendapati distorsi (arahan) memberi pemahaman 
mengenai tujuan kami bukan hanya pada menawarkan informasi semata, 
tetapi juga penekanan pada kepentingan relatifnya sesuai dengan distorsi 
persepsi kami. Dengan demikian, Anda akan menemukan pernyataan kami, 
kadang-kadang, menyiratkan bahwa suatu pertanyaan tidak penting. Ini 
adalah persepsi kami bahwa pertanyaan yang diberikan adalah tidak penting. 
Namun demikian, kecuali pada pertanyaan yang mengandung potensi 
jawaban yang bisa melanggar kehendak bebas, kami (akan tetap) memberikan 
jawaban kami. 

6.27 PENANYA: Terima kasih banyak. Kami tidak ingin membuat instrumen ini 
kelelahan. Sekarang sudah jauh melebihi waktu kerja normal. Bisakah Anda 
memberi tahu saya kondisi instrumen? 

RA: Instrumen ini seimbang karena perawatan Anda. Namun, kendaraan 
fisiknya semakin kaku. 

6.28 PENANYA: Dalam hal itu mungkin kita harus melanjutkan di lain waktu. 

RA: Kami setuju. Karena itu, kecuali jika Anda memiliki pertanyaan singkat, 
kami akan pergi. 

6.29 PENANYA: Satu-satunya pertanyaan yang saya miliki adalah bahwa saya 
harus berasumsi karena Leonard ada di sini ketika Anda pertama kali 
melakukan kontak, itu akan menjadi cocok baginya untuk berada di sini 
sebagai Tom. Apakah ini benar? 

RA: Ini benar dan untuk melengkapi jumlah mereka yang saat ini dapat 
datang juga yang cocok. Sekali lagi, ingat instruksi yang diberikan untuk 
persiapan bagi kompleks suara getaran, Tom. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Pergilah bersukacita dalam kekuatan dan kedamaian Sang 
Pencipta. Adonai. 



 

SESI 7 
25 JANUARI 1981 

7.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta Tanpa 
Batas kita. Saya berkomunikasi sekarang. 

7.1 PENANYA: Anda menyebutkan bahwa Anda adalah anggota Konfederasi 
Planet. Jalan layanan apa, atau layanan semacam apa yang tersedia pada 
anggota Konfederasi? Bisakah Anda menggambarkan beberapa dari mereka? 

RA: Saya Ra. Saya berasumsi bahwa Anda ingin layanan yang ditawarkan oleh 
Konfederasi melalui kami, bukan layanan apa saja yang tersedia untuk kami 
dapat gunakan. 

Layanan yang tersedia yang kami tawarkan kepada mereka yang memanggil 
kami setara dengan kuadrat distorsi/kebutuhan panggilan itu dibagi dengan, 
atau diintegrasikan dengan, dasar Hukum Kesatuan dalam distorsi yang 
menunjukkan kehendak bebas dari mereka yang tidak mengetahui kesatuan 
ciptaan. 

7.2 PENANYA: Dari sini saya mengasumsikan bahwa kesulitan yang Anda miliki 
untuk menghubungi planet ini saat ini adalah karena berbagai macam 
campuran orang-orang di sini — beberapa menyadari persatuan, beberapa 
tidak, dan karena alasan ini Anda tidak dapat datang secara terbuka atau 
memberikan bukti kontak Anda. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Seperti yang baru saja kami ulangi melalui instrumen ini, kami 
harus mengintegrasikan semua bagian dari kompleks memori sosial Anda yang 
bentuk ilusinya sangat terdisintegrasi. Maka sejatinya, produk ini dapat dilihat 
sebagai batas kemampuan kami dalam usaha melayani ini. 

Kami beruntung bahwa Hukum Pelayanan berkuadrat tepat dengan (energi) 
Keinginan mereka yang memanggil. Kalau tidak, kami tidak akan bisa dalam 
keberadaan di waktu/ruang ini, dalam rangkaian ilusi seperti sekarang ini. 
Singkatnya, Anda pada dasarnya benar. Pikiran/Anggapan “tidak mampu” 
bukanlah bagian dari bentuk dasar pemikiran kompleks kami terhadap rakyat 
Anda, tetapi lebih merupakan pertimbangan maksimal dari apa yang 
mungkin. 

7.3 PENANYA: Dengan kuadrat, maksud Anda bahwa jika sepuluh orang 
memanggil, Anda dapat menghitungnya dengan, ketika membandingkannya 
dengan rasio planet orang, (Misal) 100 orang, kuadrat sepuluh, mendapat 
100? Apakah itu benar? 
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RA: Saya Ra. Ini salah. Kuadratnya berurutan - satu, dua, tiga, empat, masing-
masing kuadrat dengan angka berikutnya. 

7.4 PENANYA: [Tidak terdengar] gunakan contoh. Jika sepuluh, hanya sepuluh, 
entitas di Bumi yang memerlukan layanan Anda, bagaimana Anda 
menghitung panggilan mereka menggunakan aturan kuadrat ini? 

RA: Kita akan kuadratkan sepuluh kali berurutan, menaikkan jumlahnya ke 
kuadrat kesepuluh. 

7.5 PENANYA: Apa hasil dari perhitungan ini? 

RA: [jeda 24 detik] Hasilnya sulit ditransmisikan. Sekitar seribu dua belas 
[1.012], kira-kira. Entitas yang memanggil terkadang tidak sepenuhnya 
menyatu dalam panggilan mereka, dan dengan demikian kuadratnya sedikit 
kurang. Dengan demikian, ada kerugian statistik selama periode panggilan. 
Namun, mungkin Anda dapat melihat informasi ini dengan cara mengoreksi 
mekanisme kuadrat. 

7.6 PENANYA: Dan ada berapa banyak entitas saat ini yang memanggil Anda 
dari planet Bumi untuk layanan Anda? 

RA: Saya dipanggil secara pribadi oleh 352.000 [352.000]. Konfederasi, dalam 
seluruh spektrum kompleks entitasnya, disebut oleh enam ratus tiga puluh dua 
juta [632.000.000] kompleks pikiran/tubuh/roh Anda. Angka-angka ini telah 
disederhanakan. 

7.7 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya apa hasil penerapan Hukum 
Kuadrat terhadap angka-angka itu? 

RA: Jumlahnya kurang berarti dalam artian terbatas karena ada banyak, 
banyak digit. Namun, itu merupakan panggilan yang hebat yang kita dan 
semua ciptaan rasakan dan dengar seolah-olah entitas kita sendiri terdistorsi 
menuju kesedihan yang hebat dan luar biasa. Itu menuntut layanan kami. 

7.8 PENANYA: Pada titik apa pemanggilan ini cukup bagi Anda untuk secara 
terbuka datang kepada orang-orang di Bumi ini? Berapa jumlah entitas di 
Bumi yang diperlukan untuk memanggil Konfederasi? 

RA: Saya Ra. Kami tidak menghitung kemungkinan mendatangi di antara 
masyarakat Anda dengan jumlah panggilan, tetapi dengan konsensus di antara 
seluruh kompleks memori masyarakat yang telah menyadari Kesadaran Tanpa 
Batas dari semua hal. Ini hanya mungkin terjadi di antara orang-orang Anda 
yang dalam keadaan terisolasi. 

Dalam kasus di mana kompleks ingatan sosial, yang merupakan hamba dari 
Sang Pencipta, melihat situasi ini, ia lalu memiliki gagasan untuk bagaimana 
membantu dengan cara yang tepat yang dapat dilakukan di antara umat Anda. 
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Kompleks memori sosial yang menginginkan proyek ini kemudian 
mengajukannya ke hadapan Dewan Saturnus. Jika disetujui, karantina 
dicabut. 

7.9 PENANYA: Saya punya pertanyaan di sini, saya yakin, mengenai Dewan yang 
disebutkan Jim. Siapakah anggotanya, dan bagaimana fungsi Dewan ini? 

RA: Saya Ra. Anggota Dewan meliputi perwakilan dari Konfederasi juga 
mereka yang dari tingkat getaran bidang astral Anda yang bertanggung jawab 
atas kepadatan ketiga Anda. Nama-nama itu tidak penting karena tidak ada 
nama. Kompleks pikiran/tubuh/roh Anda meminta nama, dan karenanya, 
dalam banyak kasus, kompleks suara getar yang sesuai dengan distorsi getaran 
masing-masing entitas digunakan. Namun, konsep nama bukan bagian dari 
Dewan. Jika nama diminta, kami akan mencobanya. Namun, tidak semua 
memilih nama. 

Jumlahnya, Dewan yang berkedudukan tetap— meski berbeda-beda 
anggotanya dengan cara menyeimbangkan ketidakteraturan yang terjadi, — 
adalah sembilan. Itu disebut Dewan Sembilan. Untuk mendukung Dewan ini, 
ada dua puluh empat entitas yang menawarkan diri mereka untuk 
melayani/membantu seperti yang diminta. Entitas-entitas ini dengan setia 
mengawasi dan telah disebut sebagai Para Penjaga atau Wali (Guardian). 

Dewan ini beroperasi melalui, apa yang Anda sebut, kontak telepati dengan 
persatuan atau kesatuan dari kesembilan dewan tadi, distorsi-distorsi ini 
menyatu secara harmonis sehingga Hukum Kesatuan dapat muncul dengan 
mudah. Ketika ada kebutuhan akan pemikiran, Dewan ini mempertahankan 
kompleks distorsi dari kebutuhan ini, dan menyeimbangkannya seperti yang 
telah dijelaskan, dan kemudian merekomendasikan apa yang dianggap sebagai 
tindakan yang tepat. Ini termasuk: satu, tugas mengakui kompleks ingatan 
sosial itu ke Konfederasi; dua, menawarkan bantuan kepada mereka yang tidak 
yakin tahu bagaimana membantu kompleks ingatan sosial yang meminta 
bantuan itu, dengan cara yang sesuai untuk panggilan tersebut, hukum-
hukumnya, dan jumlah orang yang memanggil/meminta bantuan itu 
(termasuk mereka yang melawan jenis panggilan itu); tiga, pertanyaan internal 
di Dewan ditentukan. 

Ini adalah tugas utama Dewan. Mereka, jika ragu, dapat menghubungi kedua 
puluh empat Penjaga/Wali yang kemudian menawarkan konsensus 
penilaian/pemikiran kepada Dewan. Dewan kemudian dapat 
mempertimbangkan kembali pertanyaan apa pun. 

7.10 PENANYA: Apakah Dewan Sembilan ini adalah The nine yang sama dengan 
yang disebutkan dalam buku ini? [Penanya memberi isyarat kepada Uri oleh 
Andrija (Henry) Puharich.] 
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RA: Saya Ra. Dewan Sembilan ini telah diperkenalkan dalam bentuk semi-
non distortif oleh dua sumber utama: Satu, yang dikenal dalam penamaan 
Anda sebagai Markus, Dua, yang dikenal dalam penamaan Anda sebagai 
Henry. Dalam kasus pertama, saluran ini menjadi seorang penulis. Yang 
satunya lagi, saluran ini bukan seorang penulis. Namun saja, tanpa bantuan 
dari si penulis, energi (tak terbatas) tidak akan pernah sampai ke saluran yang 
lainnya. 

7.11 PENANYA: Nama-nama yang Anda bicarakan, apakah mereka Mark Probert 
dan Henry Puharich? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

7.12 PENANYA: Saya tertarik pada penerapan Hukum Kesatuan karena berkaitan 
dengan (hukum) kehendak bebas dan apa yang saya sebut sebagai ‘iklan’ yang 
dilakukan oleh UFO dengan mengontak planet ini. Artinya, Dewan telah 
mengizinkan tabir karantina untuk disingkap berkali-kali selama tiga puluh 
tahun terakhir. Bagi saya ini adalah bentuk ‘iklan/publikasi’ terhadap apa yang 
kita lakukan saat ini yakni membuat lebih banyak orang ‘terbangun’. Apakah 
saya benar? 

RA: Saya Ra. Dibutuhkan sejumlah penguraian konseptualisasi kompleks 
mental Anda untuk mereformasi permintaan Anda untuk mendapat respons 
yang sesuai. Tolong bersabar dengan kami. 

Dewan Saturnus tidak mengizinkan pemecahan karantina dalam kontinum 
waktu / ruang yang Anda sebutkan. Ada sejumlah pendaratan yang terjadi. 
Sebagian dari pendaratan ini adalah pesawat milik bangsamu sendiri. Sebagian 
lain adalah entitas yang Anda kenal sebagai grup Orion. 

Kedua, ada izin yang diberikan, bukan untuk tinggal di antara Anda, tetapi 
untuk tampil dalam kapasitas sebagai Bentuk-Pikiran bagi mereka yang 
memiliki mata untuk melihat. 

Ketiga, Anda benar dalam mengasumsikan bahwa izin diberikan pada 
waktu/ruang ketika perangkat nuklir pertama Anda dikembangkan dan 
digunakan untuk anggota Konfederasi untuk melayani rakyat Anda 
sedemikian rupa sehingga menimbulkan sebuah titik misteri. Ini yang Anda 
maksud dengan iklan/publikasi dan benar. 

Kualitas Misteri dan kejadian apa saja yang tidak diketahui yang diizinkan 
untuk kita tawarkan memiliki niat yang diharapkan dapat membuat rakyat 
Anda sadar akan kemungkinan yang tak terbatas. Ketika orang-orangmu 
memahami ketidakterbatasan, maka, dan hanya dengan begitu, pintu gerbang 
menuju Hukum Kesatuan bisa terbuka. 
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7.13 PENANYA: Anda menyebutkan bahwa orang-orang kami sendiri dan orang-
orang dari Orion datang ke sini. Bisakah Anda menjelaskannya? 

RA: Saya Ra. Kompleks pikiran Anda tidak cocok dengan kompleks suara 
getaran Anda. Kami tidak dapat merespons. Silakan ulas lagi pertanyaan Anda. 

7.14 PENANYA: Saya hanya akan bertanya tentang Orion. Anda menyebut Orion 
sebagai sumber dari beberapa kontak UFO. Bisakah Anda memberi tahu saya 
sesuatu tentang kontak itu, tujuannya? 

RA: Saya Ra. Pertimbangkan, jika Anda mau, contoh sederhananya niat 
buruk/baik. Contohnya adalah Adolf, (nama) Ini adalah (sebagaimana dengan 
yang ada pada) kompleks suara getaran Anda. Tujuannya adalah untuk 
menyatukan dan memisahkan kompleks distorsi yang disebut dengan 
“kalangan elite” dari kompleks memori sosial saat itu, dan kemudian dengan 
berbagai efek memperbudak mereka yang dipandang sebagai distorsi “bukan-
elit”. Ada kemudian sebuah konsep yang menempel pada komplek sosial 
memori kemudian menyianginya dan menambahkannya ke dalam distorsi 
pemikiran yang oleh kelompok Orion disebut sebagai kekaisaran. 

Masalah yang dihadapi mereka adalah bahwa mereka menghadapi banyak 
energi acak yang dikeluarkan oleh konsep pemisahan. Ini menyebabkan 
mereka menjadi rentan karena distorsi di antara anggota mereka sendiri tidak 
harmonis. 

7.15 PENANYA: Ada pada kepadatan berapa kelompok Orion itu? 

RA: Saya Ra. Seperti Konfederasi, kepadatan kesadaran massa yang 
membentuk kelompok itu beragam.  

Ada sedikit kepadatan ketiga, lebih besar jumlahnya di kepadatan keempat, 
jumlah yang sama besar di kepadatan kelima1 dan sangat sedikit entitas 
kepadatan keenam yang ada di organisasi ini. Jumlah mereka mungkin 
sepersepuluh dari kami pada setiap titik dalam ruang/waktu kontinum karena 
masalah entropi spiritual menyebabkan mereka mengalami disintegrasi 
konstan dari memori sosial mereka. 

Kekuatan mereka sama dengan kita. Hukum Kesatuan tidak memandang 
sebelah mata pada terang atau kegelapan tetapi tersedia untuk (orientasi) 
melayani orang lain dan melayani diri sendiri. Namun, layanan kepada orang 
lain menghasilkan layanan untuk diri sendiri, sehingga menjaga dan lebih 
menyelaraskan distorsi entitas-entitas yang mencari Kecerdasan Tak terbatas 
melalui disiplin ilmu ini. 

                                                
1 Ini kurang begitu jelas dan tergantung pada interpretasi masing masing, tetapi informasi 

tentang jumlah entitas kepadatan kelima yang meliputi kelompok Orion dapat bertentangan 
dengan informasi yang diberikan dalam 48.6. 
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Mereka yang mencari Kecerdasan Tak terbatas melalui penggunaan layanan 
untuk diri sendiri menciptakan jumlah kekuatan yang sama tetapi, seperti 
yang kami katakan, mengalami kesulitan terus-menerus karena konsep 
pemisahan yang tersirat dalam manifestasi layanan kepada diri yang 
melibatkan kekuasaan atas orang lain. Ini melemahkan dan akhirnya 
menghancurkan energi yang dikumpulkan oleh kompleks pikiran / tubuh / 
roh yang memanggil kelompok Orion dan kompleks sosial memori yang 
membentuk kelompok Orion. 

Perlu dicatat, dan dengan hati-hati untuk direnungkan, dan diterima, bahwa 
Hukum Kesatuan tersedia untuk setiap kompleks ingatan sosial yang telah 
memutuskan untuk berjuang bersama untuk setiap penggapaian tujuan, baik 
itu (yang berorientasi pada) melayani orang lain atau untuk melayani diri 
sendiri. Undang-Undangnya, yang merupakan distorsi mendasar dari Hukum 
Kesatuan ini, kemudian diterapkan dalam operasi, dan ilusi ruang/waktu yang 
digunakan sebagai media untuk pengembangan hasil dari pilihan-pilihan yang 
dibuat secara bebas. 

Dengan demikian semua entitas belajar, apa pun yang mereka cari. Semua 
mempelajari hal yang sama, beberapa dengan cepat, beberapa dengan lambat. 

7.16 PENANYA: Gunakan sebagai contoh kelompok kepadatan kelima atau 
komplek memori sosial kelompok Orion, ada pada kepadatan keberapa 
mereka sebelumnya, sebelum mereka menjadi kepadatan kelima? 

RA: Saya Ra. Kemajuan kepadatan itu berurutan. Kompleks memori sosial 
kepadatan kelima akan terdiri dari kompleks pikiran / tubuh / roh yang 
dipanen dari kepadatan keempat. Kemudian kompleks konglomerat atau 
massa pikiran / tubuh / roh melakukan perpaduannya, dan hasilnya adalah 
berbagai kemungkinan kombinasi distorsi yang tak terhingga jumlahnya. 

7.17 PENANYA: Saya mencoba memahami bagaimana suatu kelompok seperti 
kelompok Orion ini akan maju. Saya berpendapat bahwa pemahaman yang 
lebih dekat tentang Hukum Kesatuan menciptakan Kondisi Penerimaan dapat 
bergerak maju, katakanlah, dari kepadatan ketiga kami ke yang keempat 
seperti dalam transisi kami sekarang. Dan saya mencoba memahami 
bagaimana hal itu mungkin terjadi - jika Anda berada di kelompok Orion dan 
menuju ke arah layanan diri sendiri - bagaimana Anda akan maju, katakanlah, 
dari kepadatan ketiga ke keempat. Pembelajaran apa yang diperlukan untuk 
itu? 

RA: Saya Ra. Ini adalah pertanyaan terakhir panjang untuk instrumen ini saat 
ini. 

Anda akan ingat bahwa kami masuk ke beberapa detail tentang bagaimana 
mereka yang tidak berorientasi mencari layanan untuk orang lain, namun 
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demikian, menemukan dan dapat menggunakan pintu gerbang ke Kecerdasan 
Tak Terbatas. Ini terjadi di semua kepadatan di oktaf-oktaf yang ada (dan kita 
ketahui). Kita tidak dapat berbicara untuk oktaf yang lebih tinggi dari kita, 
seperti yang akan Anda katakan, dalam kuantum atau oktaf keberadaan 
berikutnya. 

Demikianlah, ini berlaku untuk oktaf kepadatan ini. Makhluk dipanen karena 
mereka dapat melihat dan menikmati cahaya/cinta dari kepadatan yang sesuai. 
Mereka yang telah menemukan cahaya/cinta, cinta/cahaya ini, kemudian tidak 
memanfaatkan keinginannya untuk melayani, bagaimanapun juga oleh 
Hukum Kehendak Bebas, memiliki hak untuk menggunakan cahaya / cinta 
itu untuk tujuan apa pun. 

Juga, dapat dimasukkan bahwa ada sistem studi yang memungkinkan para 
pencari perpecahan ini bisa mendapatkan pintu gerbang ini. Pelajaran ini sama 
sulitnya dengan yang telah kami jelaskan kepada Anda sebelumnya, tetapi ada 
orang-orang dengan ketekunan untuk mengejar penelaahan sama seperti Anda 
berhasrat untuk menempuh jalan yang sulit untuk mencari tahu agar dapat 
melayani. 

Distorsi terletak pada fakta bahwa mereka yang berusaha untuk melayani diri 
dilihat oleh Hukum Kesatuan sama persis dengan mereka yang berusaha 
untuk melayani orang lain, karena bukankah semuanya adalah satu? Melayani 
diri sendiri dan melayani orang lain adalah metode ganda untuk mengatakan 
hal yang sama, jika Anda dapat memahami esensi dari Hukum Kesatuan. 

Saat ini kami akan menjawab pertanyaan singkat apa pun yang mungkin Anda 
miliki. 

7.18 PENANYA: Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman? 

RA: Saya Ra. Ada sedikit penyesuaian yang mungkin bisa Anda lakukan. 
Bagaimanapun juga, kami sekarang dapat menggunakan instrumen ini dengan 
distorsi yang minimal tanpa membuat instrumen ini kelelahan yang signifikan. 

Apakah Anda ingin bertanya lebih lanjut? 

7.19 PENANYA: Kami tidak ingin terlalu melelahkan instrumen. Terima kasih 
banyak. Itu sangat membantu. Kami akan melanjutkan di sesi berikutnya 
dengan mengambil poin ini. Saya percaya bahwa saya mulai memahami 
perkembangannya. Terima kasih banyak. 

RA: Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Majulah kemudian bersukacita dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 8 
26 JANUARI 1981 

8.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

8.1 PENANYA: Saya punya pertanyaan tentang apa yang saya sebut sebagai 
“iklan-promosinya” Konfederasi. Itu ada hubungannya dengan kehendak 
bebas. Ada beberapa kontak tertentu yang diizinkan, seperti yang saya pahami, 
oleh Dewan, tetapi ini terbatas karena kehendak bebas dari mereka yang tidak 
berorientasi sedemikian rupa sehingga mereka mungkin menginginkan 
kontak. Materi yang kami lakukan sekarang akan disebarluaskan. Penyebaran 
materi ini akan tergantung pada keinginan sejumlah kecil orang di planet ini. 
Banyak orang di planet ini sekarang menginginkan materi ini, tetapi meskipun 
kami menyebarluaskannya, mereka tidak akan sadar bahwa materi ini tersedia. 
Apakah ada kemungkinan menciptakan efek yang saya sebut iklan, atau ini 
bertentangan dengan prinsip kehendak bebas? 

RA: Saya Ra. Pertimbangkan, jika Anda mau, jalan yang telah ditempuh 
kompleks pengalaman-hidup Anda. Pertimbangkan kebetulan-kebetulan dan 
keadaan aneh yang ada dimana satu hal menuntun pada hal yang berikutnya. 
Pertimbangkan ini dengan baik. Setiap entitas akan menerima peluang yang 
dibutuhkan masing-masing. 

Sumber informasi ini tidak memiliki kegunaan dalam kompleks pengalaman-
hidup masing-masing dari orang-orang di antara Anda yang mencari 
(informasi/kebenaran). Dengan demikian iklan promosi tersebut bersifat 
umum dan tidak dirancang untuk menunjukkan pada materi tertentu tetapi 
hanya untuk menyarankan aspek noumenal dari ilusi (kehidupan). 

8.2 PENANYA: Ada beberapa materi kemarin yang akan saya bacakan, di mana 
Anda berkata, “Ada sejumlah pendaratan yang terjadi. Sebagian dari 
pendaratan ini adalah (pesawat) milik bangsamu; beberapa adalah dari entitas 
yang Anda kenal sebagai kelompok Orion. Pertanyaan pertama saya adalah 
apa yang Anda maksud dengan "pendaratan ini adalah (pesawat) dari 
bangsamu "? 

RA: Saya Ra. Bangsa Anda, pada waktu/ruang saat ini, memiliki pencapaian 
teknologi, yang Anda menyebutnya demikian, untuk dapat membuat dan 
menerbangkan pesawat dengan bentuk dan jenis yang Anda kenal sebagai 
benda terbang tak dikenal (UFO). Sayangnya menurut tingkat getaran 
kompleks memori sosial masyarakat Anda, perangkat ini tidak dimaksudkan 
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untuk melayani (membantu) umat manusia tetapi untuk penggunaan yang 
berpotensi merusak. Ini lebih jauh mengacaukan nexus getaran kompleks 
memori sosial Anda, menyebabkan situasi di mana mereka yang berorientasi 
pada melayani orang lain maupun mereka yang berorientasi pada melayani diri 
sendiri tidak dapat memperoleh energi/kekuatan yang bisa membuka gerbang 
Kecerdasan tak terbatas bagi kompleks memori sosial Anda. Ini pada 
gilirannya menyebabkan panen menjadi kecil. 

8.3 PENANYA: Darimana orang orang yang mengoperasikan pesawat ini berasal? 
Apakah mereka terafiliasi dengan negara lain? Di manakah mereka berbasis? 

RA: Saya Ra. Yang kami bicarakan ini adalah dari kepadatan ketiga dan 
merupakan bagian dari apa yang disebut kompleks militer dari berbagai divisi 
atau struktur sosial masyarakat Anda. 

Basis mereka bervariasi. Ada pangkalan-pangkalan, bawah laut seperti Anda 
menyebutnya, di perairan selatan dekat Bahama serta di laut Pasifik Anda di 
berbagai tempat dekat perbatasan Chili Anda di atas air. Ada pangkalan di 
bulan, yang Anda sebut satelit yang saat ini sedang dikerjakan ulang. Ada 
pangkalan yang bergerak di sekitar tanah Anda. Ada pangkalan, jika Anda 
menyebutnya demikian, di langit Anda. Ini adalah pangkalan rakyat Anda, 
sangat banyak dan, seperti yang telah kami katakan, berpotensi merusak. 

8.4 PENANYA: Dari mana orang yang mengoperasikan pesawat ini berasal? 
Apakah mereka berafiliasi dengan negara mana pun di Bumi? Apa sumber 
mereka? 

RA: Orang-orang ini berasal dari tempat yang sama dengan Anda atau saya. 
Mereka berasal dari Sang Pencipta. 

Sebagaimana maksud pertanyaan Anda, dalam aspeknya yang lebih dangkal, 
orang-orang ini adalah orang-orang di pemerintahan Anda dan pihak lain 
yang bertanggung jawab atas apa yang Anda sebut keamanan nasional. 

8.5 PENANYA: Apakah saya harus mengerti bahwa Amerika Serikat memiliki 
pesawat ini di pangkalan bawah laut? 

RA: Saya Ra. Anda benar. 

8.6 PENANYA: Bagaimana Amerika Serikat belajar tentang teknologi untuk 
membangun tanah ini [tidak terdengar]? 

RA: Saya Ra. Ada kompleks pikiran / tubuh / roh yang dikenal oleh orang-
orang Anda oleh kompleks suara getaran, Nikola. Entitas ini meninggalkan 
ilusi, dan kertas-kertas yang berisi pemahaman yang diperlukan dan diambil 
oleh komplek pikiran / tubuh / roh yang melayani kompleks divisi nasional 
keamanan Anda. Dengan demikian orang-orang Anda mengetahui rahasia 
teknologi dasar. 
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Dalam kasus kompleks pikiran / tubuh / roh yang Anda sebut Rusia, teknologi 
itu diberikan dari salah satu Konfederasi dalam upaya, sekitar dua puluh tujuh 
tahun Anda yang lalu, untuk berbagi informasi dan membawa perdamaian di 
antara rakyat Anda. Entitas yang memberikan informasi ini salah, tetapi kami 
melakukan banyak hal pada akhir siklus ini dalam upaya membantu panen 
Anda, dimana kami mempelajari ‘kebodohan’ jenis layanan bantuan tertentu. 
Itu adalah faktor yang berkontribusi terhadap pendekatan kami yang lebih 
berhati-hati pada saat ini, bahkan ketika kebutuhannya semakin besar, dan 
panggilan orang-orang Anda pun juga semakin besar. 

8.7 PENANYA: Saya bingung dengan pesawat yang kami punya di pangkalan 
bawah laut. Mereka [tidak terdengar]. Apakah teknologi ini cukup untuk 
mengalahkan semua persenjataan lainnya? Apakah kami memiliki kemampuan 
untuk terbang dalam pesawat ini, atau apakah ada senjata seperti ada— 
Apakah mereka diberikan kepada kita [tidak terdengar] atau mereka hanya 
berupa pesawat untuk transportasi? Apa mekanisme dasar [tidak terdengar] 
mereka? Sangat sulit untuk percaya apa yang saya katakan. 

RA: Saya Ra. “Pesawat” itu mungkin salah nama dalam beberapa kasus. Akan 
lebih tepat untuk menganggap mereka sebagai alat senjata. Energi yang 
digunakan adalah energi medan elektromagnetik yang mempolarisasi bola 
bumi. Persenjataannya terdiri dari dua jenis dasar: apa yang disebut oleh Anda 
dengan psikotronik, dan apa yang disebut dengan sorotan partikel (particle 
beam). Jumlah kerusakan yang terkandung dalam teknologi ini cukup besar, 
dan senjata ini telah digunakan dalam banyak kasus untuk mengubah pola 
cuaca dan untuk meningkatkan perubahan getaran yang menelan planet Anda 
saat ini. 

8.8 PENANYA: Bagaimana mereka bisa merahasiakan ini? Mengapa pesawat ini 
tidak digunakan untuk transportasi? 

RA: Pemerintah dari masing-masing divisi sosial ilusi Anda ingin menahannya 
dari publisitas sehingga bisa menjadi kejutan jika terjadi tindakan jahat dari 
apa yang oleh orang-orang Anda sebut sebagai musuh. 

8.9 PENANYA: Berapa banyak dari pesawat ini yang dimiliki Amerika Serikat? 

RA: Saya Ra. Amerika Serikat memiliki lima ratus tujuh, lima tujuh tiga [573] 
saat ini. Mereka sedang dalam proses menambahkan ke nomor ini. 

8.10 PENANYA: Berapa kecepatan maksimum dari salah satu pesawat ini? 

RA: Saya Ra. Kecepatan maksimum dari pesawat ini sama dengan energi bumi 
yang dikuadratkan. Bidang ini bervariasi. Batasnya sekitar setengah kecepatan 
cahaya, seperti yang Anda sebut. Ini karena ketidaksempurnaan dalam desain. 
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8.11 PENANYA: Tidakkah jenis pesawat ini benar-benar bisa menyelesaikan, atau 
mendekati sebagai solusi yang memecahkan banyak masalah energi sejauh 
(teknologi) transportasi itu berkembang? Itu bisa kami gunakan untuk 
mengangkut [tidak terdengar]. . . mengangkut ...[tidak terdengar]. 

RA: Saya Ra. Teknologi yang dimiliki orang-orang Anda saat ini mampu 
menyelesaikan berbagai masalah dan setiap batasan yang mengganggu 
kompleks ingatan sosial Anda pada saat ini. Namun, kekhawatiran beberapa 
makhluk Anda dengan distorsi terhadap apa yang Anda sebut energi kuat 
(kekuatan) menyebabkan solusi ini ditahan sampai solusi ini menjadi sangat 
diperlukan sehingga mereka yang terdistorsi kemudian dapat terdistorsi lebih 
jauh ke arah kekuasaan/menguasai. 

8.12 PENANYA: Pada saat yang sama Anda menyebutkan bahwa beberapa 
pendaratan adalah dari orang-orang kami, Anda juga menyebutkan bahwa 
beberapa dari kelompok Orion. Kami berbicara sedikit tentang kelompok 
Orion, mengapa kelompok Orion mendarat di sini? Apa tujuan mereka? 

RA: Saya Ra. Tujuan mereka adalah untuk menakhlukkan. Tidak seperti 
orang-orang dari Konfederasi yang menunggu panggilan, yang disebut 
kelompok Orion memanggil dirinya untuk menaklukkan. 

8.13 PENANYA: Secara khusus, apa yang mereka lakukan ketika mereka 
mendarat? 

RA: Ada dua jenis pendaratan. Yang pertama, entitas di antara orang-orang 
Anda dibawa dalam pesawat mereka dan diprogram untuk digunakan di masa 
depan. Ada dua atau tiga level pemrograman. Pertama, level yang akan 
ditemukan oleh mereka yang melakukan riset. Kedua, program pemicu. 
Ketiga, lanjutan dari program pemicu kedua dengan intensitas lebih dalam 
hingga enttitas terkristalisasi sehingga membuatnya tidak hidup (diperbudak) 
dan berguna sebagai semacam lentera. Ini yang dimaksud dengan bentuk 
pendaratan. 

Bentuk kedua adalah pendaratan di bawah kerak bumi yang masuknya dari 
air. Sekali lagi, di area umum Amerika Selatan dan Karibia Anda dan dekat 
dengan apa yang disebut kutub utara. Pangkalan orang-orang ini ada di bawah 
tanah. 

8.14 PENANYA: Apa yang dimiliki kelompok Orion. . . apa tujuannya 
sehubungan dengan penaklukan oleh kelompok Orion? 

RA: Saya Ra. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, tujuannya adalah 
untuk menemukan kompleks pikiran / tubuh / roh tertentu yang bergetar 
dalam resonansi dengan kompleks getaran mereka sendiri, kemudian untuk 
memperbudak yang tidak elit, seperti yang Anda sebut orang-orang yang 
bukan dari getaran Orion. 
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8.15 PENANYA: Apakah jenis dari pendaratan yang terjadi di Pascagoula pada 

tahun 1973 ketika Charlie Hickson dibawa naik? 

RA: Saya Ra. Pendaratan yang Anda bicarakan adalah apa yang Anda sebut 
sebagai anomali. Bukan merupakan pengaruh Orion atau kami dalam bentuk 
pemikiran, melainkan entitas planet dari getaran Anda sendiri yang datang 
menembus karantina dengan murni sebagai pendaratan acak. 

8.16 PENANYA: Apa yang mereka lakukan terhadap Charlie Hickson ketika 
mereka membawanya? 

RA: Saya Ra. Mereka menggunakan pengalaman hidup kompleks pikiran / 
tubuh / rohnya mengenai peperangan dan berkonsentrasi penuh pada 
keahliannya. 

8.17 PENANYA: Bagaimana mereka menggunakannya? 

RA: Saya Ra. Penggunaan pengalaman itu untuk belajar. Pertimbangkan ras 
yang sedang menonton film. Ia seperti mengalami ceritany dan 
mengidentifikasi dirinya dengan perasaan, persepsi, dan pengalaman 
kepahlawanan yang ada. 

8.18 PENANYA: Apakah Charlie Hickson awalnya dari kompleks memori sosial 
yang sama dengan yang menjemputnya? 

RA: Saya Ra. Entitas kompleks suara getaran ini tidak memiliki koneksi 
dengan mereka yang menggunakannya. 

8.19 PENANYA: Apakah mereka yang menggunakan (fisik) dia dan menggunakan 
pengalaman perangnya untuk belajar lebih banyak tentang Hukum Kesatuan? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

8.20 PENANYA: Apakah entitas yang mengambilnya. . . apakah (bentuk mereka) 
merupakan konfigurasi normal entitas ini? Mereka [tidak terdengar] agak tidak 
biasa. 

RA: Saya Ra. Konfigurasi makhluk itu adalah konfigurasi normal mereka. 
Keanehan itu tidak luar biasa. Kami sendiri, ketika kami memilih misi untuk 
datang di antara bangsamu terlebih dahulu perlu mempelajari bangsamu 
untuk seandainya kami harus datang dalam bentuk kami yang asli, kami akan 
dianggap sebagai cahaya. 

8.21 PENANYA: Nah, kepadatan apa yang asal entitas yang mengambil Charlie 
Hickson? Dari kepadatan berapa mereka? 

RA: Saya Ra. Entitas yang Anda minati itu adalah makhluk kepadatan ketiga 
dari tatanan yang cukup tinggi. Kami harus mengungkapkan pemahaman 
kepada Anda bahwa entitas ini tidak akan menggunakan kompleks pikiran / 
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tubuh / roh Charlie kecuali untuk tekad entitas ini sebelum inkarnasi untuk 
melayani. 

8.22 PENANYA: Dimana rumah atau asal entitas yang mengambil Charlie? 

RA: Saya Ra. Entitas-entitas ini adalah dari galaksi Sirius. 

8.23 PENANYA: Informasi paling mengejutkan yang Anda berikan kepada saya, 
yang harus saya akui saya sulit percaya, adalah bahwa Amerika Serikat 
memiliki 573 pesawat seperti yang Anda gambarkan. Berapa banyak orang di 
pemerintahan kami yang sadar bahwa kami memilikinya? Berapa banyak total 
orang yang ditunjuk oleh Amerika Serikat mengetahui hal ini, termasuk 
mereka yang mengoperasikan pesawat? 

RA: Saya Ra. Jumlah orang Anda bervariasi, karena ada kebutuhan untuk 
komunikasi pada waktu/ruang yang bersamaan saat ini sehingga jumlahnya 
berkembang pada saat ini. Perkiraan angka adalah satu lima oh oh [1.500]. Ini 
hanya perkiraan, karena saat ruang/ilusi khayal Anda bergerak dari waktu ke 
waktu sekarang, di nexus ini (saat ini) banyak yang (sedang) belajar. 

8.24  PENANYA: Di mana pesawat ini dibangun? 

RA: Pesawat ini dibangun satu per satu di dua lokasi: di gurun atau daerah 
gersang yang Anda sebut New Mexico dan di padang pasir atau daerah gersang 
yang disebut Meksiko, kedua nya (merupakan) instalasi yang berada di bawah 
tanah. 

8.25 PENANYA: Apakah Anda mengatakan Amerika Serikat sebenarnya memiliki 
pabrik di Meksiko? 

RA: Saya Ra. Ya demikian. Bolehkah saya, pada saat ini, menegaskan kembali 
bahwa jenis informasi ini sangatlah dangkal dan tidak ada konsekuensi khusus 
dibandingkan dengan studi Hukum Kesatuan. Namun, kami dengan cermat 
memperhatikan perkembangan ini, dengan harapan rakyat Anda dapat dituai 
dengan damai. 

8.26 PENANYA: Saya benar-benar menyadari bagaimana jalur pertanyaan ini tidak 
ada konsekuensinya sama sekali, tetapi informasi khusus ini sangat 
mengejutkan bagi saya sehingga membuat saya mempertanyakan validitas 
Anda mengenai hal ini. Sampai saat ini, saya setuju dengan segalanya. Ini 
sangat mengejutkan, dan sepertinya tidak mungkin rahasia ini bisa disimpan 
dua puluh tujuh tahun dan kami mengoperasikan kapal ini. Saya minta maaf 
atas sikap saya, tetapi saya pikir saya akan sangat jujur tentang ini. Sulit 
dipercaya bagi saya bahwa kami mengoperasikan pabrik di Meksiko, di luar 
Amerika Serikat, untuk membangun pesawat ini. Mungkin saya salah. Pesawat 
ini adalah pesawat riil yang dibangun oleh benar-benar orang-orang kita? 
Bisakah saya menaikinya dan terbang didalamnya? Apakah itu benar? 
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RA: Saya Ra. Ini salah. Anda tidak bisa menaikinya. Amerika Serikat, seperti 
yang Anda sebut kompleks divisi masyarakat Anda, menciptakan ini sebagai 
sebuah jenis senjata. 

8.27 PENANYA: Tidak ada penumpangnya? Tidak ada pilot, harus saya katakan 
begitu? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

8.28 PENANYA: Bagaimana mereka dikontrol? 

RA: Saya Ra. Mereka dikendalikan oleh komputer dari sumber data jarak 
jauh. 

8.29 PENANYA: Mengapa kita memiliki pabrik di Meksiko? 

RA: Saya Ra. Karena alasan kekeringan tanah dan untuk kurangnya populasi 
disana. Oleh karena itu, apa yang Anda sebut sebagai pemerintah Anda dan 
apa yang Anda sebut sebagai pemerintah daerah geografis Anda yang 
berdekatan, (mereka) mengatur sebuah instalasi bawah tanah. Pejabat 
pemerintah yang setuju tidak tahu kegunaan tanah mereka, tetapi 
menganggapnya sebagai instalasi penelitian pemerintah untuk digunakan 
dalam apa yang Anda sebut sebagai pabrik senjata bakteriologis. 

8.30 PENANYA: Apakah ini jenis pesawat yang diangkut Dan Frye? 

RA: Saya Ra. Yang dikenal dalam bentuk pikiran sebagai Daniel, ia diangkut 
oleh pesawat Konfederasi yang berbentuk pikiran untuk ditanamkan data di 
kompleks pikiran / tubuh / roh ini sehingga kami dapat melihat bagaimana 
dengan jenis kontak ini kami membantu orang-orang Anda dalam 
mengungkap kecerdasan Tak Terbatas di balik ilusi keterbatasan. 

8.31 PENANYA: Apakah mungkin ada di antara kita yang dapat mengontak 
Konfederasi dengan cara yang lebih langsung? 

RA: Saya Ra. Dalam mengamati distorsi dari mereka yang menjalani urutan 
pengalaman ini, kami memutuskan untuk mundur secara bertahap, harus saya 
katakan, dari kontak langsung dalam bentuk pemikiran. Distorsi paling kecil 
tampaknya tersedia dalam komunikasi pikiran-ke-pikiran. Oleh karena itu, 
permintaan untuk dibawa ke kapal bukan permintaan yang ingin kami patuhi. 
Saat ini orientasi Anda adalah yang paling berharga saat ini. 

8.32 PENANYA: Alasan mengapa saya telah banyak bertanya kepada Anda tentang 
pesawat, yang menurut Anda, pemerintah Amerika Serikat lah yang 
mengoperasikannya adalah bahwa jika kita memasukkan (informasi) ini ke 
dalam buku, itu akan menimbulkan banyak masalah. Itu adalah sesuatu yang 
saya pertimbangkan untuk tidak saya cantumkan didalam buku sepenuhnya, 
atau saya harus bertanya kepada Anda secara mendetail tentang hal itu. Sulit 



82 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

untuk bahkan mempertanyakan di bidang ini, tetapi saya ingin mengajukan 
beberapa pertanyaan lagi tentang hal itu, dengan tetap ada opsi yang 
memungkinkan untuk tidak memasukkannya ke dalam buku. Berapa diameter 
pesawat Amerika Serikat ini [tidak terdengar]? 

RA: Saya Ra. Saya menyarankan agar ini menjadi pertanyaan terakhir untuk 
sesi ini. Kami akan berbicara sesuai keinginan Anda dalam sesi-sesi 
selanjutnya, meminta Anda untuk dibimbing oleh kebijaksanaan Anda sendiri 
saja. 

Perkiraan diameternya, dengan beberapa kali perubahan model, adalah dua 
puluh tiga kaki Anda, sesuai dengan ukuran yang Anda pakai. 

Bolehkah kami bertanya pada saat ini apakah Anda memiliki pertanyaan 
singkat yang diperlukan sebelum kami mengakhiri sesi ini? 

8.33 PENANYA: Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman? 

RA: Saya Ra. Instrumen ini seimbang. Dimungkinkan untuk melakukan 
koreksi kecil dalam konfigurasi tulang belakang instrumen untuk lebih lurus. 
Lanjutkan juga untuk memantau penempatan dan orientasi simbol yang 
digunakan dengan cermat. Pada sesi kali ini dupa telah sedikit mati dan, 
karena itu, instrumen ini akan mengalami sedikit ketidaknyamanan. 

8.34 PENANYA: Apakah dupa ini mati sehubungan dengan sudut atau 
sehubungan dengan perpindahan lateral? 

RA: Kira kira pindahkan tiga derajat dari garis tegak lurus yang tepat. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 9 
27 JANUARI 1981 

9.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta Tanpa 
Batas kita. Kami berkomunikasi sekarang. 

9.1 PENANYA: Kami memastikan akan menjadikan Hukum Kesatuan sebagai 
bagian utama buku ini. Saya minta maaf karena teralihkan dari subjek ini. 
Kami berada dalam posisi, haruskah kami katakan, berbelit mengenai arah apa 
yang harus diambil untuk memulai buku ini. Karena inilah saya telah 
mengajukan beberapa pertanyaan, dan mungkin akan mengajukan beberapa 
pertanyaan bagian awal sesi ini, yang sepertinya akan tidak sehubungan 
dengan penerapan Hukum Kesatuan karena ketidaktahuan saya sendiri 
tentang apa yang saya lakukan. Namun, saya berharap untuk menjadi lebih 
mahir dengan cepat saat kita melanjutkan. 

Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak ada artinya, jika saja saya bisa 
menghindarinya. . . mereka benar benar mengganggu saya. 

Apakah mungkin bagi Anda untuk menyarankan sebuah penerbit untuk buku 
ini? 

RA: Saya Ra. Tidak. 

9.2 PENANYA: Apakah mungkin bagi Anda untuk memberi tahu kami tentang 
sesuatu dalam inkarnasi masa lalu kami, pengalaman masa lalu kami sebelum 
inkarnasi ini? 

RA: Saya Ra. Itu mungkin. Namun, informasi seperti ini dijaga dengan hati-
hati oleh pikiran / tubuh / roh Anda menjadi sebuah totalitas sehingga 
pengalaman Anda di ruang/waktu saat ini akan murni. 

Biarkan kami memindai materi yang (sebenarnya) tidak berbahaya untuk 
keberadaan Anda. [Jeda 20 detik.] Saya, dalam distorsi keinginan untuk 
kebebasan Anda dari prakonsepsi, hanya mampu berbicara secara umum. 

Sudah beberapa kali kelompok ini bekerja dan tinggal bersama. Hubungannya 
bervariasi. Ada karma seimbang, sebagaimana Anda menyebutnya; masing-
masing dengan demikian adalah guru bagi masing-masing. Pekerjaan itu 
melibatkan (kegiatan) penyembuhan, memahami penggunaan energi bumi, 
dan bekerja dalam membantu peradaban yang disebut, seperti yang telah 
dilakukan oleh bola (bumi) Anda, dan kami telah datang. Ini mengakhiri 
materi yang kami anggap tidak berbahaya ini. 
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9.3 PENANYA: Latihan-latihan penyembuhan yang Anda berikan kepada kami 
bersifat sedemikian rupa sehingga yang terbaik adalah berkonsentrasi pada 
latihan tertentu pada suatu waktu. Saya ingin bertanya pada saat ini latihan 
apa yang harus saya fokuskan. Mungkin sedikit perubahan olahraga. . . harus 
berkonsentrasi pada [tidak terdengar], katakan malam ini? 

RA: Saya Ra. Sekali lagi, mengarahkan penilaian Anda adalah gangguan pada 
distorsi ruang/waktu Anda yang disebut masa depan. Berbicara tentang masa 
lalu atau masa kini dengan distorsi/penilaian kami yang berbatas masih dapat 
diterima. Untuk membimbing daripada mengajar/belajar tidak dapat diterima 
dalam distorsi kami dalam hal mengajar / belajar ini. Kami sebagai gantinya 
dapat menyarankan proses di mana masing-masing memilih latihan latihan 
yang diberikan pertama kali, dengan urutan sesuai dengan yang kami berikan, 
yang Anda, dalam kebijaksanaan Anda, merasa tidak sepenuhnya dihargai oleh 
kompleks pikiran / tubuh / roh Anda. 

Ini adalah pilihan yang tepat — membangun dasar fondasi, memastikan 
dasarnya baik untuk membangun bangunan diatasnya. Kami telah menilai 
intensitas upaya Anda ini dalam hal besarnya energi yang dikeluarkan. Anda 
akan mengingat hal ini dan bersabar, karena kami belum memberikan 
program belajar / mengajar yang singkat atau mudah. 

9.4 PENANYA: Cara saya memahami proses evolusi populasi planet (ini) adalah 
bahwa sebuah populasi memiliki sejumlah waktu untuk berkembang. Ini 
umumnya dibagi menjadi tiga siklus 25.000 tahun. Pada akhir 75.000 tahun, 
planet ini mengalami kemajuan dengan sendirinya. Apa yang menyebabkan 
situasi ini terjadi? Ketepatan jumlah tahun, 25.000 tahun, dll. Apa yang 
mengatur semua ini dan bagaimana mulainya? 

RA: Saya Ra. Visualisasikan, jika Anda mau, energi tertentu yang mengalir 
keluar dan membeku ke dalam, membentuk ranah kecil penciptaan yang 
diatur oleh Dewan Saturnus Anda. Lanjutkan melihat ritme proses ini. Aliran 
hidup menciptakan ritme yang tak terhindarkan seperti pada pembagian 
waktu Anda. Setiap entitas planet Anda memulai siklus pertama ketika nexus 
energi mampu berada dalam lingkungan seperti itu guna mendukung setiap 
pengalaman bagi pikiran/tubuh tersebut. Dengan demikian, setiap entitas 
planet Anda berada pada jadwal siklus yang berbeda, seperti yang Anda sebut. 
Lama waktu siklus ini menjadi ukuran yang sama dengan porsi Energi 
Kecerdasan (Intelligent Energy). 

Energi Kecerdasan ini menawarkan sebuah jenis putaran waktu/jam. Siklus 
bergerak setepat jarum jam mencentang waktu Anda. Dengan demikian, pintu 
gerbang dari energi Kecerdasan menuju ke Kecerdasan Tak Terbatas terbuka, 
terlepas dari keadaan apapun yang (terjadi) pada pukul waktu itu. 
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9.5 PENANYA: Entitas asli pertama di planet ini. . . apa asal mereka? Di mana 

mereka sebelum mereka berada di planet ini? 

RA: Saya Ra. Entitas pertama di planet ini adalah air, api, udara dan tanah. 

9.6 PENANYA: Orang-orang yang ada sekarang — manusia manusia diawal, 
[tidak terdengar] seperti kita — dari mana mereka berasal? Bagaimana mereka 
berkembang? 

RA: Saya Ra. Anda berbicara tentang pengalaman kepadatan ketiga. Yang 
pertama yang datang ke sini adalah mereka yang dibawa dari planet lain di tata 
surya Anda yang disebut oleh Anda Planet Merah, Mars. Lingkungan planet 
ini menjadi tidak hospitable bagi makhluk dengan kepadatan ketiga. Entitas 
pertama, oleh karena itu, berasal dari ras ini, sebagaimana Anda dapat 
menyebutnya, agak dimanipulasi oleh Para Penjaga/Wali pada waktu itu. 

9.7 PENANYA: Ras apakah itu, dan bagaimana mereka datang dari Mars ke sini? 

RA: Saya Ra. Ras ini adalah kombinasi dari kompleks pikiran / tubuh / roh 
dari apa yang Anda sebut Planet Merah dan serangkaian penyesuaian genetik 
yang dilakukan oleh Para Penjaga/Wali pada waktu itu. Entitas-entitas ini 
tiba, atau dilestarikan, untuk pengalaman di lingkup Anda dengan jenis 
persalinan yang non-reproduksi, ia mengandung materi genetik untuk 
inkarnasi kompleks pikiran / tubuh / roh dari entitas-entitas dari Planet 
Merah. 

9.8 PENANYA: Lalu saya berasumsi apa yang Anda katakan adalah bahwa Para 
Penjaga/Wali itu memindahkan ras itu ke sini setelah ras tersebut meninggal 
secara fisik di Mars seperti yang kita ketahui. Apakah itu benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

9.9 PENANYA: Para Penjaga/Wali jelas bertindak dengan pemahaman tentang 
Hukum Kesatuan dalam melakukan ini. Bisakah Anda menjelaskan penerapan 
Hukum Kesatuan dalam proses ini? 

RA: Saya Ra. Hukum Kesatuan ini dinamai oleh Para Penjaga/Wali ini sebagai 
pembawa kebijaksanaan mereka ketika mengadakan kontak dengan entitas 
dari Planet Merah, sehingga memadukan kompleks memori sosial ras Para 
Penjaga/Wali dan ras Planet Merah. Namun demikian, telah lahir banyak 
sekali sudut pandang Para Penjaga/Wali yang lain dalam penerapan Hukum 
Kesatuan, dan dari awal inilah karantina planet ini dibentuk dan 
dilembagakan, karena dirasakan bahwa kehendak bebas orang-orang dari 
Planet Merah telah dibatasi. 

9.10 PENANYA: Apakah entitas Planet Merah telah mengikuti Hukum Kesatuan 
sebelum meninggalkan Planet Merah? 
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RA: Entitas dari Planet Merah sedang berusaha mempelajari Hukum Cinta 
yang merupakan salah satu distorsi paling mendasar dari Hukum Kesatuan. 
Akan tetapi, kecenderungan orang-orang ini terhadap tindakan-tindakan 
bellicose atau suka berkelahi yang menyebabkan kesulitan-kesulitan lingkungan 
atmosfer planet mereka sehingga (planet itu) menjadi tidak cocok untuk 
berpengalaman di kepadatan ketiga sebelum akhir siklusnya. Dengan 
demikian, entitas Planet Merah tidak dipanen dan melanjutkan 
(kehidupannya) di ilusi Anda untuk mencoba mempelajari Hukum Cinta. 

9.11 PENANYA: Berapa lama transfer ini terjadi dari Planet Merah ke Bumi? 

RA: Saya Ra. Di masa Anda, transfer ini terjadi sekitar tujuh lima nol nol nol 
[75.000] tahun yang lalu. 

9.12 PENANYA: 75.000 tahun yang lalu? 

RA: Saya Ra. Ini kira-kira benar. 

9.13 PENANYA: Apakah ada entitas ini yang berbentuk ini, seperti saya sekarang - 
dua lengan, dua kaki - di planet ini sebelum transfer ini terjadi? 

RA: Saya Ra. Ada pengunjung ke ruang Anda dalam rentangan waktu selama 
empat juta tahun terakhir Anda, kurang lebihnya. Pengunjung-pengunjung ini 
tidak memberi efek1 pada siklus planet ini. Mereka bukan kepadatan ketiga di 
lingkungannya, hingga sampai waktu yang disebutkan sebelumnya. 

9.14 PENANYA: Kemudian ada entitas kepadatan kedua di sini sebelum sekitar 
75.000 tahun yang lalu. Jenis entitas apa ini? 

RA: Kepadatan kedua adalah kepadatan kehidupan tanaman dan kehidupan 
binatang yang lebih tinggi yang tanpa ada dorongan (keinginan) ke atas 
menuju yang tak terbatas. Makhluk kepadatan kedua ini adalah satu oktaf 
kesadaran, sama seperti ketika Anda menemukan berbagai orientasi kesadaran 
di antara para entitas yang berkesadaran di getaran Anda. 

9.15 PENANYA: Apakah ada entitas kepadatan kedua ini memiliki bentuk seperti 
kita: dua lengan, dua kaki, kepala, dan berjalan tegak dengan dua kaki? 

RA: Saya Ra. Dua makhluk yang posisinya lebih tinggi di tingkat sub-getaran 
makhluk berkepadatan kedua memiliki konfigurasi berkaki dua, seperti yang 
Anda sebutkan. Namun, postur gerakan tegak yang Anda alami/jalani 
sekarang bukan sepenuhnya ada pada makhluk-makhluk ini yang cenderung 
condong ke depan, nyaris tidak berbeda dengan (postur) posisi berkaki empat. 

                                                
1 Ra dengan hati-hati mengucapkan awalan "e," dengan demikian ejaannya adalah "effect=efek" 

bukannya "affect=mempengaruhi." 
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9.16 PENANYA: Dari mana asal makhluk-makhluk ini? Apakah itu produk evolusi 

sebagaimana dipahami oleh para ilmuwan kita? Apakah mereka berevolusi dari 
materi asli bumi yang Anda bicarakan? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

9.17 PENANYA: Apakah makhluk ini kemudian berevolusi dari kepadatan kedua 
ke kepadatan ketiga? 

RA: Saya Ra. Ini benar, meskipun tidak ada kepastian berapa jumlah siklus 
yang diperlukan entitas itu untuk belajar pelajaran kesadaran diri 
(consciousness) yang merupakan prasyarat untuk transisi ke kepadatan ketiga. 

9.18 PENANYA: Apakah ada ras khusus orang di planet kita sekarang yang 
menjelma di sini yang berasal dari kepadatan kedua? 

RA: Saya Ra. Tidak ada kompleks kesadaran kepadatan kedua di sini, di bola 
bumi Anda saat ini. Namun, ada dua ras yang menggunakan bentuk 
kepadatan kedua. Salah satunya adalah entitas dari bola planet yang Anda 
sebut Maldek. Entitas-entitas ini sedang mempelajari kompleks pemahaman 
mereka melalui serangkaian apa yang Anda sebut restitusi karma. Mereka 
tinggal di dalam lorong bawah tanah Anda yang lebih dalam dan dikenal oleh 
Anda sebagai "Bigfoot." 

Ras lain adalah mereka yang ditawari untuk tinggal dalam kepadatan ini oleh 
Para Penjaga/Wali, yang dapat dan ingin memberikan kepada kompleks 
pikiran / tubuh / roh yang berada pada kepadatan ini, alat alat fisik (teknologi) 
yang sesuai, seperti yang Anda sebut sebagai kompleks kimiawi, dalam 
kejadian yang Anda sebut perang nuklir. 

9.19 PENANYA: Saya tidak mengerti untuk apa alat alat (teknologi) ini atau 
bentuk makhluk apa yang sesuai ketika terjadi perang nuklir. 

RA: Saya Ra. Ini adalah makhluk yang ada sebagai makhluk kerapatan kedua-
naluriah yang disimpan sebagai cadangan untuk membentuk apa yang Anda 
sebut kumpulan gen (gene-pool) jika kompleks tubuh ini diperlukan. 
Kompleks tubuh ini sangat mampu menahan kerasnya radiasi yang tidak bisa 
dilakukan oleh kompleks tubuh yang Anda tempati sekarang. 

9.20 PENANYA: Di mana kompleks tubuh ini berada? 

RA: Saya Ra. Kompleks tubuh ini dari ras kedua tinggal di hutan lebat yang 
tidak berpenghuni. Ada banyak di berbagai tempat di atas permukaan planet 
Anda. 

9.21 PENANYA: Apakah mereka makhluk tipe berkaki besar? 

RA: Saya Ra. Ini benar meskipun kita tidak akan menyebut ini Bigfoot, karena 
mereka langka dan sangat mampu lolos dari deteksi. Ras pertama kurang bisa 
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menyadari kedekatan dengan kompleks pikiran / tubuh / roh lain, tetapi 
makhluk-makhluk ini sangat mampu melarikan diri karena pemahaman 
teknologinya sebelum inkarnasi mereka di sini. Entitas-entitas mata yang 
bersinar ini adalah yang paling akrab bagi umat Anda. 

9.22 PENANYA: Jadi ada dua jenis Bigfoot. Benar? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir. 

Ada tiga jenis Bigfoot, jika Anda akan menerima bahwa kompleks suara 
getaran yang digunakan untuk tiga ras yang berbeda dari kompleks pikiran / 
tubuh / roh. Dua yang pertama telah kami jelaskan. 

Yang ketiga adalah bentuk pikiran. 

9.23 PENANYA: Kami berencana untuk melakukan sesi kedua hari ini nanti jika 
instrumen mampu, dan saya ingin bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan 
untuk membantu kenyamanan instrumen. 

RA: Saya Ra. Instrumen ini akan membutuhkan beberapa penyesuaian dari 
bagian yang lembut di kompleks tubuhnya. Distorsi disebabkan oleh 
penyumbatan pusat energi yang Anda sebut pineal. 

Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta Yang Tak 
Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian 
Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 10 
27 JANUARI 1981 

10.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

10.1 PENANYA: Saya pikir ini akan mengklarifikasi hal-hal jika kita kembali ke 
pada saat sebelum perpindahan jiwa dari (planet) Maldek untuk melihat 
bagaimana Hukum Kesatuan berlaku sehubungan dengan transfer ini, dan 
mengapa ini perlu. Apa yang terjadi pada (planet) Maldek, atau orang-orang 
di Maldek, yang menyebabkan mereka kehilangan planet mereka? Kapan ini 
terjadi? 

RA: Saya Ra. Orang-orang di planet Maldek memiliki peradaban yang agak 
mirip dengan kompleks peradaban yang Anda kenal sebagai Atlantis karena 
mereka memperoleh banyak informasi teknologi dan menggunakannya tanpa 
peduli pada kelestarian lingkungan mereka, mengikuti sebagian besar 
kompleks pemikiran, gagasan, dan tindakan yang dapat Anda kaitkan dengan 
apa yang disebut sebagai polaritas negatif, atau layanan untuk diri sendiri. 

Akan tetapi, ini sebagian besar, tertanam dalam struktur 
kepercayaan/pemikiran tulus mereka yang tampaknya menganggap kompleks 
pikira /tubuh dari lingkup ini (dianggap) adalah positif dan dianggap demi 
melayani orang lain. Kehancuran yang merusak biosfer mereka dan yang 
menyebabkan disintegrasi dihasilkan dari apa yang Anda sebut Peperangan. 

Eskalasi ini meningkat tinggi ke arah paling jauh dari teknologi yang dimiliki 
oleh kompleks sosial ini dalam ruang / waktu hingga kurun waktu setelahnya. 
Ini terjadi pada kira-kira tujuh oh lima oh oh oh, tujuh ratus lima ribu 
[705.000] tahun Anda yang lalu. (Siklus mereka ini telah dimulai jauh lebih 
awal pada planet ini karena kemampuan relatifnya yang mendukung bentuk 
kehidupan dimensi kesatu pada titik awal dalam ukuran ruang/waktu 
kontinum tata surya Anda.) Entitas ini sangat trauma dengan kejadian ini 
sehingga mereka berada dalam apa yang Anda sebut simpul kompleks sosial, 
atau jeratan ketakutan. Sebagian waktu Anda berlalu. Tidak ada yang bisa 
menjangkau mereka. Tidak ada makhluk yang bisa membantu mereka. 

Kira-kira enam ratus ribu [600.000] tahun Anda yang lalu, anggota-anggota 
Konfederasi yang ada saat itu dapat mengaparkan kompleks ingatan sosial dan 
melepaskan jerat ketakutan itu. Entitas ini kemudian dapat mengingat bahwa 
mereka sadar. Kesadaran ini membawa mereka ke titik yang Anda sebut 
sebagai (dimensi) astral yang lebih rendah di mana mereka dapat diasuh 
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sampai masing-masing kompleks pikiran / tubuh / roh dapat disembuhkan 
dari trauma ini dengan taraf masing-masing entitas untuk mampu menilik 
distorsi (penyimpangan) yang telah dialami di kompleks ilusi kehidupan 
sebelumnya. 

Setelah mengalami proses belajar/mengajar ini, keputusan kelompok itu 
adalah menempatkan dirinya sendiri pada sebuah tingkatan yang Anda sebut 
Pengurangan Karma. Untuk tujuan ini mereka datang ke inkarnasi dalam 
lingkungan planet Anda dalam bentuk manusia yang tidak pada umumnya. 
Ini, kemudian, mereka alami sampai distorsi Kehancuran digantikan oleh 
distorsi terhadap keinginan untuk bervisi melayani orang lain yang bersifat 
kurang terdistorsi atau murni. 

Karena ini adalah keputusan sadar sebagian besar dari makhluk-makhluk 
dalam pengalaman kehidupan planet Maldek, transisi ke planet (bumi) ini 
dimulai sekitar 500.000 tahun Anda yang lalu, dan jenis kompleks tubuh yang 
tersedia pada waktu itupun digunakan.1 

10.2 PENANYA: Apakah kompleks tubuh yang tersedia pada saat itu adalah yang 
kamu sebut sebagai kera? 

RA: Itu benar. 

10.3 PENANYA: Dan apakah ada entitas Maldek yang berubah sekarang? Apakah 
mereka sekarang masih kepadatan kedua, atau mereka membentuk planet 
kepadatan ketiga sekarang? 

RA: Level Kesadaran entitas-entitas ini selalu merupakan kesadaran makhluk 
kepadatan ketiga. Mekanisme pengentasan dirancang dengan penempatan 
kesadaran ini dalam kompleks fisik dan kimiawi dimensi kedua yang tidak 
mampu cekatan atau manipulatif sepanjang itu sesuai dengan cara kerja 
distorsi kepadatan ketiga dari kompleks pikiran yang ada. 

10.4 PENANYA: Baiklah, kini adakah salah satu dari entitas ini telah berpindah 
(move on) sekarang, katakanlah, telah lulus pada akhir siklus tujuh puluh lima 
ribu tahun dan keluar dari tubuh kepadatan kedua menjadi berbadan 
kepadatan ketiga? 

RA: Saya Ra. Banyak dari entitas ini mampu menghapus akumulasi dari apa 
yang Anda sebut sebagai karma, sehingga mampu menerima siklus kepadatan 
ketiga (dan hidup) dalam tubuh kepadatan ketiga. Sebagian besar dari 
makhluk-makhluk yang sangat berhasil itu telah berinkarnasi di tempat lain 
dalam penciptaan untuk siklus berikutnya dalam kepadatan ketiga. Ketika 
planet ini mencapai kepadatan ketiga, beberapa entitas ini bergabung dalam 

                                                
1 Tanggal yang diberikan dalam jawaban ini tampaknya bertentangan dengan tanggal yang 

diberikan dalam sesi 21.5 
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bentuk kepadatan ketiga, dengan getaran planet ini. Masih ada beberapa yang 
belum diringankan, melalui distorsi koordinasi pikiran / tubuh / roh, 
(konsekuensi) tindakan sebelumnya yang diambil oleh mereka. Karena itu, 
mereka tetap ada. 

10.5 PENANYA: Apakah ini Bigfoot yang kamu bicarakan? 

RA: Saya Ra. Ini adalah salah satu jenis Bigfoot. 

10.6 PENANYA: Jadi ras kami sekarang terbentuk dari beberapa yang awalnya 
berasal dari Maldek dan beberapa yang datang dari Mars. Apakah ada entitas 
di sini dari tempat lain? 

RA: Saya Ra. Ada entitas yang mengalami kontinum waktu/ruang Anda yang 
berasal dari banyak, banyak tempat, seperti yang Anda sebut, dalam ciptaan 
(alam semesta) ini, karena ketika ada perubahan siklus, mereka yang harus 
mengulangi kemudian akan menemukan bola planet yang sesuai untuk proses 
pengulangan ini. Memang agak tidak biasa bagi kompleks pikiran / tubuh / 
roh sebuah planet menampung dari banyak, banyak lokus, tetapi ini 
menjelaskan banyak hal, karena, Anda lihat, Anda mengalami kehidupan 
dimensi ketiga dengan sejumlah besar makhluk yang harus mengulangi 
siklusnya. Orientasinya, dengan demikian, sulit untuk disatukan bahkan 
dengan bantuan banyak dari guru/pelajar Anda. 

10.7 PENANYA: Ketika Maldek dihancurkan, apakah semua orang di Maldek 
memiliki masalah, atau ada yang cukup maju untuk dipindahkan ke planet 
lain? 

RA: Saya Ra. Ketika terjadinya pembubaran (penghancuran) planet (Maldek), 
tidak ada satupun yang lolos, karena ini adalah aksi untuk membantu 
kompleks sosialnya dari kompleks planet itu sendiri. Tidak ada yang lolos dari 
ikatan atau kekusutan itu. 

10.8 PENANYA: Apakah bahaya ini ada kemungkinannya terjadi pada Bumi saat 
ini? 

RA: Saya Ra. Kami evaluasi terhadap kompleks pikiran / tubuh / roh planet 
Anda ini, bisa dikatakan mungkin kurang dari tidak berbahaya. Kami 
mengatakan hanya kondisi pikiran yang ada untuk pengembangan teknologi 
dan penyebarannya yang seperti itu (dalam kasus Maldek) 

Ini adalah distorsi (kesalahan) dari visi / pemahaman kami bahwa kompleks 
pikiran dan roh orang-orang Anda membutuhkan orientasi daripada “mainan” 
yang membutuhkan pembongkaran, karena bukankah semua hal yang ada 
merupakan bagian dari Sang Pencipta? Karenanya, bebas memilih merupakan 
sebuah kehormatan/tugas Anda. 
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10.9 PENANYA: Ketika suatu kelulusan terjadi dan suatu entitas atau entitas 
bergerak pada akhir siklus dari satu planet ke planet lain, dengan cara apa 
mereka berpindah dari satu planet ke planet lain? 

RA: Saya Ra. Dalam skema Sang Pencipta, langkah pertama dari 
totalitas/kesejatian pikiran/tubuh/roh adalah menempatkan distorsi kompleks 
pikiran/tubuh/rohnya di tempat yang tepat untuk cinta/cahaya. Hal ini 
dilakukan untuk memastikan penyembuhan yang tepat dengan penyesuaian 
(attunement) yang kompleks dan akhirnya dengan kompleks 
totalitas/kesejatian totality/beingness complex. Ini membutuhkan waktu yang 
sangat bervariasi untuk waktu/ruang Anda. 

Setelah ini selesai, pengalaman dari siklus tersebut dilarutkan dan disaring 
sampai hanya hasil sulingan distorsi-distorsi yang ada yang tersisa dalam 
bentuk murninya. Pada waktu ini, totalitas pikiran / tubuh / roh yang dipanen 
mengevaluasi kebutuhan dimensi keberadaannya dan memilih lingkungan 
baru yang lebih tepat untuk pengulangan siklus atau bergerak maju ke siklus 
berikutnya. Ini adalah cara panen, dijaga dan diawasi oleh banyak orang 
(entitas). 

10.10 PENANYA: Ketika sebuah entitas dipindah dari satu planet ke planet lain, 
apakah ia dipindah dalam pikiran atau dalam sebuah kendaraan? 

RA: Saya Ra. Pikiran/tubuh/roh yang bertotalitas/keberadaan, ia adalah satu 
dengan Sang Pencipta. Tidak ada distorsi ruang/waktu. Oleh karena itu, ini 
adalah soal memikirkan lokus yang tepat dalam deret waktu/ruang yang tak 
terbatas. 

10.11 PENANYA: Saat entitas berinkarnasi dalam kepadatan ketiga ini, bisa saja 
pada saat ini ia belajar tanpa secara sadar mengetahui apa yang dia lakukan, 
atau dia dapat belajar setelah secara sadar bahwa dia belajar dengan prinsip 
prinsip Hukum Kesatuan. Jalan lainnya adalah mungkin bagi sebuah entitas 
untuk mempercepat pertumbuhannya. Apakah ini tidak benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

10.12 PENANYA: Kemudian meskipun banyak entitas tidak menyadari hal (hukum 
kesatuan) ini, apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah mempercepat 
pertumbuhan mereka, dan tugas mereka adalah untuk menemukan (hukum) 
ini ketika berinkarnasi. Apakah benar bahwa mereka dapat mempercepat 
pertumbuhan mereka lebih banyak saat berinkarnasi dalam kepadatan ketiga 
daripada di antara inkarnasi kepadatan ini? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Kami akan berusaha untuk menjelaskan tentang 
konsep ini. 
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Hukum Kesatuan memiliki, sebagai salah satu distorsi utamanya, distorsi 
Kehendak Bebas. Dengan demikian setiap entitas bebas untuk menerima, 
menolak, atau mengabaikan kompleks pikiran / tubuh / roh tentang hal 
(pengetahuan) itu dan mengabaikan penciptaannya sendiri. Ada banyak di 
antara kompleks-ingatan sosial Anda yang, pada saat ini / ruang, terlibat setiap 
hari, seperti yang Anda katakan, dalam mengerjakan Hukum Kesatuan di 
salah satu distorsi utamanya; yaitu, Jalan Cinta. 

Namun, jika entitas yang sama ini - yang bias di kedalaman kompleks pikiran 
/ tubuh / rohnya terhadap cinta / cahaya – tapi kemudian menerima tanggung 
jawab dalam setiap saat di sepanjang akumulasi ruang / waktu dari momen 
(siklusnya) saat itu, yang tersedia untuknya, entitas semacam itu dapat 
memberdayakan kemajuannya dengan cara yang sama seperti yang kami 
jelaskan tentang pemberdayaan panggilan distorsi-kompleks sosial Anda 
kepada Konfederasi.2 

10.13 PENANYA: Bisakah Anda nyatakan dengan cara yang sedikit berbeda tentang 
cara memberdayakan panggilan ini? 

RA: Saya Ra. Kami memahami Anda ingin berbicara mengenai informasi 
kami yang telah disampaikan sebelumnya. Panggilan dimulai dengan Satu. 
Panggilan ini sama dengan Ketakterhinggaan dan bukanlah seperti yang Anda 
katakan, dihitung. Ini adalah landasannya. (Lalu) panggilan kedua 
ditambahkan. Panggilan ketiga memberdayakan atau menggandakan yang 
kedua, dan sebagainya, masing-masing panggilan tambahan menggandakan 
atau memberikan kekuatan untuk semua panggilan sebelumnya. Dengan 
demikian, panggilan dari banyak bangsamu adalah banyak, banyak kekuatan, 
dan sangat didengar sampai pada pencapaian tak terbatas dari Satu 
Penciptaan. 

10.14 PENANYA: Untuk pengembangan umum para pembaca buku ini, dapatkah 
Anda menyebutkan beberapa praktik atau latihan yang harus dilakukan untuk 
menghasilkan percepatan menuju Hukum Kesatuan? 

RA: Saya Ra. 

Latihan Satu. Ini adalah yang paling hampir terpusat dan dapat digunakan 
dalam kompleks ilusi Anda. Setiap momen itu mengandung cinta. Itulah 
pelajaran/tujuan ilusi kepadatan ini. Latihannya adalah secara sadar mencari 
cinta itu dalam kesadaran dan distorsi (arahan) pemahaman. Upaya pertama 
menjadi landasannya. Setelah memilih ini, terbentang sisa pengalaman hidup 
si entitas. Upaya kedua adalah usaha terus mencari cinta dalam setiap momen 
akan mulai bertambah. Usaha ketiga memperkuat yang kedua, Yang keempat 
menggandakan atau memperkuat yang ketiga. Seperti jenis pemberdayaan 

                                                
2 Dijelaskan di 7.3-5 
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sebelumnya, akan ada beberapa yang kehilangan tenaga karena distorsi 
ketidaktulusan yang merupakan kekurangan dalam upaya pencarian ini. Akan 
tetapi, pernyataan penuh sadar diri kepada diri sendiri tentang keinginan 
dirinya untuk mencari cinta merupakan tindakan yang sangat penting, seperti 
sebelumnya, hilangnya kekuatan akibat gesekan ini adalah tidak 
konsekuensial. 

Latihan Dua. (menyadari) Alam semesta adalah satu makhluk. Ketika 
kompleks pikiran/tubuh/roh melihat kompleks pikiran/tubuh/roh lain, lihatah 
Sang Pencipta. Ini adalah latihan yang bermanfaat. 

Latihan Tiga. Menataplah ke dalam cermin. Lihatlah Sang Pencipta. 

Latihan Empat. Menatap ciptaan yang ada pada kompleks pikiran/tubuh/roh 
dari setiap entitas. Lihatlah Sang Pencipta. 

Dasar atau prasyarat latihan-latihan ini adalah kecenderungan terhadap apa 
yang dapat disebut meditasi, kontemplasi, atau doa. Dengan sikap ini, latihan 
ini bisa diproses. Tanpa itu, data tidak akan tenggelam ke akar pohon pikiran 
untuk membuat dan memuliakan tubuh/badan dan ‘menyentuh’ roh. 

10.15 PENANYA: Saya bertanya-tanya tentang munculnya peradaban yang disebut 
Atlantis dan Lemuria, bagaimana peradaban ini terjadi, dan dari mana mereka 
datang dari [tidak terdengar] peradaban ? 

RA: Saya Ra. Ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi ini. Peradaban Atlantis 
dan Lemuria bukanlah satu (peradaban) tapi dua. Mari kita lihat entitas Mu 
dulu. 

Mereka adalah makhluk yang agak primitif, tetapi mereka yang memiliki 
distorsi spiritual yang sangat maju. Peradaban mereka merupakan bagian dari 
siklus ini, yang dialami pada awal siklus pada waktu kira-kira lima tiga oh oh 
oh, lima puluh tiga ribu [53.000] tahun Anda yang lalu. Itu ada di tempat 
yang bermanfaat (baik) dan tidak berbahaya yang kemudian tersapu ke bawah 
laut selama masa penyesuaian kembali lempeng tektonik bola bumi Anda, 
bukan karena akibat tindakan mereka sendiri. 

Mereka mengatur mereka yang selamat dan mencapai banyak tempat di apa 
yang Anda sebut Rusia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Orang-orang 
India yang Anda merasa bersimpati pada distorsi-kompleks sosial Anda adalah 
keturunan entitas-entitas ini. Seperti penjelmaan lain dari siklus ini, mereka 
datang dari tempat lain. Namun, entitas-entitas khusus ini sebagian besar 
diambil dari planet kepadatan kedua yang mengalami beberapa kesulitan 
dalam mencapai kondisi kehidupan kepadatan ketiga karena usia mataharinya. 
Planet ini berasal dari galaksi Deneb. 
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Ras Atlantis adalah sebuah kompleks sosial yang sangat konglomerat yang 
mulai terbentuk kira-kira tiga satu oh oh oh, tiga puluh satu ribu [31.000] 
tahun di masa lalu ilusi kontinum ruang / waktu Anda. Itu adalah masyarakat 
agraris yang tumbuh sangat lambat hingga kira-kira satu lima oh oh oh, lima 
belas ribu [15.000] tahun Anda yang lalu. Mereka dengan cepat mencapai 
pemahaman teknologi tinggi yang menyebabkan mereka dapat menggunakan 
kecerdasan tak terbatas dengan cara yang kurang mendidik. 

Kita dapat menambahkan bahwa mereka menggunakan energi cerdas juga, 
memanipulasi arus alami indigo atau sinar pineal dari energi ilahi atau tak 
terbatas. Dengan cara demikian mereka mampu menciptakan bentuk 
kehidupan. Ini mereka mulai lakukan alih-alih untuk menyembuhkan dan 
menyempurnakan kompleks pikiran / tubuh / roh mereka sendiri, namun 
sebaliknya mereka mengubah distorsi mereka ke arah yang Anda sebut negatif. 

Kira-kira sebelas ribu [11.000] tahun Anda yang lalu, Pada awal, dengan apa 
yang Anda sebut perang, menyebabkan sekitar empat puluh persen populasi 
ini meninggalkan kepadatan ini dengan cara disintegrasi tubuh. Konflik kedua 
dan paling dahsyat terjadi kira-kira satu oh delapan dua satu, sepuluh ribu 
delapan ratus dua puluh satu [10.821] tahun lalu menurut ilusi Anda. Ini 
menciptakan konfigurasi yang mengubah bumi dan sebagian besar Atlantis 
tidak ada lagi, telah tergenang. Tiga dari kelompok-kelompok Atlantik yang 
berorientasi positif meninggalkan tempat geografis ini sebelum kehancuran 
itu, menempatkan diri mereka di daerah pegunungan dari apa yang Anda 
sebut Tibet, apa yang Anda sebut Peru, dan apa yang Anda sebut Turki. 

Apakah Anda memiliki pertanyaan singkat sebelum kami menutup pertemuan 
ini? 

10.16 PENANYA: Hanya satu, selain dari apa yang dapat kita lakukan untuk 
membuat instrumen lebih nyaman. Saya hanya punya satu pertanyaan lain. 
Saya ingin memiliki informasi singkat tentang kata yang Anda gunakan, 
"galaksi." 

RA: Saya Ra. Kami menggunakan istilah yang dikenal oleh orang-orang Anda 
dengan kompleks getaran suara "galaksi". Kami menerima bahwa beberapa 
galaksi mengandung satu sistem kelompok planet dan matahari, yang lain 
mengandung beberapa. Namun, Pentingnya lokus dalam dimensi waktu / 
ruang yang tak terbatas sangatlah kecil sehingga kami bisa menerima distorsi 
yang tersirat dalam istilah yang ambigu ini. 

10.17 PENANYA: Lalu apakah sembilan planet dan matahari kita yang ada di sini, 
dalam sistem kita, apakah Anda menyebutnya sebagai galaksi tata surya? 

RA: Bukan. 

10.18 PENANYA: Berapa banyak bintang, kira-kira, berada di sebuah galaksi? 
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RA: Itu tergantung pada sistem galaksi. Anda sendiri, seperti yang Anda tahu, 
mengandung jutaan entitas planet dan bintang. 

10.19 PENANYA: Saya baru saja mencoba untuk mendapatkan definisi yang Anda 
gunakan untuk galaksi. Anda menyebutkannya beberapa kali dan bagi saya 
tampaknya [tidak terdengar] apa yang Anda sebut galaksi adalah yang kita 
sebut sistem tata surya. Apakah ada cara untuk membuat instrumen lebih 
nyaman? 

RA: Saya Ra. Instrumen ini dapat dibuat agak lebih nyaman jika lebih banyak 
dukungan diberikan pada komplek tubuhnya. Selain itu, kami hanya dapat 
meminta ulang untuk menyelaraskan simbol yang digunakan dalam 
memudahkan keseimbangan instrumen ini. Kontak kami adalah aliran pita 
sempit dan dengan demikian masuknya gelombang kami haruslah tepat. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 11 
28 JANUARI 1981 

11.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

11.1 PENANYA: Haruskah kami masukkan runutan ritual yang Anda sarankan 
untuk memanggil Anda dalam buku yang akan dihasilkan dari sesi ini? 

RA: Saya Ra. Masalah ini tidak terlalu penting, karena saran kami itu dibuat 
untuk menjalin kontak melalui instrumen ini dengan grup ini. 

11.2 PENANYA: Apakah ini akan membantu instrumen jika [nama] dan [nama] 
hadir selama sesi-sesi ini? Apakah jumlah yang hadir dalam kelompok ini akan 
mempengaruhi hasil sesi-sesi ini? 

RA: Saya Ra. Entitas yang paling penting adalah si penanya dan kompleks 
suara getaran, Jim. Dua entitas tambahan lainnya dapat membantu 
kenyamanan instrumen dengan cara menyalurkan energinya dengan 
kemampuan mereka berbagi kompleks energi fisik, yang itu merupakan bagian 
dari getaran cinta Anda. 

11.3 PENANYA: Anda mengatakan kemarin bahwa planet Maldek dihancurkan 
karena perang. Jika Maldek tidak menghancurkan dirinya sendiri karena 
peperangan, apakah ia akan menjadi planet yang berevolusi kearah (orientasi) 
pada layanan diri sendiri? Dan akankah entitas-entitasnya mengalami 
peningkatan kepadatan, berlanjut ke, katakanlah, kepadatan keempat, kelima 
yang negatif atau orientasi diri sendiri (egois)? 

RA: Saya Ra. Kompleks ingatan sosial planet, Maldek, memiliki kesamaan 
dengan lingkup Anda sendiri situasi campuran arah energi. Dengan demikian, 
meskipun tidak diketahui, kemungkinan besar merupakan panen campuran 
— beberapa pindah ke kepadatan keempat, beberapa bergerak menuju 
kepadatan keempat untuk melayani sendiri, sebagian besar mengulangi 
kepadatan ketiga. Ini kira kira terjadi karena fakta bahwa pusaran atau vortex 
paralel kemungkinan(possibility)/probabilitas planet ini berhenti ketika aksi 
itu terjadi dan muncul vortex-vortex probabilitas / kemungkinan yang baru. 

11.4 PENANYA: Apakah ada planet di belakang matahari kami, yang berlawanan 
dengan kami di orbit, yang tidak kami ketahui? 

RA: Saya Ra. Ada bola di daerah yang berlawanan dengan matahari Anda yang 
sangat, sangat dingin tetapi cukup besar untuk membuat angka statistik 
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tertentu. Bola ini seharusnya tidak disebut planet, karena terkunci dalam 
kepadatan pertama. 

11.5 PENANYA: Anda mengatakan bahwa entitas dari Maldek mungkin 
mengarah. . . beberapa mungkin mengarah pada (orientasi) negatif kepadatan 
keempat. Apakah ada orang yang keluar dari kepadatan ketiga kita saat ini ke 
tempat-tempat di alam semesta yang berkepadatan layanan ke diri sendiri, 
yaitu kepadatan keempat atau jenis planet negatif? 

RA: Saya Ra. Pertanyaan Anda tidak jelas. Tolong nyatakan kembali. 

11.6 PENANYA: Ketika siklus kami berakhir nanti dan kelulusan terjadi, apakah 
ada kemungkinan bagi siapa saja untuk beralih dari kepadatan ketiga ini ke 
planet kepadatan keempat yang merupakan tipe layanan diri-sendiri, atau tipe 
negatif? 

RA: Saya Ra. Kami baru memahami spesifikasi pertanyaan Anda. Pada panen 
kali ini vortex probabilitas/kemungkinan (kalian) mengindikasikan hasil panen 
dari jenis ini, walaupun kecil, Itu betul. 

11.7 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu kami apa yang terjadi pada Adolf 
Hitler? 

RA: Saya Ra. Kompleks pikiran / tubuh / roh yang dikenal sebagai Adolf saat 
ini sedang dalam proses penyembuhan di bidang astral tengah dari medan gaya 
bola Anda. Entitas ini sangat bingung dan, meskipun ia menyadari 
keadaannya berkaitan dengan perubahan tingkat getaran dia terkait dengan 
penghentian kompleks kimiawi tubuhnya, bagaimanapun, ia membutuhkan 
banyak perawatan. 

11.8 PENANYA: Apakah ada seseorang dalam sejarah kami yang secara umum 
dikenal yang pergi ke planet layanan diri-sendiri yang berkepadatan empat 
atau tipe negatif, atau siapakah yang akan pergi ke sana? 

RA: Saya Ra. Jumlah entitas yang dipanen kecil. Namun, beberapa telah 
menembus level kedelapan, yang hanya bisa jika setelah pembukaan level yang 
ketujuh, keenam dan seterusnya. Penetrasi ke tingkat kedelapan, atau level 
Kecerdasan Tak Terbatas, memungkinkan kompleks pikiran / tubuh / roh 
untuk dipanen, jika diinginkan, kapan saja/dimana saja selama siklus. 

11.9 PENANYA: Adakah di antara orang-orang ini yang dikenal namanya dalam 
sejarah kami di planet kami? 

RA: Saya Ra. Kami akan menyebutkan beberapa. Yang dikenal sebagai Taras 
Bulba, yang dikenal sebagai Jenghis Khan, yang dikenal sebagai Rasputin. 

11.10 PENANYA: Bagaimana mereka mencapai ini? Apa yang perlu bagi mereka 
untuk mencapai ini? 
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RA: Semua entitas yang disebutkan di atas menyadari, melalui ingatan, 
tentang pemahaman Atlantis yang berkaitan dengan penggunaan berbagai 
pusat masuknya energi kompleks pikiran / tubuh / roh dalam mencapai 
gerbang menuju Kecerdasan Tak Terbatas. 

11.11 PENANYA: Apakah ini memungkinkan mereka untuk melakukan apa yang 
kita sebut sebagai sihir? Melakukan hal hal keparanormalan ketika mereka 
menjelma di sini? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Dua entitas pertama yang disebutkan tidak banyak 
menggunakan kemampuan ini secara sadar. Namun, mereka tunduk pada 
layanan untuk diri sendiri, tidak ada upaya dalam disiplin pribadi untuk 
menggandakan, lebih menggandakannya lagi, dan memberdayakan “gerbang” 
ini. Yang ketiga adalah seorang Adept yang sadar dan namun juga tidak 
berusaha keras dalam mengejar pelayanan kepada diri sendiri. 

11.12 PENANYA: Di mana ketiga entitas ini sekarang? 

RA: Saya Ra. Entitas-entitas ini berada dalam dimensi yang Anda kenal 
sebagai keempat. Oleh karena itu, (keterangan mengenai keberadaan mereka 
dalam ukuran) ruang/waktu yang kontinu tidaklah kompatibel. Perkiraan 
ruang/waktu dari masing-masing lokus (juga tida) akan memberikan 
pemahaman yang sebenarnya. Masing-masing (entitas itu) memilih planet 
dengan kepadatan keempat yang didedikasikan untuk mengejar pemahaman 
Hukum Kesatuan melalui pelayanan kepada diri sendiri: satu dalam apa yang 
Anda ketahui sebagai kelompok Orion, satu dalam apa yang Anda kenal 
sebagai Cassiopeia, satu dalam apa yang Anda kenal sebagai Salib Selatan 
(southern cross). Namun, lokus ini tidak memuaskan. Kami tidak memiliki 
kosakata untuk perhitungan geometris yang diperlukan untuk mentransfer 
pemahaman ini kepada Anda. 

11.13 PENANYA: Siapa yang pergi ke grup Orion? 

RA: Saya Ra. Yang dikenal sebagai Jenghis Khan. 

11.14 PENANYA: Apa yang saat ini dia lakukan di sana? Apa pekerjaan atau 
pekerjaannya? Apa yang dia lakukan? 

RA: Saya Ra. Entitas ini melayani Sang Pencipta dengan caranya sendiri. 

11.15 PENANYA: Apakah Anda tidak bisa memberi tahu kami dengan tepat 
bagaimana dia melakukan layanan ini? 

RA: Saya Ra. Menjawab pertanyaan ini bagi kami adalah mungkin. Namun, 
kami akan menggunakan setiap kesempatan yang kami miliki untuk 
mengulangi pemahaman dasar/pembelajaran bahwa semua makhluk itu 
melayani Sang Pencipta. 
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Orang yang Anda sebut sebagai Jenghis Khan, saat ini, menjelma dalam tubuh 
fisik ringan yang menyebarkan bahan/materi untuk mengontrol pemikiran 
kepada mereka yang adalah apa yang Anda sebut sebagai tentara salib*. Dia, 
seperti yang Anda sebut entitas ini ialah seorang tukang pos. 

11.16 PENANYA: Apa yang dilakukan tentara ini? 

RA: Saya Ra. Tentara salib ini bergerak dengan kereta perang mereka untuk 
menaklukkan kompleks sosial pikiran / tubuh / roh planet ini sebelum mereka 
mencapai tahap mencapai memori sosial. 

11.17 PENANYA: Pada tahap apa sebuah planet mencapai memori sosial? 

RA: Saya Ra. Kompleks sosial pikiran / tubuh / roh menjadi kompleks 
memori sosial ketika seluruh kelompok entitasnya berorientasi atau mencari 
tujuan yang sama. Memori kelompok yang hilang dari individu-individu di 
akar-akar pohon pikiran mereka kemudian menjadi dikenal oleh kompleks 
sosial, sehingga menciptakan kompleks memori sosial. Keuntungan dari 
kompleks ini adalah relatif tidak adanya distorsi dalam memahami keberadaan 
sosial dan relatif tidak adanya distorsi dalam mengejar arah pencarian, karena 
semua distorsi pemahaman tersedia untuk entitas masyarakat. 

11.18 PENANYA: Kemudian kita memiliki tentara salib dari Orion datang ke 
planet ini untuk tujuan pengendalian pikiran. bagaimana mereka melakukan 
ini? 

RA: Seperti semua, mereka mengikuti Hukum Kesatuan dengan mengamati 
Kehendak Bebas. Kontak dilakukan dengan mereka yang memanggil. Mereka 
yang berada di lingkungan planet bertindak seperti halnya Anda untuk 
menyebarluaskan sikap dan filosofi pemahaman khusus mereka tentang 
Hukum Kesatuan, yang merupakan pelayanan kepada diri sendiri. Ini menjadi 
elit. Melalui ini, upaya mulai menciptakan kondisi di mana sisa entitas planet 
diperbudak oleh kehendak bebas mereka sendiri. 

11.19 PENANYA: Bisakah Anda menyebutkan nama penerima pasukan salib — 
yaitu, nama apa saja yang mungkin diketahui di planet ini saat ini? 

RA: Saya Ra. Saya berkeinginan untuk tidak melanggar Distorsi Kehendak 
Bebas. Memberikan (informasi) nama mereka akan berhubungan dengan masa 
depan ruang/waktu Anda yang berarti ini pelanggaran; jadi, kami menahan 
informasi ini. Kami meminta perenungan Anda tentang hasil dari tindakan 
entitas-entitas yang mungkin Anda amati menikmati distorsi terhadap 
kekuasaan. Dengan cara ini, Anda bisa melihat sendiri informasi ini. Kami 
tidak akan mengganggu “permainan” planet ini, harus kami katakan. Itu 
bukan inti panen. 
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11.20 PENANYA: Bagaimana tentara salib menyampaikan konsep-konsep mereka 

kepada individu-individu yang berinkarnasi di Bumi? 

RA: Saya Ra. Ada dua cara utama, sama seperti ada dua cara utama, harus kita 
katakan, polarisasi menuju layanan kepada orang lain. Ada kompleks 
pikiran/tubuh/roh di atas pesawat Anda yang melakukan latihan dan 
melakukan disiplin untuk mencari kontak dengan sumber-sumber informasi 
dan kekuatan yang mengarah ke pembukaan gerbang menuju Kecerdasan tak 
terbatas. 

Ada orang lain yang kompleks getarannya sedemikian sehingga gerbang ini 
dibuka dan kontak dengan layanan total untuk diri sendiri, dengan distorsi 
manipulasi orang lain yang paling mendasar, kemudian diberikan dengan 
sedikit atau tanpa kesulitan, tanpa pelatihan, dan tanpa kendali. 

11.21 PENANYA: Jenis informasi apa yang diteruskan dari tentara salib kepada 
orang-orang ini? 

RA: Saya Ra. Kelompok Orion menyampaikan informasi mengenai Hukum 
Kesatuan dengan orientasi layanan kepada diri sendiri. Informasi tersebut 
dapat menjadi teknis sama seperti yang dari Konfederasi, dalam upaya untuk 
membantu planet ini dalam pelayanannya kepada orang lain, telah 
memberikan apa yang Anda sebut informasi teknis. Teknologi yang disediakan 
oleh kelompok ini adalah dalam bentuk berbagai cara kontrol atau manipulasi 
orang lain demi melayani diri sendiri. 

11.22 PENANYA: Apakah maksud Anda, kemudian, bahwa beberapa ilmuwan 
kami menerima informasi teknis, haruskah kita katakan, secara telepati, yang 
kemudian menghasilkan alat-alat (gadget) yang dapat digunakan? 

RA: Saya Ra. Itu betul. Namun, seperti yang Anda sebut ilmuwan ini, distorsi 
nya sangatlah positif. Ia berorientasi untuk menerima informasi dimaksudkan 
untuk membuka jalan damai menuju kemajuan, yang kemudian direduksi 
oleh gema terakhir dari potensi merusak karena penerimaan yang lebih lanjut 
akan ilmuwan lain yang berorientasi pada distorsi negatif. 

11.23 PENANYA: Apakah ini cara kita belajar energi nuklir? Apakah ada campuran, 
baik orientasi positif dan negatif? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Entitas yang bertanggung jawab untuk 
mengumpulkan para ilmuwan memiliki orientasi campuran. Para ilmuwan ini 
sangat positif dalam orientasi mereka. Para ilmuwan yang mengikuti pekerjaan 
mereka memiliki orientasi campuran termasuk satu entitas yang sangat negatif, 
seperti yang Anda istilahkan. 

11.24 PENANYA: Apakah entitas yang sangat negatif ini masih menjelma di Bumi? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 
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11.25 PENANYA: Kemudian saya menganggap Anda tidak dapat menyebutkan 
namanya dan akan bertanya dari mana Nikola Tesla mendapatkan 
informasinya? 

RA: Saya Ra. Yang dikenal sebagai Nikola menerima informasi dari sumber-
sumber Konfederasi yang berkeinginan untuk membantunya secara luar biasa, 
harus kami katakan, entitas yang bersifat “malaikat” ini sangatlah positif dalam 
keinginannya memperbaiki kondisi keberadaan kompleks pikiran / tubuh / 
rohnya. Sangat disayangkan, akan kami katakan, bahwa seperti banyaknya 
pengembara, distorsi getaran ilusi kepadatan ketiga menyebabkan entitas ini 
menjadi sangat terdistorsi dalam persepsinya tentang kompleks pikiran / tubuh 
/ roh sehingga misinya terhambat dan, hasilnya, tersesat dari tujuannya. 

11.26 PENANYA: Bagaimana pekerjaan Tesla seharusnya dapat memberi manfaat 
bagi manusia di Bumi, dan apa tujuannya? 

RA: Saya Ra. Tujuan yang paling diinginkan dari kompleks pikiran / tubuh / 
roh, Nikola, adalah membebaskan semua entitas planet dari kegelapan. 
Dengan demikian, ia berusaha untuk memberikan kepada planet ini energi tak 
terbatas dari planet bola (bumi) untuk digunakan sebagai penerangan dan 
tenaga/energi. 

11.27 PENANYA: Dengan membebaskan entitas planet dari kegelapan, tepatnya 
apa yang Anda maksud? 

RA: Saya Ra. [Balasan Ra tidak dapat ditranskripsi karena kegagalan fungsi 
perekam. Berikut ini adalah inti dari respons mereka.] Maksud kami berbicara 
tentang membebaskan orang-orang di planet Anda adalah secara literal, dari 
kegelapan. 

11.28 PENANYA: Apakah bebas dari kegelapan ini sepadan dengan Hukum 
Kesatuan, atau apakah ini memiliki produk nyata? 

RA: Saya Ra. Produk dari pembebasan seperti itu akan menciptakan dua 
pengalaman. 

Pertama, pengalaman (untuk masyarakat) untuk tidak perlu memberikan 
honorarium untuk pembayaran, dalam artian uang Anda, untuk energi. 

Kedua, (terciptanya) waktu luang, dimana kemudian muncul kemungkinan 
dan meningkatnya probability kebebasan (bagi seseorang ) untuk mencari jati 
dirinya memulai mencari awal Hukum Kesatuan. 

Hanya sedikit yang bekerja secara fisik dari fajar hingga kegelapan, seperti 
yang Anda sebutkan, pada pesawat (bumi) Anda yang dapat merenungkan 
Hukum Kesatuan dengan sadar. 



 SESI 11 103 

 
11.29 PENANYA: Bagaimana dengan Revolusi Industri secara umum? Apakah ini 

direncanakan? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari sesi ini. 

Itu betul. Para pengembara menjelma dalam beberapa gelombang, demikian 
Anda menyebutnya, untuk mewujudkan eksistensi mereka secara bertahap, 
terbebas dari tuntutan (kesibukan) siklus diurnal (harian) dan kurangnya 
kebebasan untuk bersantai. 

11.30 PENANYA: Nah, ini pertanyaan terakhir, jadi saya akan, seperti biasa, 
bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen lebih 
nyaman? 

RA: Saya Ra. Kamu melakukannya dengan baik. Yang paling penting adalah 
menyelaraskan simbol dengan hati-hati. Penyesuaian yang dibuat pada sesi 
waktu/ruang kali ini telah membantu kompleks fisik instrumen ini dalam 
distorsi terhadap kenyamanannya. 

Bolehkah kami bertanya jika Anda memiliki pertanyaan singkat yang dapat 
kami selesaikan sebelum menutup sesi? 

11.31 PENANYA: Saya tidak tahu apakah ini pertanyaan singkat atau tidak, jadi 
sebenarnya kita bisa menyimpannya sampai lain kali, tetapi satu-satunya 
pertanyaan saya adalah mengapa tentara salib dari Orion melakukan ini. Apa 
tujuan akhir mereka? Ini mungkin terlalu lama untuk dijawab. 

RA: Saya Ra. Ini tidak terlalu lama untuk dijawab. Melayani diri sendiri 
berarti juga melayani semua. Melayani diri sendiri, ketika dilihat dalam 
perspektif ini, membutuhkan penggunaan energi orang lain yang terus 
berkembang untuk dimanipulasi demi keuntungan diri dengan distorsi 
(arahan) penguasaan/kekuasaan. 

Jika ada pertanyaan lebih lanjut untuk lebih menjelaskan subjek ini, kami 
akan bersama Anda lagi. 

11.32 PENANYA: Hanya satu hal yang saya lupa. Apakah mungkin untuk 
melakukan sesi lain malam ini? 

RA: Saya Ra. Itu bisa saja. 

11.33 PENANYA: Terima kasih. 

RA: Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 12 
28 JANUARI 1981 

12.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

12.1 PENANYA: Saya mendapat telepon dari Henry Puharich sore ini. Dia akan 
berada di sini bulan depan. Saya ingin bertanya kepada Anda apakah mungkin 
baginya untuk bergabung dalam lingkaran kami dan mengajukan pertanyaan. 
Dan juga jika Michel D'Obrenovic, yang juga dikenal sebagai George Hunt 
Williamson, kebetulan datang ke sini, akankah boleh baginya untuk berada di 
lingkaran? 

RA: Saya Ra. Entitas-entitas ini, saat ini, tidak selaras dengan benar untuk 
pekerjaan ini karena distorsi getaran yang, pada gilirannya, disebabkan oleh 
kurangnya waktu/ruang mereka akhir akhir ini yang Anda sebut sebagai 
kesibukan. Minta agar para entitas ini meluangkan waktu/ruang singkat saja 
dalam siklus diurnal planet Anda (kesehariannya) untuk merenung. Di 
waktu/ruang dalam kontinum mendatang Anda, Anda diminta untuk 
bertanya lagi. 

Grup ini sangat seimbang dengan distorsi getaran instrumen ini karena, 
pertama, kontak dengan instrumen yang terjadi setiap hari. Kedua, karena 
kontak dengan instrumen melalui periode meditasi. Ketiga, melalui distorsi 
komplek pikiran/tubuh/roh pribadi terhadap kontemplasi yang pada akhirnya 
menyebabkan kelompok ini menjadi efektif. 

12.2 PENANYA: Terima kasih. Melanjutkan dengan sesi sebelumnya, Anda 
menyebutkan bahwa tentara salib/pejihad Orion datang ke sini dengan kereta. 
Bisakah Anda menggambarkan kereta itu? 

RA: Saya Ra. Istilah kereta adalah istilah yang digunakan dalam peperangan di 
antara bangsamu. Itulah pentingnya. Bentuk pesawat Orion adalah salah satu 
dari yang berikut: pertama, bentuk memanjang, bulat telur yang memiliki sifat 
lebih gelap dari perak tetapi yang memiliki penampilan logam jika dilihat 
dalam cahaya. Dengan tidak adanya cahaya, tampaknya berwarna merah atau 
berapi-api dalam beberapa cara. 

Pesawat lain berupa benda berbentuk cakram yang berdiameter kecil kira-kira 
dua belas kaki dalam pengukuran Anda, bentuknya seperti kotak sekitar empat 
puluh kaki ke samping dalam pengukuran Anda. Pesawat lain dapat berupa 
bentuk yang diinginkan melalui mekanisme penggunaan kontrol pikiran. Ada 
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berbagai kompleks peradaban yang berfungsi dalam kelompok ini. Beberapa 
lebih mampu menggunakan Kecerdasan Tanpa Batas daripada yang lain. Itu 
informasi sangat jarang dibagikan; oleh karena itu, pesawat ini sangat 
bervariasi dalam bentuk dan penampilan. 

12.3 PENANYA: Apakah ada upaya oleh Konfederasi untuk menghentikan 
pesawat Orion dari tiba di sini? 

RA: Saya Ra. Setiap upaya dilakukan untuk mengkarantina planet ini. 
Namun, jaringan Penjaga, seperti halnya pola patroli lainnya pada tingkat apa 
pun, tidak menghalangi setiap entitas untuk menembus karantina, karena jika 
permintaan dibuat dengan cahaya/cinta, Hukum Kesatuan akan dipenuhi 
dengan persetujuan. Jika tidak ada pengajuan permintaan kemudian terjadi 
penyelinapan, maka ada penetrasi pada jaring ini. 

12.4 PENANYA: Siapa yang membuat permintaan ini? 

RA: Saya Ra. Permintaan Anda tidak jelas. Tolong nyatakan kembali. 

12.5 PENANYA: Saya tidak begitu mengerti. Bagaimana Konfederasi 
menghentikan pesawat Orion agar tidak melewati karantina? Tindakan apa 
yang dilakukan. . . 

RA: Saya Ra. Ada kontak pada tingkat bentuk cahaya, atau makhluk cahaya, 
tergantung pada tingkat getaran Guardian. Penjaga ini menyapu jangkauan 
medan energi bumi Anda yang berusaha untuk mengetahui entitas apa pun 
yang mendekat. Suatu entitas yang mendekat akan “puji” (disapa dengan 
salam) atas nama Sang Pencipta Yang Esa. Entitas apa pun yang di “puji” 
(disapa dengan salam) itupun kemudian dimandikan dengan cinta/cahaya dan 
dengan kehendak bebas ia bisa mematuhi karantina karena kekuatan Hukum 
Kesatuan. 

12.6 PENANYA: Apa yang akan terjadi pada entitas jika dia tidak mematuhi 
karantina setelah “puji” (disapa dengan salam) ? 

RA: Saya Ra. Untuk tidak mematuhi karantina setelah dipuji pada tingkat 
yang kita bicarakan akan setara dengan Anda tidak berhenti ketika berjalan ke 
dinding bata yang kokoh. 

12.7 PENANYA: Apa yang akan terjadi pada entitas ini jika dia melakukan ini? 
Apa yang terjadi dengan pesawatnya? 

RA: Saya Ra. Sang Pencipta adalah satu kesatuan. Tingkat getaran dari mereka 
yang mampu mencapai batas karantina sedemikian rupa sehingga, setelah 
melihat jaring cinta/cahaya, tidak mungkin untuk melanggar Hukum ini. 
Karena itu, tidak akan ada yang terjadi. Tidak ada upaya yang dilakukan. 
Tidak ada konfrontasi. 
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Satu-satunya makhluk yang mampu menembus karantina adalah mereka yang 
menemukan jendela atau penyimpangan dalam ruang/waktu yang terus-
menerus mengelilingi ladang energi planet Anda. Melalui jendela-jendela ini 
mereka datang. Jendela-jendela ini jarang dan tidak dapat diprediksi. 

12.8 PENANYA: Apakah ini yang kita sebut sebagai "UFO Flaps" di mana 
sejumlah besar UFO muncul seperti pada tahun 1973? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

12.9 PENANYA: Nah, apakah sebagian besar UFO yang terlihat di langit kita dari 
kelompok Orion? 

RA: Saya Ra. Banyak dari yang terlihat di langit Anda adalah dari kelompok 
Orion. Mereka mengirim pesan. Beberapa diterima oleh mereka yang 
berorientasi pada layanan kepada orang lain. Pesan-pesan ini kemudian diubah 
agar dapat diterima oleh entitas-entitas itu dengan mengancam akan ada 
kesulitan di masa depan. Ini adalah hal yang paling dapat dilakukan oleh 
entitas yang melayani diri sendiri ketika dihadapkan dengan mereka yang 
ingin melayani orang lain. Kontak-kontak yang menurut kelompok [Orion] 
paling membantu untuk tujuan mereka adalah kontak-kontak yang dibuat 
dengan entitas yang orientasinya adalah melayani diri sendiri. 

Ada banyak entitas bentuk pikiran di langit Anda yang bersifat positif dan 
merupakan proyeksi Konfederasi. Penampakan lainnya disebabkan oleh 
visualisasi yang tidak disengaja oleh mekanisme optik rakyat Anda akan 
persenjataan pemerintah Anda sendiri. 

12.10 PENANYA: Kelompok manakah yang menghubungi Henry Puharich di 
Israel, sekitar tahun 1972? 

RA: Saya Ra. Kami harus menahan diri untuk tidak menjawab pertanyaan ini 
karena kemungkinan/probabilitas bahwa orang yang Anda panggil Henry akan 
membaca jawaban ini. Ini akan menyebabkan distorsi di masa depannya. 
Adalah perlu bahwa setiap makhluk menggunakan kebijaksanaan yang bebas 
dan lengkap dari dalam diri sendiri yang merupakan jantung dari kompleks 
pikiran / tubuh / roh. 

12.11 PENANYA: Apakah itu juga berlaku untuk menjawab siapa yang 
menghubungi grup tempat saya semula, pada tahun 1962? 

RA: Saya Ra. Pertanyaan ini dapat dijawab. Grup yang menghubungi adalah 
Konfederasi. 

12.12 PENANYA: Apakah mereka memiliki pesawat mereka di daerah kami pada 
waktu itu? 

RA: Saya Ra. Tidak ada pesawat. Yang ada adalah Bentuk Pemikiran. 
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12.13 PENANYA: Anda menyebutkan tentara salib/pejihad Orion, ketika mereka 

benar-benar melewati jaring karantina, memberikan informasi teknis dan non-
teknis. Kami tahu apa yang Anda maksud dengan informasi teknis, tetapi jenis 
informasi non-teknis apa yang mereka berikan kepada mereka yang mereka 
hubungi? Apakah saya benar berasumsi bahwa ini semua dilakukan oleh 
komunikasi telepati? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Melalui telepati, filosofi Hukum Kesatuan dengan 
distorsi pelayanan kepada diri disampaikan. Dalam kelompok-kelompok yang 
advance, ada ritual dan latihan yang diberikan, dan ini telah disampaikan 
seperti halnya entitas berorientasi layanan kepada orang lain telah 
menyampaikan filosofi resmi dari guru mereka. Filsafat ini menyangkut 
layanan memanipulasi orang lain sehingga mereka dapat mengalami layanan 
terhadap diri sendiri, sehingga melalui pengalaman ini, ia dapat menghargai 
layanan untuk dirinya sendiri. Entitas-entitas ini dengan demikian akan 
menjadi berorientasi pada layanan untuk diri sendiri dan pada gilirannya 
memanipulasi yang lain sehingga mereka, pada gilirannya, dapat mengalami 
layanan terhadap diri sendiri. 

12.14 PENANYA: Apakah ini menjadi asal dari apa yang kita sebut ilmu hitam? 

RA: Saya Ra. Ini benar di satu sisi, salah di yang lain. Kelompok Orion telah 
membantu apa yang disebut mereka yang berorientasi negatif di antara 
kompleks pikiran / tubuh / roh Anda. Entitas yang sama ini akan 
memperhatikan diri mereka sendiri dengan melayani diri sendiri dalam hal apa 
pun, dan ada banyak di atas apa yang disebut dengan “inner planes” Anda 
yang berorientasi negatif dan tersedia sebagai guru batin, atau pembimbing, 
dan ia disebut pemilik jiwa-jiwa tertentu yang mencari ini distorsi layanan 
untuk diri sendiri. 

12.15 PENANYA: Apakah mungkin entitas di Bumi ini menjadi sangat 
membingungkan sehingga memanggil kedua kelompok Konfederasi dan 
Orion secara bergantian, satu, kemudian yang lain, [tidak terdengar] kembali 
ke [tidak terdengar]? 

RA: Saya Ra. Sangat mungkin bagi saluran yang tidak selaras, ketika Anda 
memanggil sebuah layanan dan terbuka untuk menerima komunikasi positif 
dan negatif. Jika entitas di dasar kebingungannya berorientasi pada layanan 
kepada orang lain, entitas akan mulai menerima pesan “malapetaka”. Jika 
entitas di dasar kompleks wujud berorientasi pada pelayanan kepada diri 
sendiri, para pejuang perang salib/pejihad/pejihad, yang dalam hal ini tidak 
merasa perlu berbohong, akan mulai memberikan filosofi yang mereka berikan 
di sini. 



108 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

Banyak dari kontak Anda yang disebut di antara orang-orang Anda telah 
bingung dan merusak diri sendiri karena saluran berorientasi pada layanan 
kepada orang lain, tetapi dalam keinginan untuk bukti terbuka untuk 
informasi dusta dari tentara salib/pejihad yang kemudian dapat menetralkan 
efektivitas saluran. 

12.16 PENANYA: Apakah sebagian besar dari mereka ini berkepadatan empat? 

RA: Saya Ra. Ada mayoritas kepadatan keempat. Itu betul. 

12.17 PENANYA: Apakah seseorang dengan kepadatan keempat biasanya muncul, 
atau apakah mereka biasanya tidak terlihat oleh kita? 

RA: Saya Ra. Penggunaan kata "biasanya" adalah salah satu yang 
membingungkan arti dari pertanyaan itu. Mari kita ulangi dengan jelas. 
Kepadatan keempat adalah, dengan pilihannya sendiri, tidak bisa terlihat oleh 
kepadatan ketiga. Kepadatan keempat bisa saja terlihat. Namun, itu bukan 
pilihan mereka untuk bisa terlihat karena perlunya konsentrasi pada kompleks 
getaran yang agak sulit dari kepadatan ketiga yang Anda tempati. 

12.18 PENANYA: Apakah ada Konfederasi atau individu Orion yang hidup di 
Bumi yang dapat terlihat oleh kami dan (merupakan tokoh) penting dalam 
masyarakat kami saat ini? 

RA: Saya Ra. Tidak ada entitas dari kedua grup ini yang berjalan di antara 
Anda saat ini. Namun, para pejuang Orion menggunakan dua jenis entitas 
untuk melakukan penawaran mereka, haruslah kita katakan. Tipe pertama 
adalah bentuk pikiran; yang kedua, sejenis robot. 

12.19 PENANYA: Bisakah Anda menggambarkan robot? 

RA: Saya Ra. Robot itu mungkin terlihat seperti makhluk lain. Itu adalah 
sebuah konstruksi. 

12.20 PENANYA: Apakah robot ini yang biasanya disebut "Men in Black?" 

RA: Saya Ra. Ini salah. 

12.21 PENANYA: Siapakah Men in Black? 

RA: Saya Ra. The Men in Black adalah tipe entitas bentuk-pikiran yang 
memiliki wujud tertentu untuk dandanan mereka. Mereka memiliki 
karakteristik fisik tertentu yang diberikan kepada mereka. Namun, sifat 
getaran mereka yang sebenarnya adalah tanpa karakteristik getaran kepadatan 
ketiga, dan karena itu mereka dapat hilang dan terwujud saat diperlukan. 

12.22 PENANYA: Apakah semua Men in Black ini kemudian digunakan oleh 
tentara salib/pejihad Orion? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 
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12.23 PENANYA: Jika (dari mereka) ada yang mengunjungi saya, dan saya 

menangkapnya dan menguncinya di lemari, dapatkah saya menyimpannya, 
atau akankah dia menghilang? 

RA: Saya Ra. Itu tergantung pada jenis entitas yang Anda ambil. Anda 
mungkin dapat memahami apa itu sebuah konstruksi. Sebuah Konstruksi 
dapat disimpan untuk waktu yang singkat, meskipun konstruksi ini juga 
memiliki kemampuan untuk menghilang. Pemrograman pada konstruksi ini, 
bagaimanapun, membuatnya lebih sulit untuk mengontrol mereka dari jarak 
jauh. Anda tidak akan bisa bergulat dengan entitas bentuk-pikiran dari tipe 
Men in Black, seperti yang Anda sebut ini. 

12.24 PENANYA: Apakah ini melanggar Hukum Kesatuan, dan saya bersalah 
dengan mengambil entitas ini? 

RA: Saya Ra. Tidak ada kesalahan di bawah Hukum Kesatuan. 

12.25 PENANYA: Apa yang saya katakan adalah, apakah saya akan lebih 
mempolarisasi layanan diri sendiri atau layanan untuk orang lain ketika saya 
melakukan tindakan mengunci sebuah bentuk pemikiran atau sebuah 
konstruksi? 

RA: Saya Ra. Anda dapat mempertimbangkan pertanyaan itu untuk diri 
sendiri. Kami menafsirkan Hukum Kesatuan, bukan untuk menasehati. 

12.26 PENANYA: Terima kasih. Anda berbicara tentang pengembara. Siapakah 
pengembara? Mereka berasal dari mana? 

RA: Saya Ra. Bayangkan, jika Anda mau, pasir pantai Anda. Tak terhitung 
banyaknya butiran pasir yang merupakan sumber kecerdasan tak terbatas. 

Ketika sebuah kompleks ingatan sosial telah mencapai pemahaman lengkap 
tentang keinginannya, ia dapat menyimpulkan bahwa keinginannya adalah 
melayani orang lain dengan distorsi untuk pergi meraih tangan mereka, secara 
kiasan, kepada entitas yang meminta bantuan. Entitas-entitas ini, yang dapat 
Anda sebut sebagai Saudara dan saudari dari Kesedihan, bergerak menuju 
pemanggilan kesedihan ini. Entitas-entitas ini berasal dari segala penjuru 
ciptaan yang tak terbatas dan terikat bersama oleh keinginan untuk melayani 
distorsi ini. 

12.27 PENANYA: Berapa banyak dari mereka yang berinkarnasi di Bumi sekarang? 

RA: Saya Ra. Jumlahnya diperkirakan karena gelombang besar dari mereka 
yang lahir pada saat ini karena kebutuhan intensif untuk meringankan getaran 
planet dan karenanya membantu panen. Jumlahnya mendekati enam puluh 
lima juta. 
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12.28 PENANYA: Apakah sebagian besar dari nya berasal dari kepadatan keempat? 
Dari mana mereka berasal? 

RA: Saya Ra. Sedikit ada kepadatan keempat. Jumlah pengembara terbesar, 
seperti Anda menyebutnya, adalah kepadatan keenam. Keinginan untuk 
melayani harus didistorsi ke arah kemurnian pikiran yang besar dan apa yang 
Anda sebut kebodohan (kenaifan) atau keberanian, tergantung pada penilaian 
Anda yang rumit dan penuh simpangan. Tantangan/bahaya seorang 
pengembara adalah bahwa ia akan melupakan misinya, menjadi terlibat secara 
karma, dan dengan demikian tersapu ke dalam pusaran dari mana ia telah 
menjelma untuk membantu kehancuran11. 

12.29 PENANYA: Apa yang bisa dilakukan salah satu entitas ini untuk terlibat 
secara karma? Bisakah Anda memberi kami contoh? 

RA: Saya Ra. Suatu entitas yang bertindak dengan cara sadar tidak mengasihi 
dalam tindakannya kepada makhluk lain dapat menjadi terlibat secara karma. 

12.30 PENANYA: Saya baru saja berpikir. Apakah ada pengembara yang memiliki 
penyakit fisik (ketika hidup) di situasi bumi ini? 

RA: Saya Ra. Karena perbedaan ekstrim antara distorsi getaran kepadatan 
ketiga dan kepadatan yang lebih padat, jika Anda mau, pengembara memiliki, 
pada umumnya, beberapa bentuk cacat, kesulitan, atau perasaan keterasingan 
yang parah. Kesulitan yang paling umum adalah keterasingan, reaksi terhadap 
getaran planet oleh gangguan kepribadian, sebagaimana Anda menyebutnya, 
dan penyakit kompleks tubuh yang menunjukkan kesulitan menyesuaikan diri 
dengan getaran planet seperti alergi, sebagaimana Anda menyebutnya. 

12.31 PENANYA: Apakah ada cara terbaik untuk entitas ini untuk menyembuhkan 
diri mereka sendiri dari penyakit fisik mereka? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan lengkap terakhir dari waktu/ruang 
ini. 

Distorsi penyembuhan diri dipengaruhi oleh realisasi kecerdasan tak terbatas 
yang berada di dalam. Ini terblokir dalam beberapa hal pada mereka yang 
tidak seimbang sempurna dalam kompleks tubuhnya. Penyumbatan bervariasi 
dari satu entitas ke entitas lainnya. Dibutuhkan kesadaran akan sifat spiritual 
dari realitasnya, jika Anda mau, dan penuangan yang sesuai dari kenyataan ini 
ke dalam kompleks pikiran / tubuh / roh individu untuk kemudia 
penyembuhan itu terjadi. 

                                                
1 Kalimat terakhir ini tampaknya telah membingungkan dalam proses transmisi. Mungkin Ra 

bermaksud mengatakan sesuatu yang mirip dengan: "Tantangan / bahaya pengembara adalah 
bahwa ia akan melupakan misinya, menjadi terlibat secara karma, dan dengan demikian 
tersapu ke dalam pusaran inkarnasi [untuk] [mencegah] kehancuran." 
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Kami akan menggunakan instrumen ini sebagai contoh. Bagian-bagian dari 
penyakitnya, seperti yang Anda sebut kompleks distorsi ini, yang dapat 
disempurnakan secara seimbang terutama disebabkan oleh penyumbatan pusat 
energi indigo, atau pineal,. Pusat ini menerima energi cerdas dari semua 
sumber yang sah di dalam Ciptaan Yang Esa; yaitu sah berdasarkan distorsi 
atau ilusi kepadatan ketiga ini. Jika tidak ada penyumbatan, energi ini 
mengalir atau mengalir ke kompleks pikiran / tubuh / roh, menyempurnakan, 
momen demi momen, kompleks tubuh individu. 

Instrumen ini juga mengalami beberapa distorsi dari pusat energi sinar-hijau 
yang dapat Anda sebut pusat jantung. Ini terlalu terbuka karena keinginan-
distorsi yang intensif pada bagian dari kompleks pikiran / tubuh / roh ini 
untuk melayani orang lain, atau sebagaimana Anda menyebutnya, cinta 
universal. Entitas ini, oleh karena itu, membelanjakan dirinya sendiri tanpa 
memperhatikan simpanan komplek pikiran / tubuh / roh sehubungan dengan 
apa yang Anda sebut kekuatan atau energi. Distorsi ini terutama disebabkan 
oleh penyumbatan sinar indigo, seperti yang telah kami katakan sebelumnya. 
Kesalahpahaman-distorsi instrumen yang bertanggung jawab atas 
penyumbatan ini adalah orientasi dasar menuju kepercayaan pada ketidak 
berharga-an (mengangap diri tidak berharga). Distorsi yang tidak berharga 
menghambat aliran bebas energi cerdas. 

Sinar ketujuh, atau ungu, tidak mengalami gangguan, ini bukan hanya 
reseptor energi tetapi juga total dari tingkat getaran individu. Pusat energi 
lainnya juga cukup jelas. Solusi untuk penyembuhan dalam kasus ini adalah 
tindakan yang mempraktikkan pemahaman damai, dalam distorsi kerendahan 
hati, bahwa entitas itu adalah satu dengan Pencipta, oleh karena itu 
disempurnakan dan tidak terpisah. Dalam setiap kasus dari apa yang Anda 
sebut kesehatan buruk, satu atau lebih pusat energi ini diblokir. Kecerdasan 
akal budi / tubuh / roh perlu disiagakan oleh diri sendiri sebagai tabib atau 
dengan katalisator tabib lain, seperti yang telah kita katakan sebelumnya. 

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kita menutup sesi ini? 

12.32 PENANYA: Apakah Anda bisa memberi tahu kami apakah ada di antara kami 
bertiga yang telah berkelana (pengembara)? 

RA: Saya Ra. Dalam memindai setiap kompleks pikiran / tubuh / roh yang 
ada, kami menemukan jaminan yang lengkap dari peristiwa ini dan, oleh 
karena itu, tidak menemukan adanya bahaya dalam merekapitulasi kejadian 
ini. Masing-masing yang hadir adalah pengembara yang mengejar misinya, 
jika Anda mau. 

12.33 PENANYA: Terima kasih. Adakah yang bisa kita lakukan untuk membuat 
instrumen lebih nyaman? 
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RA: Saya Ra. Kami meminta Anda untuk menyelaraskan kembali objek 
tempat simbol itu berada. Ini bukan distorsi yang signifikan untuk satu sesi 
saja, tetapi Anda akan menemukan pada pengukuran seluruh kumpulan 
bahwa tempat istirahat adalah satu titik empat derajat [1,4 °] dari garis 
keselarasan yang benar, tempat istirahat tambahan setengah derajat [0,5 °] ] 
jauh dari orientasi yang tepat. Jangan terlalu khawatir dengan hal ini dalam 
pusaran ruang/waktu sekarang, tetapi jangan biarkan distorsi ini tetap ada 
dalam periode yang lama atau kontak akan secara bertahap terganggu. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan dalam cahaya Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Majulah, bersukacitalah dalam kekuatan dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 13 
29 JANUARI 1981 

13.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

13.1 PENANYA: Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah meminta maaf atas 
pertanyaan bodoh yang telah saya tanyakan saat mencari tahu apa yang harus 
kami lakukan. Saya menganggap apa yang kami lakukan adalah sebuah 
kehormatan dan hak istimewa yang besar untuk menjadi utusan Hukum 
Kesatuan yang rendah hati, dan pada saat ini kami percaya bahwa cara 
mempersiapkan buku ini adalah memulainya dengan awal penciptaan hingga 
evolusi manusia, dan evolusi nya di Bumi, yang terbaik dari [tidak terdengar] 
saya, setiap kesempatan mempelajari bagaimana Hukum Kesatuan digunakan 
[tidak terdengar]. Saya pikir juga itu. . . bahwa saya harus menyelesaikan buku 
ini. . . biarkan bahan yang sudah kami capai pada bagian akhir buku. [tidak 
terdengar] 

Saya juga menyarankan judul buku, The Law of One, Hukum Kesatuan. Saya 
ingin menyatakan sebagai Penulis adalah Ra. Apakah Anda setuju dengan ini? 

RA: Saya Ra. Permintaan Anda tidak jelas. Bisakah Anda menanyakan sebagai 
pertanyaan yang terpisah setiap bidang intinya? 

13.2 PENANYA: Pertama, saya ingin memulai pada awal penciptaan, sejauh yang 
kita bisa tahu, dan mengikuti perkembangan manusia hingga saat ini. Apakah 
ini bisa disetujui? 

RA: Saya Ra. Ini sepenuhnya kebijaksanaan / pemahaman / keputusan Anda. 

13.3 PENANYA: Kedua, saya ingin judul bukunya Hukum Kesatuan, oleh Ra 
(The Law of One, oleh Ra) Apakah ini disetujui?11 

RA: Saya Ra. Judul buku bisa diterima. Kepengarangan oleh vibrasi suara 
kompleks Ra, dalam distorsi pemahaman kita, tidak lengkap. Kami adalah 
pembawa pesan. 

                                                
1 Transkrip asli dari rekaman kaset itu diterbitkan dalam empat buku dengan judul, The Law of 

One. (Buku kelima berisi fragmen yang dihilangkan dari Buku I-IV, bersama dengan 
komentar yang menyertainya dari Carla dan Jim, diterbitkan bertahun-tahun kemudian pada 
tahun 1998). Lihat “The Relistening Report” di akhir buku ini untuk informasi tentang 
bagaimana transkrip baru itu diproduksi dan akibatnya lahir buku ini, The Ra Contact, 
diterbitkan. 
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13.4 PENANYA: Bisakah Anda menyatakan siapa yang harus kemudian sebagai 
Penulisnya? 

RA: Saya hanya dapat meminta agar jika penegasan/pemahaman Anda 
menyarankan penggunaan suara yang bergetar ini, Ra, frasa “Utusan yang 
rendah hati dari Hukum Kesatuan” ditambahkan. 

13.5 PENANYA: Terima kasih. Bisakah Anda ceritakan yang paling awal, hal 
pertama yang diketahui dalam penciptaan? 

RA: Saya Ra. Hal pertama yang diketahui dalam penciptaan adalah tak 
terbatas. Ketakterbatasan adalah ciptaan. 

13.6 PENANYA: Dari ketidakterbatasan ini, maka pasti datang apa yang kita alami 
sebagai ciptaan. Apa langkah selanjutnya atau perkembangan selanjutnya? 

RA: Saya Ra. Infiniti ini menjadi sadar. Ini adalah langkah selanjutnya. 

13.7 PENANYA: Setelah ini, apa yang terjadi? 

RA: Kesadaran menyebabkan fokus infiniti menjadi energi yang tak terbatas. 
Anda telah menyebut ini dengan berbagai kompleks bunyi getaran, yang 
paling umum di telinga Anda adalah "Logos" atau "Cinta." Sang Pencipta 
adalah pemfokusan ketidakterbatasan sebagai prinsip sadar atau sadar yang 
dipanggil oleh kami, sedekat yang dapat kami ciptakan untuk 
memahami/belajar dalam bahasa Anda, Kecerdasan Infiniti atau Tak terbatas 

13.8 PENANYA: Bisakah Anda menyatakan langkah selanjutnya? 

RA: Langkah selanjutnya adalah masih, pada ruang/waktu ini, nexus dalam 
ilusi Anda mencapai perkembangannya seperti yang Anda lihat dalam ilusi 
Anda. Langkah selanjutnya adalah reaksi tanpa batas terhadap Prinsip Kreatif 
mengikuti Hukum Kesatuan dalam salah satu distorsi utamanya, kebebasan 
berkehendak. Dengan demikian, banyak dimensi, dalam jumlah tak terbatas, 
dimungkinkan. 

Energi bergerak dari kecerdasan tak terbatas karena, pertama, ke pencurahan 
kekuatan kreatif acak, ini kemudian menciptakan pola-pola yang, dalam gaya 
holografik, muncul sebagai seluruh ciptaan, tidak peduli ke arah mana pun 
atau energi dieksplorasi. Pola-pola energi ini kemudian mulai mengatur lokal 
mereka sendiri, harus kita katakan, ritme dan bidang energi, sehingga 
menciptakan dimensi dan alam semesta. 

13.9 PENANYA: Lalu bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana galaksi dan 
sistem planet ini terbentuk? 

RA: Saya Ra. Anda harus membayangkan adanya lompatan besar pemikiran 
dalam hal berkaitan dengan pertanyaan ini, karena pada soal bentukan fisik, 
seperti yang Anda sebut, alam semesta belum lahir. 
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Energi-energi bergerak dalam pola-pola yang semakin cerdas hingga 
individualisasi berbagai energi yang berasal dari Prinsip Kreatif Kecerdasan 
Tak terbatas menjadi seperti menjadi co-Creator. Demikianlah yang disebut 
materi fisik dimulai. Konsep Cahaya sangat berperan dalam menangkap 
lompatan besar pemikiran ini, karena distorsi getaran tak terhingga ini 
menjadi balok balok yang membangun dari apa yang dikenal sebagai materi, 
Cahaya kemudian menjadi cerdas dan penuh energi, hingga menjadi distorsi 
pertama dari Kecerdasan Tak Terbatas yang disebut sebagai Prinsip Kreatif. 

Cahaya Cinta ini dibuat untuk memiliki karakteristik tertentu dalam 
kemunculannya, di antaranya keseluruhan tak terbatas yang secara paradoks 
digambarkan oleh garis lurus, sebagaimana Anda menyebutnya. Paradoks ini 
bertanggung jawab atas bentuk berbagai entitas ilusi fisik yang Anda sebut tata 
surya, galaksi, dan planet, semuanya berputar dan cenderung ke arah 
lenticular. 

13.10 PENANYA: Saya pikir saya salah mengajukan pertanyaan itu, melompat jauh 
dari proses yang Anda gambarkan. Bisakah Anda jelaskan proses sebelumnya 
tersebut? 

RA: Saya Ra. Saya berusaha menjembatani kesenjangan (informasi ini). 
Namun, Anda dapat menanyai saya dengan cara apa pun yang Anda anggap 
pantas. 

13.11 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya. . . mengambil pertanyaan 
sebelumnya dari pertanyaan yang saya ajukan tentang galaksi dan planet, 
bisakah Anda memberi tahu saya langkah selanjutnya apa yang terjadi setelah 
langkah itu? 

RA: Saya Ra. Langkah-langkahnya, sebagaimana Anda menyebutnya, adalah, 
sebagai poin penting dari pertanyaan ini, simultan dan tak terbatas. 

13.12 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana kecerdasan tak 
terbatas menjadi, haruskah kita katakan — saya mengalami kesulitan dengan 
kata kata— bagaimana kecerdasan tak terbatas menjadi individu dari dirinya 
sendiri? 

RA: Saya Ra. Ini pertanyaan yang tepat. 

Keterbatasan cerdas ini akan mengambil sebuah konsep. Konsep ini muncul 
dan terlihat karena kebebasan keinginan (freedom of will) dari sebuah 
kesadaran (Consciousness). Konsep ini halus. Ini adalah paradoks atau distorsi 
pertama dan mendasar dari Hukum Kesatuan. Dengan demikian, seseorang 
yang memiliki Kecerdasan Tak terbatas akan menginvestasikan dirinya 
kedalam eksplorasi banyak hal. Karena kemungkinan tak terbatas dari 
kecerdasan tak terbatas itu, tidak ada akhir bagi banyaknya kemungkinan itu. 
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Eksplorasi, dengan demikian, adalah bebas untuk melanjutkan 
ketakterbatasannya dalam keadaan yang abadi ini. 

13.13 PENANYA: Apakah galaksi tempat kita diciptakan oleh kecerdasan tak 
terbatas, atau apakah ia diciptakan oleh sebagian dari kecerdasan tak terbatas 
individual? 

RA: Saya Ra. Galaksi, dan semua hal lain dari materi yang Anda sadari, adalah 
produk dari bagian individual kecerdasan tak terbatas. Ketika setiap eksplorasi 
dimulai, pada gilirannya, menemukan fokusnya dan menjadi co-Creator. 
Dengan menggunakan kecerdasan tak terbatas, setiap bagian menciptakan 
alam semesta, dan — memungkinkan ritme pilihan bebas mengalir, bermain 
dengan spektrum probabilitas yang tak terbatas — setiap bagian individual 
menyalurkan cinta / cahaya ke dalam apa yang Anda sebut energi cerdas, 
sehingga menciptakan apa yang disebut hukum alam dari alam semesta 
tertentu. 

Setiap alam semesta, pada gilirannya, dikhususkan untuk pada gilirannya, 
fokus menjadi co-Creator, dan memungkinkan keragaman lebih lanjut, 
sehingga menciptakan energi cerdas lebih lanjut, mengatur atau menyebabkan 
hukum alam muncul dalam pola getaran dari apa yang Anda sebut sistem tata 
surya . Dengan demikian, setiap tata surya memiliki, katakanlah, sistem 
koordinat lokal kita tentang hukum alam ilusi. 

Harus dipahami bahwa bagian apa pun, sekecil apa pun, dari kepadatan atau 
pola ilusi apa pun mengandung, seperti dalam gambar holografik, Satu 
Pencipta yang tak terbatas. Dengan demikian semua dimulai dan berakhir 
dalam misteri. 

13.14 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana bagian individual 
dari kecerdasan tak terbatas ini menciptakan galaksi kami [tidak terdengar] 
dan sebagiannya yang sama menciptakan sistem planet kami dan, jika 
demikian, bagaimana ini terjadi? 

RA: Saya Ra. Kami mungkin salah mengartikan pertanyaan Anda. Kami 
berada di bawah distorsi/kesan bahwa kami telah menanggapi pertanyaa 
khusus ini. Bisakah Anda menyatakan kembali pertanyaan tersebut? 

13.15 PENANYA: Pertama-tama, bagaimana, jika kita katakan, sistem planet tempat 
kami sekarang ini berevolusi — apakah semuanya diciptakan sekaligus, atau 
adakah matahari pertama yang diciptakan dan [tidak terdengar] ini 
diciptakan? 

RA: Saya Ra. Prosesnya dari yang lebih besar, dalam ilusi Anda, ke yang lebih 
kecil. Jadi co-Creator, yang membuat individual galaksi, menciptakan pola 
energi yang kemudian fokus pada fokus yang beraneka ragam dari kesadaran 
lebih lanjut akan ketakterhinggaan yang cerdas. Dengan demikian, tata surya 
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tempat Anda mengalami penghunian ini adalah dari pola, ritme, dan apa yang 
disebutnya hukum alam yang unik untuk dirinya sendiri. Namun, 
perkembangannya adalah dari energi spiral galaksi, menjadi energi spiral 
matahari, menjadi energi spiral planet, menjadi energi spiral keadaan 
eksperimental yang dimulai dengan kepadatan pertama kesadaran, atau 
kesadaran entitas planet. 

13.16 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya tentang kepadatan pertama dari 
entitas planet ini? 

RA: Saya Ra. Setiap langkah merekapitulasi kecerdasan tak terbatas dalam 
penemuan kesadarannya. Dalam lingkungan sebuah planet, semua berawal 
dari apa yang Anda sebut kekacauan, energi tidak terarah dan acak hingga tak 
terbatas. Perlahan-lahan, dalam pengertian Anda, terbentuklah fokus 
kesadaran diri. Dengan demikian Logos bergerak. Cahaya datang untuk 
membentuk kegelapan sesuai dengan pola co-Creator dan ritme getaran, jadi 
membangun jenis pengalaman tertentu. 

Ini dimulai dengan kepadatan pertama yang merupakan kepadatan kesadaran, 
kehidupan mineral dan air di planet ini belajar dari api dan angin kesadaran 
makhluk. Ini adalah kepadatan pertama. 

13.17 PENANYA: Apakah kepadatan pertama ini kemudian berkembang menjadi 
kesadaran yang lebih besar? 

RA: Energi spiral, yang merupakan karakteristik dari apa yang Anda sebut 
cahaya, bergerak dalam spiral garis lurus, sehingga memberi vektor spiral yang 
tak terhindarkan ke atas menuju makhluk yang lebih komprehensif berkenaan 
dengan kecerdasan tak terhingga. Dengan demikian, wujud dimensi pertama 
berusaha menuju pelajaran kepadatan kedua dari jenis kesadaran yang 
mencakup pertumbuhan daripada pembubaran atau perubahan acak. 

13.18 PENANYA: Bisakah Anda mendefinisikan apa yang Anda maksud dengan 
pertumbuhan? 

RA: Saya Ra. Bayangkan, jika Anda mau, perbedaan antara mineral bergetar 
pertama atau kehidupan air dan makhluk berkepadatan rendah kedua yang 
mulai bergerak di dalam dan di atas keberadaannya. Gerakan ini adalah 
karakteristik dari kepadatan kedua, berjuang menuju cahaya dan 
pertumbuhan. 

13.19 PENANYA: Dengan berusaha menuju cahaya, apa maksudmu? 

RA: Saya Ra. Contoh yang sangat sederhana dari pertumbuhan kepadatan 
kedua yang berusaha menuju cahaya adalah pertumbuhan daun yang berusaha 
menuju sumber cahaya (matahari contohnya). 
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13.20 PENANYA: Apakah ada perbedaan fisik antara pertama dan kedua massa 
jenis? Sebagai contoh, jika saya bisa melihat planet kerapatan kedua dan planet 
kerapatan pertama berdampingan, dalam kondisi saya sekarang, dapatkah saya 
melihat keduanya? Apakah keduanya akan terlihat? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Semua oktaf kepadatan Anda akan terlihat jelas bukan 
yang keempat hingga ketujuh yang memilih untuk tidak terlihat. 

13.21 PENANYA: Lalu bagaimana densitas kedua berkembang ke yang ketiga? 

RA: Saya Ra. Kepadatan kedua berusaha menuju kepadatan ketiga, yaitu 
kepadatan kesadaran diri, atau kesadaran diri. Perjuangan terjadi melalui 
bentuk-bentuk kepadatan kedua yang lebih tinggi yang diinvestasikan oleh 
makhluk-makhluk kepadatan ketiga dengan identitas sejauh mereka menjadi 
kompleks pikiran / tubuh sadar diri, sehingga menjadi kompleks pikiran / 
tubuh / roh dan memasuki kepadatan ketiga, yang Kepadatan kesadaran roh 
pertama. 

13.22 PENANYA: Berapa tingkat kepadatan planet Bumi kita saat ini? 

RA: Saya Ra. Lingkungan tempat Anda tinggal adalah kepadatan ketiga dalam 
keberadaan pikiran / tubuh / roh yang kompleks. Sekarang dalam ruang/ 
waktu kontinum kepadatan keempat. Ini menyebabkan panen agak sulit. 

13.23 PENANYA: Bagaimana planet dengan kepadatan ketiga menjadi kepadatan 
keempat? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir. 

Kepadatan keempat adalah, seperti yang telah kami katakan, diatur dalam 
pendekatannya seperti jam berdetak terhadap waktu. Ruang/waktu tata surya 
Anda telah memungkinkan bola planet ini berputar ke ruang/waktu dengan 
konfigurasi getaran yang berbeda. Ini menyebabkan bola planet dapat 
dibentuk oleh distorsi baru ini. Namun, bentuk pemikiran orang-orang Anda 
selama masa transisi ini sedemikian rupa sehingga kompleks pikiran 
/tubuh/roh baik individu dan masyarakat tersebar di seluruh spektrum 
daripada menjadi dapat memahami adanya satu jarum dan mengarahkan 
kompas ke satu arah. 

Dengan demikian, masuknya ke dalam getaran cinta, kadang-kadang disebut 
oleh orang-orang Anda getaran pemahaman, tidak efektif dengan kompleks 
masyarakat saat ini. Dengan demikian, panen harus sedemikian rupa sehingga 
banyak yang akan mengulangi siklus kepadatan ketiga. Energi pengembara 
Anda, guru Anda, dan pakar Anda saat ini semua bertekad meningkatkan 
panen. Namun, hanya ada beberapa yang akan dipanen. 

13.24 PENANYA: Saya ingin meminta maaf karena terkadang mengajukan 
pertanyaan yang salah atau tidak pantas. Terkadang sulit untuk menanyakan 
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pertanyaan yang tepat. Saya tidak ingin membahas lagi hal hal yang telah kita 
bahas sebelumnya. Saya perhatikan sesi ini sedikit lebih pendek dari sesi 
sebelumnya. Apakah ada alasan untuk ini? 

RA: Saya Ra. Energi vital instrumen ini agak rendah. 

13.25 PENANYA: Saya asumsikan dari sini bahwa adalah ide yang bagus untuk 
tidak mengadakan sesi lain hari ini. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Adalah baik untuk mengadakan sesi nanti jika dapat diterima 
kalau kita memantau instrumen ini dan berhenti menggunakannya ketika 
energinya menjadi rendah karena kita memakainya. Kami tidak ingin 
menghabiskan (energi vital) instrumen ini. 

13.26 PENANYA: Ini selalu bisa diterima dalam sesi apa pun. Saya akan 
menanyakan pertanyaan terakhir saya. Adakah yang bisa kita lakukan untuk 
membuat instrumen lebih nyaman atau memfasilitasi komunikasi ini? 

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Masing-masing kalian sangatlah 
bersungguh sungguh. Lanjutkan dalam hal yang sama. Apakah ada pertanyaan 
singkat lainnya? 

13.27 PENANYA: Tom Flaherty akan berada di sini malam ini dan akan membantu 
dalam sesi malam. Apakah ini baik-baik saja? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 14 
29 JANUARI 1981 

14.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang. 

14.1 PENANYA: Kembali ke pekerjaan pagi ini, [tidak terdengar]. Anda 
mengatakan kepadatan kedua berusaha menuju kepadatan ketiga, yaitu 
kepadatan kesadaran diri, atau kesadaran diri. Perjuangan terjadi melalui 
bentuk-bentuk kepadatan kedua yang lebih tinggi yang diinvestasikan oleh 
makhluk-makhluk kepadatan ketiga. Bisakah Anda menjelaskan apa yang 
Anda maksudkan dengan ini? 

RA: Saya Ra. Seperti halnya Anda mengenakan jubah, makhluk-makhluk 
kepadatan ketiga Anda berinvestasi atau berpakaian, beberapa makhluk-
makhluk kepadatan-kedua mengenakan dirinya dengan kesadaran diri. Ini 
sering dilakukan melalui peluang dari apa yang Anda sebut hewan peliharaan. 
Itu juga telah dilakukan dengan berbagai cara investasi lainnya. Ini termasuk 
banyak yang disebut kompleks praktik keagamaan yang mempersonifikasikan 
dan mengirim cinta ke berbagai makhluk kepadatan kedua alami dalam 
bentuk kelompok mereka. 

14.2 PENANYA: Ketika bumi ini berada pada kepadatan kedua, bagaimana 
makhluk-makhluk kepadatan kedua di bumi ini terinvestasi? 

RA: Bukan jenis investasi seperti yang dipaparkan diatas, tetapi investasi 
kepadatan ketiga sederhana yang merupakan garis cahaya spiral yang 
mendorong distorsi ke atas dari kepadatan ke kepadatan. Prosesnya memakan 
waktu lebih lama jika tidak ada investasi yang dilakukan oleh makhluk-
makhluk kepadatan ketiga yang berinkarnasi. 

14.3 PENANYA: Lalu bagaimana bentuk kepadatan kedua — seperti apa 
bentuknya — yang menjadi manusia bumi kemudian di kepadatan ketiga? 
Seperti apa dia dalam kepadatan kedua? 

RA: Saya Ra. Perbedaan antara bentuk tubuh kepadatan kedua dan ketiga 
dalam banyak kasus akan lebih mirip satu dengan yang lainnya. Dalam kasus 
bola planet Anda, prosesnya terputus oleh mereka yang berinkarnasi di sini 
dari bola planet yang Anda sebut Mars. Mereka disesuaikan dengan perubahan 
genetik dan, oleh sebabnya terdapat beberapa perbedaan mencolok dibanding 
variasi yang ada yang berasal dari perubahan alami dari bentuk bipedal di 
tingkat kepadatan kedua Anda ke tingkat kepadatan ketiga. Ini tidak ada 
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hubungannya dengan apa yang disebut penempatan jiwa. Ini hanya berkaitan 
dengan keadaan masuknya mereka dari budaya itu. 

14.4 PENANYA: Saya mengerti dari materi sebelumnya bahwa ini terjadi 75.000 
tahun yang lalu. Kemudian proses evolusi kepadatan ketiga kami dimulai. 
Dapatkah Anda memberi tahu saya sejarah, yang hanya mengenai titik-titik 
perkembangannya saja, harus saya katakan, yang terjadi dalam 75.000 tahun 
ini, setiap waktu atau titik tertentu di mana upaya dilakukan untuk 
meningkatkan pengembangan ke kepadatan ketiga ini? 

RA: Saya Ra. Upaya pertama untuk membantu rakyat Anda adalah pada saat 
tujuh lima oh oh oh [75.000]. Upaya ini, 75.000 [75.000] tahun Anda yang 
lalu, telah dijelaskan sebelumnya oleh kami.1 

Usaha berikutnya adalah kira-kira lima delapan oh oh oh, 58.000 [58.000] 
tahun Anda yang lalu, berlanjut untuk periode yang lama dalam ukuran waktu 
Anda, dengan orang orang Mu (Lemuria), seperti yang Anda sebut ras ini, 
atau komplek pikiran / tubuh / roh sosial ini. 

Upaya berikutnya berjarak sangat lama datangnya dan terjadi kira-kira tiga 
belas ribu [13.000] tahun Anda yang lalu ketika beberapa Informasi Cerdas 
ditawarkan kepada orang-orang Atlantis, ini adalah mengenai upaya 
penyembuhan dan pekerjaan kristal yang telah kita bicarakan sebelumnya.2 

Upaya berikutnya adalah satu satu oh oh oh, sebelas ribu [11.000], dari tahun-
tahun Anda yang lalu. Ini adalah perkiraan karena kami tidak sepenuhnya 
dapat memproses sistem pengukuran kontinum ruang / waktu Anda. Ini 
adalah apa yang Anda sebut (Peradaban) Mesir, dan tentang ini kami juga 
telah berbicara.3 

Makhluk yang sama yang datang bersama kami kembali kira-kira tiga lima oh 
oh [3.500] tahun kemudian untuk mencoba membantu kompleks sosial 
pikiran / tubuh / roh di Amerika Selatan sekali lagi. Namun, piramida-
piramida yang disebut kota-kota itu tidak digunakan dengan cara yang sesuai. 
Oleh karena itu, ini tidak dilakukan lebih lanjut. 

Ada pendaratan sekitar tiga oh oh oh, tiga ribu [3.000], dari tahun-tahun 
Anda yang lalu, juga di Amerika Selatan, sebagaimana Anda menyebutnya. 
Ada beberapa upaya untuk membantu rakyat Anda kira-kira dua tiga oh oh 
[2.300] tahun yang lalu, ini di wilayah Mesir.4 

                                                
1 Sebelumnya dijelaskan dalam 9.6-12. 
2 Diucapkan sebelumnya dalam 2.2–3. 
3 Juga diucapkan dalam 2.2. 
4 Ini telah diperbaiki oleh Ra hingga 3.300 tahun yang lalu di sesi 17. 
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Sisa bagian dari siklus ini, kami tidak pernah lagi pergi dari dimensi kelima 
Anda dan telah bekerja dalam sisa siklus kecil terakhir ini untuk 
mempersiapkan panen. 

14.5 PENANYA: Apakah kunjungan ke Mesir 11.000 tahun yang lalu adalah satu-
satunya di mana Anda benar-benar berjalan di bumi? 

RA: Saya Ra. Saya mengerti pertanyaan Anda terdistorsi ke arah diri sendiri 
daripada (untuk) diri lain. Kami, kompleks suara getaran, Ra, telah berjalan di 
antara Anda hanya pada waktu itu. 

14.6 PENANYA: Saya mengerti Anda mengatakan di sesi sebelumnya bahwa 
piramida dibangun untuk mengelilingi bumi. Berapa banyak piramida yang 
dibangun? 

RA: Saya Ra. Ada enam piramida penyeimbang dan lima dua, lima puluh dua 
[52] lainnya dibangun untuk penyembuhan tambahan dan pekerjaan inisiasi 
di antara kompleks sosial pikiran / tubuh / roh Anda. 

14.7 PENANYA: Apa itu piramida penyeimbang? 

RA: Saya Ra. Bayangkan, jika Anda mau, banyak medan gaya bumi dalam 
jaring geometris yang tepat. Energi mengalir ke bidang bumi, sebagaimana 
Anda menyebutnya, dari titik-titik yang ditentukan secara magnetis. Karena 
meningkatnya distorsi bentuk pemikiran dalam memahami Hukum Kesatuan, 
planet itu sendiri dipandang memiliki potensi ketidakseimbangan. Struktur 
piramidal penyeimbang diisi dengan kristal yang menarik keseimbangan yang 
tepat dari gaya energi yang mengalir ke berbagai pusat geometri energi 
elektromagnetik yang mengelilingi dan membentuk bola planet. 

14.8 PENANYA: Biarkan saya membuat sinopsis dan Anda memberi tahu saya jika 
saya benar. Semua kunjungan ini selama 75.000 tahun terakhir adalah untuk 
tujuan memberikan kepada orang-orang Bumi pemahaman tentang Hukum 
Kesatuan, dan dengan cara ini memungkinkan mereka untuk maju melalui 
kepadatan keempat, kelima, keenam. Ini akan menjadi layanan ke Bumi. 

Piramida digunakan juga dalam memberikan Hukum Kesatuan dengan cara 
mereka sendiri. Piramida penyeimbang, saya tidak yakin. Apakah saya benar 
sejauh ini? 

RA: Saya Ra. Anda benar sampai batas ketepatan yang diizinkan oleh bahasa 
(keterbatasan kosakata). 

14.9 PENANYA: Apakah piramida yang menyeimbangkan menyebabkan bumi 
mengubah porosnya? 

RA: Saya Ra. Pertanyaan ini tidak jelas. Tolong nyatakan kembali. 
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14.10 PENANYA: Apakah penyeimbangan mengacu pada penyeimbangan individu 

yang diinisiasi dalam piramida, atau apakah itu merujuk pada penyeimbangan 
fisik bumi pada porosnya di ruang angkasa? 

RA: Saya Ra. Struktur piramidal penyeimbang dapat dan digunakan untuk 
inisiasi individu. Namun, penggunaan piramida ini juga dirancang untuk 
menyeimbangkan jaringan energi planet. 

Penempatan Piramida-piramida lainnya tidak dapat untuk melakukan 
penyembuhan bumi, akan tetapi (bisa) untuk penyembuhan pikiran / tubuh / 
roh kompleks. Menjadi perhatian kami bahwa kepadatan Anda terdistorsi ke 
arah, apa yang disebut dengan pemahaman kami terhadap kepadatan ketiga, 
proses penuaan dini. Kami berusaha untuk membantu memberikan kompleks 
pikiran / tubuh / roh kepadatan ketiga pada planet Anda satu kontinum waktu 
/ ruang lebih yakni dalam satu pola inkarnasi untuk memiliki kesempatan 
yang lebih penuh untuk belajar / mengajarkan Hukum, atau Cara, dari 
distorsi utama Hukum Kesatuan yaitu Cinta. 

14.11 PENANYA: Saya akan membuat pernyataan ini. Anda bisa memberi tahu saya 
jika saya benar. Dari cara saya memahaminya, piramida penyeimbang adalah 
untuk melakukan apa yang kami sebut memperpanjang umur entitas di sini 
sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak hikmat dari Hukum 
Kesatuan ketika berada dalam badan fisik ini pada satu waktu. Apakah ini 
benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Namun, piramida piramida yang tidak kita panggil 
oleh kompleks suara vibrasi, piramida penyeimbang, jumlahnya lebih banyak 
dan digunakan secara khusus untuk tujuan di atas dan untuk pengajaran / 
pembelajaran tabib untuk mengisi tenaga dan memungkinkan proses ini. 

14.12 PENANYA: George Van Tassel membangun sebuah mesin di gurun barat kita 
yang disebut "Integratron." Akankah mesin ini bekerja untuk tujuan 
meningkatkan rentang umur? 

RA: Saya Ra. Mesin ini tidak lengkap dan tidak akan berfungsi untuk tujuan 
yang disebutkan di atas. 

14.13 PENANYA: Yang memberi George informasi tentang cara membangunnya 
siapa? 

RA: Saya Ra. Ada dua kontak yang memberi entitas dengan kompleks suara 
bergetar, George, informasi ini. Salah satunya dari Konfederasi. Yang kedua 
adalah dari kelompok Orion. Konfederasi (memberi kontak) itu disebabkan 
mereka menemukan distorsi terhadap non-kontak karena perubahan pola 
pikiran kompleks vibrasional yang disebut George. Dengan demikian, 
kelompok Orion menggunakan instrumen ini; Namun, instrumen ini, 
meskipun bingung, adalah kompleks pikiran / tubuh / roh yang ditujukan 
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pada hati untuk melayani orang lain, sehingga, dapat kita katakan, hal 
terburuk yang dapat dilakukan adalah mendiskreditkan sumber ini. 

14.14 PENANYA: Apakah masih ada nilai baiknya bagi orang-orang di planet ini 
sekarang, pada saat ini, jika mesin ini diselesaikan? 

RA: Saya Ra. Masa Panen adalah sekarang. Pada saat ini tidak ada alasan 
untuk memasukkan upaya-upaya dalam distorsi untuk memanjangkan umur, 
melainkan untuk mendorong distorsi menuju mencari hati dalam diri, yang 
mana hal ini berada jelas di bidang energi violet-ray (dan yang) akan 
menentukan dipanennya setiap komplek pikiran / tubuh / roh. 

14.15 PENANYA: Kembali ke awal periode 75.000 tahun ini, ada panen setelah 
25.000 tahun, yakni tepatnya 50.000 tahun yang lalu, saya berasumsi. 
Dapatkah Anda memberi tahu saya berapa banyak yang dipanen dari planet 
kita pada waktu itu? 

RA: Saya Ra. tidak ada yang dipanen. 

14.16 PENANYA: Tidak ada panen? Bagaimana dengan 25.000 tahun yang lalu? 
Apakah ada panen? 

RA: Saya Ra. Pemanenan mulai terjadi di bagian terakhir, saat Anda 
mengukur waktu / ruang, dari siklus kedua, dengan individu-individu 
menemukan pintu gerbang ke kecerdasan tanpa batas. Panen waktu itu, 
meskipun sangat kecil, adalah entitas-entitas dari distorsi ekstrem terhadap 
layanan kepada entitas-entitas yang sekarang mengulangi siklus utama. 
Entitas-entitas ini, oleh karena itu, tetap dalam kepadatan ketiga meskipun 
mereka dapat, kapan saja pada nexus saat ini, meninggalkan kepadatan ini 
melalui penggunaan kecerdasan tak terbatas. 

14.17 PENANYA: Jadi pada panen 25.000 tahun yang lalu, entitas yang dapat 
dipanen ke kepadatan keempat tetap berada di sini untuk melayani populasi 
planet ini. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Dengan demikian, tidak ada panen, tetapi ada entitas 
yang dapat dipanen yang akan memilih cara masuk nya ke dimensi keempat. 

14.18 PENANYA: Kemudian selama 2.300 tahun terakhir5 , Anda telah secara aktif 
bekerja untuk mengupayakan hasil panen sebanyak mungkin pada akhir siklus 
total 75.000 tahun. Bisakah Anda menyatakan sehubungan dengan Hukum 
Kesatuan mengapa Anda melakukan ini, hanya sebagai pernyataan alasan 
Anda untuk ini? 

RA: Saya Ra. Saya berbicara untuk kompleks memori sosial yang disebut Ra. 
Kami datang di antara Anda untuk membantu Anda. Upaya kami dalam 

                                                
5 ni telah dikoreksi oleh Ra menjadi 3.300 tahun yang lalu di sesi 17. 
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melayani ini dibelokkan. Maka keinginan kami adalah untuk menghilangkan, 
sejauh mungkin, distorsi yang disebabkan oleh mereka yang salah membaca 
informasi dan panduan kami. 

Penyebab umum layanan seperti yang ditawarkan Konfederasi ini adalah 
karena distorsi mendasar dari Hukum Kesatuan, yakni (melakukan) 
layanan/bakti. Perumpamaan bentuk Sang Pencipta Yang Esa itu seperti satu 
buah tubuh, jika Anda mau menerima analogi kepadatan ketiga ini. Akankah 
kita mengabaikan rasa sakit di kaki? Memar di kulit? Potongan yang 
bernanah? Tidak. Tidak ada yang dapat mengabaikan sebuah panggilan. Kita, 
entitas kesedihan, memilih sebagai layanan bantuan kita dengan upaya untuk 
menyembuhkan kesedihan yang kita sebut analog dengan rasa sakit dari 
distorsi kompleks tubuh fisik. 

14.19 PENANYA: Pada tingkat kepadatan apa Ra? 

RA: Saya Ra. Saya (dari) kepadatan keenam dengan pencarian yang kuat 
menuju kepadatan ketujuh. Panen kami hanya akan terjadi sekitar dua 
setengah juta tahun Anda, dan kami berkeinginan untuk siap dipanen saat 
mendekati ruang /waktu kami. 

14.20 PENANYA: Dan Anda mempersiapkan diri untuk dipanen melalui 
(memberikan) layanan terbaik yang dapat Anda berikan. Apakah ini benar? 

RA: Ini benar. Kami menawarkan Hukum Kesatuan, penyelesaian paradoks, 
keseimbangan cinta / cahaya dan cahaya / cinta. 

14.21 PENANYA: Berapa lama siklus Anda? 

RA: Saya Ra. Salah satu siklus kami menghitung hingga tujuh lima oh, oh oh 
oh, oh oh oh [750.000.000], tujuh lima juta [75.000.000] tahun Anda.66 

14.22 PENANYA: 75 juta? 

RA: Itu benar. 

14.23 PENANYA: Dalam pelayanan Anda dalam memberikan Hukum Kesatuan, 
apakah Anda bekerja dengan planet lain selain Bumi pada saat ini, atau hanya 
Bumi? 

RA: Saya Ra. Kami hanya bekerja dengan bidang planet ini, saat ini. 

14.24 PENANYA: Anda menyatakan bahwa Anda dipanggil oleh 352.000 entitas 
Bumi. Apakah ini berarti bahwa angka ini adalah angka yang akan memahami 
dan menerima Hukum Kesatuan? Apakah saya benar? 

                                                
6 Ketika Ra pertama-tama melafalkan angka untuk angka ini, mereka mengindikasikan 750 

juta, tetapi kemudian mereka menyatakan angka itu 75 juta. Don mencari klarifikasi dalam 
pertanyaan berikutnya. 
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RA: Saya Ra. Kami tidak dapat memperkirakan kebenaran pernyataan Anda, 
karena mereka yang memanggil tidak semua dapat memahami jawaban dari 
panggilan mereka. Selain itu, mereka yang tidak memanggil sebelumnya 
mungkin karena ada trauma besar, (bisa saja) menemukan jawaban untuk 
panggilannya itu hampir bersamaan dengan panggilan setelahnya. Tidak ada 
waktu/ruang dalam panggilan. Karena itu, kami tidak dapat memperkirakan 
jumlah kompleks pikiran / tubuh / roh Anda yang akan, dalam distorsi ruang / 
waktu-kontinum Anda, mendengar dan memahami (jawaban kami). 

14.25 PENANYA: Bagaimana Anda melakukan layanan normal Anda? Bagaimana 
Anda biasanya memberikan Hukum Kesatuan selama 2.300 tahun terakhir?7 
Bagaimana Anda biasanya memberikan ini kepada orang-orang Bumi? 

RA: Saya Ra. Kami menggunakan saluran seperti yang sekarang ini, tetapi 
dalam banyak kasus si saluran tersebut akan merasa terinspirasi oleh mimpi 
atau visi yang tak disadari, yang muncul ketika sadar mengenai identitas atau 
keberadaan kita. Kelompok khusus ini secara khusus dilatih untuk mengenali 
kontak semacam itu. Ini akan membuat grup tersebut dapat menyadari fokus 
getaran sumber informasi (dari kami). 

14.26 PENANYA: Ketika Anda menghubungi entitas dalam mimpi mereka dan 
sebaliknya, entitas ini, saya berasumsi, harus terlebih dahulu mengarah kepada 
Hukum Kesatuan. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Sebagai contoh, entitas bangsa Mesir berada dalam 
kondisi panteisme, seperti yang Anda sebut distorsi terhadap penyembahan 
terpisah dari berbagai bagian Sang Pencipta. Kami dapat menghubungi orang 
yang orientasinya mengarah pada Yang Satu. 

14.27 PENANYA: Trauma — saya sebut saja begitu — saya menganggap ini akan, 
ketika siklus berakhir, memiliki beberapa ketidaknyamanan [tidak terdengar]. 
Akan ada beberapa entitas yang mulai mencari atau akan menjadi katalis, 
Anda bisa mengatakan, ia mencari dikarenakan trauma itu dan kemudian 
mungkin akan mendengar kata-kata Anda melalui telepati atau tulisan yang 
mungkin seperti kami akan publikasikan sebagai buku ini. 

RA: Saya Ra. Anda benar kecuali dalam memahami bahwa 
“ketidaknyamanan” itu telah dimulai. 

14.28 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya siapa yang bertanggung jawab 
untuk mengirimkan buku Oahspe? 

RA: Saya Ra. Ini ditransmisikan oleh salah satu status kompleks memori sosial 
Konfederasi yang idenya, seperti yang ditawarkan kepada Dewan, adalah 
dengan menggunakan beberapa sejarah fisik yang dikenal sebagai apa yang 

                                                
7 Ini telah dikoreksi oleh Ra menjadi 3.300 tahun yang lalu di sesi 17. 
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disebut agama, atau distorsi agama selama siklus Anda untuk 
menyembunyikan dan sebagian mengungkap aspek atau distorsi mendasar dari 
Hukum Kesatuan. Semua nama dapat diambil untuk dibuat karena 
karakteristik getarannya. Informasi yang terkubur di dalamnya berkaitan 
dengan pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan cahaya dan upaya 
kecerdasan tak terbatas melalui banyak rasul untuk mengajar / mempelajari 
entitas-entitas dari lingkup Anda. 

14.29 PENANYA: Apakah ada buku lain yang dapat Anda sebutkan yang tersedia 
untuk tujuan ini yang telah diberikan oleh Konfederasi? 

RA: Saya Ra. Kami tidak dapat membagikan informasi ini, karena itu akan 
merusak pola kearifan Anda di masa depan Anda. Anda mungkin bertanya 
tentang volume tertentu. 

14.30 PENANYA: Buku Urantia, yang belum pernah saya baca. Siapa yang memberi 
itu? 

RA: Saya Ra. Ini diberikan oleh serangkaian entitas yang tidak beraturan dari 
bidang Bumi Anda sendiri, yang disebut bidang dalam. Materi ini tidak 
disahkan oleh Dewan. 

14.31 PENANYA: Materi materi Edgar Cayce. Siapa yang berbicara melalui Edgar 
Cayce? 

RA: Saya Ra. Tidak ada entitas yang berbicara melalui Edgar Cayce. 

14.32 PENANYA: Di mana informasi yang disalurkan kepada Edgar Cayce? 

RA: Saya Ra. Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa kecerdasan infiniti 
dibawa ke dalam energi kecerdasan dari kepadatan kedelapan, atau oktaf8. 
Kompleks suara getaran yang disebut Edgar ini, menggunakan gateway ini 
untuk melihat masa kini, yang bukan kontinum yang Anda alami tetapi 
potensi sosial kompleks memori dari lingkungan planet ini. Istilah yang 
digunakan orang-orang Anda untuk ini adalah "Rekaman Akashic" atau "Aula 
Rekor." Ini adalah pertanyaan terakhir yang sekarang mungkin Anda 
tanyakan. 

14.33 PENANYA: Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman atau membantu selama transmisi? 

RA: Saya Ra. Kami hanya mengulangi pentingnya penyelarasan. Instrumen ini 
ditempatkan pada titik dua derajat [0,2 °] dari arah tempat peristirahatan, 
yang benar. Ini mungkin "diawasi", bisa kita katakan, dengan instrumen 
dilihat dan diingatkan. Anda telah cukup berhati-hati. Apakah ada pertanyaan 
singkat yang dapat kami jawab sebelum sesi ini ditutup? 

                                                
8 Ini telah dikoreksi oleh Ra menjadi 3.300 tahun yang lalu di sesi 17. 
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14.34 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya jika kami melakukan upaya 
kami dengan cukup baik? 

RA: Saya Ra. Hukum adalah Satu. Tidak ada kesalahan. 

Saya Ra. Saya meninggalkan instrumen ini dalam cinta dan cahaya Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa 
dan kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 15  
30 JANUARI 1981 

15.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

15.1 PENANYA: Saya ingin meminta maaf atas sesi sbelumnya dan pertanyaan 
bodoh di sesi sesi setelahnya karena fakta bahwa saya sedang mencari entri 
yang tepat untuk memperlajari Hukum Kesatuan. Kami akan menghilangkan 
(hal hal) yang tak berguna dari buku ini. 1 

Saya ingin bertanya apakah penggunaan instrumen ini berdasar pada fungsi 
waktu lamanya kita menggunakan instrumen ini, atau berdasar pada jumlah 
informasi, atau jumlah kata yang dipunyai instrumen ini? Dengan kata lain, 
apakah saya harus berupaya dengan bercepat cepat dalam mengajukan 
pertanyaan, atau bisakah saya santai sedikit dalam mengajukan pertanyaan? 

RA: Saya Ra. Ada dua inti dari pertanyaan Anda. Pertama, cadangan energi 
vital instrumen ini, yang merupakan produk dari distorsi komplek tubuh, 
pikiran, dan roh adalah kunci dari lamanya waktu yang dapat kita habiskan 
dalam menggunakan instrumen ini. Kami mencari grup Anda ketika kami 
menghubungi Anda, karena masing-masing dalam grup Anda memiliki lebih 
banyak energi vital kompleks tubuh. Namun, instrumen ini disetel paling 
tepat karena keberadaannya sebagai kompleks pikiran / tubuh / roh dalam ilusi 
ini. Karena itu, kami tetap menggunakan instrumen ini. 

Kedua, kami berkomunikasi dengan kecepatan yang ditentukan yang 
bergantung pada manipulasi kami yang cermat terhadap instrumen ini. Kita 
tidak bisa lebih, seperti yang Anda katakan, cepat. Karena itu, Anda dapat 
mengajukan pertanyaan dengan cepat, tetapi jawaban yang kami tawarkan 
adalah dengan kecepatan yang ditentukan. 

15.2 PENANYA: Ini bukan apa yang saya maksud. Jika saya perlu, katakanlah, 
empat puluh lima menit untuk mengajukan pertanyaan saya, apakah itu akan 
memberi instrumen hanya lima belas menit daripada satu jam untuk 
menjawab, atau apakah kita akan mengejar lebih dari satu jam sehingga 
instrumen dapat menjawab lebih banyak? 

RA: Saya Ra. Energi yang diperlukan untuk kontak ini dimasukkan ke dalam 
instrumen berdasarkan fungsi waktu. Oleh karena itu, waktu adalah faktornya, 
paling tidak itu yang kami pahami dari pertanyaan Anda. 

                                                
1 Explained before in 4.2, 5.1, 6.1, 11.8, and 11.20. 



130 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

15.3 PENANYA: Jadi saya harus mengajukan pertanyaan saya dengan cepat 
sehingga saya tidak membuang buang waktu. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Anda harus melakukan apa yang Anda anggap cocok. Namun, 
kami menyarankan untuk Anda mendapatkan jawaban yang Anda butuhkan 
berarti Anda (harus) menginvestasikan sebagian dari apa yang Anda alami 
sebagai waktu. Meskipun Anda kehilangan waktu (ketika) jawaban 
(diberikan), Anda akan memperoleh, dengan demikian, kekhususan (detail) 
jawaban, karena sering kali di masa lalu kami membutuhkan klarifikasi 
terhadap pertanyaan pertanyaan yang tergesa-gesa. 

15.4 PENANYA: Terima kasih. Pertanyaan pertama adalah: Mengapa penuaan 
dini terjadi di planet ini? 

RA: Saya Ra. Penuaan dini terjadi pada planet kerapatan ketiga ini karena 
ketidakseimbangan kompleks web reseptor yang sedang berlangsung di bagian 
eterik dari bidang energi planet ini. Distorsi bentuk-pikiran dari bangsa Anda 
telah menyebabkan aliran energi memasuki atmosfer magnetik planet — jika 
Anda akan menyebutnya jaringan pola energi ini — sedemikian rupa sehingga 
aliran energi ini tidak diilhami dan diimbangi dengan getaran cahaya/cinta, 
harus kita katakan, dari tingkat kosmik oktaf keberadaan ini. 

15.5 PENANYA: Apakah saya berasumsi benar dalam mengasumsikan bahwa salah 
satu upaya Anda dalam melayani planet ini adalah untuk membantu populasi 
planet ini lebih memahami dan mempraktikkan Hukum Kesatuan sehingga 
proses penuaan dini ini dapat diubah menjadi proses penuaan normal? 

RA: Saya Ra. Anda mengasumsikan sebagian besar dengan benar. 

15.6 PENANYA: Maka akan sangat bermanfaat bagi orang-orang di planet ini, 
dalam mempraktikkan Hukum Kesatuan, untuk mempelajari cara-cara 
pelayanan. Apakah saya benar? 

RA: Saya Ra. Anda benar. Jika Anda mengamati dari dekat mereka yang 
berorientasi melalui kompleks distorsi pengalaman-pengalaman seumur hidup 
dari awal pengalaman itu, Anda akan mengamati penampilan yang relatif 
muda, seperti Anda menyebutnya, penampilan. 

15.7 PENANYA: Apa layanan terbesar yang dapat dilakukan populasi kita di planet 
ini secara individual? 

RA: Saya Ra. Hanya ada satu layanan. Hukum adalah Satu. Persembahan diri 
kepada Pencipta adalah layanan terbesar — persatuan, sebagai sumber 
pancuran air. Entitas yang mencari Sang Pencipta akan selalu bersama dengan 
kecerdasan tanpa batas. Dari pencarian ini, dari penawaran ini, beragam 
peluang akan berkembang tergantung pada distorsi kompleks pikiran / tubuh / 
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roh sehubungan dengan berbagai aspek ilusi, atau pusat energi, dari berbagai 
kompleks ilusi Anda. 

Dengan demikian, beberapa menjadi tabib, beberapa pekerja, beberapa guru, 
dan sebagainya. 

15.8 PENANYA: Jika sebuah entitas sehubungan dengan Hukum kesatuan ia 
seimbang sempurna di planet ini, akankah ia mengalami proses penuaan? 

RA: Saya Ra. Entitas yang seimbang sempurna akan menjadi kelelahan 
daripada penampakan perubahan usia . Ketika pelajaran-pelajaran (hidup) 
sudah dipetik, entitas akan pergi (meninggal). Namun ini juga merupakan 
proses normal dan tepat dan merupakan bentuk penuaan yang tidak dialami 
oleh orang-orang Anda. Pemahaman (ini) akan datang perlahan sedangkan 
kompleks tubuh membusuk lebih cepat. 

15.9 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya sedikit tentang definisi kata 
“balancing” sepertiyang kita gunakan? 

RA: Saya Ra. Bayangkan, jika Anda mau, One Infinite, ketidakterbatasan. 
Anda tidak punya gambar. Dari sini prosesnya dimulai. Cinta menciptakan 
Cahaya, menjadi cinta/cahaya, mengalir ke bola planet sesuai dengan jaring 
titik elektromagnetik, atau nexi, pintu masuk. Aliran ini kemudian tersedia 
untuk individu yang, seperti planet ini, adalah jaringan medan energi 
elektromagnetik dengan titik, atau nexi, pintu masuk. 

Dalam individu yang seimbang, setiap pusat energinya juga seimbang dan 
berfungsi dengan cerah dan penuh. Penyumbatan pada bola planet Anda akan 
menyebabkan distorsi pada energi cerdas. Penyumbatan kompleks pikiran / 
tubuh / roh lebih jauh mendistorsi, atau memberi ketidakseimbangan pada 
energi ini. Ada satu energi. Ini dapat dipahami sebagai cinta / cahaya, atau 
cahaya / cinta, atau energi cerdas. 

15.10 PENANYA: Apakah saya benar dengan berasumsi bahwa salah satu 
penyumbatan kompleks pikiran / tubuh / roh mungkin disebabkan oleh 
ketidakseimbangan, haruskah kita katakan, ego, dan ini dapat diseimbangkan 
dengan menggunakan, katakanlah (emosi diri) berharga/ tidak berharga? 

RA: Saya Ra. Ini salah. 

15.11 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana Anda 
menyeimbangkan ego? 

RA: Saya Ra. Kita tidak dapat bekerja dengan konsep ini karena itu salah 
diterapkan, dan pemahaman tidak bisa datang darinya. 

15.12 PENANYA: Bagaimana cara seseorang menyeimbangkan dirinya sendiri? apa 
langkah yang pertama? 
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RA: Saya Ra. Langkah-langkahnya hanya satu; yaitu, pemahaman tentang 
pusat-pusat energi yang membentuk kompleks pikiran / tubuh / roh. 
Pemahaman ini dapat diringkas secara singkat sebagai berikut. 

Keseimbangan pertama adalah dari Malkuth, atau Bumi, kompleks energi 
getaran, yang disebut kompleks sinar merah. Pemahaman dan penerimaan 
energi ini sangat mendasar. 

Kompleks energi selanjutnya yang mungkin terhambat adalah kompleks 
emosional, atau pribadi, juga dikenal sebagai kompleks sinar-oranye. 
Penyumbatan ini akan sering menunjukkan dirinya sebagai nilai eksentrik atau 
distorsi pribadi sehubungan dengan pemahaman sadar diri, atau penerimaan 
diri. 

Penyumbatan ketiga sangat mirip dengan apa yang Anda sebut ego. Ini adalah 
pusat sinar-kuning, atau solar plexus. Penyumbatan di pusat ini akan sering 
bermanifestasi sebagai distorsi terhadap manipulasi kekuasaan dan perilaku 
sosial lainnya yang berkaitan dengan mereka yang dekat dan yang terkait 
dengan kompleks pikiran / tubuh / roh. 

Mereka yang mengalami penyumbatan di tiga pusat energi pertama ini, atau 
nexi, akan mengalami kesulitan berkesinambungan untuk melanjutkan 
pencarian mereka akan Hukum Kesatuan. 

Pusat hati, atau sinar hijau, adalah pusat dari mana makhluk kepadatan ketiga 
dapat melompat, akan kita katakan, menuju kecerdasan tanpa batas. 
Penyumbatan di area ini dapat bermanifestasi sebagai kesulitan dalam 
mengekspresikan apa yang Anda sebut cinta universal, atau belas kasih. 

Pusat sinar-biru dari pengaliran energi adalah pusat yang, untuk pertama 
kalinya, ramah serta mencurahkan. Orang-orang yang terhalang dalam bidang 
ini mungkin mengalami kesulitan dalam memahami kompleks roh / pikiran 
dari entitasnya sendiri, dan kesulitan lebih lanjut dalam mengungkapkan 
pemahaman tentang dirinya yang seperti itu. Entitas yang tersumbat di area 
ini mungkin mengalami kesulitan dalam menerima komunikasi dari kompleks 
pikiran / tubuh / roh lainnya. 

Pusat berikutnya adalah pusat pineal, atau indigo-ray. Mereka yang terhalang 
di pusat ini dapat mengalami pengurangan masuknya energi cerdas karena 
manifestasi yang tampak sebagai ketidak-berhargaan. Ini yang Anda bicarakan. 
Seperti yang Anda lihat, ini hanyalah salah satu dari banyak distorsi karena 
beberapa titik masuknya energi ke dalam pikiran / tubuh / roh kompleks. 

Keseimbangan indigo-ray cukup sentral untuk jenis pekerjaan yang berkenaan 
dengan kompleks roh (yang memiliki fungsi sebagai pintu masuk dalam hal 
transformasi, atau transmutasi, dari kepadatan ketiga ke kepadatan keempat), 
itu menjadi pusat energi yang dapat menerima curahan cinta / cahaya paling 
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minimal terdistorsi dari energi kecerdasan dan memiliki juga potensi sebagai 
pintu gerbang kecerdasan tak terbatas. 

Pusat arus masuk energi yang tersisa hanyalah ekspresi total dari kompleks 
pikiran, tubuh, dan jiwa si entitas. Seperti itulah adanya. "Seimbang" atau 
"tidak seimbang" tidak memiliki arti pada tingkat energi ini, karena ia 
memberi dan menerima keseimbangannya sendiri. Apa pun distorsi itu, ia 
tidak dapat dimanipulasi seperti halnya yang lain dan, oleh karena itu, tidak 
ada kepentingan khusus untuk melihat nilai keseimbangan suatu entitas. 

15.13 PENANYA: Anda sebelumnya memberi kami beberapa informasi tentang apa 
yang harus kami lakukan dalam proses menyeimbangkan / balancing ini2. 
Apakah ada informasi lain yang dapat kami sampaikan sekarang tentang 
latihan atau metode khusus untuk menyeimbangkan pusat-pusat energi ini? 

RA: Saya Ra. Latihan-latihan yang diberikan untuk publikasi sebelumnya, 
dibandingkan dengan materi yang sekarang diberikan, dilihat secara total 
merupakan awal yang baik. Adalah penting untuk memungkinkan setiap 
pencari (kebenaran/ilmu) untuk mencerahkan dirinya sendiri daripada 
(tergantung) dari para utusan-utusan mana pun yang mencoba dalam berbagai 
bahasa untuk mengajar/belajar para entitas, sehingga yang timbul menjadi 
pelajar/mengajar dan guru/belajar. Ini tidak seimbang dengan kepadatan 
ketiga Anda. Kami belajar dari Anda. Kami mengajarkan kepada Anda. Jadi, 
kami mengajar/belajar. Jika kami belajar untuk Anda, ini akan menyebabkan 
ketidakseimbangan dalam arah distorsi kehendak bebas. 

Ada beberapa informasi lain yang diperbolehkan. Namun, Anda belum 
mencapai item-item ini dalam jalur pertanyaan Anda, dan kompleks 
kepercayaan/perasaan kami bahwa si penanya akan membentuk materi ini 
sedemikian rupa sehingga kompleks pikiran / tubuh / roh Anda dapat masuk 
ke dalamnya. Dengan demikian, kami menjawab pertanyaan Anda saat 
pertanyaan itu muncul dalam kompleks pikiran Anda. 

15.14 PENANYA: Kemarin Anda menyatakan, “Panen terjadi sekarang. Saat ini 
bukanlah lagi beralasan untuk mengupayakan diri (belajar) kearah distorsi 
memperpanjang umur, melainkan untuk mendorong distorsi (usaha) terhadap 
hati (jati diri). Untuk ini, mereka yang dengan jelas berada di medan energi 
violet-ray akan menentukan panen setiap kompleks pikiran / tubuh / roh. 
Bisakah Anda memberi tahu kami cara mencari, atau cara terbaik untuk 
mencari jatidiri? 

RA: Saya Ra. Kami telah memberikan informasi ini kepada Anda dengan 
beberapa kalimat (sebelumnya)3. Pada intinya, kami hanya bisa mengatakan 

                                                
2 Sebelumnya diberikan dalam 5.2 dan 15.12. 
3  Termasuk 10.14 dan 15.12. 
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bahwa materi untuk pemahaman Anda adalah Sang diri, yakni: kompleks 
pikiran / tubuh / roh Anda. Anda telah diberi informasi tentang 
penyembuhan, seperti yang Anda sebut distorsi ini4 Informasi ini dapat dilihat 
dalam konteks yang lebih umum sebagai cara untuk memahami diri. 

Pemahaman, mengalami, menerima, dan menggabungkan diri dengan diri 
sendiri dan dengan diri lain dan, akhirnya, dengan Sang Pencipta, adalah jalan 
menuju Sang diri. Di setiap bagian yang sangat kecil dari diri Anda terdapat 
“Sang Dia” dengan semua kekuatannya. Oleh karena itu, kita hanya dapat 
mendorong usaha usaha seputaran kontempelasi/perenungan ini dengan selalu 
mengucapkan prasyarat (pembukaan) dalam meditasi, perenungan, atau doa 
sebagai alat subyektif / obyektif untuk digunakan atau menggabungkan 
berbagai pemahaman untuk meningkatkan proses pencarian. Tanpa metode 
membalikkan proses analitis seperti itu, orang tidak dapat berintegrasi ke 
dalam kesatuan dari banyak pemahaman yang diperoleh dalam pencarian 
tersebut. 

15.15 PENANYA: Saya tidak bermaksud mengajukan pertanyaan yang sama dua 
kali, tetapi ada beberapa area yang saya anggap sangat penting sehingga 
pemahaman yang lebih besar dapat diperoleh dengan pernyataan kembali yang 
mungkin dengan kata lain. Saya berterima kasih banyak atas kesabaran Anda. 

Kemarin, Anda juga menyebutkan bahwa tidak ada (jiwa yang) panen pada 
akhir periode 25.000 tahun terakhir: "Ada entitas yang dapat dipanen yang 
akan memilih cara masuk dari kepadatan keempat." Dapatkah Anda memberi 
tahu saya apa yang Anda maksud dengan bagaimana "Mereka akan memilih 
cara dengan masuk dari kepadatan keempat"? 

RA: Saya Ra. Para gembala ini, atau, sebagaimana beberapa orang 
menyebutnya, "Ras Tetua/Leluhur," akan memilih waktu/ruang kepergian 
mereka. Mereka tidak mungkin pergi sampai diri mereka yang lain dapat 
dipanen juga. 

15.16 PENANYA: Apa yang Anda maksud dengan diri mereka yang lain yang bisa 
dipanen? 

RA: Saya Ra. Diri lain yang menjadi perhatian makhluk-makhluk ini adalah 
mereka yang tidak mencapai panen selama siklus besar kedua. 

15.17 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya sedikit sejarah tentang apa yang 
Anda sebut Ras Tetua/Leluhur? 

RA: Saya Ra. Pertanyaannya tidak jelas. Tolong nyatakan kembali. 

                                                
4 Dalam 4.17 dan 5.2. 
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15.18 PENANYA: Saya bertanya pertanyaan ini karena saya pernah mendengar 

tentang Ras Tetua sebelumnya dalam sebuah buku, Road in the Sky, oleh 
George Hunt Williamson, dan saya bertanya-tanya apakah Ras Tetua ini sama 
dengan yang dia bicarakan? 

RA: Saya Ra. Pertanyaannya sekarang terselesaikan dengan sendirinya, karena 
kita telah berbicara sebelumnya5 tentang cara pengambilan keputusan yang 
menyebabkan entitas-entitas ini tetap di sini pada penutupan siklus utama 
kedua dari siklus besar Anda saat ini. 

Ada beberapa distorsi dalam deskripsi yang dikenal sebagai Michel6; Namun, 
distorsi ini terutama berkaitan dengan fakta bahwa entitas-entitas ini bukanlah 
kompleks ingatan sosial, melainkan sekelompok kompleks pikiran / tubuh / 
roh yang didedikasikan untuk melayani. Entitas-entitas ini bekerja bersama, 
tetapi tidak sepenuhnya bersatu; dengan demikian, mereka tidak sepenuhnya 
melihat pikiran, perasaan, dan motif masing-masing. Namun, hasrat mereka 
untuk melayani adalah jenis hasrat dimensi empat, sehingga menyatukan 
mereka menjadi apa yang Anda sebut persaudaraan. 

15.19 PENANYA: Mengapa Anda menyebut mereka Ras Tetua? 

RA: Saya Ra. Kami memanggil mereka dengan demikian untuk 
memperkenalkan Anda, si penanya, dengan identitas mereka sebagaimana 
yang dipahami oleh distorsi kompleks pikiran Anda. 

15.20 PENANYA: Apakah ada pengembara dengan Ras Tetua ini, atau tidak? 

RA: Saya Ra. Mereka adalah entitas planet ini yang dipanen – Seorang 
pengembara adalah hanya dalam artian bahwa mereka memilih, dalam getaran 
cinta kepadatan keempat, untuk segera bereinkarnasi dalam kepadatan ketiga 
daripada melanjutkan menuju kepadatan keempat. Hal ini menyebabkan 
mereka menjadi pengembara dengan tipe tertentu, pengembara yang tidak 
pernah meninggalkan bidang bumi karena kehendak bebas mereka bukan 
karena tingkat getaran mereka. 

15.21 PENANYA: Nah, dalam materi kemarin Anda menyatakan, "Kami 
menawarkan Hukum Kesatuan sebagai penyelesaian paradoks-paradoks." 
Anda juga menyebutkan sebelumnya bahwa paradoks pertama, maksud saya 
distorsi pertama adalah Free Will atau Kehendak Bebas. 

Bisakah Anda memberi tahu saya jika memang ada urutannya? Apa saja itu 
distorsi pertama, kedua, ketiga, keempat dari Hukum Kesatuan? 

                                                
5  Diucapkan sebelumnya pada 14.16–17 dan 15.15. 
6 Michel D'Obrenovic, juga dikenal sebagai George Hunt Williamson. 
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RA: Saya Ra. Hanya sampai pada titik yang sangat singkat. Setelah titik ini, 
banyaknya distorsi adalah sama posisinya satu sama lain. Distorsi Pertama, 
Free Will, menemukan sebuah fokus. Ini adalah Distorsi Kedua yang Anda 
kenal sebagai Logos, Prinsip Kreatif, atau Cinta. Energi cerdas ini dengan 
demikian menciptakan distorsi yang dikenal sebagai Cahaya. 

Dari ketiga distorsi ini, banyak, banyak hierarki distorsi, masing-masing 
memiliki paradoks sendiri untuk disintesis, tidak ada yang lebih penting 
daripada yang lain. 

15.22 PENANYA: Anda juga mengatakan bahwa Anda menawarkan Hukum 
Kesatuan, yang merupakan penyeimbang cinta/cahaya dan cahaya/cinta. 
Apakah ada perbedaan antara cinta/cahaya dan cahaya/cinta? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir ruang/waktu ini. Ada 
perbedaan yang sama antara cinta/cahaya dan cahaya/cinta dengan yang ada 
antara mengajar/belajar dan belajar/mengajar. Cinta/cahaya adalah sebuah 
enabler, kekuatan, pemberi energi. Cahaya/cinta adalah manifestasi yang 
terjadi ketika Cahaya dikensankan dengan Cinta. 

15.23 PENANYA: Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen ini 
lebih nyaman? Dan bisakah kita mengadakan sesi lain hari ini? 

RA: Saya Ra. Instrumen ini memerlukan sejumlah manipulasi fisik pada 
kompleks tubuh karena mengalami kekakuan. Selainnya, semuanya baik-baik 
saja, energinya seimbang. Ada sedikit distorsi dalam energi mental instrumen 
ini karena kepedulian terhadap orang yang dicintai, sebagaimana Anda 
menyebutnya. Ini hanya sedikit menurunkan energi vital instrumen. Jika 
diberi manipulasi, instrumen ini akan baik untuk sesi berikutnya. 

15.24 PENANYA: Dengan manipulasi, apakah maksud Anda dia harus berjalan-
jalan, atau kita harus mengusapnya? 

RA: Saya Ra. Kami maksud yang terakhir. Pemahaman harus ditambahkan 
bahwa manipulasi ini dilakukan oleh seseorang yang selaras dengan entitas. 
Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kami meninggalkan instrumen ini? 

15.25 PENANYA: Apakah Anda bisa memberi tahu kami tentang apa— karena 
kami pengembara — atau apa pun tentang kepadatan kami sebelumnya? Dari 
kepadatan manakah kami berasal? 

RA: Saya memindai masing-masing dan merasa informasi ini dapat diterima 
untuk dibagikan. Para pengembara dalam pekerjaan ini terdiri dari dua 
kerapatan: satu kerapatan lima, yaitu cahaya; satu kepadatan cinta/cahaya, atau 
kesatuan. Untuk mengekspresikan identitas yang berasal dari kepadatan 
masing masing, yang kami amati akan merupakan pelanggaran atas kehendak 
bebas masing-masing. Oleh karena itu, kami hanya menyatakan dua 
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kepadatan, yang keduanya berorientasi secara harmonis untuk bekerja 
bersama. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang Tak 
Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian dari Sang 
Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai. 



 

SESI 16  
31 JANUARI 1981 

16.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang. 

16.1 PENANYA: Saya ingin bertanya, mengenai Distorsi Kehendak Bebas dari 
Hukum kesatuan, bagaimana Para Penjaga/Wali itu mengkarantina bumi? 
Apakah karantina ini sesuai dengan distorsi Kehendak Bebas? 

RA: Saya Ra. Para Penjaga/Wali ini menjaga distorsi kehendak bebas dari 
kompleks pikiran / tubuh / roh dari kepadatan ketiga di bidang planet ini. 
Peristiwa peristiwa yang membutuhkan aktivasi karantina (adalah peristiwa) 
yang mengganggu kebebasan komplek pikiran / tubuh / jiwa. 

16.2 PENANYA: Saya mungkin salah, tetapi bagi saya tampaknya itu adalah 
kehendak bebas dari, katakanlah, kelompok Orion untuk ikut campur. 
Bagaimana ini seimbang dengan konsep yang baru saja Anda berikan? 

RA: Saya Ra. Keseimbangan adalah dari dimensi ke dimensi. Upaya-upaya 
yang oleh para tentara tentara ini adalah untuk mengganggu menggunakan 
Kehendak Bebas yang dapat diterima pada dimensi pemahaman mereka. 
Namun, kompleks pikiran / tubuh / roh dari dimensi ini ,yang Anda sebut 
bentuk ketiga adalah dimensi kehendak bebas, harus kita katakan, ia tidak 
dapat memahami secara penuh arah arah penyimpangan yang manipulatif. 

Jadi, untuk menyeimbangkan variasi dimensi dalam getaran ini, sebuah 
karantina dibuat; ini menjadi situasi penyeimbang dimana kehendak bebas 
dari kelompok Orion tidak dihentikan tetapi diberi tantangan. Sementara itu, 
kelompok kepadatan ketiga tidak terhalang dari pilihan bebas. 

16.3 PENANYA: Mungkinkah celah jendela ini muncul dan membiarkan grup 
Orion sesekali masuk? Apakah ini ada hubungannya dengan distorsi kehendak 
bebas ini? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

16.4 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya cara kerjanya? 

RA: Saya Ra. Analogi terdekat adalah generator angka acak, dalam batas-batas 
tertentu. 

16.5 PENANYA: Apa sumber pembangkit bilangan acak ini? Apakah itu 
diciptakan oleh Para Penjaga/Wali untuk menyeimbangkan penjagaan 
mereka? Atau apakah itu bersumber dari yang lain? 
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RA: Saya Ra. Semua sumber adalah satu. Namun, kami memahami 
permintaan Anda. Fenomena celah/jendela adalah fenomena diri lain dari Para 
Penjaga/Wali. Ini beroperasi di dimensi di luar ruang/waktu dalam apa yang 
Anda sebut sebagai area energi kecerdasan. Seperti siklus Anda, 
penyeimbangan seperti itu, ritme seperti itu terjadi seperti halnya waktu yang 
terus maju. Dalam tataran pencelahan/jendela, tidak ada entitas yang memiliki 
waktu. Karena itu, sepertinya acak. Sebenarnya ia tidak acak jika dilihat dari 
dimensi yang menghasilkan keseimbangan ini. Itulah mengapa kami 
menyatakan analoginya dalam batas-batas tertentu. 

16.6 PENANYA: Kemudian keseimbangan celah/jendela ini akan mencegah 
Guardian terkurangi polarisasi positif mereka dengan sepenuhnya 
menghilangkan kontak kelompok Orion dengan pelindung. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Efeknya, penyeimbangan ini menyebabkan 
keseimbangan jumlah yang sama dari gelombang positif dan negatif, ini 
diimbangi oleh distorsi pikiran / tubuh / roh dari kompleks sosial. Jadi 
khususnya dalam bidang planet Anda, informasi, atau stimulus yang kurang 
negatif, seperti Anda menyebutnya, diperlukan daripada informasi positif 
karena adanya orientasi yang agak negatif dari distorsi kompleks sosial Anda. 

16.7 PENANYA: Dengan cara ini, kehendak bebas menjadi total seimbang 
sehingga tiap individu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memilih 
layanan kepada orang lain atau layanan untuk diri sendiri. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

16.8 PENANYA: Ini merupakan sebuah wahyu/ilham yang mendalam, menurut 
saya, mengenai Hukum Kehendak Bebas. Terima kasih. 

Ini adalah pertanyaan kecil lebih lanjut untuk membuat contoh dari prinsip 
ini, jika Konfederasi mendarat di Bumi, mereka akan dianggap sebagai dewa, 
melanggar Hukum Kehendak Bebas dan dengan demikian mengurangi 
polarisasi mereka untuk melayani semua orang. Saya berasumsi bahwa hal 
yang sama akan terjadi jika kelompok Orion mendarat. Bagaimana ini akan 
mempengaruhi polarisasi mereka terhadap pelayanan kepada diri sendiri jika 
mereka dapat mendarat dan dikenal sebagai dewa? 

RA: Saya Ra. Dalam hal pendaratan massal kelompok Orion, efek polarisasi 
akan sangat kuat terhadap peningkatan layanan untuk diri sendiri, justru 
kebalikan dari peluang sebelumnya yang Anda sebutkan. 

16.9 PENANYA: Jika kelompok Orion dapat mendarat, apakah ini akan 
menambah polarisasi mereka? Apa yang saya coba pahami adalah, apakah lebih 
baik bagi mereka untuk bekerja di belakang layar dan mendapatkan anggota 
baru, haruskah kita katakan, dari planet kami, yakni orang orang di planet 
kami untuk berorientasi pada layanan kepada dirinya sendiri dengan 
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menggunakan kehendaknya sendiri, atau apakah sama baiknya bagi kelompok 
Orion untuk mendarat di planet kita dan menunjukkan kekuatan yang luar 
biasa lalu membuat orang menjadi seperti itu? 

RA: Saya Ra. Contoh pertama adalah, dalam jangka panjang, kita akan 
mengatakannya, lebih “menyehatkan” bagi kelompok Orion karena mereka 
tidak melanggar Hukum Kesatuan dengan pendaratan ini dan maka demikian 
proses ini berlangsung melalui orang-orang di planet ini.11 

Dalam keadaan kedua, pendaratan massal akan membuat hilangnya polarisasi 
karena (pendaratan massal ini) adalah pelanggaran atas kehendak bebas planet 
ini. Namun, itu akan menjadi pertaruhan. Jika planet itu kemudian 
ditaklukkan dan menjadi bagian dari Kekaisaran mereka, kehendak bebas 
kemudian akan dibangun kembali. Ini tertahan terjadi karena 
keinginan/niatan kelompok Orion untuk maju menuju Sang Pencipta. 
Keinginan untuk maju ini menghambat kelompok ini untuk melanggar 
Hukum Kebingungan (the Law of Confusion). 

16.10 PENANYA: Anda menyebutkan kata "Kekaisaran" sehubungan dengan grup 
Orion. Saya telah berpikir selama beberapa waktu bahwa film Star Wars entah 
bagaimana merupakan alegori, sebagian, untuk menggambarkan apa yang 
sebenarnya terjadi. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar dengan cara yang sama bahwa cerita anak-anak 
sederhana adalah alegori untuk pemahaman distorsi kompleks 
fisik/filosofis/sosial. 

16.11 PENANYA: Apakah sudah ada panen entitas yang berorientasi pada layanan 
diri sendiri seperti halnya ada panen entitas yang berorientasi pada layanan 
kepada orang lain? 

RA: Saya Ra. Ada satu tuaian. Mereka yang dapat memasuki kepadatan 
keempat melalui level kompleks vibrasi ia dapat memilih cara pencarian 
mereka lebih lanjut kearah Satu Pencipta. 

16.12 PENANYA: Jadi ketika kita memasuki kepadatan keempat nanti akan ada 
perpecahan, begitu kita katakan, dan sebagian individu yang masuk ke 
kepadatan keempat akan pergi ke planet-planet, atau tempat-tempat, di mana 
orientasinya adalah layanan untuk orang lain, dan bagian lain akan pergi ke 
tempat-tempat di mana ada layanan untuk diri sendiri. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

                                                
1 Dalam konteks ini, menyehatkan dapat didefinisikan sebagai "kondusif atau menguntungkan 

bagi kesehatan atau kesejahteraan." 
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16.13 PENANYA: Yang saya mengerti bahwa Konfederasi mendirikan karantina 

pada tujuh puluh lima ribu tahun yang lalu. Apakah kelompok Orion telah 
berusaha untuk menghubungi bagian mana pun dari planet ini sebelum itu? 
Atau apakah mereka. . . sudah berapa lama mereka berusaha untuk 
menghubungi planet ini? 

RA: Saya Ra. Kira-kira empat lima ribu [45.000] tahun yang lalu suatu upaya 
telah dilakukan. Itu tidak berhasil. Kira-kira dua enam oh oh, dua ribu enam 
ratus [2.600], tahun yang lalu kelompok itu mengirimkan entitas kompleks 
ingatan sosial ke lingkungan planet ini. Upaya ini menemui beberapa 
keberhasilan tetapi berkurang dalam dampaknya seiring dalam ruang/waktu 
kontinum. Sejak kira-kira dua tiga oh oh, dua ribu tiga ratus [2.300], tahun 
lalu, dalam pengukuran Anda, kelompok ini terus-menerus mengerjakan 
panen persis seperti Konfederasi. 2 

16.14 PENANYA: Bisakah Anda menyebutkan entitas yang mereka kirim ke sini 
dua puluh enam ratus tahun yang lalu. . . dua ribu enam ratus tahun yang 
lalu?3 

RA: Saya Ra. Entitas ini dinamai oleh bangsamu, Yahweh. 

16.15 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya asal usul 10 Perintah Allah 
(The Ten Commandments) ? 

RA: Saya Ra. Asal usul perintah-perintah ini mengikuti hukum entitas negatif 
yang mengesankan informasi pada kompleks pikiran / tubuh / roh yang 
berorientasi positif. Informasi tersebut berusaha untuk menyalin, atau 
merekam, kepositifan sambil mempertahankan karakteristik negatif. 

16.16 PENANYA: Apakah ini dilakukan oleh kelompok Orion? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

16.17 PENANYA: Apa tujuan mereka melakukan ini? 

RA: Saya Ra. Tujuan dari kelompok Orion, sebagaimana disebutkan 
sebelumnya, adalah penaklukan dan perbudakan. Ini dilakukan dengan 
mencari dan membangun sebuah kelompok elit dan menyebabkan orang lain 
melayani kelompok elit itu melalui berbagai perangkat, seperti hukum yang 
Anda sebutkan dan yang lainnya diberikan oleh entitas ini. 

16.18 PENANYA: Apakah penerima hukum, The Ten Commandments, ini 
berorientasi positif atau negatif? 

                                                
2  Ra mengoreksi dua tanggal terakhir dalam sesi 17. Mereka masing-masing harus 3.600 dan 

3.300 tahun yang lalu. 
3 Kerangka waktu yang benar adalah 3.600 tahun. Lihat sesi pembukaan pernyataan Ra 17. 
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RA: Penerimanya adalah seseorang yang sangat ekstrem dalam hal-hal positif, 
dengan demikian memperhitungkan beberapa karakteristik semu-positif dari 
informasi yang diterima. Seperti halnya kontak yang tidak berhasil, entitas ini, 
kompleks getaran (bernama) Moishe, tidak lagi menjadi seorang yang 
berpengaruh dan kredibel di antara mereka yang pertama kali mendengar 
filosofi Kesatuan, dan entitas ini telah dihapus dari level getaran kepadatan 
ketiga ini dalam keadaan berkurang atau sedih, setelah kehilangan apa yang 
Anda sebut kehormatan dan iman yang dengannya ia telah memulai 
konseptualisasi Hukum Kesatuan dan membebaskan mereka yang berasal dari 
sukunya, sebagaimana mereka disebut pada waktu / ruang itu. 

16.19 PENANYA: Jika entitas ini berorientasi positif, bagaimana kelompok Orion 
dapat menghubunginya? 

RA: Saya Ra. Ini adalah medan pertempuran intensif, antara lain, kekuatan-
kekuatan yang berorientasi positif berasal dari bibit -bibit Konfederasi dan 
sumber-sumber yang berorientasi negatif. Yang disebut Moishe ini terbuka 
untuk impresi apa saja dan menerima Hukum Kesatuan dalam bentuk yang 
paling sederhana. Namun, informasi informasi yang diberikan menjadi 
berorientasi negatif karena tekanan rakyatnya untuk melakukan hal-hal fisik 
tertentu di bidang kepadatan ketiga. Ini membuat entitas ini terbuka untuk 
jenis informasi dan filosofi yang bersifat melayani diri sendiri. 

16.20 PENANYA: Seperti halnya sebuah/seorang entitas yang sepenuhnya 
menyadari pengetahuan Hukum Kesatuan tak akan pernah mengatakan, 
"Jangan." Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

16.21 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya semacam sejarah kompleks memori 
sosial Anda dan bagaimana Anda menjadi sadar akan Hukum Kesatuan? 

RA: Saya Ra. Jalan pembelajaran kita (masih) terpahat hingga saat ini. Tidak 
ada sejarah, karena kami memahami konsep Anda. Bayangkan, jika Anda mau, 
sebuah lingkaran makhluk. Kita tahu alfa dan omega sebagai kecerdasan tak 
terbatas. Lingkaran tidak pernah berhenti. Itu selalu ada. 

Kepadatan yang kami lalui di berbagai titik dalam lingkaran sesuai dengan 
karakteristik siklus: 

Pertama, siklus kesadaran. Kedua, siklus pertumbuhan. Ketiga, siklus 
kesadaran diri. Keempat, siklus cinta atau pengertian. Kelima, siklus cahaya 
atau kebijaksanaan. Keenam, siklus cahaya / cinta, cinta / cahaya, atau 
kesatuan. Ketujuh, siklus gateway. Kedelapan, oktaf yang bergerak ke dalam 
misteri yang belum kita selami. 
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16.22 PENANYA: Terima kasih banyak. Dalam materi sebelumnya, sebelum kami 

berkomunikasi dengan Anda, dinyatakan oleh Konfederasi bahwa sebenarnya 
tidak ada masa lalu atau masa depan — semua ada. Apakah ini akan menjadi 
analogi yang baik? 

RA: Saya Ra. Ada masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam kepadatan 
ketiga. Dalam ikhtisar sebuah/seorang entitas yang telah, dihapus dari 
kontinum ruang / waktu, dapat dilihat bahwa dalam siklus penyelesaian hanya 
“Sekarang” yang ada. Kami sendiri, diri kami, masih berusaha mempelajari 
pemahaman ini. Pada tingkat ketujuh, atau dimensi ketuujuh, kami akan, jika 
upaya sederhana kami mencukupi, yakni menjadi satu dengan semuanya, 
sehingga kami tidak lagi memiliki ingatan, tidak ada identitas, tidak ada masa 
lalu atau masa depan, tetapi ada pada semuanya. 

16.23 PENANYA: Apakah ini berarti bahwa Anda akan memiliki kesadaran tentang 
semua itu? 

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Adalah pemahaman kami bahwa itu bukan 
kesadaran kami tetapi hanya ada kesadaran Sang Pencipta. Dalam Sang 
Pencipta semua adalah yang ada. Barulah itu, pengetahuan ini akan tersedia. 

16.24 PENANYA: Saya bertanya-tanya berapa banyak planet yang berpenghuni di 
galaksi kita dan apakah mereka semua mencapai kepadatan lebih tinggi 
karena/dengan Hukum Kesatuan, atau apakah ada cara lain. Sepertinya saya 
tidak akan menemukan cara lain untuk mencapai kepadatan yang lebih tinggi. 
Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Silakan ulas lagi pertanyaan Anda. 

16.25 PENANYA: Berapa banyak planet berpenghuni yang ada di galaksi kita? 

RA: Saya Ra. Kami berasumsi bahwa maksud Anda meliputi semua dimensi 
kesadaran, atau kepadatan kesadaran, dalam pertanyaan ini. Sekitar seperlima 
dari semua entitas planet mengandung kepadatan kesadaran kesatu bisa lebih. 
Beberapa bidang planet ini hanya cocok untuk kepadatan tertentu. Bola planet 
Anda, misalnya, pada saat ini cocok terhadap tingkat, atau kepadatan, satu, 
dua, tiga, dan empat. 

16.26 PENANYA: Nah, kira-kira berapa banyak total planet di galaksi bintang yang 
kita sadari ini memiliki kehidupan yang sadar terlepas dari kepadatannya? 

RA: Saya Ra. Sekitar enam tujuh, oh oh oh, oh oh oh [67.000.000]. 

16.27 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya berapa persen dari mereka yang 
kepadatan ketiga, keempat, kelima, keenam, dll? Secara kasar, sangat kasar. 

RA: Saya Ra. Persentase tujuh belas untuk kepadatan pertama, persentase dua 
puluh untuk kepadatan kedua, persentase dua puluh tujuh untuk kepadatan 
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ketiga, persentase enam belas untuk kepadatan keempat, persentase enam 
untuk kepadatan kelima. Informasi lain harus dirahasiakan. Kehendak bebas 
masa depan Anda tidak membuat ini tersedia. 

Kami akan berbicara pada satu hal. Ada persentase yang cukup besar, sekitar 
tiga puluh lima persen dari planet planet yang cerdas, yang tidak sesuai dengan 
persentil. Planet planet misterius ini memiliki kepadatan keenam dan ketujuh 
dan tidak tersedia untuk dibicarakan. 

16.28 PENANYA: Nah, lima kepadatan pertama ini - sudahkah semuanya 
berkembang dari kepadatan ketiga dengan pengetahuan dan penerapan 
Hukum Kesatuan? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

16.29 PENANYA: Maka satu-satunya cara bagi sebuah planet untuk keluar dari 
situasi di mana kita berada ini — atau satu-satunya cara bagi populasi — 
adalah dengan menyadari, dan mulai berlatih, Hukum Kesatuan. Apakah ini 
benar? 

RA: Ini benar. 

16.30 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya berapa persen dari planet 
dengan kepadatan ketiga, keempat, dan kelima yang telah Anda bicarakan di 
sini yang terpolarisasi negatif, terpolarisasi menuju layanan untuk diri sendiri? 

RA: Saya Ra. Ini bukan pertanyaan yang bisa kita bicarakan mengingat adanya 
Hukum Kebingungan. Kita dapat mengatakan hanya bahwa bola planet yang 
berorientasi negatif, atau yang berorientasi melayani diri sendiri, jauh lebih 
sedikit. Memberi Anda angka pastinyalah tidak tepat. 

16.31 PENANYA: Saya ingin membuat analogi tentang mengapa ada lebih sedikit 
yang berorientasi negatif dan bertanya kepada Anda apakah analoginya benar. 

Dalam masyarakat yang berorientasi positif dengan melayani orang lain, akan 
mudah untuk memindahkan batu besar dengan meminta semua orang 
membantu memindahkannya. Dalam masyarakat yang berorientasi pada 
pelayanan kepada diri sendiri, akan jauh lebih sulit untuk membuat semua 
orang bekerja memindahkan batu besar tersebut demi kebaikan semua; oleh 
karena itu, jauh lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai hal untuk 
menciptakan prinsip layanan kepada yang lain dan untuk tumbuh dalam 
komunitas yang berorientasi positif daripada negatif. Apakah ini benar? [Tidak 
terdengar] 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

16.32 PENANYA: Terima kasih banyak. Bisakah Anda memberi tahu saya 
bagaimana Konfederasi Planet terbentuk dan mengapa? 
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RA: Saya Ra. Keinginan untuk melayani dimulai — dalam dimensi cinta, atau 
pemahaman — untuk menjadi tujuan luar biasa dari kompleks ingatan sosial. 
Jadi, persentil entitas planet ini, ditambah kira-kira empat persen lebih dari 
identitas siapa yang tidak dapat kita ucapkan, menemukan diri mereka sudah 
lama sekali di masa Anda mencari hal yang sama: melayani orang lain. 

Hubungan antara entitas-entitas ini ketika mereka memasuki pemahaman 
tentang makhluk lain, entitas planet lain, dan konsep layanan lainnya adalah 
untuk berbagi dan melanjutkan bersama tujuan layanan umum yang dipegang 
ini. Dengan demikian, masing-masing secara sukarela menempatkan data 
kompleks memori sosial dalam apa yang Anda anggap kompleks pemikiran 
sentral yang tersedia untuk semua. Ini kemudian menciptakan struktur di 
mana masing-masing entitas dapat bekerja dalam layanannya sendiri sambil 
meminta pemahaman lain yang diperlukan untuk meningkatkan layanan. Ini 
adalah penyebab pembentukan dan cara kerja Konfederasi. 

16.33 PENANYA: Dengan begitu banyaknya planet di galaksi ini, saya bertanya-
tanya apakah. . . Anda mengatakan ada sekitar lima ratus planet Konfederasi. 
Bagi saya itu adalah persentase yang relatif kecil dibanding dengan jumlah 
planet dengan kepadatan keempat dan kelima yang ada. Apakah ada alasannya 
mengapa Konfederasi ini persentasenya relatif kecil? 

RA: Saya Ra. Ada banyak Konfederasi-konfederasi. Khusus Konfederasi ini, ia 
bekerja dengan bidang tujuh planet di galaksi Anda, jika Anda mau, dan 
bertanggung jawab untuk pemanggilan kepadatan galaksi ini. 

16.34 PENANYA: Bisakah Anda mendefinisikan kata galaksi seperti yang baru saja 
Anda gunakan? 

RA: Kami menggunakan istilah itu dalam pengertian ini seperti halnya Anda 
menggunakan sistem bintang. 

16.35 PENANYA: Saya agak bingung berapa banyak total planet, kira-kira, yang 
dilayani oleh Konfederasi asal anda ini? 

RA: Saya Ra. Saya melihat kebingungan. Kami mengalami kesulitan dengan 
bahasa Anda. 

Istilah galaksi harus dibagi. Kami menyebutnya galaksi yang kompleks 
vibrasinya bersifat lokal. Jadi, mataharimu adalah apa yang kami sebut pusat 
galaksi. Kami melihat Anda memiliki arti lain untuk istilah ini. 

16.36 PENANYA: Ya. Dalam ilmu pengetahuan kita, galaksi merujuk pada sistem 
bintang lenticular yang berisi jutaan dan jutaan bintang, dan ini telah terjadi 
sebelumnya dalam komunikasi kita, bidang kebingungan ini. Saya senang hal 
ini menjadi lebih jelas kini. 
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Sekarang, dengan menggunakan istilah galaksi dalam pengertian yang baru 
saja saya berikan kepada Anda, tentang sistem bintang lenticular yang berisi 
jutaan bintang, apakah Anda tahu evolusi di galaksi lain selain yang ini? 

RA: Saya Ra. Kami menyadari kehidupan dalam kapasitas tak terbatas. Anda 
benar dalam asumsi ini. 

16.37 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya jika perkembangan kehidupan 
di galaksi lain mirip dengan perkembangan di galaksi ini? 

RA: Saya Ra. Perkembangannya agak dekat dengan kongruensi yang 
mendekati asimtotik yang mendekati infinit4i. Pilihan bebas dari apa yang 
Anda sebut sistem galaksi menyebabkan variasi sifat yang sangat kecil dari satu 
galaksi Anda ke galaksi lain. 

16.38 PENANYA: Dan kemudian Hukum Kesatuan benar-benar universal dalam 
menciptakan kemajuan menuju kepadatan kedelapan, atau oktaf, di semua 
galaksi. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Ada bentuk-bentuk yang tidak terbatas, pemahaman 
yang tak terbatas, tetapi perkembangannya adalah satu. 

16.39 PENANYA: Saya berasumsi bahwa seseorang tidak perlu memahami Hukum 
Kesatuan untuk beralih dari kepadatan ketiga ke keempat. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Sangat penting bahwa suatu entitas secara sadar menyadari 
bahwa ia tidak (perlu) mengerti (hukum kesatuan) agar dapat dipanen. 
Memahami bukanlah dari kepadatan ini. 

16.40 PENANYA: Itu adalah poin yang sangat penting. Saya menggunakan kata 
yang salah. Yang ingin saya katakan adalah saya memahami bahwa entitas 
tidak perlu sadar akan Hukum Kesatuan untuk beralih dari kepadatan ketiga 
ke keempat. 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

16.41 PENANYA: Pada titik kepadatan berapa yang diperlukan bagi suatu entitas 
untuk secara sadar menyadari Hukum Kesatuan untuk maju? 

RA: Saya Ra. Panen dengan kepadatan kelima adalah dari mereka yang distorsi 
getarannya secara sadar menerima kehormatan/kewajiban Hukum Kesatuan. 
Tanggung jawab/kehormatan ini adalah dasar dari getaran ini. 

16.42 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya sedikit lebih banyak tentang 
konsep kehormatan / tanggung jawab ini? 

                                                
4 Dalam konteks ini, asimptotik dapat didefinisikan sebagai “mendekati nilai yang diberikan.” 
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RA: Saya Ra. Setiap tanggung jawab adalah suatu kehormatan; setiap 
kehormatan adalah tanggung jawab. 

16.43 PENANYA: Saya ingin mengajukan pertanyaan yang bisa agak dipertanyakan. 
Saya mungkin tidak akan memasukkannya ke dalam buku. Saya bertanya-
tanya apakah pemotongan ternak yang sekarang kita alami di seluruh negeri 
dan di tempat lain dapat dijelaskan oleh Anda. 

RA: Saya Ra. Sebagian besar dari apa yang disebut mutilasi Anda terjadi sesuai 
dengan cara makhluk kepadatan kedua Anda yang memakan bangkai. 
Sebagian dari apa yang disebut mutilasi ini adalah mutilasi jenis apa yang 
Anda sebut tipe multi-dimensi: Bentuk-pikiran menggunakan konstruksi 
dengan berbagai bagian untuk memiliki kehidupan dan berada dalam 
kepadatan ketiga. 

16.44 PENANYA: Di mana bentuk pemikiran ini berasal? 

RA: Saya Ra. Ini adalah pertanyaan yang sangat ambigu. Namun, kami akan 
berusaha menjawab. Pertama, mereka datang dari Sang Pencipta. Kedua, 
mereka datang dari apa yang Anda sebut astral rendah, pikiran batin. Ketiga, 
dalam membangun visualisasi kompleks mereka berada di bagian bawah kerak 
planet Anda. 

16.45 PENANYA: Apakah ini satu bentuk khusus? 

RA: Saya Ra. Entitas-entitas ini dapat mengambil bentuk pemikiran apa pun 
yang terkait dengan emosi ketakutan atau teror. 

16.46 PENANYA: Apakah bentuk pemikiran ini mampu menyerang hanya kepada 
ternak, atau dapatkah mereka juga menyerang manusia? 

RA: Saya Ra. Bentuk-pikiran ini tidak dapat menyerang makhluk-makhluk 
kepadatan ketiga. 

16.47 PENANYA: Terima kasih. Bisakah Anda ceritakan tentang flek perak yang 
kadang-kadang kami temukan di wajah kami atau di area lain? 

RA: Saya Ra. Yang Anda bicarakan ini adalah manifestasi dari tanda yang 
berorientasi subyektif yang menunjukkan pada satu kompleks pikiran/ tubuh / 
roh, dan tidak lain, bermakna sifat yang subjektif. 

16.48 PENANYA: Siapa yang menciptakan flek perak ini? Apakah itu nyata? 

RA: Saya Ra. Bayangkan, jika Anda mau, potensi untuk belajar / mengajar 
yang semakin tinggi. Pada titik tertentu akan diberikan suatu tanda untuk 
menunjukkan kesesuaian atau pentingnya pembelajaran / pengajaran itu. 
Entitas itu sendiri, bekerja sama dengan bidang dalamnya, menciptakan tanda 
apa pun yang paling dapat dipahami atau terlihat olehnya. 
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16.49 PENANYA: Anda mengatakan bahwa kita sendiri yang membuat ini? 

RA: Saya Ra. Si entitas tidak secara sadar menciptakan ini. Akar-akar 
kompleks pikiranlah, setelah tersentuh dalam pengertian, kecerdasan tak 
terbatas, yang menciptakannya. 

16.50 PENANYA: Terima kasih. Apakah mungkin bagi Anda untuk memberikan 
deskripsi kecil tentang kondisi pada kepadatan keempat? 

RA: Saya Ra. Kami meminta Anda untuk mempertimbangkan, saat kami 
berbicara, bahwa tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kepadatan 
keempat secara positif. Kami hanya dapat menjelaskan apa yang “tidak” dan 
kira kira seperti apa adanya. Di luar kepadatan keempat, kemampuan kami 
semakin terbatas hingga kami menjadi tanpa kata-kata. 

Itulah yang “bukan” dari kepadatan keempat: ia bukan dari kata-kata, kecuali 
memang dipilih. Ia bukan bidang dengan elemen kimia berat untuk kegiatan 
kompleks tubuh. Tidak ada ketidakharmonisan dalam diri. Tidak ada 
ketidakharmonisan dalam masyarakatnya. Tidak ada batas kemungkinan 
untuk menyebabkan ketidakharmonisan dengan cara apa pun. 

Perkiraan pernyataan positif: ia adalah bidang dari jenis kendaraan bipedal 
yang jauh lebih padat dan lebih “hidup” dengan kehidupan. Ini adalah bidang 
di mana seseorang sadar akan pikiran orang lain. Ini adalah bidang di mana 
seseorang menyadari getaran dirinya sendiri. Itu adalah bidang kasih sayang 
dan pemahaman tentang kesedihan dari kepadatan ketiga. Ia adalah bidang 
yang berjuang menuju kebijaksanaan atau cahaya. Ini adalah bidang di mana 
perbedaan individu diucapkan, meskipun kemudian secara otomatis 
diselaraskan oleh konsensus kelompok. 

16.51 PENANYA: Bisakah Anda mendefinisikan kata kepadatan seperti yang telah 
kami gunakan untuk memberi kami sedikit lebih besar konsep konsep istilah 
ini ketika digunakan oleh Anda? 

RA: Saya Ra. Istilah Kepadatan adalah, apa yang Anda sebut, matematis. 
Analogi terdekat adalah musik, di mana setelah tujuh not pada tipe skala 
barat, jika Anda mau, not kedelapan akan memulai satu oktaf baru. Dalam 
oktaf besar keberadaan Anda, yang kami juga bagian darinya, terdapat juga 
tujuh oktaf atau kepadatan. Dalam setiap kepadatan ada tujuh sub-kepadatan. 
Dalam setiap sub-kepadatan, tujuh sub-kepadatan, dan seterusnya tanpa batas. 

16.52 PENANYA: Saya perhatikan bahwa waktu yang kami gunakan telah lebih 
sedikit dari satu jam. Saya lebih suka untuk melanjutkan, tetapi saya ingin 
bertanya pada saat ini mengenai kondisi instrumen. 

RA: Saya Ra. Instrumen ini seimbang. Adalah baik untuk melanjutkan jika 
Anda menginginkannya. 
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16.53 PENANYA: Baiklah. Melanjutkan dengan apa yang baru saja kita bicarakan, 

yaitu kepadatan: Saya mengerti kemudian bahwa setiap kepadatan memiliki 
tujuh sub-kepadatan, yang lagi-lagi memiliki tujuh sub-kepadatan, yang lagi-
lagi memiliki tujuh sub-kepadatan. Ini meluas pada tingkat yang sangat besar 
karena semua hal itu meningkat dalam tujuh tingkatan kekuatan. Apakah ini 
berarti bahwa dalam tingkat kepadatan apa pun, apa yang dapat dipikirkan 
akan atau sedang terjadi? Dan banyak hal yang tidak pernah terpikirkan bisa 
atau sedang terjadi. . . apakah bisa. . . semuanya terjadi. . . ini 
membingungkan. . .? 

RA: Saya Ra. Dari kebingungan Anda, kami memilih konsep yang Anda kini 
mencoba memahami, yakni tentang peluang tanpa batas. Anda dapat 
mempertimbangkan kompleks possibilitas/probabilitas dalam menjadikan 
sesuatu itu ada. 

16.54 PENANYA: Apakah ketika kami lakukan dan kami memikirkan 
kemungkinan yang bisa terjadi — katakanlah berangan angan— apakah ini 
akan menjadi nyata dalam kepadatan ini? 

RA: Saya Ra. Ini tergantung pada sifat angan angan itu. Ini adalah subjek yang 
besar. Mungkin hal paling sederhana yang dapat kita katakan adalah jika 
angan angan atau lamunan itu, sebagaimana Anda menyebutnya, adalah 
sesuatu yang berkaitan bagi diri sendiri, ini kemudian menjadi kenyataan bagi 
diri sendiri. Jika itu adalah lamunan umum yang kontemplatif, ini dapat 
memasuki kompleks kemungkinan / probabilitas yang tak terbatas dan dapat 
terjadi di tempat lain yang tidak memiliki keterikatan khusus pada medan 
energi pencipta. 

16.55 PENANYA: Untuk membuat ini sedikit lebih jelas, jika saya ingin melamun 
tentang membangun kapal, akankah ini terjadi pada salah satu kepadatan 
lainnya? 

RA: Saya Ra. Ini akan, akan pasti terjadi, atau akan pasti kejadian. 

16.56 PENANYA: Dan kemudian jika, katakanlah, entitas berangan angan kuat 
melawan/berkelahi, katakanlah, dengan entitas lain, akankah ini terjadi? 

RA: Saya Ra. Dalam hal ini, fantasi entitas ini menyangkut diri dan diri lain; 
ini mengikat bentuk-pikirannya ke kompleks kemungkinan / probabilitas yang 
terhubung dengan Sang diri sejatinya yang merupakan pencipta bentuk-
pikiran ini. Ini kemudian akan meningkatkan kemungkinan/probabilitas yang 
dapat membawa ini terjadi ke dalam kepadatan ketiga. 

16.57 PENANYA: Apakah kelompok Orion menggunakan prinsip ini untuk 
menciptakan kondisi yang disesuaikan dengan tujuan mereka? 
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RA: Saya Ra. Kami akan menjawab lebih spesifik daripada pertanyaannya. 
Kelompok Orion menggunakan lamunan umum yang berkenaan dengan 
permusuhan atau sifat getaran negatif lainnya untuk kemudian memberi, 
menyuapi, atau memperkuat, bentuk pikiran ini. 

16.58 PENANYA: Apakah mereka pernah menggunakan gratifikasi tubuh fisik 
untuk menguatkan lamunan seperti itu? 

RA: Saya Ra. Mereka mampu melakukan ini hanya ketika ada kemampuan 
yang kuat di bagian kompleks pikiran / tubuh / roh penerima terhadap 
persepsi bentuk-bentuk pikiran. Ini bisa disebut karakteristik yang tidak biasa 
tetapi memang metode yang digunakan oleh entitas Orion. 

16.59 PENANYA: Banyak para pengembara yang datang ke planet ini sekarang dan 
di masa lalu - apakah mereka tunduk pada pemikiran Orion? 

RA: Saya Ra. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, para pengembara 
menjadi makhluk yang sepenuhnya berada di kepadatan ketiga dalam 
kompleks pikiran / tubuh. Ada kemungkinan yang sama besar pengaruhnya 
(orion) terhadap entitas pengembara seperti halnya pada kompleks pikiran / 
tubuh / roh dari lingkungan planet ini. Satu-satunya perbedaan adalah terjadi 
pada kompleks rohnya yang jika diinginkan olehnya ia akan memiliki sebuah 
pelindung cahaya, jika Anda mau, yang memungkinkannya untuk mengenali 
dengan lebih jelas apa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh 
kompleks pikiran / tubuh / rohnya. Ini tidak lebih dari sebuah bias dan tidak 
bisa disebut sebagai pemahaman. 

Lebih jauh, si pengembara itu, dalam pikiran / tubuh / roh kompleksnya 
sendiri, ia menjadi kurang/tidak terdistorsi ke arah, harus kita katakan, 
kelicikan dari kebingungan yang ada baik positif/negatif di kepadatan ketiga. 
Dengan demikian, ia sering tidak mengenali, semudah individu yang lebih 
negatif, sifat negatif dari pikiran atau makhluk lain. 

16.60 PENANYA: Akankah para pengembara, ketika mereka menjelma di sini, 
menjadi target prioritas yang tinggi, haruskah kita katakan, dari kelompok 
Orion? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

16.61 PENANYA: Dan jika si pengembara berhasil dipengaruhi, haruskah saya 
katakan, oleh kelompok Orion, apa yang akan terjadi pada pengembara ini 
saat panen? 

RA: Saya Ra. Jika sebuah entitas pengembara menunjukkan, melalui 
tindakannya menjadiberorientasi negatif terhadap diri lain, seperti yang telah 
kami katakan sebelumnya, ia terperangkap ke dalam getaran planetnya dan, 
ketika dipanen, ia akan mungkin mengulangi lagi siklus master kepadatan 
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ketiga sebagai sebuah entitas planet kembali. Ini akan menjadi pertanyaan 
penuh terakhir dari sesi ini. 

Apakah ada pertanyaan singkat yang dapat kami jawab sebelum menutup sesi? 

16.62 PENANYA: Hanya untuk mengetahui apakah instrumen bisa dapat lebih 
nyaman? 

RA: Saya Ra. Instrumen ini sangatlah nyaman sebagaiamanan Anda telah 
membuatnya demikian atas kelemahan distorsi kompleks tubuhnya. Anda 
sangatlah teliti. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian 
Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 17 
3 FEBRUARY 1981 

17.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. 

Sebelum kami berkomunikasi dengan jawaban, kami akan memperbaiki 
kesalahan yang kami temukan dalam pengiriman informasi kami kepada 
Anda. Kami mengalami kesulitan menangani waktu / ruang Anda. Mungkin 
akan ada lagi kesalahan seperti ini. Jangan ragu untuk bertanya kepada kami 
bahwa kami dapat menghitung ulang dalam pengukuran waktu / ruang Anda. 

Kesalahan yang kami temukan terkait dengan salah satu kedatangan kedua 
kelompok Orion ke dalam lingkungan pengaruh planet Anda dan kedatangan 
para utusan Konfederasi. Kami memberi tanggal dua enam oh oh [2.600] 
tahun untuk entri Orion, dua tiga oh oh [2.300] untuk entri Konfederasi. Ini 
salah. Perhitungan ulang menunjukkan angka tiga enam oh oh [3.600] untuk 
entri Orion, tiga tiga oh oh [3.300] untuk entri Konfederasi.1 

Kami berkomunikasi sekarang. 

17.1 PENANYA: Terima kasih banyak. Saya ingin mengatakan lagi. . .(yakni) 
menganggap ini suatu kehormatan, kehormatan besar, dan juga hak istimewa, 
sebagai [tidak terdengar] saya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa 
pertanyaan saya kadang-kadang mungkin sedikit “basi” karena saya terus 
melakukan sesuatu yang saya sudah mulai kerjakan dalam penerapan Hukum 
Kesatuan untuk lebih memahaminya, terutama prinsip kehendak bebas dan 
distorsi lebih lanjut yang kami temukan. 

Saya punya tiga pertanyaan baru dalam meditasi. Saya akan bertanya terlebih 
dahulu sebelum kita melanjutkan. 

Pertama, kami sekarang berada di kepadatan keempat. Apakah dampak 
peningkatan kepadatan keempat dalam tiga puluh tahun ke depan? Akankah 
kami akan melihat lebih banyak perubahan di lingkungan kami dan efeknya 
terhadap lingkungan kami? 

RA: Saya Ra. Kepadatan keempat adalah sebuah spektrum getaran. Kontinum 
waktu / ruang Anda telah menggerakkan bola planet Anda dan apa yang kita 
sebut galaksi Anda, dan apa yang Anda sebut bintang, ke dalam tipe getaran 

                                                
1 Catatan Kaki telah ditambahkan ke 14.18, 14.25, dan 16.13–14 yang menunjukkan kerangka 

waktu yang benar. 
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ini. Ini akan menyebabkan bola planet itu sendiri menyetel kembali secara 
elektromagnetik vortisitas penerimaan arus kekuatan kosmik yang 
mengekspresikan diri mereka sebagai jaring getaran sehingga bumi dengan 
demikian akan menjadi magnet dengan kepadatan keempat, sebagaimana 
Anda menyebutnya. 

Ini akan terjadi dengan beberapa ketidaknyamanan, seperti yang telah kami 
katakan sebelumnya, karena energi dari bentuk pemikiran rakyat Anda yang 
mengganggu susunan pola energi yang teratur di dalam spiral energi bumi 
Anda, yang meningkatkan entropi dan panas yang (sebenarnya) tidak berguna. 
Ini akan menyebabkan bola planet Anda mengalami beberapa keretakan pada 
selubung luarnya sementara menjadikannya magnet yang sesuai untuk 
kepadatan keempat. Ini adalah proses penyesuaian planet. 

Anda akan menemukan peningkatan tajam dalam jumlah orang, seperti yang 
Anda sebut kompleks pikiran / tubuh / roh, yang potensi getarannya 
mencakup potensi untuk distorsi getaran keempat. Dengan demikian, 
kelihatannya akan ada generasi baru. Ini adalah yang manisfestasi untuk 
pekerjaan pekerjaan di kepadatan keempat. 

Juga akan ada peningkatan tajam dalam jangka pendek mereka yang 
berorientasi negatif, atau kompleks pikiran / tubuh / roh dan kompleks sosial 
yang terpolarisasi karena kondisi penggambaran yang tajam mengenai 
karakteristik kepadatan-empat dan orientasi layanan pada diri sendiri di 
kepadatan-ketiga. 

Mereka yang tetap dalam kepadatan keempat di bidang ini akan disebut 
sebagai orientasi positif. Banyak yang akan datang dari tempat lain, karena 
akan terlihat bahwa meski dengan semua upaya terbaik dari Konfederasi, yang 
mencakup mereka yang ada di bidang bagian dalam bangsa Anda, peradaban 
dalam, dan orang-orang dari dimensi lain, panen masih akan jauh lebih sedikit 
daripada yang sebenarnya bola planet ini mampu dukung dengan nyaman 
dalam pelayanannya. 

17.2 PENANYA: Apakah mungkin untuk membantu suatu entitas mencapai 
tingkat kepadatan keempat di hari-hari terakhir ini? 

RA: Saya Ra. Tidak mungkin membantu orang lain secara langsung. Adalah 
mungkin untuk membuat katalis tersedia dalam bentuk apa pun, yang paling 
penting adalah radiasi realisasi keesaan dengan Sang Pencipta dalam diri 
sendiri, informasi (apa apa menjadi) kurang penting seperti apa yang kami 
bagikan kepada Anda ini. 

Kami sendiri, tidak merasakan urgensi agar informasi ini disebarluaskan. 
Sudah cukup bahwa kami membuatnya tersedia untuk tiga, empat, atau lima. 
Ini adalah hadiah yang sangat besar, karena jika salah satu dari ini memperoleh 
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pemahaman kepadatan keempat karena katalis ini maka kami telah memenuhi 
Hukum Kesatuan dalam distorsi pelayanan. 

Kami mendorong upaya memihak untuk berbagi informasi tanpa 
memperhatikan angka atau pertumbuhan cepat di antara yang lain. Bahwa 
Anda berupaya menyediakan informasi ini, dalam jangka waktu Anda, adalah 
layanan Anda. Upaya itu, jika mencapai satu, mencapai semua. 

Kami tidak dapat menawarkan jalan pintas menuju pencerahan. Pencerahan 
adalah momen, adalah sebuah celah menuju kecerdasan tanpa batas. Itu hanya 
dapat dicapai oleh diri sendiri, untuk diri sendiri. Diri yang lain tidak dapat 
mengajar / belajar pencerahan, tetapi hanya mengajarkan / mempelajari 
informasi, inspirasi, atau berbagi cinta, misteri, hal-hal yang tidak diketahui 
yang membuat orang lain menjangkau dan memulai proses pencarian yang 
berakhir pada suatu saat. Tapi siapa yang bisa tahu kapan suatu entitas akan 
membuka gerbang itu hingga saat ini? 

17.3 PENANYA: Dalam meditasi beberapa malam yang lalu saya mendapat kesan 
pertanyaan tentang kawah di Rusia. Saya percaya itu di Tunguska. Bisakah 
Anda memberi tahu saya apa yang menyebabkan kawah itu? 

RA: Saya Ra. Hancurnya reaktor fisi yang menyebabkan kawah ini. 

17.4 PENANYA: reaktor siapa? 

RA: Saya Ra. Ini adalah apa yang Anda sebut "drone" yang dikirim oleh 
Konfederasi yang tidak berfungsi. Itu dipindahkan ke suatu daerah di mana 
kehancurannya tidak akan menyebabkan pelanggaran atas kehendak kompleks 
pikiran / tubuh / roh. Itu kemudian diledakkan. 

17.5 PENANYA: Apa tujuannya datang ke sini? 

RA: Itu adalah pesawat tanpa awak yang dirancang untuk mendengarkan 
berbagai sinyal dari bangsa Anda. Anda, pada waktu itu, mulai bekerja di 
bidang yang lebih teknis. Kami tertarik untuk menentukan tingkat dan 
kecepatan kemajuan Anda. Drone ini ditenagai oleh motor fisi sederhana, atau 
mesin, demikian Anda menyebutnya. Itu bukan tipe yang sekarang Anda telah 
ketahui sekarang, melainkan (ia tipe yang) sangat kecil. Namun, memiliki efek 
destruktif yang sama pada struktur molekul kepadatan ketiga. Karena itu 
ketika ia tidak berfungsi, kami merasa lebih baik memilih tempat untuk 
penghancurannya daripada berusaha mengambilnya, karena 
kemungkinan/probabilitas mode manuver ini tampak sangat, sangat kecil. 

17.6 PENANYA: Apakah bahayanya, dari ledakan dan radiasinya? 

RA: Saya Ra. Ada radiasi yang sangat sedikit, seperti yang Anda ketahui, pada 
jenis perangkat khusus ini. Ada radiasi yang terlokalisasi, tetapi pelokalannya 
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sedemikian rupa sehingga tidak berterbangan bersama angin seperti halnya 
emisi senjata Anda yang agak primitif. 

17.7 PENANYA: Saya percaya bahwa analisis pohon di daerah itu menunjukkan 
tingkat radiasi yang rendah. Apakah ini menjadi alasan pada rendahnya 
tingkat radiasi di pepohonan? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Jumlah radiasi sangat lokal. Namun, energi yang 
dilepaskan cukup kuat untuk menyebabkan kesulitan/masalah. 

17.8 PENANYA: Jadi apakah Konfederasi ini bertanggung jawab atas Bumi yang 
menerima tenaga nuklir? 

RA: Saya Ra. Ini adalah titik di mana seseorang tidak bisa menilai 
penyebabnya. Persamaan dasar yang mendahului pekerjaan ini adalah 
persamaan yang dibawa oleh para pengembara yang didedikasikan untuk 
melayani planet ini. Jika kemudia pekerjaan ini malah menjadi dasar bagi 
(terciptanya) alat-alat kehancuran, ini tidak dimaksudkan dan tidak (akan) 
diberikan. 

17.9 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya siapa pengembara yang dibawa 
lewat sebuah persamaan? 

RA: Saya Ra. Informasi ini tampaknya tidak berbahaya karena entitas ini tidak 
lagi ada di kepadatan ketiga planet Anda. Entitas ini bernama, kompleks 
getaran suara, Albert. 

17.10 PENANYA: Terima kasih. Dapatkah Anda memberi tahu saya siapa, sebelum 
inkarnasi ke dalam kepadatan ini, yang dikenal sebagai Yesus dari Nazaret? 

RA: Saya Ra. Saya mengalami kesulitan dengan pertanyaan ini seperti yang 
diungkapkan. Bisakah Anda menemukan bentuk lain untuk pertanyaan ini? 

17.11 PENANYA: Ya. Apa yang ingin saya katakan adalah dapatkah Anda memberi 
tahu saya jika Yesus dari Nazareth datang dari Konfederasi sebelum inkarnasi 
di sini? 

RA: Saya Ra. Yang dikenal oleh Anda sebagai Yesus dari Nazaret tidak 
memiliki nama. Entitas ini adalah anggota kepadatan kelima2 dari tingkat 
tertinggi sub-oktaf itu. Entitas ini berkeinginan memasuki ruang planet ini 
untuk berbagi getaran cinta dalam cara yang semurni mungkin. Dengan 
demikian, entitas ini mendapat izin untuk melakukan misi ini. Entitas ini 
kemudian menjadi seorang pengembara tanpa nama, berasal dari Konfederasi, 
dari kepadatan kelima, mewakili pemahaman kepadatan kelima dari getaran 
saling pengertian atau cinta. 

                                                
2 Ini seharusnya keempat. Ra memperbaiki kesalahan dalam jawaban berikutnya. 
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17.12 PENANYA: Apakah Anda mengatakan getaran kelima adalah cinta? 
Kepadatan kelima adalah cinta? 

RA: Saya Ra. Saya telah membuat kesalahan. Kepadatan keempat adalah apa 
yang ingin kita katakan, tingkat kepadatan keempat tertinggi menuju yang 
kelima. Entitas ini bisa saja pergi ke yang kelima tetapi sebagai gantinya 
memilih untuk kembali ke ketiga untuk misi khusus ini. Entitas ini adalah 
sub-oktaf tertinggi dari getaran cinta. Ini adalah kepadatan keempat. 

17.13 PENANYA: Ketika saya berkomunikasi dengan Anda sebagai Ra, apakah 
Anda kadang-kadang berlaku sebagai entitas individual, atau saya berbicara 
dengan seluruh kompleks? 

RA: Saya Ra. Anda berbicara dengan Ra. Tidak ada pemisahan. Anda akan 
menyebutnya kompleks memori sosial yang mengindikasikan banyak hal. 
Dalam pemahaman kami, Anda berbicara kepada bagian kesadaran yang 
individual. 

17.14 PENANYA: Apakah saya selalu berbicara dengan bagian kesadaran individual 
yang sama di setiap sesi? 

RA: Saya Ra. Anda berbicara dengan entitas yang sama melalui saluran atau 
instrumen. Instrumen ini kadang-kadang lebih rendah dalam energi vital. Ini 
terkadang akan menghambat proses kami. Namun, instrumen ini memiliki 
kesetiaan yang besar terhadap tugas tersebut dan memberikan apa pun untuk 
tugas ini. Karena itu, kita dapat melanjutkan bahkan ketika energi dia rendah. 
Inilah sebabnya kami biasanya berbicara hingga penutupan akhir sesi 
disebabkan perkiraan kami tentang tingkat energi vital instrumen. 

17.15 PENANYA: Saya ingin memperjelas hal ini sekarang karena saya yakin akan 
diri saya sendiri. Orang-orang di planet ini, yang mengikuti agama apa pun 
atau tidak memiliki agama sama sekali, atau tidak memiliki pengetahuan 
intelektual tentang Hukum Kesatuan atau apa pun, masih dapat dipanen ke 
dalam kepadatan keempat jika mereka memiliki getaran tersebut. Apakah ini 
tidak benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Namun, Anda akan menemukan beberapa yang dapat 
dipanen yang pancarannya tidak menyebabkan orang lain menyadari kualitas 
distorsi komplek pikiran / tubuh / roh dari apa yang Anda sebut spiritualitas. 
Dengan demikian, tidak terlalu mungkin bahwa suatu entitas akan sama sekali 
tidak dikenali oleh kenalan langsungnya sebagai kepribadian yang luar biasa 
berseri-seri, bahkan jika si individu ini tidak terperangkap dalam distorsi apa 
pun yang disebut sebagai sistem keagamaan Anda. 

17.16 PENANYA: Ketika Yesus dari Nazareth berinkarnasi, apakah ada upaya oleh 
kelompok Orion untuk mendiskreditkannya dengan cara tertentu? 
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RA: Saya Ra. Ini benar. 

17.17 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya apa yang dilakukan kelompok 
Orion untuk mencoba menyebabkan kejatuhannya? 

RA: Saya Ra. Kami dapat menjelaskan secara umum apa yang terjadi. 
Tekniknya adalah membangun informasi lain yang berorientasi negatif. 
Informasi ini telah diberikan oleh orang yang oleh orang-orangmu yang 
disebut Yahweh. Informasi ini melibatkan banyak pembatasan pada perilaku 
dan kekuatan yang dijanjikan dari kepadatan ketiga, sifat melayani untuk diri 
sendiri. Kedua jenis distorsi ini terkesan pada mereka yang telah berorientasi 
pada bentuk-bentuk pemikiran ini. 

Ini akhirnya menyebabkan banyak tantangan dari entitas yang dikenal sebagai 
Yesus. Ini akhirnya mengarah pada seorang dengan kompleks getaran Yudas, 
sebagaimana Anda menyebut entitas ini, yang percaya bahwa ia melakukan hal 
yang tepat dalam mewujudkan, atau memaksakan sesuatu kepada ia yang 
Anda panggil Yesus, kebutuhan untuk membawa kedalam kepadatan ketiga 
distorsi kepadatan ketiga yakni menguasai orang lain. 

Entitas ini, Yudas, merasa bahwa, jika semakin disudutkan, entitas yang Anda 
sebut Yesus itu akan dapat melihat nilai kebijaksanaan dengan menggunakan 
kekuatan kecerdasan tak terbatas untuk menguasai orang lain. Yang Anda 
sebut Yudas keliru dalam memperkirakan reaksi entitas ini, Yesus, yang 
pengajaran / pembelajarannya tidak berorientasi pada distorsi ini. Ini 
menghasilkan kehancuran kompleks tubuh orang yang dikenal sebagai Yesus 
bagi Anda. 

17.18 PENANYA: Lalu jika entitas Yesus adalah kepadatan keempat, dan ada 
pengembara di planet ini yang datang dari kepadatan kelima dan keenam, apa 
yang telah dilakukan Yesus yang membuatnya menjadi seorang tabib yang 
begitu hebat, dan dapatkah makhluk dengan kepadatan kelima dan keenam 
yang ada disini, saat ini melakukan hal yang sama? 

RA: Saya Ra. Mereka yang sembuh bisa dari kepadatan apa pun yang memiliki 
kesadaran roh. Ini termasuk ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. 
Kepadatan ketiga bisa menjadi salah satunya di mana penyembuhan dapat 
terjadi seperti yang lainnya. Namun, ada lebih banyak materi ilusi untuk 
dipahami, diseimbangkan, diterima, lalu bergerak maju. 

Gerbang menuju kecerdasaan tak terbatas hanya bisa dibuka ketika 
pemahaman tentang pemasukan energi cerdas yang terbuka untuk seorang 
tabib. Ini adalah apa yang disebut Hukum Alam dari kontinum ruang / waktu 
lokal Anda dan jaringan sumber elektromagnetiknya, atau nexi, energi yang 
mengalir. 
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Ketahuilah, pertama, pikiran dan tubuh. Kemudian ketika roh diintegrasikan 
dan disintesis, mereka diselaraskan ke dalam kompleks pikiran / tubuh / roh 
yang dapat bergerak di antara dimensi-dimensi dan yang dapat membuka 
pintu gerbang ke infinity yang cerdas, dengan demikian menyembuhkan diri 
dengan cahaya dan berbagi cahaya itu dengan orang lain. 

Penyembuhan sejati hanyalah pancaran diri yang menyebabkan suatu 
lingkungan di mana katalis dapat terjadi yang mengawali pengakuan diri, 
dengan diri sendiri, dari sifat penyembuhan diri dari diri. 

17.19 PENANYA: Bagaimana Yesus mengetahui hal ini selama inkarnasinya? 

RA: Saya Ra. Entitas ini mempelajari kemampuan dengan mengingat secara 
alami pada usia yang sangat muda. Sayangnya, entitas ini pertama kali 
menemukan kemampuannya untuk menembus kecerdasan tak terbatas dengan 
menjadi distorsi yang Anda sebut "marah" pada teman bermain. Entitas ini 
tersentuh oleh entitas yang dikenal sebagai Yesus bagi Anda, dan terluka 
parah. 

Dari situ, orang yang dikenal sebagai Yesus ini menyadari bahwa ada potensi 
mengerikan yang ada di dalam dirinya. Entitas ini bertekad untuk 
menemukan cara menggunakan energi ini untuk kebaikan, bukan untuk hal 
negatif. Entitas ini sangat terpolarisasi positif dan lebih diingat dari 
kebanyakan para pengembara lain. 

17.20 PENANYA: Bagaimanakah tindakan agresif terhadap teman bermainnya itu 
mempengaruhi Yesus dalam pertumbuhan rohaninya? Ke mana dia pergi 
setelah kematian fisiknya? 

RA: Saya Ra. Entitas yang Anda sebut Yesus digembleng oleh pengalaman ini 
dan mulai mencari dan mencari seumur hidupnya. Entitas ini mempelajari 
siang dan malam pertama dalam konstruksi religiusnya sendiri, yang Anda 
sebut Yudaisme, dan telah belajar banyak dan telah pantas untuk menjadi 
seorang rabi, sebagaimana Anda menyebut ritme para pengajar/pelajar atau 
distorsi pemahaman khusus ini, pada usia yang sangat muda. 

Pada usia sekitar tiga belas dan setengah tahun dari Anda, entitas ini 
meninggalkan tempat tinggal keluarga duniawinya, sebagaimana Anda 
menyebutnya, dan berjalan ke banyak tempat lain untuk mencari informasi 
lebih lanjut. Ini berlangsung secara sporadis sampai entitas itu kira-kira berusia 
dua puluh lima tahun, pada saat itu ia kembali ke keluarganya yang tinggal 
dan belajar serta mempraktikkan ketrampilan seni dari ayah dunia nya (earthy 
father). 

Ketika entitas ini telah mampu mengintegrasikan atau mensintesis semua 
pengalamannya, entitas ini mulai berbicara kepada orang lain dan 
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mengajarkan/mempelajari apa yang ia rasakan selama tahun-tahun sebelumnya 
sebagai hal yang berharga. 

Entitas itu terbebas secara karma dari kehancuran diri sendiri ketika ia berada 
di bagian terakhir hidupnya dan berbicara di apa yang Anda sebut salib, 
dengan mengatakan, "Ayah, maafkan mereka, karena mereka tidak tahu apa 
yang mereka lakukan." Dalam Pengampunan, terletak penghentian roda aksi, 
atau apa yang Anda sebut karma. 

17.21 PENANYA: Lalu dalam kepadatan manakah entitas yang dikenal sebagai 
Yesus sekarang tinggal? 

RA: Saya Ra. Informasi ini tidak berbahaya meskipun tidak penting. Entitas 
ini sekarang mempelajari pelajaran dari getaran kebijaksanaan, kepadatan 
kelima, juga disebut getaran cahaya. 

17.22 PENANYA: Dalam budaya kita ada pepatah besar bahwa dia akan kembali. 
Bisakah Anda memberi tahu saya jika ini direncanakan? 

RA: Saya Ra. Saya akan mencoba memilah pertanyaan ini. Itu sulit. Entitas ini 
menjadi sadar bahwa ia bukan entitas sendiri tetapi beroperasi sebagai 
pembawa pesan dari Sang Pencipta Yang Satu, yang entitas ini lihat sebagai 
Cinta. Entitas ini sadar bahwa siklus ini berada di bagian terakhirnya dan 
berbicara mengenai efek kesadarannya akan kembali saat masa panen. 

Kompleks pikiran / tubuh / roh tertentu yang Anda panggil Yesus, seperti 
yang Anda sebut entitas, tidak akan kembali kecuali sebagai anggota 
Konfederasi yang kadang-kadang berbicara melalui saluran. Namun, ada orang 
lain yang kesadarannya kongruen identik, yang akan menyambut mereka 
(yang dipanen) di kepadatan keempat. Inilah artian (Yesus) kembali. 

17.23 PENANYA: Anda berbicara tentang pengurangan karma dengan 
pengampunan. Apakah. . . Saya kesulitan mengungkapkan pertanyaan ini. 
Saya pikir saya harus kembali lagi nanti. Saya akan menanyakan pertanyaan 
lain. 

Dapatkah Anda memberi tahu saya mengapa bumi akan menjadi densitas 
keempat positif daripada negatif setelah siklus besar berakhir, karena 
tampaknya ada populasi negatif yang lebih besar? 

RA: Saya Ra. Bumi tampaknya negatif. Itu karena kengerian yang terpendam, 
harus kita katakan, yang merupakan distorsi umum yang dimiliki oleh entitas 
yang baik, atau berorientasi positif, terhadap kejadian yang ada dalam ruang / 
waktu Anda. Namun, mereka yang berorientasi dan dapat dipanen dengan 
cara melayani orang lain jauh lebih banyak daripada mereka yang berorientasi 
pada pelayanan kepada diri sendiri telah menjadi kualitas yang dapat dipanen. 
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17.24 PENANYA: Dengan kata lain, akan ada lebih sedikit entitas negatif yang 
dipanen ke kepadatan keempat daripada positif. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Sebagian besar rakyat Anda akan mengulang 
kepadatan ketiga. 

17.25 PENANYA: Bagaimana Taras Bulba, Jenghis Khan, dan Rasputin dipanen 
sebelum panen? 

RA: Saya Ra. Ini adalah hak / keistimewaan/tugas dari mereka yang secara 
sadar membuka gerbang ke kecerdasan tak terbatas untuk memilih cara 
kepergian mereka dari kepadatan. Mereka yang berorientasi negatif yang 
mencapai hak / tugas ini paling sering memilih untuk bergerak maju dalam 
pembelajaran / pengajaran layanan kepada diri mereka sendiri. 

17.26 PENANYA: Apakah ini yang kami sebut pembakaran spontan? 

RA: Saya Ra. Ini tidak benar. 

17.27 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya apa yang menyebabkan 
fenomena itu? 

RA: Saya Ra. Bayangkan, jika Anda mau, sebuah hutan. Satu pohon tersambar 
petir. Ia Terbakar. Petir tidak menyerang di tempat lain. Di tempat lain tidak 
terbakar. Ada kejadian acak yang tidak ada hubungannya dengan entitas tetapi 
dengan fenomena jendela yang kita bicarakan. 

17.28 PENANYA: Apakah semua entitas khusus ini sama secara unik, atau mereka 
hanya entitas acak? 

RA: Saya Ra. Yang terakhir ini benar. 

17.29 PENANYA: Apakah saya harus mengerti bahwa panen akan terjadi pada 
tahun 2011, atau akankah itu menyebar? 

RA: Saya Ra. Ini adalah perkiraan. Kami telah menyatakan kami mengalami 
kesulitan dengan waktu / ruang Anda. Ini adalah nexus waktu / ruang yang 
memungkinkan / kemungkinan yang sesuai untuk panen. Mereka yang tidak 
dalam inkarnasi pada saat ini akan dimasukkan dalam panen. 

17.30 PENANYA: Nah, jika suatu entitas ingin mempelajari cara-cara ingin 
melayani orang lain alih-alih melayani diri sendiri saat ia berada dalam 
kepadatan ketiga ini, adakah cara terbaik untuk melayani orang lain, atau 
apakah ada cara yang sama baiknya dengan cara lain? 

RA: Saya Ra. Cara terbaik untuk melayani orang lain telah secara eksplisit 
dibahas dalam materi sebelumnya3. Kami akan mengulanginya sebentar. 

                                                
3 Ini telah dibahas di berbagai tempat, paling eksplisit dan tajam di 15.7. 
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Cara terbaik untuk melayani orang lain adalah upaya terus-menerus untuk 
berusaha membagikan kasih Sang Pencipta sebagaimana diketahui oleh diri 
batiniah. Ini melibatkan pengetahuan diri dan kemampuan untuk membuka 
diri kepada orang lain tanpa ragu-ragu. Ini melibatkan, haruskah kita katakan, 
memancarkan apa yang merupakan esensi hati atau jantung dari kompleks 
pikiran / tubuh / roh. 

Berbicara dengan maksud pertanyaan Anda, cara terbaik untuk setiap pencari 
di kepadatan ketiga untuk melayani orang lain adalah unik bagi tiap kompleks 
pikiran / tubuh / roh. Ini berarti bahwa kompleks pikiran / tubuh / roh 
kemudian harus mencari di dalam dirinya kecerdasan -kecerdasannya sendiri 
tentang cara terbaik untuk melayani diri lain. Ini akan berbeda disetiap 
masing-masing. Tidak ada yang terbaik. Tidak ada generalisasi. Ketiadaan 
yang diketahui. 

17.31 PENANYA: Terima kasih banyak. Saya tidak ingin mengambil waktu ekstra 
dengan mengajukan pertanyaan lagi. Beberapa sangat penting sehingga saya 
mencoba mengajukan beberapa pertanyaan serupa dengan berbagai cara untuk 
memperluas jawabannya. Tampaknya [tidak terdengar] apa yang kita 
maksudkan, mungkin tidak. 

Dalam buku Oahspe itu menyatakan bahwa jika seseorang lebih dari lima 
puluh persen untuk orang lain — yaitu, lebih dari 50% pelayanan kepada 
orang lain dan kurang dari lima puluh persen untuk pelayanan kepada diri 
sendiri — maka ia dapat dipanen. Apakah ini pernyataan yang benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar jika pemanenan dilakukan untuk level empat dimensi 
yang positif. 

17.32 PENANYA: Berapa persentase entitas, haruskah kamikatakan, jika dia akan 
dipanen untuk yang negatif? 

RA: Saya Ra. Entitas yang ingin mengejar jalur layanan untuk diri sendiri 
harus mencapai tingkat lima — yaitu layanan lima persen untuk orang lain, 
sembilan puluh lima persen layanan untuk diri sendiri. Itu harus mendekati 
totalitas. Jalur negatifnya cukup sulit untuk dapat dituai dan membutuhkan 
dedikasi yang besar. 

17.33 PENANYA: Mengapa jalur negatif jauh lebih sulit untuk mendapatkan panen 
daripada positif? 

RA: Saya Ra. Ini disebabkan oleh distorsi Hukum Kesatuan yang 
menunjukkan bahwa pintu gerbang ke kecerdasan tak terbatas menjadi pintu 
gerbang di ujung jalan yang lurus dan sempit,4 seperti yang Anda sebut. 

                                                
4 "Selat" digunakan sebagai ganti "lurus" karena ini adalah kecocokan kontekstual yang lebih 

baik dan karena kecintaan Ra pada bahasa kuno dan puitis. 
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Untuk mencapai dedikasi lima puluh satu persen untuk kesejahteraan orang 
lain sama sulitnya dengan mencapai tingkat lima persen dedikasi untuk diri 
sendiri. Haruskah kita katakan, lubang acuh tak acuh atau ketidakpedulian 
ada di antara keduanya. 

17.34 PENANYA: Nah, lalu jika suatu entitas dipanen ke kepadatan keempat 
dengan kelas, katakanlah, lima puluh satu persen untuk orang lain, empat 
puluh sembilan persen untuk diri sendiri, tingkat kepadatan keempat apa yang 
akan ia masuki? Saya mengasumsikan ada berbagai tingkat kepadatan 
keempat. 

RA: Saya Ra. Ini benar. Setiap memasuki sub-kepadatan yang bergetar sesuai 
dengan pemahaman entitas. 

17.35 PENANYA: Berapa banyak level yang kita miliki di sini pada kepadatan ketiga 
saat ini? 

RA: Saya Ra. Kepadatan ketiga memiliki jumlah level yang tak terbatas. 

17.36 PENANYA: Saya pernah mendengar bahwa ada tujuh tingkat dasar astral dan 
tujuh devachanic. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Anda berbicara tentang beberapa perbedaan tingkat yang lebih 
besar dalam bidang batin Anda. Itu betul. 

17.37 PENANYA: Nah, siapa yang mendiami astral, dan siapa yang mendiami 
bidang devachanic? 

RA: Saya Ra. Entitas menghuni berbagai bidang karena sifat getarannya. 
Bidang astral bervariasi dari bentuk pikiran yang paling ekstrem bawah hingga 
makhluk yang tercerahkan yang terdedikasikan untuk mengajar / belajar di 
bidang astral yang lebih tinggi. 

Dalam bidang devachanic, sebagaimana Anda menyebutnya, adalah mereka 
yang vibrasinya lebih dekat dengan distorsi cinta / cahaya yang paling 
mendasar. 

Di luar bidang ini ada yang lain. 

17.38 PENANYA: Nah, apakah masing-masing. . . tidak. . . ini sulit. Bidang fisik 
kami— adakah tujuh sub-bidang yang kami sebut bidang fisik kami di sini? 

RA: Saya Ra. Anda benar. Ini sulit dimengerti. 

Ada jumlah bidang yang tak terbatas. Dalam distorsi ruang / waktu-kontinum 
khusus Anda ada tujuh sub-bidang kompleks pikiran / tubuh / roh. Anda akan 
menemukan sifat getaran dari tujuh bidang ini ketika Anda melewati distorsi 
pengalaman Anda, bertemu diri lain dari berbagai tingkatan yang 
berhubungan dengan pusat pemasukan energi bidang fisik. 
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Bidang kerapatan ketiga yang tidak terlihat, atau bagian dalam, dihuni oleh 
mereka yang tidak memiliki sifat tubuh yang kompleks seperti milik Anda; 
yaitu, mereka tidak mengumpulkan roh / pikiran mereka dengan kompleks 
tubuh kimia. Namun demikian, entitas ini terbagi dalam apa yang Anda sebut 
mimpi buatan dalam berbagai tingkatan mimpi. Di tingkat atas, keinginan 
untuk mengkomunikasikan pengetahuan kembali ke alam luar menjadi 
kurang, karena pembelajaran / pengajaran intensif yang terjadi pada tingkat-
tingkat ini. 

17.39 PENANYA: Lalu apakah perlu menembus satu bidang pada saat kita bergerak 
dari apa yang kita sebut kepadatan ketiga fisik melalui bidang ini? 

RA: Saya Ra. Ada dalam pengalaman kami bahwa beberapa dapat menembus 
beberapa bidang sekaligus. Yang lain menembusnya perlahan. Beberapa orang 
yang dengan semangat berusaha menembus bidang yang lebih tinggi sebelum 
menembus energi yang disebut bidang yang lebih rendah, atau lebih 
mendasar. Ini menyebabkan ketidakseimbangan energi. 

Anda akan menemukan kesehatan yang buruk, seperti yang Anda sebut 
distorsi ini, untuk sering menjadi hasil dari ketidakcocokan energi yang halus 
di mana beberapa tingkat energi yang lebih tinggi diaktifkan oleh upaya sadar 
entitas sementara entitas belum menembus energi yang lebih rendah. pusat, 
atau sub-kepadatan, dari kepadatan ini. 

17.40 PENANYA: Apakah ada cara terbaik untuk bermeditasi? 

RA: Saya Ra. Tidak. 

17.41 PENANYA: Pada saat ini, menjelang akhir siklus, bagaimana reinkarnasi ke 
dalam alokasi fisik, haruskah saya katakan, di planet ini? Dalam [tidak 
terdengar] kita sendiri. 

RA: Saya Ra. Entitas yang ingin memperoleh pengalaman yang sangat 
dibutuhkan agar dapat dipanen, diinkarnasi dengan prioritas di atas mereka 
yang, tanpa terlalu banyak kemungkinan / kemungkinan keraguan, perlu 
mengalami kembali kepadatan ini. 

17.42 PENANYA: Berapa lama ini telah terjadi, jenis alokasi ini? 

RA: Saya Ra. Ini telah berlangsung sejak entitas individu pertama menjadi 
sadar akan perlunya mempelajari pelajaran dari kepadatan ini. Ini adalah awal 
dari apa yang Anda sebut getaran senioritas. 

17.43 PENANYA: Bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda maksud dengan 
getaran senioritas? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari sesi kerja ini. 
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Senioritas melalui getaran adalah perlakuan istimewa, haruslah kita katakan, 
dengan mengikuti cara-cara Hukum Kesatuan yang mendorong individu-
individu supaya dapat dipanen. Setiap individu menjadi sadar akan waktu 
panen dan kebutuhan, pada tingkat diri, untuk membengkokkan pikiran, 
tubuh, dan semangat menuju pembelajaran / pengajaran pelajaran-pelajaran 
ini, diberikan prioritas agar entitas ini memiliki kesempatan sebaik mungkin. 
Haruslah kita katakan, berhasil dalam upaya ini. 

Bolehkah kita bertanya saat ini jika ada pertanyaan? 

17.44 PENANYA: Satu-satunya pertanyaan saya: adakah yang bisa kita lakukan 
untuk membuat instrumen [tidak terdengar]? 

RA:: Saya Ra. Instrumen ini tidak mengenakan pakaian yang sesuai untuk 
pekerjaan ini. Ketika pencurahan terjadi di daerah chakra ketujuh, dari apa 
yang Anda sebut pusat pusat cakra, ia menyaring chakra keenam dan 
seterusnya, chakra lain dari si entitas, atau cakra dasarnya menjadi kurang 
berenergi. Jadi, entitas ini harus lebih berhati-hati dalam memilih pakaian 
hangat untuk bagian tubuh yang Anda sebut kaki. 

Bisakah kami menjawab pertanyaan singkat lainnya? 

17.45 PENANYA: Hanya — kita kenakan pakaian yang lebih tebal di kaki. Apakah 
ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

Saya akan meninggalkan instrumen ini sekarang. Saya meninggalkan Anda 
dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai. 



 

SESI 18 
4 FEBRUARI 1981 

18.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang. 

18.1 PENANYA: Saya berpikir semalam bahwa jika saya menjadi Ra saat ini, 
distorsi pertama dari Hukum Kesatuan dapat menyebabkan saya mencampur 
beberapa data yang salah dengan informasi yang sebenarnya yang bisa saya 
kirimkan ke kelompok ini. Apakah kamu melakukan ini? 

RA: Saya Ra. Kami tidak sengaja melakukan ini. Namun, memang akan ada 
kebingungan. Kesalahan yang ada telah terjadi karena variasi yang sesekali 
muncul dalam kompleks getaran instrumen ini dikarenakan ia mengkonsumsi 
bahan kimia. Bukan maksud kami dalam proyek khusus ini untuk membuat 
informasi yang keliru, tetapi kami ingin mengekspresikan dalam kondisi yang 
dibatasi oleh sistem bahasa Anda segala bentuk dan rasa misteri misteri yang 
tak terbatas dari Penciptaan Yang Satu dalam Kesatuan yang tak terbatas dan 
cerdas. 

18.2 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bahan kimia apa yang dia 
cerna? Yang menjadi penyebab kontak menjadi buruk? 

RA: Saya Ra. Ini bukan pertanyaan yang jelas. Bisakah Anda nyatakan 
kembali? 

18.3 PENANYA: Anda baru saja menyatakan bahwa Anda memiliki beberapa 
masalah dengan instrumen karena ia menelan, oleh instrumen, beberapa 
bahan kimia. Bisakah Anda memberi tahu saya apa itu isinya? 

RA: Saya Ra. Substansi yang kita bicarakan disebut vibrasi kompleks suara 
LSD. Itu tidak memberikan kontak yang buruk jika digunakan bersamaan 
pada waktu kontak. Kesulitan dari zat khusus ini adalah bahwa, harus kita 
katakan, ada efek dramatis dari zat ini. Dalam setiap kasus, instrumen ini 
memulai sesi dengan distorsi terhadap energi vital ekstrem yang dihasilkan zat 
ini. 

Namun, entitas ini, selama masa sesi, sampai pada titik di mana zat ini tidak 
lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk memperkuat kemampuan si entitas 
untuk mengekspresikan energi vitalnya. Jadi, fenomena pertama, akan kita 
katakan, suatu kontak yang tersendat sendat, dan kemudian, ketika instrumen 
bergantung lagi pada energi vital dari kompleks vibrasinya sendiri, ia (energi 
vitalnya) sudah sangat sangat rendah, lalu ia menjadi perlu untuk tiba-tiba 



166 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

memutus komunikasi di untuk menjaga dan memelihara dirinya (instrumen). 
Zat kimia khusus ini bisa sangat membantu juga bisa tidak membantu dalam 
kontak ini tergantung alasan yang diberikan. 

18.4 PENANYA: Apakah ada makanan yang bermanfaat atau berbahaya yang bisa 
dimakan oleh instrumen ini? 

RA: Saya Ra. Instrumen ini memiliki distorsi buruk terhadap kesehatan 
kompleks tubuhnya, distorsi yang paling baik dalam pengkoreksiannya adalah 
dengan menelan bahan makanan sebagaimana Anda menyebutnya, biji-bijian 
dan sayuran. Namun, ini sangatlah tidak penting untuk dianggap sebagai 
bahan yang membantu jika dibandingkan dengan dengan bahan lain seperti 
sikap laku (attitude) yang melimpah yang dimiliki instrumen ini. Bisa juga 
dengan sesekali menelan apa yang Anda sebut daging untuk membantu energi 
vital dari instrumen ini untuk mengurangi distorsi terhadap kesehatannya 
yang memburuk, selain daripada menelan bahan makanan atau dengan cara di 
atas karena instrumen ini perlu mengurangi distorsi terhadap menurunnya 
energi vitalnya. 

18.5 PENANYA: Terima kasih. Saya punya pertanyaan di sini dari Jim dan saya 
akan membaca kata demi kata: 

“Banyak tradisi pencarian mistis di Bumi ini yang berpegang pada keyakinan 
bahwa suatu entitas yang ingin mencapai “nirwana” atau apa yang disebut 
sebagai pencerahan, diri (ego) individual harus dihapus atau dilenyapkan dan 
dunia materi diabaikan . Peran atau laku apa yang sebenarnya tepat bagi 
seorang individu serta aktivitas duniawinya supaya itu dapat membantunya 
untuk tumbuh lebih berkembang ke arah Hukum Kesatuan? ” 

RA: Saya Ra. Peran entitas yang tepat adalah, dalam kepadatan ini, untuk 
mengalami semua hal yang diinginkan, untuk kemudian menganalisis, 
memahami, dan menerima pengalaman-pengalaman ini, menyaring nya 
dengan cinta / cahaya di dalamnya. Tidak ada yang bisa diatasi. Apa yang 
tidak diperlukan akan hilang begitu saja. 

Orientasi berkembang karena analisis keinginan. Keinginan-keinginan ini 
menjadi semakin terdistorsi menuju penerapan cinta / cahaya yang disadari 
ketika si entitas melatih dirinya dengan menyaring pengalaman 
pengalamannya. 

Kami telah menyimpulkan bahwa ini tidak pantas untuk mendorong dan 
mewujudkan secara ekstrem setiap keinginan, kecuali dengan menyarankan 
untuk berimajinasi daripada mengejawantahkannya di bidang fisik, seperti 
yang Anda sebut, keinginan yang tidak sesuai dengan Hukum Kesatuan— ini 
menjaga distorsi awal Keinginan Bebas. 
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Alasan yang tidak bijaksana dalam perwujudan (keinginan yang tidak sesuai 
dengan Hukum Kesatuan itu) adalah bahwa mewujudkannya adalah tindakan 
yang tidak seimbang yang dapat menciptakan kesulitan dalam 
menyeimbangkan kontinum waktu / ruang. Mewujudkan hal itu akan 
menciptakan lingkungan lebih lanjut yang akan mempertahankan (kondisi) 
apa yang tampaknya telah diatasi. 

Semua hal dapat diterima pada waktu yang tepat untuk masing-masing 
entitas, dan dalam mengalami, dalam memahami, dalam menerima, kemudian 
berbagi dengan orang lain, deskripsi yang sesuai akan bergeser dari distorsi 
satu jenis ke distorsi yang lain yang mungkin lebih sesuai dengan Hukum 
Kesatuan. 

Haruskah kami katakan, itu merupakan jalan pintas untuk hanya 
mengabaikan atau mengikuti keinginan apa pun. Sebaliknya, (setiap 
keinginan) itu harus dipahami dan diterima. Ini membutuhkan kesabaran dan 
pengalaman yang dapat dianalisis dengan hati-hati, dengan belas kasih untuk 
diri sendiri dan untuk diri lain. 

18.6 PENANYA: Pada dasarnya, saya akan mengatakan bahwa melanggar 
kehendak bebas diri sendiri, atau entitas lain, akan menjadi hal dasar yang 
tidak pernah akan dilakukan di bawah Hukum Kesatuan. Bisakah Anda 
nyatakan selain aturan dasar ini apa lagi yang dapat melanggar Hukum 
Kesatuan? 

RA: Saya Ra. Ketika seseorang keluar dari distorsi awal Kehendak Bebas, ia 
melanjutkan ke pemahaman tentang titik fokus energi cerdas yang telah 
menciptakan kecerdasan-kecerdasan atau cara-cara kompleks pikiran / tubuh / 
roh tertentu di lingkungannya, baik apa yang Anda sebut alamiah dan apa 
yang Anda sebut buatan manusia. 

Dengan demikian, distorsi yang harus dihindari adalah distorsi yang tidak 
mempertimbangkan distorsi fokus energi cinta/cahaya, atau dapat kita 
katakan, Logos dari bidang khusus ini, atau kepadatan ini. Ini termasuk 
kurangnya pemahaman tentang kebutuhan lingkungan alam, kebutuhan 
kompleks pikiran / tubuh / roh orang lain. Ini banyak disebabkan oleh 
berbagai distorsi kompleks buatan manusia di mana kecerdasan dan kesadaran 
para entitas itu sendiri memilih sebuah cara untuk menggunakan energi yang 
tersedia. 

Dengan demikian, distorsi apa yang akan menjadi tidak tepat untuk satu 
entitas (bisa) layak untuk yang lain. Kita dapat menyarankan upaya untuk 
menyadari diri lain sebagai diri sendiri dan dengan demikian ia akan 
melakukan tindakan yang diperlukan oleh diri lain, memahami dari 
kecerdasan dan kesadaran diri orang lain. Dalam banyak kasus ini tidak 
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melibatkan pemecahan distorsi Kehendak Bebas menjadi distorsi, atau 
fragmentasi, yang disebut pelanggaran. Namun, ini adalah mengenai masalah 
yang “njlimet/halus” (delicate) untuk melayani, berkasih sayang, kepekaan, 
dan kemampuan berempati yang bisa sangat membantu dalam menghindari 
distorsi kecerdasan dan kesadaran yang di buat-buat oleh manusia. 

Daerah, atau arena, yang disebut kompleks masyarakat adalah sebuah arena di 
mana tidak ada kebutuhan khusus untuk kepedulian, karena itu adalah hak 
prerogatif yang merupakan kehormatan/kewajiban orang-orang di bidang 
sebuah planet untuk bertindak sesuai dengan kehendak bebasnya dalam 
mengupayakan bantuan kompleks sosialnya. 

Dengan demikian, Anda memiliki dua arahan sederhana: kesadaran akan 
energi cerdas yang diekspresikan di alam; kesadaran akan energi cerdas yang 
diekspresikan dalam diri untuk dibagikan, ketika tampaknya sesuai, oleh 
entitas dalam kompleks sosialnya. Dan Anda memiliki satu set distorsi yang 
sangat halus dan beragam yang mungkin Anda sadari; yaitu, distorsi 
sehubungan dengan diri sendiri dan orang lain bukan tentang kehendak bebas 
tetapi tentang hubungan yang harmonis dan pelayanan kepada orang lain yang 
mengutamakan keuntungan bagi diri orang lain. 

18.7 PENANYA: Sebagai entitas dalam kepadatan ini yang tumbuh sejak kecil, ia 
menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya. Adakah batasan usia di mana 
entitas belum bertanggung jawab atas tindakannya, atau apakah dia 
bertanggung jawab sejak lahir? 

RA: Saya Ra. Suatu entitas yang menjelma pada bidang bumi menjadi sadar 
akan dirinya pada titik yang berbeda-beda dalam perkembangan ruang / waktu 
secarak ontinum. Ini mungkin memiliki median, kira-kira, sekitar lima belas 
bulan Anda. Beberapa entitas menjadi sadar akan diri pada periode yang lebih 
dekat dengan inkarnasi, beberapa entitas pada periode yang lebih jauh dari 
peristiwa ini. Dalam semua kasus, tanggung jawab itu kemudian menjadi 
surut dari titik itu ke belakang dalam kontinum sehingga distorsi distorsi 
dipahami penuh oleh entitas lalu dibubarkan begitu si entitas belajar 
mengenainya. 

18.8 PENANYA: Jadi sebuah entitas, paling tidak, ketika berusia empat tahun 
sudah akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tindakan yang 
menentang atau tidak selaras dengan Hukum Kesatuan. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Dapat dicatat bahwa telah diatur oleh struktur 
kompleks sosial Anda bahwa entitas yang lebih baru untuk inkarnasi harus 
diberikan panduan dari pikiran / tubuh / roh kompleks fisik, sehingga dapat 
belajar dengan cepat apa yang sesuai dengan Hukum Kesatuan. 

18.9 PENANYA: Siapa memandu ini? 
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RA: Saya Ra. Panduan ini adalah apa yang Anda sebut sebagai orang tua, guru, 
dan teman. 

18.10 PENANYA: Saya mengerti. Entitas yang ditulis oleh Aleister Crowley, 
“Lakukan apa yang engkau inginkan adalah isi seluruh Hukum.” Dia jelas 
memahami, sampai taraf tertentu, Hukum Kesatuan. Di mana entitas ini 
sekarang? 

RA: Saya Ra. Entitas ini ada di dalam bidang batin Anda. Entitas ini sedang 
dalam proses penyembuhan. 

18.11 PENANYA: Apakah entitas ini, kemudian, meskipun secara intelektual 
memahami Hukum Kesatuan, menyalahgunakannya dan karenanya harus 
melalui proses penyembuhan ini? 

RA: Saya Ra. Entitas ini menjadi, semoga kita menggunakan getaran suara 
yang tepat, terlalu terstimulasi dengan sifat sebenarnya mengenai segala 
sesuatu. Stimulasi berlebihan ini menghasilkan perilaku yang berada di luar 
kendali sadar si entitas. Entitas yang demikian — dalam banyak upaya untuk 
menjalani proses keseimbangan, seperti yang telah kami jelaskan berbagai 
pusat energi yang dimulai dengan sinar merah dan bergerak ke atas — menjadi 
agak terlalu terkesan, atau terperangkap, dalam proses ini dan menjadi terasing 
dari yang lain.  

Entitas ini positif. Namun, perjalanannya sulit karena ketidakmampuan untuk 
menggunakan, mensintesis, dan menyelaraskan pemahaman tentang 
keinginan-keinginan dirinya sendiri sehingga ia berbagi (keinginan tersebut), 
dalam welas asih penuh, dengan diri lain. Entitas ini menjadi sangat tidak 
sehat, sebagaimana Anda menyebutnya, dalam kompleks laku spiritualnya, 
dan penting bagi mereka dengan jenis distorsi nyeri batin untuk dipupuk di 
dalam bidang batinnya sampai entitas semacam itu mampu melihat 
pengalaman-pengalaman itu lagi dengan distorsi rasa sakit yang berkurang. 

18.12 PENANYA: Anda kemarin mengatakan bahwa pengampunan adalah 
penghapus karma. Saya berasumsi bahwa pengampunan yang seimbang untuk 
penghapusan karma sepenuhnya akan membutuhkan pengampunan tidak 
hanya dari diri orang lain, tetapi juga pengampunan diri. Apakah saya benar? 

RA: Saya Ra. Anda benar. Kami akan secara singkat memperluas pemahaman 
ini untuk mengklarifikasi. 

Memaafkan diri lain adalah memaafkan diri sendiri. Pemahaman tentang ini 
menuntut pengampunan penuh pada tingkat sadar diri dan diri lain, karena 
mereka adalah satu. Karenanya, pengampunan penuh tidak mungkin tanpa 
adanya keterlibatan diri sendiri. 
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18.13 PENANYA: Terima kasih. Ini adalah poin paling penting dalam cara berpikir 
saya. 

Anda menyebutkan bahwa ada sejumlah Konfederasi. Apakah semua melayani 
Pencipta Tak Terbatas pada dasarnya dengan cara yang sama, atau apakah dari 
mereka ada beberapa spesialis untuk beberapa jenis layanan tertentu? 

RA: Saya Ra. Semua melayani Sang Pencipta. Tidak ada yang lain untuk 
dilayani, karena Pencipta adalah semua yang ada. Mustahil untuk tidak 
melayani Sang Pencipta. Yang ada hanya berbagai distorsi dari layanan ini. 

Seperti dalam Konfederasi yang bekerja dengan rakyat Anda, masing-masing 
Konfederasi adalah sekelompok kompleks ingatan sosial individu yang 
terpisah, masing-masing melakukan apa yang diekspresikan untuk 
mewujudkannya. 

18.14 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana Yahweh 
berkomunikasi dengan orang-orang di Bumi? 

RA: Saya Ra. Ini adalah pertanyaan yang agak rumit. 

Komunikasi pertama adalah apa yang Anda sebut genetik. Komunikasi kedua 
adalah berjalan di antara umat Anda untuk menghasilkan perubahan genetik 
lebih lanjut dalam kesadaran. Yang ketiga adalah serangkaian dialog dengan 
saluran yang dipilih. 

18.15 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya apa saja perubahan genetik ini 
dan bagaimana perubahan itu terjadi? 

RA: Saya Ra. Beberapa perubahan genetik ini dalam bentuk yang mirip 
dengan apa yang Anda sebut proses kloning. Dengan demikian, entitas 
berinkarnasi dalam citra entitas Yahweh. Yang kedua adalah kontak dari alam 
yang Anda kenal sebagai seksual, mengubah kompleks pikiran / tubuh / roh 
melalui cara alami dari pola reproduksi yang dirancang oleh energi cerdas dari 
kompleks fisik Anda. 

18.16 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya secara spesifik apa yang mereka 
lakukan dalam kasus ini? 

RA: Saya Ra. Kami telah menjawab pertanyaan ini. Silakan ulas kembali 
untuk informasi lebih lanjut. 

18.17 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya perbedaan antara. . . 
pemrograman seksual, katakanlah, sebelum intervensi Yahweh dan setelah 
intervensi? 

RA: Saya Ra. Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa kami jawab dengan 
menyatakan bahwa intervensi dengan cara genetik adalah sama saja, tidak 
peduli apa sumber perubahan ini. 
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18.18 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya tujuan Yahweh dalam 

membuat perubahan seksual genetik? 

RA: Saya Ra. Tujuannya, tujuh lima oh oh oh [75.000] tahun yang lalu, 
ketika Anda mengukur waktu, perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu 
itu hanya untuk satu tujuan: bahwa untuk mengekspresikan dalam pikiran / 
tubuh yang kompleks karakteristik-karakteristik yang akan mengarah ke lebih 
jauh dan pengembangan kompleks spiritual yang lebih cepat. 

18.19 PENANYA: Bagaimana karakteristik ini mengarah pada pengembangan yang 
lebih spiritual? 

RA: Saya Ra. Karakteristik yang didorong termasuk sensitivitas semua indera 
fisik untuk mempertajam pengalaman dan penguatan kompleks pikiran untuk 
mempromosikan kemampuan untuk menganalisis pengalaman ini. 

18.20 PENANYA: Kapan Yahweh bertindak untuk melakukan perubahan genetik 
yang dilakukan nya? 

RA: Saya Ra. Kelompok Yahweh bekerja dengan orang-orang di planet yang 
Anda sebut Mars tujuh lima, tujuh puluh lima ribu [75.000] tahun lalu dalam 
apa yang Anda sebut proses kloning. Ada perbedaan (informasi), tetapi mereka 
terletak di masa depan kontinum waktu / ruang Anda, dan kami tidak dapat 
melanggar kehendak bebas Hukum Kebingungan. 

Dua enam oh oh [2.600], kira-kira, adalah waktu yang kedua — kita 
mengoreksi diri kita sendiri — tiga enam oh oh [3.600], adalah kira-kira 
waktu percobaan yang dilakukan oleh orang-orang dari kelompok Orion 
dengan kompleks budaya ini. Ini adalah serangkaian pertemuan di mana yang 
disebut “Anak” diresapi dengan kode genetik baru dalam kompleks fisik Anda 
sehingga bentuk organismenya akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. 

18.21 PENANYA: Mengapa mereka menginginkan organisme yang lebih besar dan 
lebih kuat? 

RA: Orang-orang Yahweh berusaha menciptakan pemahaman tentang 
Hukum Kesatuan dengan menciptakan kompleks pikiran / tubuh yang 
mampu memahami Hukum Kesatuan. Eksperimen ini merupakan kegagalan 
yang diputuskan dari pandangan distorsi keinginan karena fakta bahwa alih-
alih berasimilasi dengan Hukum Kesatuan, ini malah menjadi godaan besar 
untuk mempertimbangkan, apa yang disebut kompleks sosial, atau sub-
kompleks, sebagai kelompok elit atau yang berbeda, yang lebih baik, daripada 
diri yang lain, ini adalah salah satu teknik pelayanan kepada diri sendiri. 

18.22 PENANYA: Kemudian kelompok Orion. . . Saya tidak yakin bahwa saya 
mengerti hal ini. Apakah maksud Anda bahwa kelompok Orion menghasilkan 
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kompleks tubuh yang lebih besar ini untuk menciptakan elit sehingga Hukum 
Kesatuan dapat diterapkan dalam apa yang kita sebut pengertian negatif? 

RA: Saya Ra. Ini salah. Entitas-entitas Yahweh bertanggung jawab atas 
prosedur ini dalam kasus-kasus khusus sebagai eksperimen dalam memerangi 
kelompok Orion. 

Namun, kelompok Orion dapat menggunakan distorsi kompleks pikiran / 
tubuh ini untuk menanamkan pemikiran elit daripada berkonsentrasi pada 
pembelajaran / pengajaran (Hukum) Kesatuan. 

18.23 PENANYA: Jadi, apakah Yahweh saat itu dari Konfederasi? 

RA: Saya Ra. Yahweh adalah anggota Konfederasi tetapi keliru dalam 
upayanya untuk membantu. 

18.24 PENANYA: Kemudian komunikasi Yahweh tidak membantu atau tidak 
menciptakan apa yang Yahweh inginkan untuk mereka ciptakan. Apakah ini 
benar? 

RA: Saya Ra. Hasil interaksi ini cukup beragam. Ketika entitas-entitas itu 
memiliki karakteristik penjumlahan vibrasional yang merangkul kesatuan, 
manipulasi Yahweh sangat berguna. Dimana kehendak bebas entitas telah 
memilih konfigurasi yang kurang positif dari total kompleks getaran total, 
orang-orang dari kelompok Orion dapat, untuk pertama kalinya, membuat 
terobosan serius pada kesadaran kompleks planet. 

18.25 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya secara spesifik apa yang 
membuat serangan paling serius dari kelompok Orion ini lakukan? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir. 

Khususnya, pada mereka yang kuat, cerdas, dll., mereka memiliki godaan 
untuk merasa berbeda dari mereka yang kurang cerdas dan kurang kuat. Ini 
adalah persepsi yang menyimpang dari kesatuan dengan diri sendiri. Itu 
memungkinkan kelompok Orion untuk membentuk konsep perang suci, 
sebagaimana Anda menyebutnya. Ini adalah persepsi yang sangat terdistorsi. 
Ada banyak perang yang bersifat merusak. 

18.26 PENANYA: Terima kasih banyak. Saya percaya bahwa INI menjadi poin yang 
sangat penting dalam memahami cara kerja keseluruhan Hukum Kestauan. Itu 
akan sangat membantu. Seperti yang mungkin Anda ketahui, saya harus 
bekerja selama tiga hari ke depan, jadi kami mungkin akan memiliki sesi lain 
malam ini jika Anda pikir itu mungkin. Dan sesi berikutnya setelah itu tidak 
akan ada sampai empat hari dari sekarang. Apakah Anda percaya sesi lain 
malam ini mungkin? 
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RA: Saya Ra. Instrumen ini agak lemah. Distorsi ini adalah yang disebabkan 
oleh kurangnya energi vital. Dengan demikian, memelihara instrumen dalam 
keseimbangan fisik akan memungkinkan sesi lain. Apakah kamu mengerti? 

18.27 PENANYA: Tidak sepenuhnya. Apa yang khusus akan kita lakukan untuk 
keseimbangan fisik? 

RA: Saya Ra. Satu: berhati-hatilah dengan bahan makanan. Dua: 
memanipulasi kompleks fisik untuk mengurangi distorsi terhadap nyeri 
kompleks fisik. Tiga: dorong sejumlah latihan yang Anda sebut olah raga. 
Perintah akhir: untuk berhati-hati dengan keberpihakan pada sesi kedua ini 
sehingga entitas dapat memperoleh bantuan sebanyak mungkin dari berbagai 
simbol. Kami sarankan Anda memeriksa simbol-simbol ini dengan sangat hati-
hati. Entitas ini sedikit salah tempat dari aturan konfigurasi yang tepat. Tidak 
penting saat ini. Lebih penting ketika sesi kedua dijadwalkan. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 19 
8 FEBRUARI 1981 

19.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang. 

19.1 Saya telah memikirkan cakupan buku ini dan akan membacakan apa yang 
saya pikirkan. Apa yang menjadi perhatian kami dalam komunikasi ini adalah 
hal hal yang berkenaan dengan evolusi pikiran, tubuh, dan jiwa. Saya ingin 
menyelidiki sepenuhnya melalui pertanyaan mekanisme evolusi untuk 
memungkinkan orang-orang yang tertarik untuk berpartisipasi dalam evolusi 
mereka sendiri. Menurut saya, titik yang tepat untuk memulai adalah transisi 
dari kepadatan kedua ke ketiga, kemudian menyelidiki, secara rinci, evolusi 
entitas kepadatan ketiga di Bumi, memberikan perhatian khusus pada 
mekanisme apa saja yang membantu atau apa saja yang menghambat evolusi 
itu. . Ini adalah maksud saya untuk arah sesi kerja ini. Saya harap ini adalah 
arah yang benar. 

Yang ingin saya ketahui pertama adalah: apakah semua entitas yang ada telah 
melalui transisi dari kepadatan kedua ke ketiga, atau adakah beberapa entitas 
lain yang belum melewati transisi ini? 

RA: Saya Ra. Pertanyaan Anda mengasumsikan pemahaman kontinum ruang 
/ waktu tentang energi cerdas yang menjiwai ilusi Anda. Dalam konteks ilusi 
ini, kita dapat mengatakan bahwa ada beberapa yang tidak berpindah dari satu 
kepadatan tertentu ke yang lain, karena kontinumnya terbatas. 

Dalam pemahaman yang kita miliki tentang alam semesta, atau ciptaan, 
sebagai satu wujud yang tak terbatas — jantungnya berdenyut hidup-hidup 
dengan energi kecerdasannya sendiri — ia hanyalah satu denyut jantung 
kecerdasan ini dari ciptaan ke ciptaan. Dalam konteks ini setiap entitas 
kesadaran memiliki/sedang/akan memiliki pengalaman/telah mengalami 
/sedang mengalami masing-masing dirinya dan disetiap kepadatan. 

19.2 PENANYA: Mari kita ambil titik di mana entitas individual dari kepadatan 
kedua siap untuk transisi ke yang ketiga. Apakah kepadatan kedua ini apa yang 
kita sebut binatang? 

RA: Saya Ra. Ada tiga jenis entitas kepadatan kedua yang menjadi, harus kita 
katakan, ter’jiwa’kan (enspirited). Yang pertama adalah binatang. Ini yang 
paling dominan. Yang kedua adalah tumbuhan, terutama yang Anda sebut 
getaran getar kompleks "pohon." Entitas ini mampu memberi dan menerima 
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cukup cinta untuk menjadi individual. Kategori ketiga adalah mineral. 
Kadang-kadang lokasi tertentu — tempat, demikian Anda menyebutnya — 
menjadi berenergi menjadi individualitas melalui cinta yang diterimanya dan 
hubungannya dengan entitas kepadatan ketiga yang ada hubungannya dengan 
itu. Ini adalah transisi yang paling tidak umum. 

19.3 PENANYA: Ketika transisi dari kepadatan kedua ke ketiga ini terjadi, 
bagaimana entitas, apakah itu hewan, pohon, atau mineral, menjadi terjiwai? 

RA: Saya Ra. Entitas bukan menjadi terjiwai. Mereka menjadi sadar akan 
energi cerdas dalam setiap bagian, sel, atau atom, sebagaimana Anda 
menyebutnya, keberadaannya. 

Kesadaran ini adalah kesadaran yang sudah diberikan. Dari yang tak terbatas 
datanglah semua kepadatan. Kesadaran-diri datang dari dalam — diberikan 
katalis pengalaman-pengalaman tertentu — pemahaman, sebagaimana kita 
sebut energi khusus ini, spiral sel, atau atom, atau kesadaran. 

Anda kemudian dapat melihat bahwa ada daya tarik yang tak terhindarkan 
terhadap, apa yang Anda sebut, realisasi diri pada akhirnya. 

19.4 PENANYA: Kemudian setelah transisi ke kepadatan ketiga, apakah saya benar 
dengan mengasumsikan bahwa entitas-entitas ini akan berada di— Kita akan 
mengambil Bumi sebagai contoh. Akankah entitas itu terlihat seperti kita? 
Mereka akan dalam bentuk manusia? Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar, mengambil bola planet Anda sebagai contoh. 

19.5 PENANYA: Ketika entitas kepadatan kedua menjadi ketiga di planet ini, 
apakah ini dengan bantuan transfer makhluk dari Mars, atau adakah entitas 
kepadatan kedua yang berevolusi menjadi kepadatan ketiga tanpa pengaruh 
luar? 

RA: Saya Ra. Ada beberapa entitas kepadatan kedua yang membuat kelulusan 
menjadi kepadatan ketiga tanpa stimulus luar tetapi hanya penggunaan 
pengalaman yang efisien. 

Orang lain dari kepadatan kedua planet Anda bergabung dengan siklus 
kepadatan ketiga karena upaya panen dengan melalui jenis pengiriman 
bantuan getaran yang sama seperti yang dilakukan oleh Konfederasi kepada 
Anda sekarang. Akan tetapi, komunikasi ini lebih bersifat telepati, alih-alih 
telepati/vokal atau telepati/tulisan, tergantung sifat makhluk-makhluk 
kerapatan kedua. 

19.6 PENANYA: Siapa yang mengirim bantuan ke makhluk kepadatan kedua? 

RA: Saya Ra. Kami menyebut diri kami Konfederasi Planet dalam Layanan 
Pencipta Yang Tidak Terbatas. Ini adalah penyederhanaan untuk 
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memudahkan kesulitan pemahaman di antara orang-orang Anda. Kami ragu 
untuk menggunakan istilah, getaran suara, “pengertian,” tetapi ini paling 
dekat dengan makna kami. 

19.7 PENANYA: Kemudian Konfederasi juga membantu dalam transisi kepadatan 
kedua ke kepadatan ketiga. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Kami harus mengkualifikasi kebenaran pertanyaan ini. Sebagian 
dari Konfederasi yang bukan bekerja dengan kepadatan ketiga tetapi 
menyadari bahwa bantuannya paling baik digunakan dalam panen lain - yaitu, 
panen kepadatan kedua - bertanggung jawab atas bantuan dalam panen ini. 

Konfederasi, seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya dalam sesi-sesi ini, 
terdiri dari banyak anggota yang ada dalam kepadatan lain; dalam kepadatan 
Anda sendiri, di dalam lingkungan planet Anda, dan di dalam alam batin, atau 
dunia malaikat. Masing-masing entitas tersebut yang mengembangkan 
kompleks pikiran / tubuh / rohnya, dan kemudian mengembangkan kompleks 
memori sosial, dan kemudian mendedikasikan kompleks memori sosial ini 
untuk layanan tunggal kepada Sang Pencipta, kemudian dapat bergabung 
dengan Konfederasi. 

19.8 PENANYA: Nah, apakah transisi densitas kedua ke ketiga terjadi pada 75.000 
tahun yang lalu? Kira-kira? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

19.9 PENANYA: Ketika menjelma ke kepadatan ketiga, di mana makhluk 
berkepadatan kedua mendapatkan kendaraan fisik berjenis kepadatan ketiga? 

RA: Saya Ra. Ada di antara mereka yang berada di bidang kerapatan kedua ini 
bentuk-bentuk yang, ketika terkena getaran kepadatan ketiga, ia menjadi 
entitas kepadatan ketiga, seperti yang Anda sebut getaran suara, manusia. 

Artinya, ada perontokan rambut, seperti yang Anda sebut; tubuhnya 
berpakaian untuk melindunginya; perubahan struktur leher, rahang, dan dahi 
untuk memungkinkan vokalisasi yang lebih mudah; dan karakteristik 
perkembangan tengkorak yang lebih besar dari kebutuhan kepadatan ketiga. 
Ini adalah transfigurasi normal. 

19.10 PENANYA: Selama kira-kira berapa lama periode waktu berjalan. . . 
transfigurasi ini? Pasti sangat singkat. 

RA: Saya Ra. Asumsinya benar, setidaknya dalam istilah kami — dalam satu 
setengah generasi, seperti yang Anda ketahui hal-hal ini. Mereka yang telah 
dipanen dari planet ini dapat menggunakan kompleks fisik unsur-unsur kimia 
yang baru dibuat yang cocok untuk pelajaran kepadatan ketiga. 
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19.11 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana kompleks tubuh 

baru ini cocok untuk pelajaran kepadatan ketiga dan pelajaran apa itu? 

RA: Saya Ra. Ada satu kebutuhan untuk kepadatan ketiga. Kebutuhan itu 
adalah kesadaran diri (self awareness), atau sadaran diri (self consciousness) . 
Untuk dapat melakukan hal itu, kompleks tubuh kimiawi ini harus mampu 
berpikir abstrak. Dengan demikian, kebutuhan mendasar adalah kombinasi 
pemikiran rasional dan intuitif. Ini sementara dalam bentuk kepadatan kedua, 
beroperasi sebagian besar pada intuisi, yang terbukti melalui praktik untuk 
menghasilkan hasil. 

Pikiran kepadatan ketiga mampu memproses informasi sedemikian rupa 
untuk berpikir secara abstrak dan dalam apa yang bisa disebut cara-cara yang 
"tak lagi berguna", dalam artian pada usaha usaha bertahan hidup. Ini adalah 
syarat utama. 

Ada unsur-unsur penting lainnya: perlunya kendaraan fisik yang lebih lemah 
untuk mendorong penggunaan pikiran dan pengembangan kesadaran dari 
kompleks sosial yang memang sudah ada. Ini juga diperlukan: pengembangan 
lebih lanjut dari ketangkasan fisik pada bagian tangan, seperti yang Anda sebut 
di bagian kompleks tubuh Anda. 

19.12 PENANYA: Ini tampaknya merupakan tahap pengembangan yang 
direncanakan dengan cermat, atau direkayasa,. Bisakah Anda memberi tahu 
saya asal usul rencana pengembangan ini? 

RA: Saya Ra. Kita kembali ke informasi sebelumnya1. Pertimbangkan dan 
ingat pembahasan mengenai Logos. Dengan distorsi awal kehendak bebas, 
setiap galaksi mengembangkan Logosnya sendiri. Logos ini memiliki kehendak 
bebas penuh dalam menentukan jalur energi cerdas yang mempromosikan 
pelajaran dari masing-masing kepadatan, menurut kondisi bola planet dan 
benda-benda matahari. 

19.13 PENANYA: Saya akan membuat pernyataan sehubungan dengan pemahaman 
saya, kemudian, dan bertanya apakah saya benar. Ada, apa yang saya sebut, 
katalis fisik yang beroperasi setiap saat pada setiap entitas dalam kepadatan 
ketiga. Saya menganggap ini beroperasi kira-kira dengan cara yang sama dalam 
kepadatan kedua. Ini adalah katalisator yang bertindak melalui apa yang kita 
sebut rasa sakit dan emosi. 

Apakah alasan utama pada hal melemahnya tubuh fisik dan penghapusan 
rambut tubuh, dll., adalah supaya katalis ini akan bertindak lebih kuat pada 
pikiran dan karenanya menciptakan proses evolusi? 

                                                
1 Informasi sebelumnya dari 13.7–16 dan 18.6. 
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RA: Saya Ra. Ini tidak sepenuhnya benar, meskipun terkait erat dengan 
distorsi pemahaman kita. 

Pertimbangkan, jika Anda mau, pohon itu misalnya. Ia cukup mandiri. 
Pertimbangkan, jika Anda mau, entitas kepadatan ketiga. Kemandirian 
(diperoleh) hanya melalui kesulitan dan kekurangan. Sulit untuk belajar 
sendiri, karenanya ada cacat bawaan, sekaligus kebajikan agung dan kecacatan 
yang hebat dari kepadatan ketiga. Itulah pikiran rasional / intuitif. 

Dengan demikian, melemahnya kendaraan fisik, seperti Anda menyebutnya, 
dirancang untuk mendistorsi entitas menuju kecenderungan untuk saling 
berhubungan. Dengan demikian, pelajaran yang mendekati pengetahuan 
tentang cinta dapat dimulai. 

Katalis ini kemudian dibagi di antara orang-orang sebagai bagian penting dari 
pengembangan diri masing-masing serta pengalaman diri dalam kesendirian 
dan mensintesis dari semua pengalaman itu melalui meditasi. Cara tercepat 
untuk belajar adalah berurusan dengan diri lain. Ini adalah katalis yang jauh 
lebih besar daripada berurusan dengan diri sendiri. Berurusan dengan diri 
sendiri tanpa orang lain sama dengan hidup tanpa apa yang Anda sebut 
cermin. Dengan demikian, diri tidak dapat melihat buah dari keberadaannya. 
Dengan demikian, masing-masing dapat membantu masing-masing dengan 
refleksi. Ini juga merupakan alasan utama melemahnya kendaraan fisik, seperti 
yang Anda sebut kompleks fisik. 

19.14 PENANYA: Kemudian kami memiliki makhluk kepadatan kedua yang, 
terutama, memiliki motivasi untuk melayani diri sendiri dan mungkin sedikit 
melayani orang lain sehubungan dengan adanya keluarga mereka, kemudian 
masuk ke kepadatan ketiga dan membawa bias ini dengan mereka tetapi 
sekarang berada di posisi di mana bias ini perlahan-lahan akan dimodifikasi 
menjadi sesuatu yang ditujukan ke kompleks sosial, dan kemudian pada 
akhirnya menuju penyatuan dengan semua. Apakah saya benar? 

RA: Saya Ra. Anda benar. 

19.15 PENANYA: Lalu makhluk kepadatan ketiga terbaru yang baru saja melakukan 
transisi dari yang kedua masih sangat condong ke arah melayani dirinya 
sendiri. Harus ada banyak mekanisme lain untuk menciptakan kesadaran akan 
kemungkinan layanan kepada orang lain. 

Saya bertanya-tanya, pertama — dua hal. Saya bertanya-tanya tentang 
mekanismenya, dan saya bertanya-tanya kapan perpecahan itu terjadi, di mana 
entitas dapat melanjutkan perjalanan menuju layanan kepada diri sendiri yang 
pada akhirnya akan membawanya ke kepadatan keempat atau kelima. 

Saya akan berasumsi bahwa suatu entitas dapat berlanjut. . . dapat mulai, 
katakanlah, dalam kepadatan kedua dengan layanan sepenuhnya untuk diri 
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sendiri dan terus berlanjut hingga tuntas dan tetap pada apa yang kita sebut 
jalur layanan untuk diri sendiri dan tidak pernah ditarik. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini salah. Konsep kepadatan kedua dari melayani diri sendiri 
mencakup melayani mereka yang terkait secara suku atau golongan. Ini tidak 
terlihat dalam kepadatan kedua sebagai pemisahan diri dan diri lain. Semua 
dilihat sebagai diri karena dalam beberapa bentuk entitas kepadatan kedua, 
jika suku atau golongannya menjadi lemah, demikian pula si entitas tersebut 
sebagai anggota suku atau golongan itu. 

Entitas densitas ketiga yang baru atau awal akan secara polos harus kita 
katakan, menjadi bias atau terdistorsi melihat orang-orang sekeluarga, 
semasyarakat, seperti yang Anda sebut, mungkin, senegara, sebagai dirinya. 
Jadi, meskipun distorsi seperti ini tidak membantu untuk kemajuan dalam 
kepadatan ketiga, itu tetap tanpa polaritas. 

Perpecahan menjadi jelas ketika entitas menganggap diri lain sebagai diri lain 
dan secara sadar memutuskan untuk memanipulasi diri lain demi kepentingan 
dirinya sendiri. Ini adalah awal dari jalan yang mana Anda bicarakan. 

19.16 PENANYA: Kemudian, melalui kehendak bebas, kadang-kadang dalam 
pengalaman kepadatan ketiga, jalan terbelah, dan suatu entitas secara sadar. . . 
mungkin tidak secara sadar memilih. Apakah entitas secara sadar memilih jalur 
ini pada titik pemisahan awal? 

RA: Saya Ra. Kami berbicara secara umum, ini berbahaya jika selalu tidak 
akurat. Namun, kami menyadari Anda mencari ikhtisar, jadi kami akan 
menghilangkan anomali dan berbicara secara mayoritas. 

Mayoritas makhluk kepadatan ketiga ada jauh di sepanjang jalan yang dipilih 
sebelum realisasi jalan itu disadari. 

19.17 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bias apa yang menciptakan 
momentum mereka menuju jalur layanan yang dipilih untuk diri sendiri? 

RA: Saya Ra. Kita hanya dapat berbicara dalam metafora. Beberapa menyukai 
cahaya. Beberapa menyukai kegelapan. Ini adalah variasi Penciptaan yang unik 
dan beragam yang memilih dan bermain di antara pengalaman seperti seorang 
anak ketika piknik. Beberapa menikmati piknik dengan melihat matahari itu 
indah, makanannya lezat, permainannya mengasyikkan, dan bersinar dengan 
kegembiraan atas segala yang ada. Beberapa menikmati malam itu 
mengasyikkan, piknik mereka penuh rasa sakit, kesulitan, penuh akan 
penderitaan orang lain, dan pengamatan terhadap alam yang rusak dan 
menyesatkan. Ini adalah cara menikmati piknik yang berbeda. 

Semua pengalaman ini tersedia. Ini adalah kehendak bebas dari setiap entitas 
yang memilih bentuk permainan, bentuk kesenangannya. 
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19.18 PENANYA: Saya berasumsi bahwa suatu entitas di kedua jalur dapat 
memutuskan untuk memilih jalur kapan saja dan mungkin menelusuri 
kembali langkah-langkah, perubahan jalur menjadi semakin sulit semakin jauh 
hilang. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini salah. Semakin jauh entitas memiliki, apa yang Anda sebut, 
terpolarisasi, semakin mudah entitas ini mengubah polaritas, karena semakin 
banyak kekuatan dan kesadaran yang dimiliki entitas. 

Mereka yang benar-benar tidak berdaya adalah mereka yang tidak secara sadar 
memilih tetapi yang mengulangi pola pengulangan tanpa sepengetahuannya 
atau arti dari pola itu. 

19.19 PENANYA: Saya percaya kini kami memiliki poin yang sangat, sangat 
penting di sini. Kelihatannya ada potensi ekstrim dalam polarisasi ini sama 
dengan yang ada di— untuk membuat analogi, listrik: kita memiliki kutub 
positif dan negatif. Semakin Anda membangun muatan pada salah satu dari 
ini, semakin besar perbedaan potensial dan semakin besar kemampuan untuk 
melakukan pekerjaan, seperti yang kita sebut, secara fisik. 

Bagi saya, ini tampaknya analogi persis yang kita miliki dalam kesadaran di 
sini. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini tepat sekali. 

19.20 PENANYA: Nah, ini kelihatannya kemudian bahwa ada hubungan kemudian 
antara apa yang kita anggap sebagai fenomena fisik, katakanlah fenomena 
listrik, dan fenomena kesadaran, dan bahwa mereka, yang berasal dari Sang 
Pencipta, secara praktis identik tetapi memiliki tindakan yang sedikit berbeda 
seperti yang kita [tidak terdengar]. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Sekali lagi kami terlalu menyederhanakan untuk menjawab 
pertanyaan Anda. 

Kompleks fisik sendiri diciptakan dari banyak, banyak energi, atau medan 
elektromagnetik, yang berinteraksi karena energi cerdas. Konfigurasi mental, 
atau distorsi, dari setiap kompleks semakin menambah bidang energi 
elektromagnetik dan mendistorsi pola energi kompleks fisik. Aspek spiritual 
berfungsi sebagai kompleksitas lebih lanjut dari bidang-bidang yang dengan 
sendirinya sempurna, tetapi yang dapat direalisasikan dalam banyak cara yang 
terdistorsi dan tidak terintegrasi oleh kompleks pikiran dan tubuh medan 
energi. 

Jadi, alih-alih satu, katakanlah, magnet dengan satu polaritas, Anda memiliki 
satu kompleks polaritas tubuh / pikiran / roh yang diekspresikan dalam apa 
yang Anda sebut energi violet-ray (jumlah medan energi), tetapi yang 
dipengaruhi oleh semua jenis pikiran yang dihasilkan oleh kompleks pikiran; 
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oleh distorsi kompleks tubuh; dan oleh banyak hubungan antara mikrokosmos 
(yakni si entitas) dan makrokosmos dalam banyak bentuk — yang dapat Anda 
wakili dengan melihat bintang-bintang, sebagaimana Anda menyebutnya, 
masing-masing dengan sinar energi yang berkontribusi yang memasuki 
jaringan elektromagnetik si entitas dikarenakan distorsi-distorsi individualnya. 

19.21 PENANYA: Apakah ini kemudian menjadi akar dari apa yang kita sebut 
astrologi? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari sesi ini. 

Akar astrologi, seperti yang Anda katakan, adalah salah satu cara untuk 
memahami distorsi primer yang dapat diprediksi sepanjang garis probabilitas / 
kemungkinan yang diberikan, yang harus kita katakan, orientasi dan 
konfigurasi kosmik pada saat masuknya roh ke kompleks fisik/mental dan 
pada saat kompleks fisik/mental/spiritual menjadi ilusi. 

Ini kemudian memiliki probabilitas saran sebagai bidang dasar distorsi. Tidak 
lebih dari ini. Bagian yang dimainkan astrologi ini disamakan dengan satu 
akar di antara banyak akar lain. 

19.22 PENANYA: Saya hanya punya dua pertanyaan kecil di sini di akhir. 
Instrumen ingin saya bertanya apakah ada zat lain, makanan, dll, yang dia 
tidak boleh makan atau minum, atau apa pun yang tidak boleh dia lakukan 
karena dia tidak ingin memiliki kontak yang buruk karena alasan apa pun. 

RA: Saya Ra. Tidak ada aktivitas yang melibatkan instrumen ini yang 
mempengaruhi kemampuannya secara negatif. Ada satu aktivitas yang 
memengaruhi kemampuannya secara positif. Ini adalah aktivitas seksual, 
sebagaimana Anda menyebutnya. 

Ada zat yang dicerna yang tidak membantu individu dalam layanan yang telah 
dipilihnya, ini adalah apa yang Anda sebut ganja. 

Hal ini disebabkan oleh distorsi terhadap penyimpangan kimiawi dalam 
kompleks pikiran yang menyebabkan kurangnya kesinambungan sinaptik. Ini 
adalah reaksi kimia yang berlangsung singkat. Instrumen ini, bagaimanapun, 
tidak menggunakan zat khusus ini setiap saat saat melakukan layanan ini. 

Kami percaya bahwa kami telah membahas penggunaan agen kimia seperti 
LSD, ini menjadi positif sampai batas tertentu karena energi, atau 
mempercepat, dari kekuatan vital. Namun, ini tidak direkomendasikan untuk 
instrumen ini karena memerlukan energi vital begitu zat habis, ini berlaku 
untuk bahan bahan kimia pengakselerasi. 

19.23 PENANYA: Satu-satunya pertanyaan lain yang saya miliki, adakah yang bisa 
kita lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman? Dan apakah itu. . . 
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saya ingin bertanya tentang sesi lain, tapi saya kira sudah terlambat untuk hari 
ini. Saya tidak menyadari. 

RA: Saya Ra. Instrumen ini selaras. Anda menjadi sangat waspada. Kami 
meminta Anda untuk lebih berhati-hati dalam memastikan bahwa instrumen 
ini mengenakan alas kaki dari apa yang Anda sebut getaran suara “sepatu”. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 20 
9 FEBRUARI 1980 

20.0 RA: : Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

20.1 PENANYA: Saya sedang memikirkan cara terbaik untuk meneruskan buku ini 
adalah dengan terus menggali pada sejarah evolusi dan mekanismenya; yakni 
sampai pada ketika kami benar-benar berhasil melewati kepadatan ketiga dan 
apa yang akan terjadi pada awal kepadatan keempat, sehingga mekanisme 
pengembangan kompleks pikiran / tubuh / roh akan terungkap. Jika saya 
terpentok pada suatu titik di salah satu sesi sesi ini, bisa tentang pertanyaan 
apa yang harus saya ajukan dan di mana — supaya tidak membuang-buang 
waktu — saya mungkin mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya 
gunakan nanti dalam buku ini, tetapi kami akan mencoba untuk selalu 
melanjutkan dalam konteks sepanjang garis ini . 

Pertanyaan pertama, untuk kembali sedikit, adalah apa yang terjadi pada 
entitas kepadatan kedua yang tidak dapat dipanen yang ada di planet ini? Saya 
berasumsi ada beberapa yang tidak terpanen ke kepadatan ketiga. Bisakah 
Anda memberi tahu saya tentang ini? 

RA: Saya Ra. Kepadatan kedua dapat mengulangi, dalam masa kepadatan 
ketiga, sebagian dari siklusnya. 

20.2 PENANYA: Kemudian entitas kepadatan kedua yang tidak dipanen pada awal 
periode 75.000 tahun ini — beberapa masih dalam kepadatan kedua di planet 
ini. Apakah ada dari mereka yang tetap dalam kepadatan kedua dipanen 
menjadi kepadatan ketiga dalam 75.000 tahun terakhir? 

RA: Saya Ra. Ini semakin benar. 

20.3 PENANYA: Jadi memang semakin banyak entitas kepadatan kedua yang 
beralih menjadi kepadatan ketiga. Bisakah Anda memberi saya contoh entitas 
kepadatan kedua yang masuk ke kepadatan ketiga, katakanlah, di masa lalu? 

RA: Saya Ra. Mungkin kejadian kelulusan kepadatan kedua yang paling 
umum selama siklus kepadatan ketiga adalah apa yang disebut hewan 
peliharaan: hewan yang terpapar dengan pengaruh individual karena ikatan 
yang ada diantara hewan dan entitas kepadatan ketiga. Individuasi ini 
menyebabkan peningkatan tajam dalam potensi entitas kepadatan kedua 
sehingga, setelah penghentian kompleks fisik, kompleks pikiran/tubuh tidak 
kembali ke kesadaran spesies yang tidak berbeda, jika Anda mau. 
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20.4 PENANYA: Lalu bisakah Anda memberi saya contoh entitas dalam kepadatan 
ketiga yang sebelumnya adalah entitas kepadatan kedua? Akan jadi seperti apa 
mereka di sini? 

RA: Saya Ra. Ketika entitas kepadatan kedua kembali (inkarnasi) sebagai 
densitas ketiga untuk awal proses pembelajaran ini, si entitas akan dilengkapi 
dengan jika Anda akan menyebutnya distorsi getaran yang terendah, bentuk 
kesadaran kepadatan ketiga; yaitu, dilengkapi dengan kesadaran diri. 

20.5 PENANYA: Ia akan dalam bentuk kita menjadi manusia, jadinya, yang akan 
memulai pemahaman kepadatan ketiga. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

20.6 PENANYA: Berbicara tentang perubahan cepat yang terjadi pada kendaraan 
fisik, perubahan dari kepadatan kedua ke ketiga: ini, Anda katakan, terjadi 
sekitar satu setengah generasi. Rambut tubuh hilang dan ada perubahan 
struktural. 

Saya mengetahui fisika Dewey B. Larson, yang menyatakan bahwa semua 
adalah gerakan, atau getaran. Apakah saya benar dalam mengasumsikan bahwa 
getaran dasar, yang membentuk dunia fisik seperti yang kita alami, berubah, 
sehingga menciptakan seperangkat parameter yang berbeda, harus saya 
katakan, dalam periode waktu singkat ini antara perubahan kepadatan, 
memungkinkan untuk tipe baru kendaraan (tubuh)? Apakah saya benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

20.7 PENANYA: hanya sebagai sampingan saja, pertanyaan sampingan di sini: 
Apakah teori fisika Dewey Larson benar? 

RA: Saya Ra. Fisika kompleks getaran bunyi, Dewey, adalah sistem yang benar 
sejauh yang dapat dilakukan. Ada hal-hal yang tidak termasuk dalam sistem 
ini. Namun, mereka yang datang setelah entitas khusus ini, menggunakan 
konsep dasar getaran dan studi distorsi getaran, akan mulai memahami apa 
yang Anda ketahui sebagai gravitasi dan hal-hal yang Anda anggap sebagai 
dimensi “n”. Hal-hal ini perlu dimasukkan dalam teori fisik yang lebih 
universal. 

20.8 PENANYA: Apakah entitas ini, Dewey, kalau begitu. . . Apakah dia 
membawa bahan ini melalui inkarnasinya untuk digunakan terutama dalam 
kepadatan keempat? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

20.9 PENANYA: Terima kasih. Kemarin kami berbicara tentang perpecahan yang 
terjadi dalam kepadatan ketiga ketika suatu entitas, baik secara sadar atau 
karena bias, memilih jalur layanan kepada orang lain atau layanan untuk diri 
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sendiri. Pertanyaan filosofis mengapa perpecahan semacam itu bisa muncul. 
Saya mengesankan ini seperti halnya listrik, jika kita tidak memiliki polaritas 
dalam listrik, kita tidak memiliki daya; kami tidak memiliki tindakan; kita 
tidak memiliki— Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa dalam kesadaran, 
tanpa polaritas seperti itu, tidak akan ada tindakan atau pengalaman. Apakah 
ini benar? 

RA: Ini benar. Anda dapat menggunakan istilah umum "bekerja." 

20.10 PENANYA: Maka konsep layanan kepada diri sendiri atau layanan kepada 
orang lain adalah wajib jika kita ingin memiliki pekerjaan, apakah itu bekerja 
dalam kesadaran atau bekerja dalam mekanis, atau secara fisik apalikasi konsep 
Newton. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar dengan satu tambahan. Kumparan, seperti yang Anda 
pahami istilah ini, yaitu luka, adalah potensi, kesiapan. Hal yang hilang tanpa 
polarisasi adalah (proses) pengisian/muatan (daya). 

20.11 PENANYA: Kemudian muatan ini diberikan oleh kesadaran individual. 
Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Muatan ini disediakan oleh entitas individual menggunakan 
pencurahan dan pemasukan energi dengan pilihan kehendak bebas. 

20.12 PENANYA: Terima kasih. Segera setelah kepadatan ketiga dimulai 75.000 
tahun yang lalu dan kami telah menjelma menjadi entitas kepadatan ketiga, 
berapa rata-rata rentang hidup manusia pada waktu itu? 

RA: Saya Ra. Pada awal bagian khusus ruang / waktu ini, rata-rata masa hidup 
Anda adalah sekitar sembilan ratus tahun Anda. 

20.13 PENANYA: Apakah rentang usia rata-rata tumbuh lebih lama atau lebih 
pendek saat kita maju ke pengalaman kepadatan ketiga? 

RA: Saya Ra. Ada tujuan khusus dari penggunaan rentang kehidupan ini 
dalam kepadatan ini, dan jika perkembangan proses pembelajaran / pengajaran 
nya harmonis di kepadatan ini, maka masa hidup kompleks fisik akan tetap 
sama sepanjang siklus. Namun, bola planet khusus Anda mengembangkan 
getaran siklus utama kedua yang membuat pendek rentang hidup secara 
dramatis. 

20.14 PENANYA: Dengan asumsi siklus utama adalah 25.000 tahun, pada akhir 
siklus 25.000 tahun pertama, berapa lama rentang hidupnya? 

RA: Masa hidup pada akhir siklus pertama yang Anda sebut mata pelajaran 
utama adalah sekitar tujuh ratus tahun Anda. 

20.15 PENANYA: jadi dalam 25.000 tahun kita kehilangan dua ratus tahun masa 
hidup. Apakah ini benar? 
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RA: Saya Ra. Ini benar. 

20.16 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya alasan untuk mempersingkat 
rentang hidup ini? 

RA: Saya Ra. Penyebab dari pemendekan ini selalu merupakan getaran 
relasional dari ketidakharmonisan, atau tidak harmonis di antara yang lain. 
Pada siklus pertama ini tidak parah karena dispersi orang-orang, [tetapi ada] 
distorsi perasaan-kompleks tumbuh menuju keterpisahan dari diri sendiri1. 

20.17 PENANYA: Saya berasumsi pada awal salah satu siklus ini mungkin ada 
polarisasi positif yang umumnya akan terjadi selama 25.000 tahun atau 
polarisasi negatif. Apakah alasan polarisasi negatif dan pemendekan umur ini 
karena masuknya entitas dari Mars yang sudah terpolarisasi agak negatif? 

RA: Saya Ra. Ini salah. Tidak ada polarisasi negatif yang kuat karena 
masuknya mereka. Berkurangnya rentang hidup terutama disebabkan oleh 
kurangnya membangun orientasi positif. Ketika tidak ada kemajuan, kondisi-
kondisi yang memberikan kemajuan secara bertahap hilang. Ini adalah salah 
satu kesulitan untuk tetap tidak terpolarisasi. Kesempatan untuk maju, harus 
kita katakan, menjadi semakin sedikit. 

20.18 PENANYA: Seperti yang saya pahami, pada awal siklus 75.000 tahun ini 
kemudian, kami memiliki campuran entitas — mereka yang telah lulus dari 
kepadatan kedua di Bumi menjadi kepadatan ketiga dan kemudian 
sekelompok entitas yang ditransfer dari planet Mars untuk menjelma menjadi 
kepadatan ketiga di sini. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

20.19 PENANYA: Apa— Lanjutkan. 

RA: Anda harus ingat bahwa mereka yang dipindahkan ke planet ini berada di 
tengah kepadatan ketiga mereka, sehingga kepadatan ketiga ini merupakan 
adaptasi daripada sekedar permulaan. 

20.20 PENANYA: Terima kasih. Berapa persentase entitas, secara kasar, . . . yang 
berada di kepadatan ketiga di sini, yang pada waktu itu disebut Martians, dan 
berapa persen yang dipanen dari kepadatan kedua Bumi? 

RA: Saya Ra. Mungkin ada setengah dari populasi kepadatan ketiga yang 
merupakan entitas dari Planet Merah, Mars, seperti yang Anda sebut; 
mungkin seperempat dari kepadatan kedua dari planet Anda; sekitar 

                                                
1 Kalimat ini telah diedit dalam upaya untuk memperjelas apa yang kami yakini sebagai makna 

yang dimaksudkan Ra. Kalimat aslinya berbunyi: "Pada siklus pertama ini tidak parah, tetapi 
karena penyebaran orang-orang dan distorsi kompleks-perasaan yang berkembang ke arah 
keterpisahan dari diri lain." 
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seperempat dari sumber lain, dari bola planet lain yang entitasnya memilih 
bola planet ini untuk pekerjaan kepadatan ketiga. 

20.21 PENANYA: Ketika mereka menjelma di sini apakah mereka bercampur? 
Apakah ketiga jenis ini bercampur dalam masyarakat atau kelompok, atau 
apakah mereka dipisahkan oleh kelompok atau masyarakat? 

RA: Saya Ra. Mereka sebagian besar tetap tidak dicampur. 

20.22 PENANYA: Lalu apakah ketidakcocokan ini memberikan kemungkinan 
pemisahan kelompok, atau kemungkinan sikap suka perang antar kelompok? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

20.23 PENANYA: Apakah ini membantu mengurangi umur hidup? 

RA: Saya Ra. Ini memang mengurangi rentang hidup, sebagaimana Anda 
menyebutnya. 

20.24 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa sembilan ratus tahun 
adalah masa hidup optimal? 

RA: Saya Ra. Kompleks pikiran / tubuh / roh dari kepadatan ketiga mungkin 
merupakan program tindakan katalitik yang seratus kali lebih intensif yang 
darinya terjadi penyaringan distorsi dan pembelajaran / pengajaran daripada di 
kepadatan lainnya. Jadi pelajaran/ajaran bagi kompleks pikiran / tubuh / roh 
(di kepadatan ketiga) memang menjadi paling membingungkan, harus kita 
katakan, karena dibanjiri oleh lautan pengalaman. 

Selama yang pertama, dapatlah kita katakan, mungkin 150 hingga 200 tahun 
Anda, jika anda ukur dengan waktu, sebuah kompleks pikiran / tubuh / roh 
akan melalui proses masa spiritual yang kekanak-kanakan, pikiran dan tubuh 
belumlah cukup disiplin dalam konfigurasi yang memberikan kejelasan ke 
arah arus spiritual. Dengan demikian, rentang waktu yang tersisa diberikan 
untuk mengoptimalkan pemahaman yang dihasilkan dari pengalaman itu 
sendiri. 

20.25 PENANYA: Jadi saat ini tampaknya rentang hidup kita terlalu pendek bagi 
mereka yang baru mengenal pelajaran kepadatan ketiga. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Entitas-entitas yang, dalam beberapa cara, 
belajar/diajar sendiri mengenai distorsi distorsi yang tepat bagi pesatnya 
pertumbuhan dia, sekarang dapat bekerja dalam batas-batas rentang hidup 
yang lebih pendek. Namun, keunggulan yang lebih besar dari entitas Anda 
yang menemukan diri mereka adalah apa yang dapat dianggap sebagai masa 
kecil yang abadi. 

20.26 PENANYA: Terima kasih. Sekarang, pada periode 25.000 tahun pertama, 
atau siklus besar, jenis bantuan apa yang diberikan oleh Konfederasi kepada 
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entitas yang berada dalam periode 25.000 tahun ini sehingga mereka dapat 
memiliki kesempatan untuk tumbuh? 

RA: Saya Ra. Anggota-anggota Konfederasi yang berdiam dalam keberadaan 
bidang-dalam, di dalam kepadatan getaran kompleks planet ini bekerja dengan 
entitas-entitas ini. Ada juga bantuan dari salah satu Konfederasi yang bekerja 
dengan orang-orang Mars dalam melakukan transisi. 

Sebagian besar keikutsertaannya terbatas, karena layak untuk memungkinkan 
perjalanan penuh dari kerja mekanisme kebingungan untuk beroperasi agar 
entitas planet ini mengembangkan apa yang mereka inginkan, akan kita 
katakan, yakni kebebasan dalam pemikiran mereka sendiri . 

Sering terjadi bahwa siklus planet kerapatan ketiga akan terjadi sedemikian 
rupa sehingga tidak perlu ada (bantuan) dari luar, haruskah kita katakan, atau 
bantuan mandiri lainnya dalam bentuk informasi. Sebaliknya, entitas itu 
sendiri dapat bekerja sendiri menuju polarisasi yang tepat dan tujuan dari 
pembelajaran / pengajaran kepadatan ketiga. 

20.27 PENANYA: Saya akan membuat asumsi ini, kemudian: jika efisiensi 
maksimum telah dicapai dalam periode 25.000 tahun ini entitas akan 
terpolarisasi baik terhadap layanan menuju diri atau layanan kepada orang 
lain, satu atau yang lain. Hal ini kemudian akan membuat mereka dapat 
dipanen pada akhir periode 25.000 tahun itu untuk jenis kepadatan jenis 
keempat, atau dalam hal mereka harus pindah ke planet lain karena yang satu 
ini akan telah berada di kepadatan ketiga selama lima puluh ribu tahun. 
Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Biarkan kami menguraikan asumsi Anda yang rumit dan benar 
sebagian. 

Keinginan awal adalah bahwa entitas mencari dan menjadi satu. Jika entitas 
dapat melakukan ini dalam sekejap, mereka dapat maju dalam sesaat; dan 
dengan demikian hal ini terjadi dalam siklus besar, memang planet kerapatan 
ketiga akan dikosongkan pada akhir siklus itu. 

Namun, lebih ke median, atau rata-rata, dari perkembangan ketiga kepadatan 
di seluruh alam semesta yang tak terbatas ini, akan ada panen kecil setelah 
siklus pertama; sisanya memiliki polarisasi yang signifikan, siklus kedua 
memiliki panen yang jauh lebih besar; sisanya menjadi lebih terpolarisasi 
secara signifikan, siklus ketiga memuncak proses dan panen selesai. 

20.28 PENANYA: Sangat bagus. Lalu apakah Konfederasi, akankah kita katakan, 
menonton untuk melihat, dan berharap untuk melihat, panen pada akhir 
periode 25.000 tahun di mana persentase akan dipanen keempat-kepadatan 
positif dan persentase dipanen keempat-kepadatan negatif? 
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RA: Saya Ra. Ini benar. Anda mungkin dapat mengumpamakan dengan 
melihat peran kami dalam siklus utama pertama seperti tukang kebun yang, 
mengetahui musim, puas menunggu musim semi. Ketika musim semi tidak 
terjadi, benih tidak bertunas; maka tukang kebun harus kembali bekerja di 
kebun. 

20.29 PENANYA: Apakah saya harus memahami, kemudian, tidak ada entitas yang 
dapat dipanen polaritas positif atau negatif pada akhir 25.000 tahun itu? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Mereka yang Anda panggil kelompok Orion 
melakukan satu upaya untuk menawarkan informasi kepada orang-orang dari 
kepadatan ketiga selama siklus itu. Namun, informasi itu tidak jatuh ke telinga 
siapa pun yang berkepentingan untuk mengikuti jalan menuju polaritas ini. 

20.30 PENANYA: Teknik apa yang digunakan kelompok Orion untuk memberikan 
informasi ini? 

RA: Saya Ra. Teknik yang digunakan ada dua macam: 

Satu, pemindahan pikiran, atau apa yang Anda sebut telepati. 

Dua, susunan batu tertentu untuk menunjukkan pengaruh kekuatan yang 
kuat, ini adalah patung-patung dan formasi batuan di daerah Pasifik Anda, 
seperti yang sekarang Anda sebut, dan sampai batas tertentu di wilayah 
Amerika Tengah Anda, seperti sekarang 

20.31 PENANYA: Apakah Anda berbicara mengenai batu kepala (stone heads) di 
Pulau Paskah? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

20.32 PENANYA: Bagaimana sebuah batu kepala seperti itu memengaruhi orang 
untuk menempuh jalur pelayanan kepada diri sendiri? 

RA: Saya Ra. Bayangkan, jika Anda mau, entitas yang hidup sedemikian rupa 
sehingga kompleks pikiran / tubuh / roh mereka berada pada apa yang tampak 
baginya adalah rahmat kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan. 
Mengingat bahwa sebuah entitas yang diberi daya, seperti halnya patung atau 
formasi batu yang hanya diisi dengan kekuatan ini, adalah mungkin bagi 
kehendak bebas orang-orang saat itu untuk melihat struktur atau formasi 
khusus ini dan merujuk pada kekuatan ini, kekuatan atas hal-hal yang tidak 
dapat dikendalikan. Ini, kemudian, memiliki potensi kepada distorsi yang 
lebih lanjut yakni berkuasa atas orang lain. 

20.33 PENANYA: Bagaimana batu kepala ini dibangun? 

RA: Saya Ra. Ini dibangun oleh pikiran setelah dilakukan pemindaian pikiran 
yang mendalam, batang pohon pikiran, melihat gambar yang paling mungkin 
menyebabkan pengalaman kekaguman pada penonton. 
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20.34 PENANYA: Nah, lalu, apakah entitas Orion melakukan ini sendiri? Apakah 
mereka mendarat secara fisik, atau apakah mereka melakukannya dari alam 
mental, atau apakah mereka menggunakan salah satu entitas yang berinkarnasi 
untuk membangun ini dengan pikiran? 

RA: Saya Ra. Hampir semua struktur dan formasi ini dibangun pada jarak 
tertentu dengan pemikiran. Sangat sedikit yang dibuat di kemudian hari 
dengan meniru konstruksi asli oleh entitas pada bidang / kepadatan Bumi 
Anda. 

20.35 PENANYA: di kepadatan berapa entitas Orion melakukan pembuatan batu 
kepala ini? 

RA: Saya Ra. Kepadatan keempat, kepadatan cinta, atau saling pengertian, 
yakni densitas sebuah entitas tertentu yang telah diberikan kemampuan ini 
(untuk menyampaikannya/memperlihatkannya) kepada mereka dari siklus 
utama pertama Anda. 

20.36 PENANYA: Anda menggunakan nomenklatur yang sama untuk densitas 
keempat negatif seperti untuk densitas keempat positif. Keduanya disebut 
dimensi cinta atau pengertian. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Cinta dan pengertian, bisa itu kepada diri sendiri atau 
diri terhadap diri lain, adalah satu. 

20.37 PENANYA: Sekarang, kira kira kapan dalam penanggalan tahun-tahun 
terakhir pembangunan kepala-kepala ini? 

RA: Saya Ra. Ini kira-kira enam nol, enam puluh ribu [60.000], dari tahun-
tahun Anda di masa lampau / ruang kontinum Anda. 

20.38 PENANYA: Struktur seperti apa yang dibangun di Amerika Selatan? 

RA: Saya Ra. Di lokasi ini dibuat beberapa patung khas, beberapa formasi dari 
apa yang Anda sebut batu dan beberapa formasi yang melibatkan batu dan 
tanah. 

20.39 PENANYA: Apakah termasuk juga garis di Nazca ? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

20.40 PENANYA: tapi ini (formasi garis Nazca) hanya dapat dilihat dari ketinggian, 
apa manfaatnya? 

RA: Saya Ra. Formasi itu menguntungkan karena diisi dengan energi 
kekuatan. 

20.41 PENANYA: Saya agak bingung. Garis-garis ini di Nazca hampir tidak bisa 
dimengerti untuk entitas yang berjalan di permukaannya. Dia tidak bisa 
melihat apa pun selain pengacak-acakan di permukaan. Baru jika Anda naik ke 
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ketinggian Anda dapat melihat polanya. Bagaimana hal itu bermanfaat bagi 
entitas yang berjalan di permukaan? 

RA: Saya Ra. Dengan menghilangkan jumlah waktu / ruang yang sekarang 
Anda miliki, sulit untuk memahami bahwa pada waktu / ruang enam puluh 
ribu [60.000] tahun yang lalu bumi dibentuk sedemikian rupa sehingga ia 
dapat terlihat teratur dalam desain struktur yang kuat , (dilihat) dari sudut 
pandang di bukit yang jauh. 

20.42 PENANYA: Dengan kata lain pada saat itu ada bukit yang menghadap garis-
garis ini? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari sesi ini. 

Keseluruhan pemerataan, seperti yang Anda lihat di daerah ini sekarang, telah 
dibangun di atas banyak tempat di perbukitan. Kontinum waktu / ruang telah 
berlangsung dengan angin dan cuaca, seperti yang Anda katakan, telah 
mengikis sebagian besar struktur bumi yang agak tangguh yang dirancang 
pada waktu itu dan alam pedesaan di sekitarnya. 

20.43 PENANYA: Saya rasa saya mengerti jadinya. Jadi garis-garis ini hanyalah jejak 
samar dari apa yang dulu ada di sana? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

20.44 PENANYA: Terima kasih. Kita perlu tahu apakah mungkin melanjutkan sesi 
lain hari ini atau tidak, dan apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat 
instrumen lebih nyaman? 

RA: Saya Ra. Itu mungkin. Kami meminta Anda mengamati dengan seksama 
keselarasan instrumen. Kalau tidak, Anda telah sangat cermat. 

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kita tutup? 

20.45 PENANYA: I berniat pada sesi berikutnya untuk fokus pada pengembangan 
entitas yang berorientasi positif dalam 25.000 tahun pertama. Saya tahu Anda 
tidak dapat membuat saran. Tetapi bagi saya ini sepertinya— Saya berharap 
saya berada di jalan yang benar dalam menyelidiki seluruh perkembangan dan 
pengaruh dalam sejarah kepadatan ketiga kita. Bisakah Anda memberi saya 
komentar tentang ini sama sekali? 

RA: Saya Ra. Pilihan ada di tangan Anda sesuai dengan kebijaksanaan Anda. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 21 
10 FEBRUARY 1981 

21.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang. 

21.1 PENANYA: Saya punya beberapa pertanyaan yang saya tidak ingin lupa 
tanyakan pada periode ini. Saya akan tanya pertanyaan ini dulu. 

Pertanyaan pertama adalah: Apakah akan berpengaruh, dalam hal apa pun, 
pada isi buku ini di masa mendatang jika si instrumen membaca materi materi 
yang telah kami peroleh? 

RA: Saya Ra. Masa mendatang, seperti yang Anda ukur dalam ruang / waktu, 
tidak memiliki hubungan dengan kompleks pikiran si instrumen sehubungan 
dengan komunikasi yang kami tawarkan melalui instrumen ini. Ini karena dua 
hal: 

Pertama, kesetiaan instrumen dalam mendedikasikan kehendaknya untuk 
melayani Pencipta yang Tak Terbatas. 

Kedua, distorsi / pemahaman kompleks ingatan sosial kami bahwa cara paling 
efisien untuk mengkomunikasikan materi dengan sesedikit mungkin distorsi, 
mengingat perlunya penggunaan kompleks getaran suara (bahasa), adalah 
untuk menghilangkan kompleks kesadaran pikiran dari komplek roh/ pikiran / 
tubuh sehingga kami dapat berkomunikasi tanpa mengacu pada orientasi 
apapun dari si instrumen. 

21.2 PENANYA: Sebuah lampiran kecil untuk ini: Apakah Anda menggunakan 
kosakata Anda atau kosakata si instrumen untuk berkomunikasi dengan kami? 

RA: Saya Ra. Kami menggunakan kosakata bahasa yang Anda kenal. Ini 
bukan kosakata si instrumen. Namun, kompleks pikiran / tubuh / roh ini 
tetap menggunakan sejumlah besar kompleks getaran bunyi yang sering kali 
perbedaan yang ada sangatlah tidak begitu penting. 

21.3 PENANYA: Andrija Puharich akan berkunjung akhir bulan ini. Bisakah dia 
membaca bahan mengenai penyembuhan yang belum dipublikasikan? 

RA: Saya Ra. Entitas yang Anda bicarakan memiliki pengetahuan tentang 
materi ini dalam ingatannya yang sadar dalam bentuk yang agak diubah. 
Karena itu, tidak ada salahnya untuk membiarkan entitas ini mengenal materi 
ini. Namun, kami meminta kompleks pikiran / tubuh / roh, Henry untuk 
cukup dipersiapkan melalui meditasi, kontemplasi, atau doa sebelum 
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memasuki proyek ini. Saat ini, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, 
kompleks pikiran / tubuh / roh ini tidak memiliki distorsi getaran yang tepat. 

21.4 PENANYA: Saya sudah memutuskan untuk mengesampingkannya dari 
proyek ini. Saya hanya ingin membiarkan dia membaca materi saja. Satu-
satunya hal lain yang saya perhatikan adalah bahwa di dalam materi seperti 
yang ada sekarang, ada pernyataan tertentu yang akan memungkinkan dia 
untuk memahami siapa, yang saya percaya, Spectra sebenarnya. Sepertinya 
tugas saya untuk menghapus ini dari pengetahuannya, untuk menjaga 
Kehendak Bebas, sama dengan apa yang Anda coba pertahankan dengan tidak 
mendefinisikan asal usul Spectra, kontaknya di Israel. Apakah saya benar? 

RA: Saya Ra. Ini masalah kebijaksanaan Anda. 

21.5 PENANYA: Itu yang saya pikir Anda akan katakan. 

Nah, sekarang kita akan kembali ke bisnis awal - menyusun buku ini. Saya 
ingin, ketika kita membahas bagian awal dari siklus 75.000 tahun ini, saya 
akan melakukannya. . . Saya ingin kembali sedikit, agak jauh mungkin, 
sebelum 75.000 tahun terjadi, dan melihat lagi (kejadian) transfer entitas dari 
Maldek untuk menjernihkan hal ini. Saya ingin memeriksa waktu yang Anda 
sampaikan kepada kami, karena kita memiliki beberapa distorsi dalam jumlah 
angka pada bagian awal ini, dan saya khawatir ini mungkin juga terdistorsi. 
Entitas dari Maldek ini ditransfer berapa tahun yang lalu? 

RA: Saya Ra. Entitas yang Anda bicarakan mengalami beberapa transisi, yang 
pertama terjadi lima nol nol ribu [500.000] tahun Anda, kira-kira, di masa 
lalu Anda, saat Anda mengukur waktu. Pada saat ini, entitas ditransformasikan 
dalam kondisi sebuah simpul ikatan. Ini berlanjut selama, sesuai apa yang 
Anda, eons/ribuan tahun menurut ukuran waktu Anda. Mereka yang ingin 
membantu mereka berulang kali tidak dapat menjangkau mereka. 

Pada periode kira-kira dua nol nol ribu [200.000] tahun di masa lalu Anda, 
dengan ukuran waktu Anda, sebuah entitas di Konfederasi mulai dapat 
mengendurkan simpul ikatan ini, yang darinya tidak ada yang lolos selama 
kejadian penghancuran planetnya. Entitas-entitas ini kemudian 
ditransformasikan kembali kedalam dimensi dalam (inner), atau waktu / 
ruang, dan menjalani proses penyembuhan yang panjang. Ketika ini selesai, 
entitas-entitas ini kemudian dapat menentukan gerakan yang tepat, haruslah 
kita katakan, guna mengatur kondisi untuk mengurangi konsekuensi dari 
tindakan mereka. 
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Pada waktu empat enam nol nol nol, empat puluh enam ribu [46.000] tahun 
di masa lalu Anda, sesuai dengan ukuran waktu Anda, ini merupakan 
perkiraan, entitas ini memilih inkarnasi dalam lingkungan keplanetan.1 

21.6 PENANYA: Saya mengerti. Jadi tidak ada inkarnasi terjadi sebelum siklus 
75.000 tahun entitas Maldek ini. Benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar dalam arti inkarnasi dalam kepadatan waktu / ruang 
ketiga.2 

21.7 PENANYA: Apakah ada dari entitas ini yang berinkarnasi dalam kepadatan 
kedua sebelum siklus 75.000 tahun? 

RA: Saya Ra. Ini salah. Entitas-entitas khusus ini menjelma dalam kepadatan 
waktu / ruang ketiga, yaitu, dalam apa yang disebut bidang batin, menjalani 
proses penyembuhan dan mendekati realisasi tindakan mereka. 

21.8 PENANYA: Saya tidak bermaksud membuka perihal dasar yang telah kita 
bahas, tetapi ada beberapa poin yang kami memiliki kesulitan untuk 
memahami sepenuhnya, dan kadang-kadang saya harus mengajukan 
pertanyaan dengan cara yang berbeda untuk memahami sepenuhnya. Terima 
kasih. 

Jadi pada awal siklus 75.000 tahun ini kami tahu karantina telah didirikan. 
Saya berasumsi saat itu bahwa Para Penjaga/wali mengetahui pelanggaran atas 
kehendak bebas yang akan terjadi jika mereka tidak mengatur ini pada waktu 
itu dan karenanya melakukannya. Ini— Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini sebagian salah. Kesalahannya adalah sebagai berikut: entitas 
yang berpengalaman di kepadatan ketiga di Planet Merah Anda diakhiri 
sebelum waktunya, dibantu secara genetik saat dipindahkan ke kepadatan 
ketiga ini. Ini, meskipun dilakukan dalam keinginan untuk membantu, 
dipandang sebagai pelanggaran atas kehendak bebas. Karantina cahaya ini, 
yang terdiri dari Para Penjaga/Wali, atau tukang kebun, seperti yang Anda 
sebut, bagaimanapun mereka akan juga terkena dampaknya makanya (usaha 
ini) diintensifkan. 

21.9 PENANYA: Sekarang, ketika siklus 75.000 tahun dimulai, masa hidup rata-
rata sekitar sembilan ratus tahun. Bagaimana proses dan penjadwalannya. . . 
mekanisme, harus saya katakan, reinkarnasi pada waktu itu, dan bagaimana 
waktu di antara inkarnasi ke fisik kepadatan ketiga berlaku untuk 
pertumbuhan kompleks pikiran / tubuh / roh? 

                                                
1 Tanggal yang diberikan dalam jawaban ini tampaknya bertentangan dengan yang diberikan 

pada 10.1. 
2 Ra mungkin bermaksud mengatakan ruang / waktu di sini. 
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RA: Saya Ra. Permintaan ini lebih kompleks daripada kebanyakan 
sebelumnya. Kami akan mulai. Pola inkarnasi dari kompleks pikiran / tubuh / 
roh dengan kepadatan ketiga dimulai dalam kegelapan, karena Anda mungkin 
berpikir, atau menganggap, kepadatan Anda sebagai salah satu, seperti yang 
Anda katakan, “tidur” dan “melupakan”. Ini adalah satu-satunya bidang 
melupakan (plane of forgetting). Adalah penting bagi entitas kepadatan ketiga 
untuk “melupakan” sehingga mekanisme kebingungan, atau kehendak bebas, 
dapat beroperasi pada kompleks kesadaran yang baru terindividuasi. 

Dengan demikian, entitas awal adalah satu-satunya yang tidak bersalah yang 
berorientasi pada perilaku kebinatangan, menggunakan diri sendiri hanya 
sebagai perpanjangan diri untuk pelestarian kelompoknya sendiri. Entitas 
kemudian perlahan-lahan menyadari bahwa ia memiliki kebutuhan, yang 
harus kita katakan, yang tidak bersifat kebinatangan; yaitu, yang tidak lagi 
berguna untuk bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi: 
kebutuhan akan persahabatan, kebutuhan akan tawa, kebutuhan akan 
keindahan, kebutuhan untuk mengetahui alam semesta dan mengenainya. Ini 
adalah kebutuhan awal. 

Ketika inkarnasi mulai terakumulasi banyak, kebutuhan lebih lanjut 
ditemukan: kebutuhan untuk berdagang, kebutuhan untuk mencintai, 
kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk meningkatkan perilaku 
kebinatangan ke perspektif yang lebih universal. 

Selama bagian pertama dari siklus kepadatan ketiga, inkarnasi terjadi otomatis 
dan berlangsung dengan cepat begitu ada penghentian kompleks energi 
kendaraan fisik. Ada kebutuhan kecil untuk mengulas atau menyembuhkan 
pengalaman selama inkarnasi. Seperti, apa yang Anda sebut, pusat energi 
mulai diaktifkan ke tingkat yang lebih tinggi, banyak konten pengalaman 
selama inkarnasi berkaitan dengan pelajaran mengenai cinta. 

Dengan demikian, waktu, seperti yang Anda pahami, yang ada diantara 
inkarnasi diperpanjang untuk memberikan perhatian yang tepat pada ulasan 
dan penyembuhan pengalaman dari inkarnasi sebelumnya. Pada titik tertentu 
dalam kepadatan ketiga, pusat energi sinar-hijau menjadi aktif, dan pada saat 
itu inkarnasi berhenti otomatis. 

21.10 PENANYA: Ketika inkarnasi tidak lagi menjadi otomatis, saya 
mengasumsikan bahwa entitas dapat memutuskan kapan ia perlu 
bereinkarnasi untuk kepentingan pembelajarannya sendiri. Apakah dia juga 
memilih orang tuanya? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

21.11 PENANYA: Pada saat ini di siklus kami, yang mendekati akhir, berapa persen 
entitas, kira kira, yang berinkarnasi dan membuat pilihan mereka sendiri? 
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RA: Saya Ra. Persentase perkiraan adalah lima empat, lima puluh empat [54] 
persen. 

21.12 PENANYA: Terima kasih. Selama siklus 25.000 tahun pertama ini, adakah 
perkembangan industrial sama sekali? Apakah ada teknologi mesin selama 
periode ini di masyarakat? 

RA: Saya Ra. Menggunakan istilah "mesin" untuk arti yang Anda maksud, 
jawabannya adalah tidak. Namun, ada, harus kita katakan, berbagai peralatan 
dari kayu dan batu yang digunakan untuk mendapatkan makanan dan untuk 
digunakan dalam agresi (perang). 

21.13 PENANYA: Pada akhir siklus 25.000 tahun pertama ini, lalu, adakah 
perubahan fisik yang pesat seperti yang terjadi pada siklus 75.000 tahun, atau 
apakah ini hanya waktu pengindeksan untuk periode panen? 

RA: Saya Ra. Tidak ada perubahan kecuali apa yang, menurut energi cerdas, 
atau apa yang Anda sebut evolusi fisik, menyesuaikan kompleks fisik dengan 
lingkungannya — keberadaan warna kulit ini berdasar pada area bumi dimana 
tempat entitas itu hidup, dan secara bertahap pertumbuhan masyarakat terjadi 
karena peningkatan asupan bahan makanan. 

21.14 PENANYA: Kemudian kami memiliki kondisi di mana pada akhir periode 
25.000 tahun pertama, saya akan mengatakan— Saya menduga bahwa Para 
Penjaga/Wali menemukan bahwa tidak ada panen dari entitas yang 
berorientasi positif maupun negatif. Katakan padaku apa yang terjadi? 
Tindakan apa yang diambil, dll.? 

RA: Saya Ra. Tidak ada tindakan yang diambil kecuali untuk tetap awas akan 
kemungkinan permintaan bantuan atau pemahaman di antara entitas-entitas 
yang dimiliki kepadatan ini. (Tugas) Konfederasi berkaitan dengan pelestarian 
kondisi yang kondusif untuk pembelajaran. Ini, sebagian besar, berputar 
tentang distorsi awal kehendak bebas. 

21.15 PENANYA: Kemudian ‘tukang kebun’ Konfederasi tidak melakukan apa pun, 
saya berasumsi, sampai beberapa tanaman di kebun mereka, harus saya 
katakan, memanggil mereka untuk meminta bantuan. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

21.16 PENANYA: Kapan panggilan pertama terjadi, dan bagaimana itu terjadi? 

RA: Panggilan pertama kira-kira empat enam ribu, empat puluh enam ribu 
[46.000] tahun Anda yang lalu. Panggilan ini berasal dari Maldek. Entitas-
entitas ini sadar akan kebutuhan mereka untuk memperbaiki konsekuensi dari 
tindakan mereka dan berada dalam kebingungan selama dalam keadaan 
inkarnasi juga mengenai keadaan inkarnasi mereka: alam bawah sadar mereka 
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sadar, (tetapi) alam sadarnya cukup bingung. Ini menciptakan panggilan. 
Konfederasi mengirim cinta dan cahaya ke entitas ini. 

21.17 PENANYA: Bagaimana Konfederasi mengirim cinta dan cahaya ini? Apa 
tepatnya yang mereka lakukan? 

RA: Saya Ra. Dari sana berdiam di dalam entitas planet Konfederasi yang, dari 
lingkungan planet mereka, entitas ini tidak melakukan apa pun selain 
mengirim cinta dan cahaya sebagai aliran murni kepada mereka yang 
memanggil. Ini bukan dalam bentuk pemikiran konseptual tetapi cinta yang 
murni dan tidak membedakan. 

21.18 PENANYA: Apakah dari distorsi pertama dari Hukum Kesatuan 
mengharuskan kemudian, harus saya katakan, waktu yang sama diberikan 
kepada kelompok yang berorientasi pada layanan diri sendiri? 

RA: Saya Ra. Dalam hal ini, ini tidak diperlukan untuk beberapa waktu 
karena orientasi orientasi yang dimiliki oleh entitas. 

21.19 PENANYA: Apa orientasi mereka? 

RA: Orientasi entitas-entitas ini sedemikian rupa sehingga bantuan 
Konfederasi tidak dirasakan. 

21.20 PENANYA: Karena tidak dirasakan itu maka tidak perlu untuk 
menyeimbangkan ini. Apakah itu benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Yang perlu diseimbangkan adalah peluang. Ketika ada 
ketidaktahuan, maka tidak ada kesempatan. Ketika ada potensi, maka setiap 
peluang harus seimbang, keseimbangan ini tidak hanya disebabkan oleh 
orientasi positif dan negatif dari mereka yang menawarkan bantuan tetapi juga 
orientasi dari mereka yang meminta bantuan. 

21.21 PENANYA: Saya mengerti. Saya ingin menjelaskan satu hal di sini. Kapan 
kontak pertama terjadi dengan kelompok Orion? Dalam tahun? 

RA: Saya Ra. Seperti yang telah kami katakan, kelompok Orion berupaya 
menghubungi kira-kira enam nol ribu [60.000] tahun Anda di masa lalu, 
sebagaimana Anda ukur waktunya. 

21.22 PENANYA: Maaf, maksud saya adalah upaya pertama dalam siklus utama 
kedua. Saya sekarang menyelidiki 25.000 tahun kedua. Berapa tahun yang lalu 
upaya kelompok Orion dalam siklus itu? 

RA: Saya Ra. Kelompok Orion selanjutnya berusaha di wilayah yang lebih 
subur, kira-kira tiga enam nol nol [3.600] dari tahun-tahun Anda di masa lalu, 
ketika Anda mengukur waktu. 
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21.23 PENANYA: Dengan kata lain, tidak ada upaya 46.000 tahun yang lalu oleh 
kelompok Orion untuk menghubungi. Apakah itu benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

21.24 PENANYA: Saat kita maju ke siklus 25.000 tahun kedua, apakah— Pada saat 
ini, selama periode ini, apakah ini periode Lemuria? 

RA: Saya Ra. Ini salah. Namun, mereka yang lolos dari penghancuran 
Lemuria oleh bencana alam, dan dengan demikian berlatar belakang 
Lemurian, melanjutkan pembelajaran / pengajaran mereka di lokasi mulai dari 
Amerika Selatan Anda hingga Amerika, seperti yang Anda ketahui, dan 
melanjutkan apa yang ada pada waktu itu jembatan yang tidak ada lagi. Ada 
yang disebut Rusia. . . [pita berakhir] 

21.25 PENANYA: Hanya untuk menyegarkan pikiran saya saja: berapa tahun yang 
lalu Lemuria menderita musibahnya? 

RA: Saya Ra. Ini kira-kira lima puluh ribu [50.000] tahun Anda yang lalu. 
Asal usulnya sekitar lima tiga, lima puluh tiga ribu [53.000] tahun Anda yang 
lalu, kerusakannya diselesaikan dalam siklus kecil terakhir dari siklus master 
pertama. 

21.26 PENANYA: Apakah Anda bermaksud mengatakan siklus utama atau master? 

RA: Saya Ra. Kompleks getaran bunyi yang tepat adalah siklus utama. 

21.27 PENANYA: Terima kasih. Lalu apakah akhir dari siklus besar pertama ini ada 
hubungannya dengan penghancuran Lemuria, atau apakah kehancuran ini 
terjadi pada akhir siklus itu? 

RA: Saya Ra. Ada pertemuan energi pada akhir dari siklus utama. Ini 
mendorong apa yang merupakan penyesuaian tak terhindarkan dalam 
pergerakan permukaan bola planet Anda. 

21.28 PENANYA: Terima kasih banyak. Saya minta maaf karena begitu bodoh 
dalam mengajukan pertanyaan saya, tetapi hal ini jelas bagi saya. Terima kasih. 

Lalu dalam siklus besar 25.000 tahun kedua, adakah peradaban besar yang 
berkembang? 

RA: Saya Ra. Dalam arti kebesaran teknologi, tidak ada masyarakat besar 
selama siklus ini. Ada beberapa kemajuan di antara orang-orang Deneb yang 
telah memilih untuk menjelma sebagai badan dalam apa yang Anda sebut 
Cina. 

Ada langkah-langkah positif yang tepat dalam mengaktifkan kompleks energi 
sinar-hijau di banyak bagian dari lingkungan planet Anda termasuk Amerika, 
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benua yang Anda sebut Afrika, pulau yang Anda sebut Australia, dan yang 
Anda kenal sebagai India, serta berbagai orang-orang yang tersebar. 

Tak satu pun dari ini menjadi apa yang Anda sebut hebat sebagai kebesaran 
Lemuria atau Atlantis yang diketahui oleh Anda karena pembentukan 
kompleks sosial yang kuat dan dalam kasus Atlantis, pemahaman teknologi 
yang sangat hebat. 

Namun, di daerah Amerika Selatan dari lingkungan planet Anda, seperti yang 
Anda tahu, tumbuh distorsi getaran yang besar terhadap cinta. Entitas-entitas 
ini dapat dipanen pada akhir siklus utama kedua tanpa pernah membentuk 
kompleks sosial atau teknologi yang kuat. 

Ini akan menjadi pertanyaan terakhir dalam penyelesaian sesi ini. Apakah ada 
pertanyaan yang dapat kami jawab dengan cepat sebelum kami tutup, karena 
instrumen ini agak habis? 

21.29 PENANYA: Saya hanya ingin meminta maaf atas sedikit kebingungan di 
pihak saya dalam menjalankan 25.000 tahun kedua ini. 

Saya hanya ingin bertanya apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membuat 
instrumen lebih nyaman? Kami berharap akan memiliki sesi kedua hari ini. 

RA: Saya Ra. Anda mungkin mengamati sedikit ketidaksejajaran antara buku, 
lilin, dan pendeknya dupa. Ini tidak signifikan, tetapi seperti yang telah kami 
katakan, efek kumulatif pada instrumen ini tidak baik. Anda sangatlah teliti. 
Adalah baik untuk melakukan sesi kedua jika instrumen malakukan olah raga 
yang tepat dan memanipulasi kompleks fisiknya. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai 



 

SESI 22 
10 FEBRUARY 1981 

22.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Sang Pencipta 
yang Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

22.1 PENANYA: Instrumen ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. 
Saya akan menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Instrumen ingin tahu 
mengapa dia mencium bau dupa pada berbagai waktu di siang hari di berbagai 
tempat? 

RA: Saya Ra. Instrumen ini telah menghabiskan seumur hidup dalam dedikasi 
terhadap layanan. Ini telah membawa instrumen ini ke nexus ruang / waktu 
dengan distorsi sadar dan tidak sadar terhadap layanan, dengan distorsi 
sadarnya berlanjut terhadap layanan melalui komunikasi. Setiap kali, seperti 
yang akan Anda katakan, ketika kami melakukan pekerjaan ini, distorsi 
getaran kompleks sosial-memori- kami terakit/menyatu lebih erat dengan 
distorsi bawah sadar instrumen ini akan layanan. Dengan demikian kami 
menjadi bagian dari kompleks getaran instrumen ini dan ia menjadi bagian 
dari kami. Ini terjadi pada tingkat bawah sadar, tingkat di mana pikiran telah 
turun ke akar kesadaran yang Anda sebut kosmik. 

Instrumen ini tidak secara sadar menyadari perubahan lambat penyatuan 
kompleks getaran ini. Namun, ketika dedikasi pada kedua level berlanjut, dan 
pekerjaan ini berlanjut, ada sinyal yang dikirim dari bawah sadar secara 
simbolis. Karena instrumen ini sangat tajam dalam indra penciumannya, 
asosiasi ini berlangsung tanpa disadari, dan bentuk pikiran dari bau ini 
disaksikan oleh si entitas. 

22.2 PENANYA: Kedua, dia ingin tahu mengapa dia merasa lebih sehat sekarang 
setelah dia melakukan sesi ini. Dia umumnya merasa lebih sehat seiring 
berjalannya waktu. 

RA: Saya Ra. Ini adalah fungsi dari kehendak bebas entitas. Entitas ini, selama 
bertahun-tahun, telah berdoa dengan satu set kompleks getaran suara tertentu 
sebelum membuka ketika berkomunikasi. Sebelum kondisi trance tercapai, 
doa ini tetap berada dalam bagian sadar dari kompleks pikirannya dan, 
meskipun ini membantu, namun tidak seefektif konsekuensi dari doa ini, 
seperti yang Anda sebut kompleks suara bergetar ini, yang kemudian masuk 
langsung ke tingkat bawah sadar, sehingga secara lebih kritis mempengaruhi 
komunikasi dari kompleks spiritualnya. 
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Juga, entitas ini telah mulai, karena pekerjaan ini, menerima keterbatasan-
keterbatasan tertentu yang ditetapkan dalam dirinya dan mengatur 
(menyiapkan diri sebagai) panggung untuk layanan seperti yang sekarang 
dilakukan. Ini juga merupakan bantuan yang menyelaraskan kembali distorsi 
kompleks fisiknya sehubungan dengan rasa sakit. 

22.3 PENANYA: Terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk 
menjernihkan akhir siklus kedua, siklus besar kedua. Dan kemudian kita akan 
melanjutkan ke siklus ketiga dan yang terakhir. 

Bisakah Anda ceritakan tentang rentang hidup, rata-rata saja, pada akhir siklus 
utama kedua? 

RA: Saya Ra. Pada akhir dari siklus besar kedua, rentang hidup adalah seperti 
yang Anda tahu, di antara orang-orang yang secara geografis terisolasi, dengan 
variasi tertentu, (mereka) lebih selaras dengan energi cerdas dan lebih tidak 
suka berkelahi. 

22.4 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya panjangnya. . . rentang rata-
rata, dalam beberapa tahun, pada akhir siklus utama kedua? 

RA: Saya Ra. (Angka) rata-rata mungkin menyesatkan. Lebih tepatnya, banyak 
yang berumur sekitar tiga puluh lima hingga empat puluh tahun Anda dalam 
satu inkarnasi, dengan kemungkinan bisa, yang dianggap tidak normal, 
mendekati seratus tahun Anda. 

22.5 PENANYA: Maka bisakah Anda memberi saya— Dapatkah saya berasumsi, 
kemudian, bahwa penurunan drastis dari masa hidup 700 tahun menjadi 
kurang dari seratus tahun selama periode 25.000 tahun kedua ini adalah 
karena intensifikasi dari sebuah. . . dari kondisi kurangnya layanan kepada 
orang lain? Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Pada akhir siklus kedua, Hukum Tanggung 
Jawab mulai diberlakukan dengan meningkatnya kemampuan entitas dalam 
memahami pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari dalam kepadatan ini. 
Dengan demikian, para entitas telah menemukan banyak cara dalam 
menunjukkan sifatnya yang suka berperang, tidak hanya sebagai suku atau apa 
yang Anda sebut negara, tetapi juga dalam hubungan pribadi, masing-masing 
diri dengan diri lain: konsep barter dalam banyak kasus memberi jalan kepada 
konsep uang; juga, konsep kepemilikan telah memenangkan pengaruh atas 
konsep non-kepemilikan atas dasar individu atau kelompok. 

Setiap entitas, kemudian, ditawari banyak cara yang lebih halus untuk 
menunjukkan layanan kepada orang lain atau layanan kepada diri sendiri, 
dengan distorsi memanipulasi orang lain. Karena setiap pelajaran dipahami, 
pelajaran berbagi, memberi, menerima dengan bebas berterima kasih — setiap 
pelajaran bisa juga ditolak dalam praktiknya. 
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Tanpa menunjukkan buah dari pembelajaran/pengajaran seperti itu maka 
rentang hidup menjadi sangat berkurang, karena prinsip-prinsip 
kehormatan/tugas tidak diterima. 

22.6 PENANYA: Apakah rentang hidup yang pendek ini akan membantu entitas, 
dengan cara bagaimanapun sehingga ia akan memiliki lebih banyak waktu di 
antara inkarnasi untuk meninjau kesalahannya, atau akankah rentang hidup 
yang lebih pendek ini menghambatnya? 

RA: Saya Ra. Keduanya benar. Perpendekan masa hidup adalah distorsi dari 
Hukum Kesatuan yang menunjukkan bahwa entitas tidak menerima 
pengalamannya seintensif dari apa yang mungkin dapat ditanggungnya. Ini 
hanya berlaku pada tingkat individu dan tidak mempengaruhi kompleks 
planet atau sosial. 

Dengan demikian masa hidup yang singkat adalah karena perlunya 
menghilangkan entitas dari intensitas pengalaman, yang terjadi ketika 
kebijaksanaan dan cinta, setelah ditolak, direfleksikan kembali ke dalam 
kesadaran Sang Pencipta tanpa diterima sebagai bagian dari diri, ini kemudian 
menyebabkan entitas memiliki kebutuhan untuk penyembuhan dan banyak 
evaluasi inkarnasi. 

Kekeliruan terletak pada kebenaran bahwa, mengingat keadaan yang tepat, 
inkarnasi yang jauh lebih lama dalam ruang / waktu Anda sangat membantu 
untuk melanjutkan pekerjaan intensif ini sampai pada pencapaian kesimpulan 
yang diperoleh melalui proses katalistik. 

22.7 PENANYA: Anda berbicara tentang kelompok Amerika Selatan yang dapat 
dipanen pada akhir siklus kedua. Berapa lama rentang hidup rata-rata mereka 
di akhir siklus kedua? 

RA: Saya Ra. Kelompok yang terisolasi ini telah mencapai rentang hidup yang 
membentang ke atas menuju rentang kehidupan 900 tahun yang sesuai 
dengan kepadatan ini. 

22.8 PENANYA: Maka saya mengasumsikan tindakan planet yang kami alami 
sekarang, yang memperpendek, tampaknya, semua rentang kehidupan di sini, 
tidak cukup kuat pada waktu itu untuk mempengaruhi mereka dan 
mempersingkat masa hidup mereka. Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Adalah baik untuk mengingat bahwa pada saat itu 
nexus besarnya isolasi pada ruang/waktu adalah mungkin. 

22.9 PENANYA: Kira kira berapa banyak orang yang menghuni bumi secara total 
pada waktu itu; yaitu, inkarnasi fisik pada suatu waktu? 

RA: Saya Ra. Saya berasumsi bahwa Anda berniat untuk menanyakan jumlah 
kompleks pikiran / tubuh / roh yang berinkarnasi pada akhir siklus utama 
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kedua, jumlah ini sekitar tiga empat lima, oh oh oh, tiga ratus empat puluh 
lima ribu [345.000] entitas . 

22.10 PENANYA: Kira-kira berapa banyak yang dapat dipanen dari jumlah total 
itu? 

RA: Saya Ra. Ada sekitar seratus lima puluh [150] entitas yang dapat dipanen. 

22.11 PENANYA: Jumlah yang kecil. Kemudian saat siklus berikutnya dimulai. . . 
Apakah entitas ini tetap bekerja di planet ini? 

RA: Saya Ra. Entitas-entitas ini dikunjungi oleh Konfederasi dan menjadi 
keinginan mereka untuk tetap membantu ke kesadaran planet. Ini benar. 

22.12 PENANYA: Jenis kunjungan apa yang dilakukan Konfederasi ke grup yang 
terdiri dari 150 entitas ini? 

RA: Saya Ra. (Mereka) muncul sebagai cahaya yang membawa apa yang bisa 
disebut tameng cahaya. Mereka berbicara tentang kesatuan dan 
ketidakterbatasan dari semua ciptaan dan hal-hal yang menunggu mereka 
ketika siap dipanen. Itu digambarkan dalam kata-kata emas keindahan cinta 
yang dijalani. Mereka kemudian memungkinkan hubungan telepati untuk 
secara progresif menunjukkan bagi mereka yang tertarik dengan masalah 
masalah yang ada di kepadatan ketiga ketika melihatnya sebagai kompleks 
planet. Kemudian pergi. 

22.13 PENANYA: Dan apakah semua entitas ini kemudian memutuskan untuk 
tinggal dan membantu selama siklus 25.000 tahun berikutnya? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Dalam sebuah kelompok mereka tinggal. Ada orang-
orang yang terkait dengan budaya ini yang tidak tinggal. Namun, mereka 
tidak dapat dipanen juga, dan karena itu, mulai dari yang paling tinggi, akan 
kami katakan, dari sub-oktaf kepadatan ketiga, yang mengulangi di kepadatan 
ini. Banyak dari mereka yang memiliki sifat penuh kasih bukanlah 
pengembara tetapi mereka yang berasal dari siklus kedua ini. 

22.14 PENANYA: Apakah semua entitas ini masih bersama kita dalam siklus ini? 

RA: Saya Ra. Entitas yang mengulangi siklus utama kepadatan ketiga, dalam 
beberapa kasus, telah dapat pergi. Entitas-entitas ini telah memilih untuk 
bergabung dengan saudara dan saudari mereka, seperti yang Anda sebut entitas 
ini. 

22.15 PENANYA: Apakah ada nama entitas yang kita ketahui dari masa lalu sejarah 
kita? Itu muncul sebagai makhluk yang berinkarnasi yang kita temukan dalam 
sejarah kita? 

RA: Saya Ra. Yang dikenal sebagai kompleks getaran suara, Saint Augustine, 
memiliki sifat seperti itu. Yang dikenal sebagai Santo Teresa dari sifat seperti 
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itu. Yang dikenal sebagai Santo Fransiskus dari Assisi dari sifat seperti itu. 
Entitas-entitas ini, yang memiliki latar belakang monastik, sebagaimana Anda 
menyebutnya, menemukan inkarnasi dalam jenis suasana yang sama yang 
sesuai untuk pembelajaran lebih lanjut. 

22.16 PENANYA: Nah, setelah siklus berakhir 25.000 tahun yang lalu, apa reaksi 
Konfederasi terhadap kurangnya panen? 

RA: Saya Ra. Kami menjadi khawatir. 

22.17 PENANYA: Apakah ada tindakan yang diambil segera, atau apakah Anda 
menunggu panggilan? 

RA: Saya Ra. Dewan Saturnus bertindak hanya mengizinkan masuk ke dalam 
kepadatan ketiga bagi kompleks pikiran / tubuh / roh dari kepadatan ketiga, 
bukan pengembara, yakni mereka yang mencari pengalaman kepadatan ketiga 
lebih lanjut. Ini dilakukan secara acak sehingga kehendak bebas tidak akan 
dilanggar, karena belum ada panggilan. 

22.18 PENANYA: Apakah tindakan selanjutnya akan diambil oleh Konfederasi 
ketika ada panggilan? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

22.19 PENANYA: Siapa, atau kelompok apa, yang dapat menghasilkan panggilan 
ini, dan tindakan apa yang diambil oleh Konfederasi? 

RA: Yang memanggil adalah orang-orang Atlantis. Panggilan ini adalah untuk 
apa yang Anda sebut pemahaman dengan distorsi ke arah membantu orang 
lain. Tindakan yang diambil adalah apa yang Anda ikuti saat ini: impresi 
informasi melalui saluran, sebagaimana Anda menyebutnya. 

22.20 PENANYA: Apakah ini panggilan pertama pada saat sebelum Atlantis 
menjadi maju secara teknologi? 

RA: Saya Ra. Ini pada dasarnya benar. 

22.21 PENANYA: Lalu apakah kemajuan teknologi Atlantis datang karena 
panggilan ini? Saya berasumsi panggilan itu dijawab untuk membawakan 
mereka Hukum Persatuan dan Hukum Cinta sebagai distorsi dari Hukum 
Kesatuan, tetapi apakah mereka juga kemudian mendapatkan informasi 
teknologi yang menyebabkan mereka tumbuh menjadi masyarakat yang sangat 
berteknologi seperti itu? 

RA: Saya Ra. Tidak pada awalnya. Kira-kira pada waktu yang sama ketika kita 
pertama kali muncul di langit di atas Mesir dan berlanjut setelahnya, entitas 
lain dari Konfederasi muncul kepada orang-orang Atlantis yang telah 
mencapai tingkat pemahaman filosofis, bisa jadi Kami menyalahgunakan kata 
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ini, yang sejalan dengan komunikasi untuk mendorong dan menginspirasi 
untuk mempelajari misteri persatuan. 

Namun halnya, permintaan yang dibuat berkaitan dengan penyembuhan dan 
pemahaman lainnya, informasi disampaikan berkaitan dengan kristal dan 
pembangunan piramida serta kuil, seperti yang Anda sebut, yang terkait untuk 
pelatihan. 

22.22 PENANYA: Apakah pelatihan ini merupakan jenis pelatihan inisiasi yang 
sama dengan yang dilakukan dengan orang Mesir? 

RA: Saya Ra. Pelatihan ini berbeda karena kompleks sosialnya lebih, harus kita 
katakan, canggih dan kurang kontradiktif juga kurang biadab dalam cara 
berpikirnya. Oleh karena itu kuil-kuil itu adalah kuil-kuil pembelajaran dan 
bukannya upaya yang dilakukan untuk benar-benar memisahkan dan 
meletakkan penyembuh diatas alas. 

22.23 PENANYA: Lalu apakah ada yang kami sebut para imam yang terlatih dalam 
kuil-kuil ini? 

RA: Saya Ra. Anda tidak akan menyebut mereka imam dalam artian 
membujang, ketaatan, atau kemiskinan. Mereka adalah imam dalam arti 
mereka yang mengabdikan diri untuk belajar. 

Kesulitan-kesulitan menjadi jelas ketika mereka yang terlatih dalam 
pembelajaran ini mulai mencoba menggunakan kekuatan kristal untuk hal-hal 
selain penyembuhan, karena mereka terlibat tidak hanya dengan pembelajaran 
tetapi menjadi terlibat dengan apa yang Anda sebut struktur pemerintahan. 

22.24 PENANYA: Apakah semua informasi yang diberikan kepada mereka melalui 
cara Anda memberikan informasi kami sekarang, melalui instrumen seperti 
instrumen ini? 

RA: Saya Ra. Ada kunjungan dari waktu ke waktu tetapi tidak ada yang 
penting dalam, harus kita katakan, perjalanan sejarah peristiwa dalam 
ruang/waktu Anda. 

22.25 PENANYA: Apakah perlu bagi mereka untuk memiliki kompleks sosial 
terpadu agar kunjungan-kunjungan ini terjadi? Kondisi apa itu. . . Saya 
katakan, kondisi apa yang diperlukan agar kunjungan ini terjadi? 

RA: Saya Ra. Syaratnya adalah dua: pemanggilan sekelompok orang yang 
(jumlahnya) kuadrat terhadap ereka yang secara terpadu berlawanan yakni 
mereka yang tidak mau mencari atau belajar; persyaratan kedua, kenaifan 
relatif dari anggota-anggota Konfederasi yang merasa bahwa transfer informasi 
secara langsung akan bermanfaat bagi Atlantis seperti halnya bagi entitas 
Konfederasi. 
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22.26 PENANYA: Saya mengerti. Apa yang Anda katakan adalah entitas 
Konfederasi yang naif ini memiliki hal yang sama terjadi pada mereka di masa 
lalu, sehingga mereka melakukan hal yang sama untuk entitas Atlantis. Apakah 
ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Kami mengingatkan Anda bahwa kami adalah salah 
satu anggota naif Konfederasi itu dan masih berusaha untuk memulihkan 
kerusakan yang menjadi tanggung jawab kami. Oleh karena itu, adalah tugas 
dan kehormatan kami untuk melanjutkan dengan rakyat Anda, sampai semua 
jejak distorsi pengajaran / pembelajaran kami diterima oleh distorsi distorsi 
yang berlawanan dan keseimbangan dicapai. 

22.27 PENANYA: Saya mengerti. Kini saya akan nyatakan penggambaran yang saya 
miliki sekarang tentang Atlantis, dan Anda dapat memberi tahu saya jika saya 
benar. 

Kami memiliki kondisi di mana sejumlah besar entitas Atlantis telah mulai 
setidaknya condong ke arah Hukum Kestauan dan menjalankan Hukum 
Kesatuan dalam panggilan mereka supaya didengar oleh Konfederasi. 
Panggilan ini didengar karena, menggunakan Hukum Kuadrat, yang 
mengalahkan oposisi entitas Atlantis yang tidak memanggil. Konfederasi 
kemudian menggunakan saluran seperti yang kita gunakan sekarang untuk 
komunikasi dan juga melakukan kontak langsung, tetapi ini ternyata 
merupakan kesalahan karena diselewengkan oleh beberapa entitas Atlantis. 
Apakah ini benar? 

RA: Ini benar dengan satu pengecualian. Hanya ada satu hukum. Itu adalah 
Hukum Kesatuan. Undang-undang lain yang disebut adalah distorsi dari 
hukum ini, beberapa di antaranya mendasar dan yang paling penting agar 
kemajuan dipahami. Namun, adalah baik bahwa masing-masing yang disebut 
hukum, yang juga kita sebut "jalan," dipahami sebagai distorsi daripada 
hukum. Tidak ada multiplisitas dengan Hukum Kesatuan. 

Ini akan menjadi pertanyaan terakhir dalam jangka waktu kerja ini. Tolong 
tanyakan sekarang. 

22.28 PENANYA: Apa itu — satu-satunya pertanyaan yang akan saya tanyakan, 
yang bisa saya pikirkan adalah — Bisakah Anda memberi saya rentang hidup 
rata-rata populasi Atlantis? 

RA: Saya Ra. Rentang hidup rata-rata, seperti yang telah kami katakan 
sebelumnya, menyesatkan. Orang-orang Atlantis, pada bagian awal 
pengalaman budaya mereka, terbiasa dengan masa hidup dari tujuh puluh [70] 
hingga seratus empat puluh [140] tahun, ini, tentu saja, perkiraan. Karena 
meningkatnya hasrat akan kekuasaan, masa kehidupan menurun dengan cepat 
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pada tahap-tahap akhir peradaban ini, dan dengan demikian informasi 
penyembuhan dan peremajaan diminta. 

Apakah Anda memiliki pertanyaan singkat sebelum kami tutup? 

22.29 PENANYA: Apakah ada cara agar kita dapat membuat instrumen lebih 
nyaman atau apa pun yang bisa kita lakukan untuknya? 

RA: Saya Ra. Instrumennya bagus. Agak kurang mudah untuk 
mempertahankan kontak yang jelas selama waktu ketika beberapa atau salah 
satu entitas dalam lingkaran kerja ini adalah atau tidak sepenuhnya sadar. 
Kami meminta entitas di lingkaran menyadari bahwa energi mereka 
bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas kontak ini. Kami berterima kasih 
atas ketelitian Anda dalam bertanya.1 

Saya Ra. Sangat menyenangkan meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya 
Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam 
kuasa dan kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 

                                                
1 Ada seorang pengunjung yang hadir untuk sesi ini yang berbaring di lantai untuk bermeditasi 

dan kemudian tertidur. 
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11 FEBRUARI 1981 

23.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang. 

23.1 PENANYA: Anda kemarin berbicara tentang kontak pertama yang dibuat 
oleh Konfederasi yang terjadi selama Siklus Utama Ketiga kami. Anda 
menyatakan bahwa Anda muncul di langit, diatas Mesir dan pada kira kira 
seputaran waktu yang sama, kalian juga memberikan bantuan pertama kali 
kepada masyarakat Atlantis. Dapatkah Anda memberi tahu saya mengapa 
Anda pergi ke Mesir dan bagaimana orientasi sikap Anda juga pemikiran Anda 
ketika Anda pertama kali datang di Mesir? 

RA: Saya Ra. Pada waktu yang Anda maksud diatas, kebanyakan orang-orang 
saat itu menyembah dewa matahari yang berkepala elang, yang Anda kenal 
sebagai kompleks suara bergetar, "Horus." Kompleks suara bergetar ini telah 
diambil dari kompleks suara bergetar lainnya untuk menyebut objek pemujaan 
Matahari, yang kemudian terwakili ke dalam beberapa bentuk distorsi. 

Kami tertarik untuk meluangkan waktu, seperti yang Anda sebut, memindai 
(mencari) orang-orang yang berminat serius, sebesar (minat kami) dalam 
mencari dan membantu meluruskan tanpa pelencengan. Kami menemukan 
bahwa pada waktu itu kompleks sosial masyarakat Mesir cukup kontradiktif 
dengan apa yang disebut kepercayaan religius-nya, oleh karena itu, tidak ada 
seruan yang selaras dengan getaran kami. Maka, pada waktu itu, 
sepengetahuan anda adalah kira-kira delapan belas ribu [18.000] yang lalu, 
kami meninggalkan mereka tanpa ada tindakan apa apa. 

23.2 PENANYA: Anda kemarin menyatakan bahwa Anda muncul di langit di atas 
Mesir pada waktu itu. Apakah entitas Mesir dapat melihat Anda di langit 
mereka? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

23.3 PENANYA: Apa yang mereka lihat, dan bagaimana ini mempengaruhi sikap 
mereka? 

RA: Saya Ra. Mereka melihat apa yang akan Anda sebut sebagai pesawat 
berbentuk lonceng (UFO) bertenaga kristal. Ini tidak memengaruhi mereka 
karena keyakinan mereka yang teguh bahwa banyak hal menakjubkan terjadi 
sebagai bagian dari dunia yang normal, seperti yang Anda sebut itu, di mana 
banyak dewa memiliki kontrol yang kuat atas peristiwa supernatural. 
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23.4 PENANYA: Apakah Anda punya alasan untuk bisa terlihat oleh mereka 

daripada tidak? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

23.5 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya alasannya? 

RA: Saya Ra. Kami mengizinkan visibilitas karena tidak ada bedanya. 

23.6 PENANYA: Saya mengerti. Jadi sejatinya Anda tidak menghubungi mereka 
saat itu. Bisakah Anda jelaskan dengan menjawab pertanyaan yang sama diatas 
pada kedatangan kedua Anda? 

RA: Saya Ra. Upaya selanjutnya kami perpanjang. Itu terjadi selama periode 
waktu tertentu. Inti dari upaya kami adalah keputusan yang kami ambil 
karena ada panggilan yang cukup untuk mencoba hidup di antara umat Anda 
sebagai saudara. 

Kami utarakan rencana ini di hadapan Dewan Saturnus, menawarkan diri 
kami sebagai pengembara yang berorientasi untuk membantu dan melayani 
dengan cara mendarat langsung di bidang dalam (inner planes) tanpa proses 
inkarnasi/kelahiran. Jadi kami muncul, atau terwujud dalam bentuk kompleks 
fisik-kimiawi semirip mungkin dengan sifat alami kami. Upaya untuk muncul 
sebagai saudara ini, yang kemudian dalam waktu tertentu menjadi guru 
mengenai Hukum Kesatuan, muncul karena memang ada getaran minat yang 
semakin kuat di tubuh matahari yang selaras dengan distorsi khusus kami. 

Setelahnya, kami menemukan bahwa untuk setiap kata yang kami ucapkan, 
ada tiga puluh kesan yang muncul, yang membingungkan para entitas yang 
kami layani. Maka dalam periode yang singkat, kami melepaskan diri dari para 
entitas ini dan menghabiskan banyak waktu untuk mencoba memahami cara 
terbaik untuk membantu mereka yang telah kami tawarkan dengan cinta / 
cahaya. 

Orang-orang yang berhubungan dengan kami, yakni mereka yang secara 
geografis Anda kenal sebagai Atlantis, telah memahami potensi penyembuhan 
dengan menggunakan entitas berbentuk piramida. Dengan 
mempertimbangkan hal ini, juga menyesuaikan dengan perbedaan-perbedaan 
dari dua budaya tersebut, sebagaimana Anda menyebutnya, kami menghadap 
lagi ke hadapan Dewan Saturnus dan menawarkan rencana ini kepada Dewan 
sebagai bentuk bantuan dalam bidang penyembuhan dan perpanjangan umur 
para mereka yang berada di daerah yang Anda kenal sebagai Mesir itu. Dengan 
cara ini kami berharap dapat memfasilitasi proses pembelajaran serta 
menawarkan filsafat yang mengartikulasikan Hukum Kesatuan. Lagi-lagi 
Dewan menyetujui. 
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Kira-kira sebelas ribu [11.000] tahun Anda yang lalu, kami masuk, melalui 
bentuk pemikiran, — kami sedang memperbaiki instrumen ini. Kita 
terkadang mengalami kesulitan karena vitalitas yang rendah (instrumen ini). – 
Kira-kira delapan lima nol nol [8.500] tahun yang lalu, setelah 
mempertimbangkan konsep-konsep ini dengan hati-hati. Lalu kami kembali, 
tanpa pernah berpikir, ke arah bentuk pemikiran dari kompleks getaran planet 
Anda dan mempertimbangkan selama beberapa tahun Anda, ketika Anda 
mengukur waktu, bagaimana cara tepat membangun struktur ini. 

Yang pertama, Piramida Besar, terbentuk kira-kira enam ribu [6.000] tahun 
Anda yang lalu. Kemudian, secara berurutan, setelah pelaksanaan dengan 
pikiran dalam pembangunan arsitektur Piramida Besar, (kemudian) 
penggunaan lebih banyak, akan kita katakan, bahan lokal atau bumi daripada 
bahan bentuk pikiran untuk membangun struktur piramida lainnya. Ini terus 
berlanjut selama kira-kira seribu lima ratus [1.500] tahun Anda. 

Sementara itu, informasi tentang inisiasi dan penyembuhan oleh kristal 
diberikan. Yang dikenal sebagai "Akhenaten" dapat memahami informasi ini 
tanpa distorsi yang signifikan dan, untuk sementara waktu, akan kami 
katakan, bolak balik ke langit dan bumi untuk terus memohon Hukum 
Kesatuan dan mengingatkan para imam dari struktur (pemerintahannya) 
untuk tetap sesuai dengan distorsi inisiasi dan penyembuhan yang berdasar 
pada welas asih yang sejati. Ini tidak bertahan lama. 

Begitu entitas mengalami dissolusi fisik dari kepadatan ketiga Anda, seperti 
yang telah kami katakan sebelumnya, ajaran kami menjadi cepat 
terlencengkan, struktur kami sekali lagi kembali digunakan hanya untuk apa 
yang disebut "bangsawan", atau mereka yang berdistorsi terhadap kekuasaan. 

23.7 PENANYA: Ketika Anda berbicara tentang piramida penyembuhan, saya 
berasumsi bahwa penyembuhan utama adalah untuk pikiran. Apakah ini 
benar? 

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Penyembuhan, jika ingin diefektifkan, harus 
menjadi corong tanpa distorsi signifikan terhadap instreaming yang ada 
melalui kompleks spiritual ke dalam pohon pikiran. Ada bagian dari pikiran 
ini yang menghalangi energi yang mengalir ke kompleks tubuh. Dalam setiap 
kasus, di setiap entitas, penyumbatan-penyumbatan bisa berbeda. 

Namun, pertama-tama, perlu untuk mengaktifkan pusat pusat atau kumparan 
saluran spiritual. Lalu apakah penyumbatan itu dari spiritual ke mental, atau 
dari mental ke fisik, atau apakah itu hanya trauma acak dan murni fisik, 
penyembuhan kemudian dapat dilakukan. 
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23.8 PENANYA: Ketika Anda mulai membangun piramida di Giza menggunakan 

pemikiran, apakah Anda pada saat itu berhubungan dengan inkarnasi orang 
Mesir, dan apakah mereka juga ikut mengamati bangunan ini? 

RA: Saya Ra. Pada saat itu kami tidak melakukan kontak dekat dengan entitas 
yang berinkarnasi pada bidang Anda. Kami menanggapi setiap panggilan 
umum akan energi yang cukup di lokasi tertentu untuk mendapat tindakan. 
Kami mengirimkan pikiran kepada semua orang yang mencari informasi kami. 

Munculnya piramida merupakan kejutan luar biasa. Namun, itu dirancang 
dengan cermat dengan bertepatan dengan inkarnasi dari seorang yang dikenal 
sebagai arsitek hebat. Entitas ini kemudian dianggap sebagai dewa, sebagian 
karena kejadian ini. 

23.9 PENANYA: Apa nama yang mereka berikan kepada dewa ini? 

RA: Saya Ra. Dewa ini memiliki getaran suara kompleks Imhotep. 

23.10 PENANYA: Terima kasih. Kemudian sebagai keberhasilan secara keseluruhan, 
apa yang bisa Anda ceritakan tentang keberhasilan relatif dengan cara apa pun 
dari piramida ini? Saya mengerti itu. . . piramida itu mengingat tujuannya 
pada dasarnya tidak berhasil karena ia tidak menghasilkan peningkatan 
kesadaran seperti yang Anda harapkan, tetapi pasti ada beberapa keberhasilan. 
Bisakah Anda memberi tahu saya tentang itu? 

RA: Saya Ra. Kami meminta Anda untuk mengingat bahwa kami adalah 
saudara dan saudari dari Kesedihan. Ketika seseorang telah diselamatkan dari 
kesedihan itu ke visi Sang Pencipta, maka tidak ada konsep kegagalan. 

Kesulitan kami terletak pada kehormatan / tanggung jawab untuk 
memperbaiki distorsi Hukum Kesatuan yang terjadi selama upaya kami untuk 
membantu entitas ini. Distorsi ini dilihat sebagai tanggung jawab daripada 
kegagalan; sedikit yang terinspirasi untuk mencari, itulah satu-satunya alasan 
kami untuk mencoba. 

Dengan demikian, kami mungkin akan berada dalam posisi paradoks di mana 
ketika seseorang mendapat illuminasi, kami adalah apa yang Anda sebut 
sukses, dan ketika orang lain menjadi lebih sedih dan bingung, kami gagal. Ini 
adalah konsep Anda. Kami terus berupaya untuk melayani. 

23.11 PENANYA: Anda mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan ini, tetapi saya 
akan menanyakannya sekarang karena kami berada di area di mana saya pikir 
ini terjadi. Saya merasa ini adalah tugas saya untuk menanyakan pertanyaan 
ini karena Henry Puharich akan mengunjungi saya akhir bulan ini. Apakah 
entitas ini terlibat dalam saat-saat yang baru saja Anda bicarakan? 

RA: Saya Ra. Anda cukup benar dalam asumsi Anda bahwa kami tidak dapat 
berbicara mengenai entitas Henry sama sekali. Jika Anda akan 
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mempertimbangkan distorsi entitas ini sehubungan dengan apa yang Anda 
sebut "bukti", Anda akan memahami / memahami kesulitan kami. 

23.12 PENANYA: Saya berasumsi sebelum saya mengajukan pertanyaan bahwa itu 
akan menjadi jawabannya. Saya hanya memintanya demi keuntungannya 
karena dia ingin saya melakukannya. 

Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi pada Akhenaten setelah kematian 
fisiknya? 

RA: Saya Ra. Entitas ini kemudian dimasukkan melalui serangkaian 
penyembuhan dan peninjauan pengalaman inkarnasional yang sesuai untuk 
pengalaman kepadatan ketiga. Entitas ini agaknya berada dalam distorsi 
kekuasaan yang diperbaiki oleh pengabdian yang besar pada Hukum 
Kesatuan. Entitas ini dengan demikian memutuskan untuk memasuki 
serangkaian inkarnasi dimana ia tidak memiliki distorsi terhadap kekuasaan. 

23.13 PENANYA: Terima kasih. Dapatkah Anda memberi tahu saya berapa rentang 
hidup rata-rata pada masa Akhenaten, untuk orang Mesir? 

RA: Saya Ra. Masa hidup rata-rata orang-orang ini adalah sekitar tiga puluh 
lima hingga lima puluh tahun Anda. Ada banyak, apa yang Anda sebut, 
penyakit yang sifatnya kompleks secara fisik. 

23.14 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya alasan untuk penyakit ini? Saya 
pikir saya sudah tahu, tetapi saya pikir mungkin bagus untuk buku ini 
menyatakan saat ini. 

RA: Saya Ra. Ini, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, tidak terlalu 
informatif sehubungan dengan Hukum Kesatuan. Namun, tanah yang Anda 
kenal sebagai Mesir pada waktu itu sangat barbar dalam kondisi 
kehidupannya, sebagaimana Anda menyebutnya. Sungai yang Anda sebut Nil 
diizinkan untuk banjir dan surut, sehingga menyediakan lahan subur untuk 
berkembang biaknya penyakit yang mungkin dibawa oleh serangga. Juga, 
proses persiapan bahan makanan memungkinkan penyakit terbentuk. Juga, 
ada kesulitan dalam banyak kasus dengan sumber air, dan air yang diambil 
menyebabkan penyakit karena organisme di dalamnya. 

23.15 PENANYA: Saya benar-benar mempertanyakan lebih banyak penyebab dasar 
penyakit daripada mekanisme penularannya. Saya akan kembali ke akar atau 
pemikiran yang menciptakan kemungkinan penyakit ini. Bisakah Anda 
memberi tahu saya secara singkat jika saya benar dalam mengasumsikan bahwa 
pengurangan pemikiran secara umum dalam waktu yang lama di planet bumi 
sehubungan dengan pemahaman akan Hukum Kesatuan menciptakan kondisi 
di mana ini, apa yang kita sebut, penyakit dapat berkembang? Apakah ini 
benar? 
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RA: Saya Ra. Ini benar dan perseptif. Anda, sebagai penanya, mulai 
menembus diluar ajaran. 

Akar penyebab dalam masyarakat khusus ini bukanlah tindakan yang suka 
berperang — meskipun ada kecenderungan, akan tetapi — tetapi lebih 
merupakan pembentukan sistem uang dan perdagangan yang sangat aktif serta 
pengembangan kecenderungan-kecenderungan itu terhadap keserakahan dan 
kekuasaan; dengan demikian, memperbudak entitas oleh entitas lain dan 
menyalahpahami keberadaan Sang Pencipta dalam setiap entitas. 

23.16 PENANYA: Terima kasih. Sekarang, saya mengerti, jika saya benar, bahwa 
kontak di Amerika Selatan juga dibuat. Bisakah Anda memberi tahu saya 
tentang. . . kira-kira dengan pertanyaan yang sama yang saya tanyakan 
mengenai kontak Anda, sehubungan dengan sikap atau. . . tentang kontak itu 
sendiri, dan konsekuensinya, dan rencana untuk kontak tersebut, dan 
mengapa yang dihubungi adalah orang-orang Amerika Selatan? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari sesi ini. Entitas 
yang berjalan di antara orang-orang di benua Amerika Selatan Anda dikontak 
oleh karena adanya keinginan yang sama pada sebagian entitas di dalamnya 
untuk mempelajari manifestasi matahari. Mereka menyembah sumber cahaya 
dan kehidupan ini. 

Dengan demikian, entitas-entitas ini dikunjungi oleh makhluk-makhluk 
cahaya yang tidak seperti kami. Instruksi diberikan, dan mereka lebih diterima 
dan kurang terdistorsi daripada (ajaran) kami. Entitas itu sendiri mulai 
membangun serangkaian kota bawah tanah dan tersembunyi termasuk 
struktur-struktur piramida. 

Piramida-piramida ini agak berbeda dari desain yang telah kami buat. Namun, 
ide-ide orisinilnya sama, yakni dengan penambahan keinginan, atau niat, 
sebagai tempat meditasi dan istirahat, tempat untuk merasakan kehadiran 
Sang Pencipta Yang Esa; Piramida-piramida ini kemudian diperuntukkan bagi 
semua orang, tidak hanya para inisiat dan mereka yang harus disembuhkan. 

Mereka meninggalkan kepadatan ini ketika diketahui bahwa rencana mereka 
kokoh dalam tujuannya dan, pada kenyataannya, telah direkam. Selama kira-
kira tiga ribu lima ratus [3.500] tahun berikutnya rencana-rencana ini, 
meskipun agak terdistorsi, mencapai keadaan yang hampir selesai dalam 
banyak aspek. 

Oleh karena itu, seperti halnya dalam semua (kasus) pemecahan karantina, 
entitas yang membantu entitas Amerika Selatan, di sepanjang Amerika Selatan 
yang Anda sebut, sebagian, Sungai Amazon, pergi ke Dewan Saturnus untuk 
meminta ijin untuk upaya kedua untuk mengoreksi distorsi yang terjadi dalam 
rencana mereka. Ini lalu diberikan, entitas ini, atau komplek memori sosial ini 
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kembali dan entitas yang dipilih sebagai pembawa pesan sekali lagi datang 
kepada masyarakat untuk memperbaiki kesalahan. 

Sekali lagi, semuanya direkam, dan entitas ini bergabung kembali dengan 
kompleks memori sosialnya dan meninggalkan langit Anda. 

Seperti dalam pengalaman kami, sebagian besar ajaran menjadi sangat sangat 
menyimpang sejauh, di kemudian hari, menjadi pengorbanan manusia 
daripada penyembuhan manusia. Dengan demikian, kompleks memori sosial 
ini juga diberikan kehormatan/tugas untuk tetap tinggal sampai distorsi-
distorsi tersebut diselesaikan dari kompleks distorsi masyarakat Anda. 

Bolehkah kami bertanya apakah ada pertanyaan yang bersifat singkat sebelum 
kami tutup? 

23.17 PENANYA: Satu-satunya pertanyaan yang saya miliki, apakah ada yang bisa 
kami lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman, dan karena Anda 
menyatakan bahwa ia tampaknya kekurangan energi, apakah mungkin untuk 
mengadakan sesi lain hari ini nanti? 

RA: Saya Ra. Semua baik-baik saja jika semua selaras. Namun, instrumen ini 
akan mendapat manfaat dari istirahat dari kondisi trance untuk periode hari 
ini. 

23.18 PENANYA: Terima kasih. 

RA: Apakah ada pertanyaan singkat lainnya? 

23.19 PENANYA: Ini adalah pertanyaan bodoh, tapi ada film berjudul Battle 
Beyond the Stars. Saya tidak tahu apakah Anda tahu atau tidak. Saya kira 
Anda tahu. Tampaknya cerita apa yang Anda beri tahu kepada kami ini 
termasuk dalam skrip-nya. Apakah ini benar? Apakah Anda tahu sesuatu 
tentang itu? 

RA: Saya Ra. Kreasi khusus dari entitas Anda ini memiliki beberapa distorsi 
terhadap Hukum Kesatuan dan skenarionya terjadi pada bidang fisik Anda. 
Ini benar. 

Saya Ra. Saya meninggalkan instrumen ini sekarang. Saya meninggalkan Anda 
masing-masing dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. 
Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian Sang 
Pencipta. Adonai. 



 

SESI 24 
15 FEBRUARI 1981 

24.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Sang Pencipta 
yang Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

24.1 PENANYA: Kami sedikit khawatir tentang kondisi fisik instrumen. Dia 
memiliki sedikit kongesti. Jika Anda dapat memberi tahu saya tentang 
kemungkinan sesi ini bisa atau tidak, saya akan sangat menghargainya. 

RA: Saya Ra. Energi vital instrumen kompleks fisik ini rendah. Sesi akan 
dipersingkat dengan tepat. 

24.2 PENANYA: Dia meminta jika mungkin bagi Anda untuk menyebabkan 
kendaraan (tubuh fisik) instrumen batuk secara berkala yang ini akan 
membantunya. Apakah ini mungkin? 

RA: Saya Ra. Harap nyatakan kembali kueri, tentukan intervalnya. 

24.3 PENANYA: Dia meminta Anda menyebabkan instrumen batuk setidaknya 
setelah setiap komunikasi. Apakah ini mungkin? 

RA: Saya Ra. Ini mungkin. [Batuk.] 

24.4 PENANYA: Terima kasih. Cara saya ingin melanjutkan buku ini adalah 
dengan mengikuti siklus 25.000 tahun terakhir yang kita jalani sekarang dan 
mungkin menyelidiki sedikit dari kondisi kepadatan keempat dan dengan 
demikian menemukan banyak tempat yang dapat kami lihat kembali dan 
menggali lebih jauh ke dalam Hukum Kesatuan. Materi pertama yang saya 
harapkan tidak terlalu dalam sehubungan dengan Hukum Kesatuan. Saya 
berharap untuk masuk ke bidang filosofis yang lebih besar dari Hukum 
Kesatuan dalam sesi yang lebih maju sehingga dapat membuat kemajuan 
materi sehingga lebih dapat dimengerti. Saya harap saya mengikuti arah yang 
benar dalam hal ini. 

Dalam sesi terakhir, Anda menyebutkan bahwa selama siklus 25.000 tahun 
terakhir ini Atlantis, Mesir, dan orang-orang di Amerika Selatan dihubungi, 
dan kemudian Para Konfederasi pergi. Saya mengerti bahwa Konfederasi tidak 
kembali untuk beberapa waktu. Bisakah Anda memberi tahu saya alasan, dan 
konsekuensi, dan sikap sehubungan dengan kontak berikutnya dengan orang-
orang di planet Bumi ini? 

RA: Saya Ra. Dalam kasus orang-orang Atlantis, peningkatan informasi yang 
diberikan telah mengakibatkan aktifitas-aktifitas yang terdistorsi ke arah 
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pertengkaran (peperangan), yang mengakibatkan malapetaka kedua Atlantis 
terakhir satu nol delapan dua satu [10.821] dari tahun-tahun Anda di masa 
lalu, sebagaimana Anda mengukur waktu Anda. 

Banyak, banyak yang mengungsi karena tindakan sosial baik di Atlantis 
maupun di daerah-daerah yang Anda sebut gurun Afrika Utara yang telah 
dilewati beberapa orang Atlantis setelah konflik pertama. Perubahan bumi 
terus berlanjut karena hal ini, apa yang Anda sebut, bom nuklir dan senjata 
kristal lainnya, yang menenggelamkan daratan besar terakhir sekitar 9.600 nol 
nol [9.600] tahun Anda yang lalu. 

Di Mesir dan Amerika Selatan, hasil-hasil eksperimen, meskipun tidak begitu 
menghancurkan, telah melenceng jauh dari niat awal Konfederasi. Jelas tidak 
hanya bagi kami tetapi juga bagi Dewan dan Para Penjaga/Wali bahwa metode 
kami tidak sesuai untuk bidang khusus ini. 

Sikap kami, dengan demikian, adalah termasuk kehati-hatian, pengamatan, 
dan upaya berkelanjutan untuk secara kreatif menemukan metode di mana 
kontak dari entitas kami dapat melayani dengan sedikit distorsi dan, di atas 
semuanya, dengan kemungkinan paling kecil untuk terjadi penyimpangan, 
atau antitesis, dari kami niat kami dalam berbagi informasi. 

24.5 PENANYA: Bisakah Anda membuat batuk instrumen? 

RA: [Batuk.] 

24.6 PENANYA: Terima kasih. Kemudian saya berasumsi bahwa Konfederasi 
menjauh dari Bumi untuk jangka waktu tertentu. Kondisi apa yang 
menciptakan kontak berikutnya yang dibuat Konfederasi? 

RA: Saya Ra. Dalam kira-kira tiga enam nol nol [3.600] dari tahun-tahun 
Anda di masa lalu, sebagaimana Anda mengukur waktu Anda, ada gelombang 
masuk dari kelompok Orion, sebagaimana Anda menyebutnya. Karena 
pengaruh negatif yang meningkat pada distorsi pemikiran dan tindakan, 
mereka dapat mulai bekerja dengan orang orang yang terkesan dari masa lalu, 
seperti yang Anda katakan, yakni bahwa mereka itu istimewa dan berbeda. 

Satu entitas dari Konfederasi, beribu-ribu tahun Anda di masa lalu, yang Anda 
sebut Yahweh, telah, dengan kloning genetik, membuat bias tertentu di antara 
bangsa-bangsa yang datang secara bertahap untuk tinggal di sekitar Mesir, 
serta di banyak, banyak tempat lain, yang telah menyebar akibat tenggelamnya 
tanah pada masa Mu. Di sini kelompok Orion menemukan tanah subur 
tempat menanam benih-benih negatif; benih-benih ini, seperti biasa, adalah 
milik elit, yang berbeda, mereka yang memanipulasi atau memperbudak orang 
lain. 
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Yang dikenal sebagai Yahweh merasakan tanggung jawab besar terhadap 
entitas-entitas ini. Namun, kelompok Orion mampu memberi kesan kepada 
orang-orang bahwa nama Yahweh sebagai orang yang bertanggung jawab atas 
elitisme ini. Yahweh kemudian dapat mengambil, apa yang akan Anda sebut, 
stok dari pola getarannya dan menjadi, pada dasarnya, sebuah kompleks 
getaran suara yang secara fasih efektif. 

Dalam kompleks ini, Yahweh lama, yang sekarang tidak disebutkan namanya, 
tetapi yang berarti "Dia datang," mulai mengirim filosofi yang berorientasi 
positif. Ini kira-kira, di masa lalu Anda, dari dua — kami mengoreksi 
instrumen ini — tiga tiga nol nol [3.300] tahun. Dengan demikian, bagian 
intens dari apa yang dikenal sebagai Armageddon (Perang terakhir sebelum 
Hari Kiamat) bergabung. 

24.7 PENANYA: Bisakah Anda membuat batuk lain untuk kami? 

RA: [Batuk.] 

24.8 PENANYA: Terima kasih. Saya punya pertanyaan tentang bagaimana 
kelompok Orion masuk 3.600 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa 
melewati karantina? Apakah itu efek celah jendela acak? 

RA: Saya Ra. Pada saat itu, ini tidak sepenuhnya karena ada panggilan yang 
tepat untuk informasi ini. Ketika ada panggilan campuran, efek celah jendela 
jauh lebih digerakkan oleh prinsip-prinsip sebuah kepadatan. 

Karantina dalam kasus ini adalah, harus kita katakan, tidak dipatroli begitu 
ketat, karena kurangnya polaritas yang kuat, sehingga jendela harus menjadi 
sangat lemah untuk terpenetrasi. Saat panen Anda mendekat, kekuatan-
kekuatan itu adalah dari apa yang Anda sebut Pekerja Cahaya sesuai dengan 
panggilan mereka. Mereka yang dari Orion juga hanya bekerja sesuai dengan 
panggilan mereka. Panggilan ini dalam kenyataannya tidak sama besar. 

Dengan demikian, karena Prinsip Pemberdayaan, atau Kuadrat, ada banyak 
perlawanan terhadap penetrasi. Namun kehendak bebas harus dipertahankan, 
dan mereka yang menginginkan informasi yang berorientasi negatif, seperti 
Anda menyebutnya, kemudian harus dipuaskan oleh mereka yang masuk 
melalui efek celah jendela ini. [Batuk.] 

24.9 PENANYA: Lalu Yahweh, dalam upaya untuk memperbaiki apa yang dia lihat 
sebagai apa yang saya sebut kesalahan (saya tahu Anda tidak ingin 
menyebutnya demikian), memulai 3.300 tahun yang lalu dengan filosofi 
positif. Apakah Orion dan Yahweh mengesankan filosofi (mereka) secara 
telepati, atau adakah teknik lain yang digunakan? 

RA: Saya Ra. Ada dua teknik lain yang digunakan: satu oleh entitas yang tidak 
lagi disebut Yahweh, yang masih merasa bahwa jika bisa membangkitkan 



218 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

entitas yang lebih unggul dari kekuatan negatif, maka entitas superior ini 
dapat menyebarkan Hukum Kesatuan. Dengan demikian entitas ini, Yod Heh 
Shin Vau Heh, datang di antara orang-orang Anda dalam bentuk sesuai 
dengan makhluk yang berinkarnasi dan dikawinkan dengan cara reproduksi 
normal dari kompleks fisik Anda, sehingga melahirkan generasi makhluk yang 
jauh lebih besar, makhluk-makhluk ini disebut sebagai "Anak."1 

Metode lain yang digunakan guna melahirkan efek yang lebih besar nanti, 
dalam skenarionya, seperti yang Anda sebut, adalah bentuk pemikiran seperti 
yang sering kita gunakan di antara orang-orang Anda untuk mengimpresikan 
sesuatu hal yang misterius atau yang agung. Anda mungkin akrab dengan 
beberapa “penampakan” ini. 

24.10 PENANYA: Bisakah Anda menyatakan beberapa di antaranya setelah 
membuat instrumen batuk? 

RA: [Batuk.] Saya Ra. Ini adalah informasi yang dapat Anda miliki. Namun, 
kita akan secara singkat menunjukkan cara, dengan mengatakan apa yang 
disebut sebagai ‘roda di dalam roda’ dan ‘cherubim dengan mata tidak bisa 
tidur’. 

24.11 PENANYA: Sangat bagus. Apakah kelompok Orion menggunakan metode 
serupa dalam impresi mereka 3.600 tahun yang lalu? 

RA: Saya Ra. Kelompok itu, atau kekaisaran mereka, memiliki utusan di langit 
Anda pada waktu itu. 

24.12 PENANYA: Bisakah Anda menggambarkan utusan itu? 

RA: Utusan ini alamiahnya berapi-api, yang tersembunyi dibalik awan pada 
saat itu. Ini untuk melenyapkan pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang 
melihat kendaraan seperti itu dan membuatnya sesuai dengan konsep entitas 
ini tentang apa yang Anda sebut sebagi Pencipta. 

24.13 PENANYA: Lalu kemudian, bagaimana kesan atau informasi mereka 
diteruskan ke entitas setelah mereka melihat awan berapi-api ini? 

RA: Saya Ra. Dengan transfer pikiran dan oleh penyebab fenomena berapi-api 
dan peristiwa lainnya muncul sebagai ajaib melalui penggunaan bentuk 
pikiran. 

24.14 PENANYA: Lalu apakah ada nabi yang sekarang telah kami catat yang 
muncul dari zaman ini atau segera setelahnya? 

RA: Saya Ra. Orang-orang kekaisaran tidak berhasil mempertahankan 
keberadaan mereka lama setelah kira-kira tiga nol nol nol [3.000] tanggal 

                                                
1 Anak, atau Anakim, adalah ras raksasa yang digambarkan dalam teks-teks Alkitab. 
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dalam sejarah Anda dan, terpaksa, pergi dengan keputusan untuk secara fisik 
meninggalkan langit. Yang disebut nabi sering diberi informasi campuran, 
tetapi yang terburuk yang dilakukan kelompok Orion ini adalah menyebabkan 
para nabi ini berbicara tentang Hati Kiamat, karena nubuat pada masa itu 
adalah pendudukan mereka yang mengasihi [d] sesama makhluk dan berharap 
[ed] hanya untuk melayani mereka dan untuk Sang Pencipta. 

24.15 PENANYA: Setelah membuat instrumen batuk. . . 

RA: [Batuk.] 

24.16 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya jika Anda mengatakan 
kelompok Orion telah berhasil mencemari, haruskah kita mengatakan, 
beberapa nabi yang berorientasi positif dengan pesan-pesan Hari Kiamat? 

RA: Saya Ra. Ini benar. Permintaan Anda berikutnya akan menjadi 
permintaan penuh terakhir untuk sesi ini. 

24.17 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa kelompok Orion 
harus pergi setelah — saya percaya, itu berarti periode enam ratus tahun — 
mengapa mereka harus pergi? 

RA: Saya Ra. Meskipun pesan yang mereka berikan ditujukan kepada orang-
orang yang menyatakan mereka [adalah] bahwa entitas ini adalah kelompok 
elit, dan yang Anda kenal sebagai Diaspora terjadi, menyebabkan banyak 
penyebaran orang-orang ini sehingga mereka menjadi lebih rendah hati dan 
lebih terhormat, lebih tidak suka berperang dan lebih sadar akan cinta kasih 
dari Satu Pencipta. 

Penciptaan mereka memang cenderung untuk menjadi agak kasar, agak 
berorientasi pada perbudakan orang lain, tetapi mereka sendiri menjadi target 
kelompok Orion melalui keunggulan / kelemahan genetik mereka, menjadi 
apa yang Anda sebut underdog, sehingga membuat mereka berperasaan terima 
kasih kepada tetangga mereka, keluarga mereka, dan Pencipta Satu dan 
dengan ini mereka mulai menyembuhkan perasaan elitisme yang 
menyebabkan distorsi pengauasaan atas orang lain yang telah menyebabkan 
pertengkaran mereka sendiri. 

Setiap pertanyaan singkat dapat ditanyakan sekarang. 

24.18 PENANYA: Ada satu hal yang sedikit mengganggu saya yang baru saja saya 
baca— 

RA: [Batuk.] 

24.19 PENANYA: Ini tidak terlalu penting, tetapi saya benar-benar tertarik untuk 
mengetahui apakah Dwight Eisenhower bertemu dengan kelompok 
Konfederasi atau Orion selama tahun 1950-an atau saat itu? 
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RA: Saya Ra. Yang Anda bicarakan bertemu dengan bentuk-bentuk pikiran 
yang tidak dapat dibedakan di kepadatan ketiga. Ini adalah ujian. Kami, 
Konfederasi, ingin melihat apa yang akan terjadi jika orang yang sangat ramah 
dan berorientasi positif dan sederhana ini, yang tanpa distorsi yang signifikan 
terhadap kekuasaan kemudian mendapat informasi yang damai dan 
kemungkinan yang mungkin ditambahkan darinya. 

Kami menemukan bahwa entitas ini tidak merasa bahwa mereka yang di 
bawah asuhannya dapat berurusan dengan konsep makhluk lain dan filosofi 
lain. Dengan demikian kesepakatan yang dicapai kemudian memungkinkan 
dia untuk menempuh jalannya sendiri, diri kami tetap melakukan hal yang 
sama; dan pengenalan ini menjadi sangat sunyi, sebagaimana kami dengar 
Anda menyebutnya, yakni untuk terus mengingatkan orang-orang Anda akan 
kehadiran kami secara bertahap. Namun beberapa kejadian telah merancui 
rencana ini. 

[Batuk.] Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kita tutup? 

24.20 PENANYA: Satu-satunya pertanyaan lain yang muncul dengan itu adalah: 
apakah ada pesawat ruang angkasa yang jatuh, dan adakah mayat kecil 
sekarang disimpan di instalasi militer kita? 

RA: Saya Ra. Kami tidak ingin melanggar masa depan Anda. Mengingat kami 
informasikan ini kepada Anda, kami mungkin memberi Anda lebih dari yang 
dapat Anda tangani dengan tepat dalam ruang / waktu nexus dari konfigurasi 
pemikiran militer dan intelijen Anda yang saat ini agak kacau. Karena itu, 
kami akan menahan informasi ini. 

24.21 PENANYA: OK. Maaf mengganggumu dengan pertanyaan seperti ini— 

RA: [Batuk.] 

24.22 PENANYA: — tetapi pertanyaan ini hanyalah mengganggu saya. Kami akan 
melanjutkan sesi berikutnya dengan Hukum Kesatuan dan menjaga apa yang 
menjadi prioritas dalam ruang lingkup buku ini, dan mencoba masuk lebih 
dalam ke filosofi saat kami membangun kerangka kerja untuk referensi ke 
filosofi. Terima kasih banyak. 

RA: I— 

24.23 PENANYA: Oh, tolong, saya hampir selesai. Adakah yang bisa kita lakukan 
untuk membuat instrumen lebih nyaman? 

RA: Saya Ra. Anda teliti. Berhati-hatilah dalam menyesuaikan pelengkap 
bagian atas instrumen ini jika tubuh bagian atasnya terangkat. Hanya ini. 

Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Merupakan kegembiraan kami untuk 
berbicara dengan Anda. Kami meninggalkan Anda cinta dan cahaya Sang 
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Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa 
dan kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 25 
16 FEBRUARY 1981 

25.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang. 

25.1 PENANYA: . . . menanyakan terlebih dahulu apa penyebab atau kompleks 
penyebab yang membuat dada instrumen ini menjadi dingin, demikian 
sebutannya? 

RA: Saya Ra. Distorsi terhadap penyakit ini disebabkan oleh kehendak bebas 
instrumen untuk menerima zat kimia yang Anda sebut LSD. Ini direncanakan 
dengan cermat oleh entitas-entitas yang tidak menginginkan instrumen ini 
tetap layak. Zat ini memiliki fasilitas menghilangkan simpanan energi vital 
dalam jumlah besar dari si ingestor. 

Harapan pertama entitas Orion yang mengatur kesempatan ini adalah bahwa 
instrumen ini akan menjadi kurang terpolarisasi terhadap apa yang Anda sebut 
positif. (Namun) karena upaya yang secara sadar dilakukan oleh instrumen ini, 
yakni menggunakan substansi itu sebagai programmer untuk melayani orang 
lain dan untuk rasa berterima kasih, instrumen ini terhindar dari distorsi ini 
dan tidak ada hasil yang memuaskan untuk kelompok Orion. 

Harapan kedua terletak pada kemungkinan penyalahgunaan sarana transmisi 
energi yang paling kuat di antara orang-orang Anda di bidang distorsi 
kompleks-tubuh. Kami belum pernah membicarakan berbagai jenis 
penyumbatan dan transfer energi, positif dan negatif, yang mungkin terjadi 
karena partisipasi dalam tindakan kompleks reproduksi seksual Anda. Entitas 
ini, bagaimanapun, adalah entitas yang sangat kuat dengan sedikit distorsi 
akan energi cinta universal sinar-hijaunya. Dengan demikian, rencana khusus 
ini tidak berpengaruh, karena entitas terus memberikan dirinya dalam konteks 
ini secara terbuka, atau dengan sinar-hijau, daripada mencoba menerima1, atau 
memanipulasi diri lain. 

Satu-satunya distorsi yang tersisa, karena entitas ini tidak akan tersetem 
(detuned) dan tidak akan berhenti berbagi cinta secara universal di bawah zat 
kimia ini, yakni hanya dengan membuat entitas ini berkurang energinya 
sebanyak mungkin. Entitas ini (kemudian) memiliki distorsi yang kuat 
terhadap kesibukan yang telah diupayakan untuk diatasi untuk beberapa 

                                                
1 Ra mungkin bermaksud mengatakan "menipu." 
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waktu, (lalu) menyadari bahwa itu bukan untuk sikap yang sesuai untuk 
pekerjaan ini. Dalam bidang khusus ini konsumsi zat ini memang, harus kita 
katakan, menyebabkan (sikap) distorsi untuk menjauh dari kelangsungan 
hidup karena kesibukan-kesibukan dan kurangnya keinginan untuk 
beristirahat; instrumen ini menjadi terus waspada lebih lama dari yang 
seharusnya. Dengan demikian banyak energi vital yang hilang, membuat 
instrumen ini rentan terhadap infeksi seperti yang sekarang dialami. 

25.2 PENANYA: Pertanyaan kedua instrumen yang diminta adalah: "Bagaimana 
saya bisa merevitalisasi diri sendiri, tidak hanya sekarang, tetapi di masa 
depan?" 

RA: Saya Ra. Instrumen ini menyadari kebutuhan dasar dari konstitusinya, 
yaitu: meditasi, penerimaan keterbatasan/kekurangan (diri), pengalaman 
sukacita melalui pergaulan dengan orang lain dan dengan keindahan saat 
bernyanyi; dan berolahraga dilingkungan, bila memungkinkan, (di area) yang 
dekat dengan kekuatan kehidupan kepadatan kedua, terutama pepohonan; 
entitas ini juga perlu mewaspadai asupan makanan yang moderat dan stabil, 
olahraga disarankan dengan porsi yang cukup di awal hari dan porsi 
selanjutnya pada waktu sebelum istirahat/tidur.  

25.3 PENANYA: Pertanyaan ketiga yang dia minta ditanyai adalah: "Bagaimana 
Don dan Jim bisa membantu merevitalisasi saya?" 

RA: Saya Ra. Ini bukan pertanyaan yang tepat untuk jawaban lengkap. Kita 
hanya dapat mengatakan bahwa entitas-entitas ini lah yang paling perhatian. 
Kami dapat menambahkan bahwa karena distorsi instrumen ini (mengarah) 
terhadap ketidakseimbangan dalam ruang / waktu nexus, akan lebih baik jika 
entitas ini ditemani selama latihan. 

25.4 PENANYA: Terima kasih. Kami sekarang akan melanjutkan dengan materi 
dari kemarin. Anda menyatakan bahwa sekitar 3.000 tahun yang lalu 
kelompok Orion pergi karena terjadi Diaspora. Apakah Para Konfederasi 
kemudian dapat membuat kemajuan setelah kelompok Orion pergi? 

RA: Saya Ra. Selama berabad-abad Anda, baik Para Konfederasi dan 
Konfederasi Orion menyibukkan diri satu sama lain di atas bidang Anda, bisa 
kami katakan, bidang dalam waktu / ruang di mana intrik ditanamkan dan 
pelindung cahaya disandang. Pertempuran telah dan terus diperjuangkan di 
tingkat ini. 

Di atas bidang bumi, energi telah digerakkan yang tidak menyebabkan 
lahirnya banyak panggilan. Ada beberapa contoh pemanggilan, salah satunya 
terjadi mulai sekitar dua enam nol nol [2.600] dari tahun-tahun Anda di masa 
lalu dalam apa yang Anda sebut Yunani pada saat ini, dan menghasilkan 
tulisan dan pemahaman tentang beberapa segi dari Hukum Kesatuan. Kami 
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terutama mencatat yang dikenal sebagai Thales dan yang dikenal sebagai 
Heraclitus, mereka yang berkarir sebagai filsuf, seperti Anda menyebutnya, 
yang mengajar siswa-siswa mereka. Kami juga menunjukkan pemahaman yang 
dikenal sebagai Pericles. 

Pada saat ini terdapat sejumlah informasi visioner yang terbatas yang oleh 
Konfederasi diizinkan untuk disampaikan dengan telepati. Namun, sebagian 
besar selama masa ini kekaisaran-kekaisaran akan mati dan bangkit sesuai 
dengan sikap dan energi yang telah lama terpatri sejak dulu, ini tidak 
menghasilkan polarisasi yang kuat melainkan hanya pencampuran antara yang 
positif dan yang suka berperang, atau negatif, yang telah menjadi karakteristik 
dari siklus minor terakhir dari keberadaan Anda. 

25.5 PENANYA: Anda berbicara tentang Konfederasi Orion dan pertempuran 
yang terjadi antara Konfederasi dan Konfederasi Orion. Apakah mungkin 
untuk menyampaikan konsep bagaimana pertempuran ini diperjuangkan? 

RA: Saya Ra. Bayangkan, jika Anda mau, pikiran Anda. Bayangkan dalam 
kesatuan total dengan semua pikiran masyarakat Anda. Anda kemudian 
berpikiran tunggal, dan apa yang merupakan muatan listrik yang lemah dalam 
ilusi fisik Anda sekarang menjadi mesin yang sangat kuat di mana pikiran 
dapat diproyeksikan sebagai benda. 

Dalam upaya ini kelompok Orion menuntut, atau menyerang; Sang 
Konfederasi mempersenjatai diri dengan cahaya. Hasilnya, adalah kebuntuan, 
sebagaimana Anda menyebutnya, kedua energi menjadi agak terkuras oleh ini 
dan kemudian perlu untuk berkumpul kembali; yang negatif dihabiskan 
melalui kegagalan untuk memanipulasi, yang positif dihabiskan melalui 
kegagalan untuk menerima apa yang diberikan. 

25.6 PENANYA: Bisakah Anda memperbesar arti dari apa yang Anda katakan 
dengan "kegagalan untuk menerima apa yang diberikan?" 

RA: Saya Ra. Pada tingkat waktu / ruang di mana ini terjadi dalam bentuk apa 
yang Anda sebut perang pikiran, energi yang paling menerima dan penuh 
cinta adalah yang dengan begitu mencintai orang-orang yang ingin 
memanipulasi bahwa entitas-entitas itu dikelilingi, ditelan, dan diubah oleh 
energi positif. 

Akan tetapi, ini menjadi pertempuran yang sederajat, Konfederasi sadar bahwa 
ia tidak dapat, dengan pijakan yang sama, membiarkan dirinya untuk 
dimanipulasi agar tetap murni positif, dengan kondisi begitu, meskipun 
murni, itu tidak akan memiliki konsekuensi apa pun, karena memang telah 
“tertempatkan” dengan kekuatan kegelapan yang disebut, ‘ada di bawah 
tumit’, seperti yang Anda (biasanya) katakan. 
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Dengan demikian, mereka yang berurusan dengan perang pemikiran ini harus 
bersikap defensif alih aih menerima untuk menjaga fungsinya dalam melayani 
orang lain. Dengan demikian, mereka tidak dapat menerima sepenuhnya apa 
yang ingin diberikan oleh Konfederasi Orion, yaitu perbudakan. Dengan 
demikian, beberapa polaritas hilang karena gesekan ini, dan kedua belah 
pihak, jika Anda mau, maka harus berkumpul kembali. 

Ini belum membuahkan hasil bagi kedua belah pihak memang. Satu-satunya 
konsekuensi yang telah bermanfaat adalah menyeimbangkan energi yang ada 
di planet ini sehingga energi-energi ini kurang perlu diupayakan 
pemyeimbangannya dalam ruang / waktu ini, sehingga mengurangi 
kemungkinan pemusnahan planet. 

25.7 PENANYA: Ini poin penting, saya yakin. Lalu apakah sebagian dari Para 
Konfederasi kemudian terlibat dalam pertempuran pemikiran ini? Berapa 
persentase dari mereka yang terlibat? 

RA: Saya Ra. Ini adalah pekerjaan paling sulit dari Konfederasi. Hanya empat 
entitas planet pada satu waktu yang diminta untuk mengambil bagian dalam 
konflik ini. 

25.8 PENANYA: Berapa kepadatan empat entitas planet ini? 

RA: Saya Ra. Entitas-entitas ini berkepadatan cinta, berjumlah empat. 

25.9 PENANYA: Maka saya mengasumsikan ini adalah kepadatan paling efektif 
untuk pekerjaan ini. Apakah kepadatan ini — entitas kepadatan ini — 
menjadi lebih efektif untuk jenis pekerjaan ini daripada, katakanlah, entitas 
kerapatan lima atau enam? 

RA: Saya Ra. Kepadatan keempat adalah satu-satunya kepadatan selain Anda 
yang miliki sekarang, karena tidak memiliki kebijaksanaan untuk menahan 
diri dari pertempuran, melihat perlunya pertempuran. Maka dari itu perlu 
bahwa kompleks ingatan sosial kepadatan keempat digunakan. 

25.10 PENANYA: Apakah saya benar dalam mengasumsikan, bahwa, kepadatan 
keempat di kedua sisi. . . dari kedua pihak Orion dan Konfederasi berada 
dalam pertempuran ini, dan bahwa kepadatan kelima dan keenam di pihak 
Orion tidak terlibat dalam hal ini? Apakah ini benar? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir karena energi 
entitas ini rendah. 

Itu sebagian benar. Entitas kepadatan kelima dan keenam yang positif tidak 
akan ambil bagian dalam pertempuran ini. Kepadatan kelima negatif tidak 
akan ambil bagian dalam pertempuran ini. Dengan demikian, kepadatan 
keempat dari kedua orientasi ini berada dalam konflik ini. 
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Bolehkah kita menanyakan beberapa pertanyaan singkat sebelum kita tutup? 

25.11 PENANYA: Pertama-tama saya akan menanyakan jawabannya di akhir jika 
ada yang bisa kami lakukan untuk membuat instrumen ini benar-benar 
nyaman. Saya hanya akan mengajukan pertanyaan yang dimiliki instrumen — 
sejauh isntrumen ini masih tersisa energinya, tetapi saya benar-benar ingin 
mengetahui sebab kepadatan kelima yang berorientasi negatif untuk tidak 
berpartisipasi dalam pertempuran ini. 

RA: Saya Ra. Kepadatan kelima adalah kepadatan cahaya, atau kebijaksanaan. 
Apa yang disebut entitas layanan-ke-diri negatif dalam kepadatan ini adalah 
pada tingkat kesadaran dan kebijaksanaan yang tinggi dan telah menghentikan 
aktivitas kecuali dengan pikiran. Kerapatan negatif kelima sangat padat dan 
terpisah dari yang lainnya. 

25.12 PENANYA: Terima kasih banyak. Kami tidak ingin menghabiskan daya 
instrumen ini, jadi adakah yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman? 

RA: Saya Ra. Anda sangat teliti. Seperti yang kami minta sebelumnya, akan 
lebih baik untuk mengamati sudut yang diambil oleh postur tubuhnya agar 
lebih tegak. Begini menyebabkan beberapa penyumbatan saraf di bagian 
kompleks tubuh yang disebut siku. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan dalam cahaya Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian Sang Pencipta. Adonai. 



 

SESI 26 
17 FEBRUARI, 1981 

26.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencipta yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang. 

26.1 PENANYA: Pertanyaan pertama adalah, adakah dari perubahan yang telah 
kami buat bagi instrumen yang akan berpengaruh bagi komunikasi ini? 
Apakah yang kami siapkan disini sudah baik? 

RA: Saya Ra. Ini benar. 

26.2 PENANYA: Maksud Anda semuanya memuaskan untuk melanjutkan 
komunikasi? 

RA: Saya Ra. Kami bermaksud bahwa perubahan (yang dibuat) 
mempengaruhi komunikasi ini. 

26.3 PENANYA: Haruskah kita hentikan komunikasi ini dikarenakan perubahan 
ini, atau bisakah kita melanjutkan? 

RA: Saya Ra. Anda dapat lakukan apa yang Anda inginkan. Namun, kami 
tidak dapat menggunakan instrumen ini di ruang / waktu ini tanpa modifikasi 
ini. 

26.4 PENANYA: Dengan anggapan bahwa ini bisa untuk dilanjutkan, kita 
menengok ke 3.000 tahun terakhir dari siklus ini, dan saya bertanya-tanya 
apakah Hukum Kesatuan, baik dalam bentuk tertulis atau lisan, telah ada, 
dalam 3.000 tahun terkahir ini, yang secara lengkap seperti yang kita lakukan 
sekarang? Apakah ini tersedia pada sumber lain? 

RA: Saya Ra. Ini tidak ada memungkinkan untuk menjjadikan satu sumber 
informasi yang lengkap mengenai Hukum Kesatuan dalam kepadatan ini. 
Namun, beberapa disampaikan kepada kalian melalui apa yang Anda sebut 
Kitab Suci mengandung bagian dari hukum ini.  

26.5 PENANYA: Apakah Alkitab seperti yang kami tahu mengandung bagian dari 
hukum ini di dalamnya? 

RA: Saya Ra, Ini benar. 

26.6 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya jika Perjanjian Lama juga 
mengandung Hukum Kesatuan? 

RA: Saya Ra, Ini benar. 
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26.7 PENANYA: Manakah yang mengandung lebih banyak Hukum Kesatuan di 
dalamnya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? 

RA: Saya Ra. Menarik dari masing-masing koleksi yang Anda bicarakan, 
bagian yang berkaitan dengan Hukum Kesatuan, isinya kira-kira sama. 
Namun, apa yang disebut Perjanjian Lama memiliki sejumlah besar materi 
yang dipengaruhi secara negatif, sebagaimana Anda menyebutnya. 

26.8 PENANYA: Bisakah Anda beri tahu saya berapa persen yang dipengaruhi oleh 
Orion dalam Perjanjian Lama dan Baru? 

RA: Kami lebih suka bahwa ini tergantung pada kebijaksanaan mereka yang 
mencari Hukum Kesatuan. Kami tidak berbicara untuk menghakimi. 
Pernyataan seperti itu akan ditafsirkan oleh beberapa orang yang mungkin 
membaca materi ini sebagai menghakimi. Kami hanya dapat menyarankan 
pembacaan yang cermat dan mencerna isinya. Pemahamannya akan menjadi 
jelas. 

26.9 PENANYA: Terima kasih. Bisakah Anda membuat batuk instrumen? 

RA: [Batuk.] 

26.10 PENANYA: Terima kasih. Pernahkah Anda berkomunikasi dengan seseorang 
dari populasi kami dari kepadatan ketiga ini dalam beberapa waktu terakhir? 

RA: Saya Ra. Tolong nyatakan kembali, tentukan "waktu terakhir" dan kata 
ganti, "Anda" disini. 

26.11 PENANYA: Apakah Ra pernah berkomunikasi dengan salah satu orang dari 
populasi kami pada abad ini, dalam, katakanlah, delapan puluh tahun terakhir 
ini? 

RA: Saya Ra. Belum. 

26.12 PENANYA: Apakah pernah hukum Kesatuan dikomunikasikan dalam 
delapan puluh tahun terakhir oleh sumber lain kepada entitas dari populasi 
kami? 

RA: Saya Ra. Hukum Kesatuan sangat jarang dikomunikasikan, meski ada 
beberapa contoh langka sebelum delapan nol [80] tahun Anda, sesuai ukuran 
waktu Anda.  

Ada banyak komunikasi yang berasal dari Kepadatan keempat dikarenakan 
penarikan hasil panen ke kepadatan keempat. Ini merupakan Cara-cara Cinta 
dan Pengertian Universal. Ajaran lain diberikan khusus kepada mereka yang 
mempunyai pemahaman mendalam, jika Anda dapat memaklumi istilah ini, 
guna merekomendasikan dan menarik komunikasi sejenis itu lebih lanjut.  
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26.13 PENANYA: Apakah Para Konfederasi kemudian melangkah lebih lanjut 

dalam programnya membantu planet Bumi, kapan saja, pada akhir waktu 
siklus Besar ini? Sepertinya iya menurut data sebelumnya, khususnya dengan 
Revolusi Industri. Bisakah Anda jelaskan sikap dan alasan dibalik program 
tersebut? Adakah alasan lain selain bahwa mereka ingin menyebabkan adanya 
waktu luang untuk aktivitas santai, dalam kira kira seratus tahun siklus 
terakhir? Apakah ini saja alasannya?  

RA: Saya Ra. Sekitar dua nol nol [200] tahun yang lalu, sebagaimana ukuran 
waktu Anda, mulai ada sejumlah besar entitas yang, berdasarkan senioritas, 
menjelma untuk tujuan belajar / mengajar daripada untuk yang lebih rendah 
dari pembelajaran / pengajaran mereka yang kurang sadar dari proses. Ini 
adalah sinyal kami untuk memungkinkan komunikasi terjadi. 

Para pengembara yang datang di antara Anda, mereka mulai merasa, pada 
sekitar waktu itu, untuk pertama-tama menawarkan ide atau pemikiran yang 
mengandung distorsi Kehendak Bebas. Ini adalah prasyarat bagi Pengembara 
selanjutnya, yang memiliki informasi yang lebih spesifik dan tepat untuk 
ditawarkan. Ide harus mengawali setiap tindakan. 

26.14 PENANYA: Bisakah Anda membuat intrumen batuk? 

RA: [Batuk.] 

26.15 PENANYA: Saya bertanya-tanya apakah Abraham Lincoln, seorang 
Pengembara? 

RA: Saya Ra. Ini salah. Entitas ini merupakan entitas normal, hendak kami 
katakan, makhluk Bumi yang memilih untuk meninggalkan kendaraan 
(tubuh) fisiknya dan mengijinkan sebuah entitas lain menggunakan kendaraan 
(tubuh) – nya secara permanen. Ini relatif langka dibanding dengan 
fenomena-fenomena Pengembara lainnya.  

Anda mungkin lebih baik menimbang akan inkarnasi seorang pengembara 
bernama Thomas, atau yang lebih dikenal sebagai Benyamin.  

26.16 PENANYA: Saya berasumsi yang anda maksud adalah Thomas Edison dan 
Benjamin Franklin? 

RA: Ini salah. Kami bermaksud mengungkapkan kompleks getaran suara, 
Thomas Jefferson. Yang lain-nya benar. 

26.17 PENANYA: Terima kasih. Bisa Anda memberitahu asal entitas yang 
menggunakan badan Lincoln—Abraham—, Dari kepadatan berapa ia dan 
dari mana?  

RA: Saya Ra. Entitas ini berasal dari getaran keempat. 

26.18 PENANYA: Saya kira positif?  
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RA: Benar. 

26.19 PENANYA: Apakah pembunuhan atasnya merupakan pengaruh dari Orion 
jika tidak kekuatan negatif lainnya?  

RA: Saya Ra. Ini benar. 

26.20 PENANYA: Terima kasih. Dalam kurun waktu tiga puluh hingga empat 
puluh tahun terakhir fenomena UFO sangat akrab ditelinga populasi kami. 
Apa yang menjadi alasan — Saya mengerti memang UFO sudah ada 
sebelumnya disepanjang sejarah, maksud saya apa yang menjadi alasan dasar 
dari semakin seringnya aktifitas para UFO di kurun masa empat pukuh tahun 
ini?  

RA: Saya Ra. Informasi yang diberikan oleh Konfederasi kepada entitas Anda, 
Albert [Einstein], telah terselewengkan dan banyak peralatan-peralatan 
destruktif mulai dibuat, contohnya adalah Proyek Manhattan dan produk-
produknya.  

Informasi yang disampaikan melalui seorang Pengembara dengan vibrasi 
suara, Nikola [Tesla], juga di uji cobakan pada alat alat yang berpotensi 
merusak: contoh, seperti yang Anda sebut Uji Coba Philadelphia.  

Jadi demikianlah, Kami merasa sangat perlu untuk melibatkan Bentuk-bentuk 
pikiran kami, dengan jalan apapun dimana kami Para Konfederasi dapat 
membantu menyeimbangkan distorsi-distorsi akan informasi-informasi 
tersebut, demi membantu lingkup planet Anda. 

26.21 PENANYA: Jadi apa yang Anda lakukan, saya asumsikan, yakni, menciptakan 
aura misteri dengan fenomena UFO ini, begitu kami menyebutnya, kemudian 
dengan telepati mengirim banyak pesan yang bisa saja diterima atau ditolak 
dengan kondisi… sesuai, tentunya, Hukum Kesatuan, hingga menyebabkan 
populasi kami mulai berfikir serius mengenai konsekuensi-konsekuensi dari 
tindakan yang mereka lakukan. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Ada bentuk layanan lain yang kami berikan. 
Pertama, integrasi jiwa atau roh, jika diinginkan, jika saja terjadi penggunaan 
alat-alat nuklir ini pada waktu/ruang kontinum Anda. Ini sudah dilakukan 
oleh Para Konfederasi.  

26.22 PENANYA: Saya tidak mengerti sepenuhnya apa yang Anda maksud dalam 
hal ini. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut?  

RA: Saya Ra. Penggunaan energi cerdas yang mengubah materi menjadi energi 
merupakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh senjata-senjata ini sehingga 
transisi dari densitas ketiga ruang/waktu ke kepadatan waktu/ ruang ketiga, 
atau apa yang Anda sebut sebagai Surga, akan terganggu dalam banyak kasus. 
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Oleh karena itu, kami menawarkan diri untuk membantu melanjutkan 
integrasi jiwa, atau kompleks roh, selama transisi dari ruang / waktu ke waktu 
/ ruang. 

26.23 PENANYA: CBisakah Anda beri kami contoh, misalnya dari kasus, 
Hiroshima atau Nagasaki, bagaimana proses ini terjadi?  

RA: Saya Ra. Mereka yang hancur, bukan karena radiasi, tetapi karena trauma 
dari saat lepasnya energi (nukilr) ini,akan membuat bukan hanya komplek 
tubuh/pikiran/roh menjadi tidak memungkinkan untuk dipindah, tetapi juga 
ketidakteraturan komplek getarannya yang unik, yang Anda sebut sebagai 
komplek roh, (dan) yang kami pahami sebagai satu komplek 
pikiran/tubuh/roh, menjadi sangatr berantakan tanpa mungkin untuk di 
integrasikan kembali. Ini akan menjadi suatu kekalahan bagi sang Pencipta 
dari Sang Pencipta, maka sedari itu kami diijinkan bukan untuk 
menghentikan , tetapi untuk memastikan keselamatan, yang kami katakan, 
komplek pikiran/tubuh/roh yang terpecah itu. Ini kami telah lakukan pada 
peristiwa-peristiwa yang Anda sebutkan diatas, tanpa terkecuali kelepasan satu 
roh, sebagian, atau holograph, atau mikrokosmos sebagai bagian dari 
makrokosmos dari Kesatuan Yang Tak Terbatas.  

26.24 PENANYA: Bisakah Anda membuat instrumen batuk, dan kemudian jelaskan 
secara singkat saja bagaimana proses ini berhasil? 

RA: [Batuk.] Saya Ra. Ini dicapai melalui pemahaman kami tentang dimensi 
bidang energi. Medan energi yang lebih tinggi, atau lebih padat, akan 
mengendalikan medan yang kurang padat.  

26.25 PENANYA: Namun jadinya, secara umum, Anda mengatkan bahwa jika 
kami… Anda ijinkan Bumi, populasi panet ini, untuk mengalami perang 
nuklir dan banyak sekali kematian yang disebabkan olehnya, lalu Anda dapat 
menciptakan kondisi dimana kematian-kematian itu (menjadi) tidak 
traumatis, saya katakan, sehubungan dengan proses masuk surga tadi, atau 
dunia astral, atau apapun namanya itu. Jadi kematian karena peluru atau 
normal berarti sama saja dengan mati karena tua. Benarkah begitu? 

RA: Saya Ra. Ini tidak benar. Itu malah akan lebih traumatis. Hanya saja, 
entitas itu tetaplah utuh sebagai satu entitas. 

26.26 PENANYA: CBisakah Anda memberitahu saya kondisi para entitas yang, saya 
katakan, terbunuh di Nagasaki dan Hiroshima. Saat ini bagaimana kondisi 
mereka?  

RA: Saya Ra. Mereka yang trauma belum sepernuhnya mulai menjalani proses 
penyembuhan. Tetapi mereka dibantu semaksimal mungkin.  
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26.27 PENANYA: Ketika proses penyembuhan entitas-entitas ini selesai apakah 
dengan pengalaman kematian karena bom nuklir ini, kami katakan, menahan 
mereka naik ke kepadatan keempat?  

RA: Saya Ra. Aksi-aksi semacam perusakan dengan nuklir ini akan berefek 
pada keseluruhan planet. Tidak ada perbedaan tingkatan pada taraf kerusakan 
semacam ini, dan planet itu akan perlu disembuhkan. 

26.28 PENANYA: I Saya berfikir, khususnya bagi sebuah entitas, jika ia berada di 
Hiroshima atau Nagasaki saat itu, dan (sebenarnya) ia berpotensi untuk dapat 
dipanen pada akhir siklus, apakah kematian karena bom buklir ini akan 
membuatnya menjadi trauma lalu ia tercegah untuk dapat dipanen? Itu 
maksud pertanyaan saya.  

RA: Saya Ra. Ini salah. Begitu proses penyembuhan selesai, maka panen akan 
berlanjut tanpa ada halangan. Hanya saja, keseluruhan planet akan mengalami 
proses penyembuhan dahulu dikarenakan aksi ini, tidak ada perbedaan 
terhadap si korban dan si perusak, ini dikarenakan kerusakan yang disebabkan 
terhadap planet. 

26.29 PENANYA: Bisakah anda membuat intrumen batuj? Dan— 

RA: [Batuk.] 

26.30 PENANYA: Dan lalu, bisakah Anda gambarkan mekanisme penyembuhan 
terhadap Planet? 

RA: Saya Ra. Proses penyembuhan adalah proses menerima, memaafkan, dan, 
jika memungkin, restitusi. Restitusi tidak dapat dilakukan di Waktu/Ruang, 
ada banyak di antara orang-orang Anda sekarang mencoba melakukan restitusi 
selama dalam (tubuh) fisik. 

26.31 PENANYA: HBagaimana orang-orang ini mencoba restitusi dalam tataran 
fisik?  

RA: Saya Ra. Upaya-upaya ini (dilandasi) perasaan-perasaan cinta terhadap 
lingkungan planet, memberikan kenyamanan dan kesembuhan bagi luka dan 
ketidakseimbangan dari tindakan ini.  

26.32 PENANYA: TKemudian ketika fenomena UFO menjadi jelas bagi banyak 
orang, banyak kelompok-kelompok orang yang melaporkan adanya kontak 
(dengan UFO); banyak kelompok orang melaporkan komunikasi telepati 
dengan entitas UFO dan banyak yang mencatat hasil dari apa yang mereka 
anggap sebagai komunikasi telepati. 

Apakah Sang Konfederasi, haruskah kami katakan, berorientasi untuk 
mengesankan komunikasi telepati kepada kelompok-kelompok yang memang 
tertarik pada UFO? 
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RA: Saya Ra. Ini benar meski beberapa anggota kami telah memindahkan diri 
mereka dari waktu/ruang Anda menggunakan proyeksi bentuk pemikiran ke 
dalam ruang/waktu Anda dan telah memilih, dari waktu ke waktu, dengan 
izin Dewan, untuk muncul di langit Anda tanpa pendaratan.  

26.33 PENANYA: Lalu apakah semua pendaratan yang telah terjadi — kecuali 
pendaratan ketika Eisenhower dihubungi — apakah semua pendaratan itu dari 
kelompok Orion atau kelompok sejenis?  

RA: Saya Ra. Kecuali untuk contoh yang disebut yang sejenisnya, harus kami 
katakan, tidak ada afiliasi, ini benar. 

26.34 PENANYA: Apakah ini perlu dalam setiap kasus bagi entitas yang dikontak 
diantara pendaratan-pendaratan ini untuk melakukan panggilan kepada 
kelompok Orion ataukah entitas-entitas ini terkontak dengan (sendirinya) 
dengan kelompok Orion meski mereka sebenarnya tidak melakukan panggilan 
ke kelompok itu?  

RA: Saya Ra. Anda harus menyelami kedalaman pemahaman dari kepadatan 
keempat negatif. Ini sulit bagi Anda. Begitu telah mencapai kontinum ruang / 
waktu kepadatan ketiga melalui apa yang disebut celah jendela, para pejuang 
perang salib ini dapat menjarah sebagaimana mestinya, hasilnya sepenuhnya 
merupakan fungsi dari polaritas, yang akan kami katakan; saksi, pelaku/subjek, 
atau korban.  

Hal ini disebabkan oleh keyakinan tulus dari kepadatan keempat negatif 
bahwa upaya untuk mencintai diri sendiri berarti upaya mencintai semua. 
Setiap diri lain yang dengan demikian diajarkan atau diperbudak oleh 
karenanya memiliki seorang guru yang mengajarkan cinta diri. Terkena 
pengajaran ini, dimaksudkan agar ada hasil panen dari kerapatan negatif 
keempat, atau kompleks pikiran / tubuh / roh yang melayani diri sendiri.1 

26.35 PENANYA: Bisakah Anda buat instrumen ini batuk? 

RA: [Batuk.] 

26.36 PENANYA: Maka saya mengasumsikan semua kelompok UFO yang 
mendapatkan kontak telepati dari Konfederasi, harus kami katakan, mereka 
menjadi target prioritas yang tinggi bagi para tentara Orion, dan saya 
berasumsi bahwa sebagian besar dari mereka adalah, harus kami katakan, 
informasinya telah tercemar.  

Dapatkah Anda memberi tahu saya, berapa persen dari kelompok-kelompok 
ini yang sangat tercemar oleh informasi dari Orion, dan jika ada di antara 
mereka yang tetap murni menjadi saluran Konfederasi? 

RA: Saya Ra. Membagikan informasi ini akan menjadi pelanggaran atas 
Keinginan Bebas Anda, atau Kebingungan bagi banyak pihak. Kami hanya 
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dapat meminta setiap kelompok untuk mempertimbangkan efek relatif dari 
nilai nilai filosofi dan informasi spesifik, demikian Anda menyebutnya, yang 
telah diberikan. Bukan informasi spesifiknya yang menarik pengaruh negatif, 
melainkan nilai penting dari informasi itu. 

Inilah mengapa kami sering mengiterasi ketika ditanya mengenai informasi 
yang spesifik, bahwa itu tidaklah penting, sama seperti rumput layu dan mati 
sementara cinta dan cahaya dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas memotong 
ke alam penciptaan yang tak terbatas selamanya, menciptakan dan 
menciptakan dirinya sendiri untuk selama-lamanya. 

Lalu, mengapa harus peduli dengan bunga yang mekar, layu, dan mati pada 
musimnya hanya untuk tumbuh lagi akibat cinta dan cahaya tak terbatas dari 
Sang Pencipta? Ini adalah pesan yang kami bawa. Setiap entitas terlihat mekar 
dan mati hanyalah ilusi. Dalam arti yang lebih dalam, sebenarnya tidak ada 
akhir dari keberadaan.  

26.37 PENANYA: Terima kasih banyak. Bisakah Anda buat intrumen batuk? 

RA: [Batuk.] 

26.38 PENANYA: Seperti yang Anda katakan sebelumnya kalau ini adalah jalan 
yang sempit dan lurus. Ada banyak gangguan 

Saya berencana membuat sebuah pendahuluan, kalau saya katakan, bagi 
Hukum Kesatuan ini, merangkai hingga mencapai titik tertinggi dalam siklus 
75,000 tahun, juga akan mengajukan pertanyaan pertanyaan mengenai 
informasi masa depan secara umum. Setelah pendahuluan mengenai Hukum 
Kesatuan ini, Saya akan langsung pada topik inti yakni membuat pemahaman 
yang dapat disebarluaskan kepada mereka yang memintanya — dan hanya 
kepada mereka yang akan meminta itu — bagi pemahaman yang 
memungkinkan mereka mempercepat evolusi mereka. Saya sangat menghargai 
dan merasakan suatu kehormatan dan perasaan istimewa yang besar dalam 
melakukan ini dan berharap bahwa kami dapat mencapai tahap selanjutnya.  

Saya punya pertanyaan dari instrumen ini yang meminta saya 
menanyakannya. Dia berkata, "Anda berbicara tentang berbagai jenis 
penyumbatan dan transfer energi, positif dan negatif, yang mungkin terjadi 
karena partisipasi dalam tindakan kompleks reproduksi seksual kami." Dia 
menyatakan, "Tolong jelaskan penyumbatan dan transfer energi ini dengan 
penekanan pada hal positif seperti apa seorang individu yang ingin 
melakukannya yang sesuai dengan Hukum Kesatuan.” Apakah mungkin Anda 
menjawab pertanyaan ini? 

RA: Saya Ra. Itu sebagian mungkin, mengingat latar belakang yang telah kami 
sampaikan sebelumnya. Ini benar-benar pertanyaan yang berkaitan. Karena 
kekhususan pertanyaan, kami dapat memberikan jawaban umum.  
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Transfer energi pertama adalah sinar merah. Ini adalah transfer acak yang 
harus dilakukan hanya dengan sistem reproduksi Anda. 

Sinar oranye dan kuning yang mencoba melakukan hubungan seksual akan 
menciptakan, pertama, penyumbatan jika hanya satu entitas yang bergetar di 
area ini, sehingga menyebabkan entitas bergetar secara seksual di area ini 
memiliki nafsu (apetite) yang tidak pernah berakhir akan aktivitas ini. Apa 
yang dicari dalam tingkat getaran ini adalah aktivitas sinar-hijau. Ada 
kemungkinan ketika transfer energi sinar oranye atau kuning; terjadi polarisasi 
negatif ketika satu entitas dilihat sebagai objek daripada sebagai diri yang lain, 
atau yang lain melihat dirinya sebagai perampas, atau penguasa, dari situasi. 

Pada sinar ketiga2 ada dua kemungkinan. Pertama, jika keduanya bergetar di 
sinar ketiga, akan ada transfer energi yang saling menguatkan. Yang negatif 
atau perempuan, sebagaimana Anda menyebutnya, ia akan menarik energi dari 
akar dirinya ke atas melalui pusat-pusat energi, dengan demikian ia 
direvitalisasi secara fisik; polaritas positif, atau laki-laki, seperti yang dianggap 
dalam ilusi Anda, dalam transfer energi ini ia akan menemukan inspirasi yang 
memuaskan dan akan memberi umpan bagi roh dari kompleks 
tubuh/pikiran/roh; dengan demikian keduanya terpolarisasi dan melepaskan 
kelebihan berdasarkan sifat energi cerdas yang dimiliki masing masing, yaitu 
energi negatif / intuitif dan positif / fisik seperti yang Anda sebut — transfer 
energi ini terblokir hanya jika satu atau kedua entitas memiliki rasa takut 
memiliki, jadi dimiliki, ingin memiliki, atau keinginan dimiliki. 

Kemungkinan laiinya yang bisa terjadi pada sinar-hijau adalah bahwa ketika 
satu entitas menawarkan energi sinar-hijau, yang lainnya tidak menawarkan 
energi dari energi cinta universal ini, ini menghasilkan penyumbatan energi 
bagi yang tidak memberikan sinar hijau, sehingga meningkatkan frustrasi atau 
nafsu; sedangkan yang menawarkan sinar hijaunya sedikit terpolarisasi untuk 
melayani orang lain.  

Transfer energi sinar-biru agak jarang di antara orang-orang Anda saat ini 
tetapi sangat membantu karena transfer energi diantara yang terlibat (akan 
membuat mereka) dapat mengekspresikan diri tanpa syarat atau rasa takut. 

Transfer sinar indigo sangat jarang terjadi di antara orang-orang Anda. Ini 
adalah bagian sakramental dari kompleks tubuh di mana kontak dapat 
dilakukan melalui sinar ungu dengan kecerdasan tak terbatas. Tidak ada 
penyumbatan yang mungkin terjadi pada dua tingkat sinar terakhir ini karena 
fakta bahwa jika kedua entitas tidak siap untuk energi ini, itu tidak akan 
terlihat, dan transfer atau penyumbatan tidak dapat terjadi. Seolah-olah 
sebuah distributor dihilangkan dari sebuah mesin yang kuat. 
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Instrumen ini mampu, sebagai contoh dari kerja ini, membingungkan 
kelompok Orion selama pengalaman [pita kaset kosong], seperti yang Anda 
sebut zat ini, karena fakta bahwa itu secara efektif benar-benar telah membuka 
diri yang lain ke sinar ketiga — kami memperbaiki instrumen ini, energi 
vitalnya semakin rendah - energi sinar-hijau dan sebagian membuka diri 
sendiri untuk interaksi sinar-biru 3. 

Bolehkah kami bertanya apakah Anda memiliki pertanyaan sebelum kami 
tutup? 

26.39 PENANYA: IJika Anda dapat membuatnya batuk, Saya ingin bertanya satu – 
dua pertanyaan pendek.  

RA: [Batuk.] 

26.40 PENANYA: Instrumen ini bertanya, "Berapa lama efek debilatif yang saya 
alami dari penggunaan LSD dapat bertahan lama, dan adakah yang bisa kami 
lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman?" 

RA: I Ra Saya Ra. Pertama, periode kelemahan kompleks tubuh adalah sekitar 
tiga siklus bulan Anda, konsumsi pertama menyebabkan sekitar satu siklus 
bulan Anda; yang kedua memiliki efek kumulatif atau menggandakan. 

Kedua, instrumen ini baik-baik saja. Anda sangat teliti. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda, teman-teman saya, dalam cinta dan cahaya 
dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bergembiralah, 
bergembiralah dan bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian Sang Pencipta. 
Adonai. 



 

SESI 27 
21 FEBRUARI 1981 

27.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang.  

27.1 PENANYA: Pada sesi ini saya pikir kami akan memulai Buku kedua Ajaran 
Hukum Kesatuan1, yang akan fokus pada apa yang kami anggap sebagai satu-
satunya aspek penting mengenai keberadaan (kehidupan) kami.  

Namun, Jim merasa berkewajiban untuk mengajukan dua pertanyaan yang 
diajukan kepadanya oleh Paul Shockley, dan saya akan menanyakan keduanya 
terlebih dahulu, jika Anda dapat menjawabnya sebelum kami benar-benar 
memulai. Pertanyaan pertama adalah: Paul Shockley menghadirkan 
‘channeling’ — koreksi, Paul Shockley saat ini melakukan channeling dengan 
sumber yang sama dengan yang hubungi Edgar Cayce, dan Paul menerima 
informasi bahwa ia telah ambil bagian dalam mendesain dan mengkonstruksi 
piramida Mesir. Bisakah Anda memberi tahu kami apa perannya dalam upaya 
itu?  

RA: Saya Ra. Ini (terjadi) dalam ruang/waktu Anda di dua periode dan dua 
masa hidup. Yang pertama secara fisik bekerja dengan entitas Konfederasi pada 
apa yang Anda ketahui sebagai Atlantis, ini kira-kira tiga belas ribu [13.000] 
tahun Anda yang lalu. Memori ini, harus kami katakan, diintegrasikan ke 
dalam ketidaksadaran kompleks pikiran / tubuh / roh dari entitas ini karena 
keinginan ekstremnya untuk mengingat akan layanan penyembuhan dan 
polarisasi yang dimungkinkan ada oleh mekanisme kristal dan healer yang 
terisi (charged).  

Pengalaman kedua adalah sekitar seribu [1.000] tahun Anda dimana entitas 
ini menjalani pengalaman dalam mempersiapkan, pada beberapa bagian, 
kesadaran orang-orang apa yang sekarang Anda sebut Mesir, bahwa mereka 
dapat melakukan panggilan yang memungkinkan orang-orang kami, kompleks 
memori sosial, untuk hadir di antara mereka. Selama pengalaman kehidupan 
itu, entitas menjalani sebagai seorang pendeta dan pengajar berbakat dan 
berhasil mengingat dalam bentuk semi-distorsi terhadap 
pembelajaran/pengajaran pengalamannya (membuat) piramidal Atlantis. 
Dengan demikian, entitas ini menjadi pembangun pemikiran dari pola dasar 
Hukum Kesatuan dengan distorsi terhadap penyembuhan, yang membantu 

                                                
1 Lihat catatan kaki pada 13.3 untuk informasi mengenai buku-buku asli.  
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orang-orang kami dalam mewujudkannya melalui manifestasi fisik pada apa 
yang Anda sebut “periode selanjutnya” dalam ukuran waktu Anda.  

27.2 PENANYA: Pertanyaan kedua adalah: Paul juga menerima informasi yang 
menyebutkan bahwa ada makhluk lain yang membantu dalam pembangunan 
piramida, yang (bentuknya) tidak sepenuhnya terwujud dalam kepadatan 
ketiga. Mereka terwujud dari pinggang sampai ke kepala mereka, tetapi tidak 
terwujud dari pinggang sampai ke kaki mereka. Apakah entitas seperti itu 
(benar) ada dalam proses pembangunan piramida itu, dan siapa mereka?  

RA: Saya Ra. Pertimbangkan, jika Anda mau, kecerdasan tidak terbatas hadir 
dalam penyerapan bentuk-bentuk kehidupan (livingness and beingness) ketika 
ia dikodifikasikan menjadi energi cerdas akibat kesan pikiran yang dibuat dari 
mereka yang membantu batu yang hidup itu (living stones) kedalam bentuk 
baru mahkluk yang hidup. Pelepasan dan penggunaan kecerdasan tak terbatas 
untuk periode singkat ini mulai menyerap semua dimensi yang berurutan, 
atau yang saling terkait, dengan demikian menghadirkan pandangan sekilas 
kepada mereka yang memproyeksikan materi-materi pemikiran mereka. 
Makhluk-makhluk ini dengan demikian mulai terwujud tetapi tidak terus-
terusan terlihat. Makhluk-makhluk ini adalah bentuk-bentuk, atau manifestasi 
yang dapat terlihat oleh kepadatan ketiga dari ingatan kompleks memori sosial 
kami ketika kami menawarkan kontak akan kecerdasan tak terbatas ini ke 
kecerdasan tak terbatas batu-batu tersebut.  

27.3 PENANYA: Terima kasih banyak. Saya sekarang akan melanjutkan dengan 
memulai proses buku kedua Hukum Kesatuan.2 Ini, saya akan berasumsi, akan 
menjadi tugas yang jauh lebih sulit dibanding buku pertama karena kami 
ingin fokus pada hal-hal yang sifatnya tidak transien, dan sebagai Penanya 
Saya kadang-kadang mengalami kesulitan. 

Ketika saya mengalami kesulitan ini, saya mungkin akan kembali ke beberapa 
pertanyaan yang sebagiannya temporer hanya karena saya tidak akan dapat 
merumuskan apa yang benar-benar perlu saya rumuskan, dan saya minta maaf 
untuk ini. Tetapi saya akan mencoba yang terbaik untuk tetap di jalur dan 
menghilangkan hal-hal yang tidak bernilai jika itu muncul di sepanjang 
pertanyaan saya.3  

Saya telah menuliskan pernyataan yang akan saya buat untuk memulai, sebagai 
berikut: Sebagian besar entitas dalam kepadatan ini memusatkan pikiran 
mereka pada beberapa kondisi atau aktivitas sementara dengan sedikit 
memperhatikan nilainya yakni sebagai alat, atau bantuan, untuk pertumbuhan 
pemahaman mereka tentang esensi (kehidupan) yang benar, atau tidak 

                                                
2 Lihat catatan kaki pada 13.3 untuk informasi mengenai buku-buku asli.  
3 Semua pertanyaan dan jawaban yang dihapus telah dipulihkan.  
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terdistorsi, dari penciptaan yang mereka (yang ini semua) merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan.  

Kami (makhluk hidup) akan berusaha, dimulai pada awal penciptaan, untuk 
menetapkan gambaran tentang diri kami sendiri dalam penciptaan ini, hingga 
demikian tiba pada titik inspeksi yang lebih terinformasi tentang apa yang 
kami anggap sebagai kenyataan/realitas. Diharapkan bahwa proses ini akan 
memungkinkan kita untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses 
evolusi.  

Saya ingin memulai dengan definisi kata-kata yang telah kami gunakan, yang 
mungkin kami belum — dan mungkin tidak bisa — sepenuhnya mengerti, 
tetapi karena kata-kata pertama yang kami gunakan adalah “kecerdasan tak 
terbatas” , saya ingin Anda mendefinisikan setiap kata-kata ini dan beri saya 
definisi kombinasi mereka.  

RA: Saya Ra. Getaran pikiran Anda yang kompleks menandakan pertanyaan. 
Namun, kompleks suara getaran Anda menunjukkan preferensi. Tolong 
nyatakan kembali.  

27.4 PENANYA: Bisakah Anda mendefinisikan kata “kecerdasan” dalam konsep 
Kecerdasan tak terbatas?  

RA: Saya Ra. Kami akan membahas seluruh spektrum dari pertanyaan ini 
sebelum mendefinisikan seperti yang diminta. Bahasa Anda, dengan 
menggunakan kompleks bunyi getaran ini, paling tidak (bisa menjelaskan) 
perkiraan atau apa yang mendekati pada pemahaman, jika anda mau, 
mengenai sifat pemikiran sadar. Persepsi tidaklah sama dengan kompleks 
getaran suara, dan oleh karena itu upaya untuk mendefinisikannya akan 
membuat Anda frustrasi, meskipun kami dengan senang hati membantu Anda 
dalam keterbatasan kompleks getaran suara Anda.  

Sulit untuk mendefinisikan “kecerdasan” selain dari “ketidakterbatasan”, 
karena dua kompleks getaran ini satu konsep sama. Ini seperti mencoba 
membagi konsep getaran suara Anda, “iman”, menjadi dua bagian. Namun, 
kami akan berusaha membantu Anda.  

27.5 PENANYA: Tidak perlu membaginya. Definisi kecerdasan tak terbatas 
sebagai satu bagian sudah cukup. Bisakah Anda sekarang mendefinisikan 
kecerdasan tak terbatas?  

RA: Saya Ra. Ini secara eksponensial lebih sederhana dan tidak 
membingungkan. Ada persatuan. Kesatuan inilah yang ada. Kesatuan ini 
memiliki potensi dan kinetik. Potensinya adalah kecerdasan tak terbatas. 
Mengetuk potensi ini akan menghasilkan kerja/karya. Kerja ini disebut oleh 
kami, energi cerdas.  
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Sifat dari kerja ini tergantung pada distorsi tertentu dari Kehendak Bebas 
yang, pada gilirannya, adalah sifat dari tiap energi cerdas, atau fokus kinetik, 
yang berpotensi pada persatuan, atau apapun pada (kebersatuan) yang 
semuanya.  

 27.6 PENANYA: Saya ingin sedikit mengembangkan konsep “kerja” ini. Dalam 
fisika Newton, konsep kerja adalah apa yang kita sebut gaya yang bergerak 
melalui ruang. Ini adalah produk dari daya dan jarak saat kita mengukurnya. 
Saya berasumsi bahwa “kerja” yang Anda bicarakan adalah istilah yang jauh 
lebih luas termasuk kemungkinan ‘kerja’ dalam kesadaran. Apakah saya benar?  

RA: Saya Ra. Sebagaimana kami gunakan istilah ini, ini bersifat universal 
dalam pengaplikasiannya. Kecerdasan tak terbatas memiliki ritme, atau aliran, 
seperti sebuah jantung raksasa yang dimulai dengan Matahari di tengah, 
begitu yang Anda bisa pikirkan atau bayangkan; kehadiran arus menjadi tak 
terhindarkan sebagai sebuah gelombang wujud tanpa polaritas, tanpa batasan; 
semua yang luas dan sunyi itu menyeruak ke luar, ke luar, terus fokus ke luar 
dan ke dalam sampai fokus-fokus itu komplit. Kecerdasan atau kesadaran foci 
itu telah mencapai suatu keadaan di mana sifat atau massa spiritual mereka, 
dapat kami katakan, memanggil mereka ke dalam, ke dalam, ke dalam sampai 
semuanya bergabung. Inilah ritme realitas yang saat ini Anda bicarakan.  

27.7 PENANYA: Sekarang saya pikir saya dapat mengambil poin penting dari hal 
ini yaitu bahwa dalam kecerdasan tak terbatas kami memiliki daya tanpa 
polaritas, atau perbedaan potensial itu tidak harus ada. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Tidak ada bedanya, potensial atau kinetik, dalam sebuah 
kesatuan. Ritme dasar infiniti yang cerdas adalah sama sekali tanpa distorsi apa 
pun. Ritme itu berselubung misteri, karena mereka menjadi dirinya sendiri. 
Namun, dari kesatuan yang tidak terdistorsi ini, muncul potensi dalam 
kaitannya dengan energi cerdas.  

Dengan cara ini Anda dapat mengamati istilah yang memiliki dua sisi: Satu 
penggunaan istilah, yang menjadi kesatuan tidak terdistorsi, tanpa sisi kinetik 
atau potensi. Penerapan lain dari istilah ini, yang kita gunakan secara tidak 
berbeda karena kurangnya istilah yang lain, dalam arti potensi besar disadap 
oleh foci atau fokus energi [cerdas]4.  

27.8 PENANYA: Sekarang, saya mengerti mengenai distorsi pertama kecerdasan 
tak terbatas adalah distorsi dari apa yang kami sebut Keinginan Bebas. Bisakah 
Anda memberi saya definisi distorsi ini?  

                                                
4 Pernyataan ini telah diedit untuk menambah kejelasan pada apa yang kami yakini sebagai 

makna yang dimaksudkan Ra. Pernyataan aslinya berbunyi: “Aplikasi lain dari ini istilah, yang 
sesungguhnya tidak berbeda karena memang kurangnya istilah lain, dalam arti potensi besar 
yang disadap oleh foci atau fokus energi itulah yang kita sebut energi cerdas. " 
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RA: Saya Ra. Dalam distorsi dari Hukum Kesatuan ini diketahui bahwa Sang 
Pencipta ingin mengenal dirinya sendiri.  

27.9 PENANYA: Lalu apakah saya benar kalau berasumsi bahwa Sang Pencipta 
akan mengenal dirinya sendiri — Sang Pencipta kemudian mengabulkan hal 
ini dengan mengetahui konsep kebebasan, kebebasan total untuk “Memilih” 
dengan cara “Mengetahui”? Apakah saya benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar sekali.  

27.10 PENANYA: Ini kemudian menjadi distorsi pertama dari Hukum Kesatuan, 
yang saya asumsikan adalah Hukum Kecerdasan Tanpa Batas; semua yang lain 
- koreksi, semua distorsi lain yang merupakan total pengalaman-pengalaman 
(experiences) dari penciptaan merupakan semburan dari (kecerdasan tak 
terbatas) ini. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar dan salah. Dalam ilusi Anda, semua pengalaman 
muncul dari Hukum Kehendak Bebas, atau Jalan Kebingungan. Dalam 
pengertian lain, sepanjang yang kami pelajari, pengalaman-pengalaman itulah 
distorsi ini.  

27.11 PENANYA: Saya harus memikirkan hal itu dan mengajukan pertanyaan (yang 
berkaitan) di sesi berikutnya. Saya akan melanjutkan ke apa yang telah Anda 
berikan kepada saya sebelumnya yakni Distorsi Kedua yang adalah distorsi 
Cinta. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

27.12 PENANYA: Saya ingin Anda mendefinisikan Cinta dalam arti. . . dalam arti 
sebagai Distorsi Kedua.  

RA: Saya Ra. Ini harus didefinisikan sebaliknya dari konsep latar belakang 
kecerdasan tanpa batas, atau kesatuan, atau Sang Pencipta, sebagai distorsi 
awal dari Kehendak Bebas. Istilah Cinta dapat dilihat sebagai fokus pilihan 
serangan, Ini merupakan jenis energi yang luar biasa, harus kami katakan, 
sebuah tatanan tinggi yang menyebabkan energi cerdas terbentuk dari potensi 
kecerdasan tak terbatas yang sedemikian rupa dan dengan cara sedemikian 
rupa. . Ini kemudian dapat dilihat sebagai objek daripada sebuah aktivitas oleh 
beberapa orang Anda, dan prinsip fokus energi yang sangat kuat ini telah 
disembah sebagai Pencipta, alih-alih dilihat sebagai persatuan, atau kesatuan, 
dari mana semua Cinta itu berasal.  

27.13 PENANYA: Is Love. . . Adakah manifestasi Cinta yang bisa kita sebut sebagai 
getaran?  

RA: Saya Ra. Sekali lagi kita mencapai kesulitan semantik. Getaran, atau 
kepadatan, cinta, atau pengertian, bukanlah istilah yang digunakan dalam arti 
yang sama sebagai Distorsi Kedua, Cinta; distorsi Cinta menjadi aktivator 
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sangat kuat dan co-Creator utama dari berbagai ciptaan yang menggunakan 
kecerdasan tanpa batas; getaran cinta adalah kepadatan di mana mereka yang 
telah belajar melakukan kegiatan yang disebut "mencintai" tanpa distorsi yang 
signifikan, kemudian mencari Jalan Cahaya atau Kebijaksanaan.  

Dengan demikian dalam artian getaran, cinta kemudian menjadi terang. 
Dalam artian aktivitas persatuan dalam kehendak bebasnya, cinta 
menggunakan cahaya dan memiliki kekuatan untuk mengarahkan cahaya 
dalam distorsi-distorsinya. Dengan demikian, komplek-komplek getaran itu 
terekapitulasi secara terbalik semua ciptaan dalam kesatuannya, dengan 
demikian akan menunjukkan ritme, atau aliran, dari sebuah “detak jantung 
yang hebat”, jika Anda ingin menggunakan analogi ini.  

27.14 PENANYA: Saya akan membuat pernyataan yang telah saya ekstrak dari teori 
fisika Dewey Larson yang mungkin atau tidak, dekat dengan apa yang akan 
kami coba jelaskan. Larson mengatakan bahwa semuanya adalah gerakan 
(motion), yang dapat kita anggap sebagai getaran; dan getaran itu, yang 
merupakan getaran murni, dan bukan fisik dengan cara apa pun, atau dalam 
bentuk apa pun, atau dalam kepadatan apa pun, getaran itu, oleh. . . Produk 
pertama dari getaran itu adalah apa yang kami sebut foton, partikel cahaya.  

Saya mencoba membuat analogi antara solusi fisik ini dengan konsep cinta 
dan cahaya. Apakah ini dekat dengan konsep Cinta menciptakan Cahaya, atau 
tidak?  

RA: Saya Ra. Anda benar.  

27.15 PENANYA: Saya jadi akan sedikit mengembangkan konsep ini. Jadi kami 
memiliki getaran Cinta yang tak terbatas yang dapat terjadi, saya berasumsi, 
pada frekuensi yang berbeda, jika memang ini memiliki makna dalam hal ini. 
Saya akan berasumsi bahwa itu dimulai pada satu frekuensi dasar.  

Apakah ini ada artinya? Apakah saya masuk akal? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Setiap Cinta, sebagaimana Anda menyebutnya sebagai penggerak 
utama, berasal dari satu frekuensi, jika Anda ingin menggunakan istilah ini. 
Frekuensi ini adalah Unity/kesatuan . Kami mungkin lebih menyukai dengan 
menyebutnya sebagai daya kekuatan daripada frekuensi, daya atau kekuatan 
ini menjadi tak terbatas, kualitas-kualitas terbatas lalu dipilih oleh sifat khusus 
dari gerakan primal ini.  

27.16 PENANYA: Maka getaran ini adalah, karena kurangnya pemahaman yang 
lebih baik, yang kami sebut gerakan murni; itu adalah Cinta murni. Ini. . . itu 
bukan… belum ada sesuatu yang dipadatkan, akan kami katakan, untuk 
membentuk segala jenis atau kepadatan ilusi. Cinta ini kemudian mencipta, 
melalui proses getaran ini, sebuah foton, demikian kami menyebutnya, yang 
merupakan partikel dasar cahaya. Foton ini kemudian, dengan menambahkan 
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getaran dan rotasi, selanjutnya, merapat menjadi partikel kepadatan, yakni 
berbagai kepadatan yang kami alami ini. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

27.17 PENANYA: Sekarang, ini— Cahaya yang membentuk kerapatan memiliki 
apa yang kami sebut warna, dan warna ini dibagi menjadi tujuh kategori 
warna. Bisakah Anda memberi tahu saya, apakah ada alasan atau penjelasan 
untuk kategori warna ini? Bisakah Anda memberi tahu saya tentang hal ini?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan lengkap terakhir dari sesi ini karena 
instrumen ini rendah energi vitalnya. Kami akan menjawab secara singkat, dan 
kemudian Anda dapat bertanya lebih lanjut dalam sesi selanjutnya.  

Sifat pola getaran alam semesta Anda bergantung pada konfigurasi yang 
ditempatkan pada bahan asli, yakni Cahaya, ditambah fokus, atau Cinta, 
kemudian menggunakan energi cerdasnya untuk menciptakan pola ilusi, atau 
kepadatan tertentu, untuk memuaskan kecerdasannya sendiri dengan 
mengestimasi metode seperti apa guna mengenal dirinya sendiri. Jadi warna, 
sesuai yang Anda sebut itu lurus, atau sempit, atau penting sebagaimana ia 
memungkinkan dirinya terekspresikan, yang diberi kehendak Cinta.  

Ada informasi lebih lanjut yang dengan senang hati kami akan bagikan dengan 
menjawab pertanyaan Anda. Namun, kami tidak ingin menghabiskan (energi) 
instrumen ini. Apakah ada permintaan singkat yang diperlukan sebelum kami 
pergi?  

27.18 PENANYA: Satu-satunya hal yang perlu saya ketahui adalah, adakah yang bisa 
kita lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman atau membantunya 
atau (membantu) kontak ini?  

RA: Saya Ra. Instrumen ini sedikit tidak nyaman. Mungkin konfigurasi tubuh 
yang lebih sederhana akan baik mengingat kondisi fisik kompleks instrumen 
yang membaik.  

Saya Ra. Anda teliti dalam upaya Anda. Kami akan bersama Anda. Kami 
meninggalkan Anda sekarang dalam cinta dan dalam terang Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Karena itu, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian 
dari Sang Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 28  
22 FEBRUARI 1981  

28.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Pencita yang 
Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang.  

28.1 PENANYA: Saya merasa saya mengalami kemunduran sedikit dan membuat 
beberapa kesalahan diawal hari ini karena saya pikir kita sampai pada bagian 
paling penting dari apa yang kita lakukan ini dan saya ingin berusaha 
membuatnya lebih jelas, yakni melalui pertanyaan-pertanyaan, bagaimana 
sejatinya semuanya adalah satu , dan bagaimana itu berasal dari satu 
kecerdasan yang tak terbatas. Ini sulit bagi saya untuk melakukannya, jadi 
mohon maklumi kesalahan saya dalam bertanya.  

Konsep yang saya miliki saat ini tentang proses, menggunakan apa yang telah 
Anda jelaskan kepada saya dan yang berkaitan dengan beberapa proses fisika 
dari materi Dewey Larson - saya memiliki konsep bahwa kecerdasan tak 
terbatas berkembang ke luar dari semua lokasi, dimana-mana. Mengembang 
ke arah luar di setiap arah secara seragam seperti permukaan balon atau 
gelembung, meluas ke luar dari setiap titik (yang tersebar) di mana-mana. Ia 
mengembang ke arah luar dengan apa yang disebut satuan kecepatan, atau 
kecepatan cahaya. Ini adalah ide Larson tentang perkembangan apa yang dia 
sebut ruang / waktu. Apakah konsep ini benar?  

RA: Saya Ra. Konsep ini salah, seperti halnya pada konsep kecerdasan tak 
terbatas. Konsep ini benar dalam konteks satu Logos tertentu, atau Cinta, atau 
fokus dari Pencipta ini yang telah memilih baginya, harus kami katakan, 
hukum alamnya dan cara mengekspresikannya secara matematis dan 
sebaliknya.  

Satu-satunya kecerdasan tak terbatas yang tidak dibeda-bedakan, tidak 
terpolarisasi, penuh dan utuh, adalah makrokosmos dari makhluk yang 
berbalut misteri. Kami adalah utusan Hukum Kesatuan. Unity, pada perkiraan 
pemahaman ini, tidak dapat ditentukan oleh teori fisika apa pun tetapi hanya 
dapat diaktifkan, atau diperkuat, (oleh) kecerdasan tak terbatas karena katalis 
kehendak bebas. Ini mungkin sulit diterima. Namun, pemahaman yang harus 
kami bagikan dimulai dan berakhir dalam misteri.  

28.2 PENANYA: Nah, kemarin kami tiba di titik di mana kita membahas 
mengenai warna cahaya. Anda berkata bahwa “sifat pola getaran alam semesta 
Anda bergantung pada konfigurasi yang ditempatkan pada materi awal, 
cahaya, yang kemudian dengan menggunakan energi cerdas dari fokus Cinta 
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menciptakan pola-pola. . . ilusi atau kepadatan. "Kemudian setelah materi ini, 
Anda mengatakan bahwa ada informasi lebih lanjut yang Anda inginkan ingin 
sampaikan, tapi kita kehabisan waktu. Bisakah Anda melengkapi informasi 
lebih lanjut tentang itu?  

RA: Saya Ra. Dalam membahas informasi ini, kami kemudian, akan kami 
katakan, kembali ke metode-metode pemahaman khusus atau melihat apa 
yang ditawarkan oleh kompleks getaran bunyi Dewey; teorinya benar untuk 
makna kedua dari kecerdasan tak terbatas: (energi) potensi kemudian, melalui 
katalis, akan membentuk (energi) kinetik.  

Informasi ini adalah perkembangan alami dari inspeksi bentuk kinetik 
lingkungan Anda. Anda dapat memahami bahwa setiap warna, atau sinar, 
sebagai, seperti yang telah kami katakan, bagian yang sangat spesifik dan 
akurat dari representasi energi cerdas dari kecerdasan tak terbatas, setiap sinar 
sebelumnya telah diperiksa dalam koteksnya masing-masing.1 

Informasi ini dapat membantu di sini. Kami berbicara sekarang secara tidak 
spesifik untuk meningkatkan kedalaman konseptualisasi Anda tentang apa ini 
semua. Alam semesta tempat Anda tinggal adalah rekapitulasi, di setiap 
bagian, dari kecerdasan tak terbatas. Dengan demikian Anda akan melihat 
pola yang sama diulang dalam bidang fisik dan metafisik; sinar atau bagian 
cahaya, seperti yang Anda kira, bidang-bidang yang Anda sebut ilusi fisik yang 
berputar, bergetar, atau memiliki sifat yang mungkin, harus kami katakan, 
terhitung, atau terkategorikan dengan ukuran rotasi di ruang angkasa/waktu 
seperti yang dijelaskan oleh yang dikenal sebagai Dewey; beberapa zat 
memiliki berbagai sinar dalam manifestasi fisik yang dapat terlihat oleh mata, 
ini terlihat dalam sifat mineral kristal yang Anda angap berharga Anda, rubi 
berwarna merah dan sebagainya.  

28.3 PENANYA: Jadi Cahaya terjadi akibat konsekuensi dari getaran, yang 
merupakan konsekuensi dari Cinta. Saya akan bertanya apakah pernyataan itu 
benar. Apakah itu benar?  

RA: Saya Ra. Pernyataan ini benar.  

28.4 PENANYA: OK. Cahaya ini kemudian dapat mengembun menjadi materi 
seperti yang kami kenal dalam kepadatan kami, menjadi semua elemen kimia 
karena adanya rotasi getaran pada interval terukur, atau satuan, menurut sudut 
kecepatan. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar sekali.  

                                                
1 Dalam konteks ini, pembagian dapat didefinisikan sebagai "untuk membagi dan menetapkan 

sesuai dengan rencana."  



246 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

28.5 PENANYA: Terima kasih. Saya bertanya-tanya, apa yang menjadi katalisator 
atau penggerak rotasi itu? Apa yang menyebabkan terjadinya rotasi sehingga 
cahaya mengembun menjadi elemen fisik atau kimia kita?  

RA: Saya Ra. Penting untuk mempertimbangkan fungsi yang berkemampuan 
yang muncul dari fokus yang dikenal sebagai Cinta. Energi ini sifatnya teratur. 
Ia memerintahkan secara kumulatif dari yang lebih besar ke yang lebih kecil 
sehingga ketika alam-nya, sebagaimana Anda menyebutnya, telah tercapai, 
cara pengembangan dari setiap detailnya melekat ke dalam cahaya yang hidup 
itu, dan dengan demikian akan berkembang dengan sebagaimana mestinya; 
Alam semesta Anda sendiri telah dipelajari dengan baik secara empiris oleh 
orang-orang yang Anda sebut ilmuwan, dan telah dipahami, atau 
digambarkankan, harus kami katakan, dengan akurasi pemahaman atau 
visualisasi yang lebih tinggi, oleh yang dikenal sebagai Dewey.  

28.6 PENANYA: Kapan individualisasi, atau bagian individu dari sebuah 
kesadaran, ikut bermain? Bagaimana individualisasi ini terjadi, dan pada titik 
apa kesadaran individu mengambil alih dalam proses kerja nya terhadap 
cahaya dasar?  

RA: Saya Ra. Anda tetap hati-hati di bidang penciptaan itu sendiri. Dalam 
proses ini kami harus lebih lanjut membingungkan Anda dengan menyatakan 
bahwa proses dimana Kehendak Bebas bertindak dengan potensi kecerdasan 
tak terbatasnya untuk kemudian menjadi energi cerdas yang terfokus, itu 
terjadi bukan di ruang/waktu yang Anda sadari, sebagaimana pengalaman 
kontinum Anda.  

Pengalaman, atau keberadaan, ruang / waktu muncul setelah proses 
individuasi Logos, atau Cinta, telah selesai dan alam semesta fisik, seperti yang 
Anda sebut, telah bergabung atau mulai menarik ke dalam sambil bergerak ke 
luar sejauh bahwa apa yang Anda sebut sun body (anggota tata surya) Anda, 
pada gilirannya, menciptakan kekacauan abadi yang berpadu menjadi apa 
yang Anda sebut planet, pusaran energi cerdas ini menghabiskan sejumlah 
besar dari apa yang Anda sebut sebagai kepadatan pertama dalam tataran tanpa 
waktu, kemudian munculnya ruang/waktu menjadi salah satu 
pembelajaran/ajaran kepadatan (pertama) makhluk ini.  

Dengan demikian, kami mengalami kesulitan menjawab pertanyaan Anda 
sehubungan dengan waktu dan ruang dan hubungannya dengan, apa yang 
Anda sebut, ciptaan awal yang bukan merupakan bagian dari ruang / waktu 
yang dapat Anda pahami.  

 28.7 PENANYA: Terima kasih. Apakah sebuah unit kesadaran, unit kesadaran 
individu, menciptakan, katakanlah, unit penciptaan? Saya akan memberi 
contoh.  
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Apakah satu kesadaran individu dapat menciptakan satu galaksi bintang, 
sejenis yang memiliki jutaan bintang di dalamnya? Apakah ini bisa terjadi?  

RA: Saya Ra. Ini bisa terjadi. Kemungkinannya tidak terbatas. Dengan 
demikian Logos dapat membuat apa yang Anda sebut sistem bintang, atau 
bahkan miliaran sistem bintang. Ini yang menyebabkan kebingungan dalam 
penyebutan istilah galaksi, karena ada banyak entitas atau kreasi Logo yang 
berbeda-beda, tetapi kami akan menyebut masing-masing, menggunakan 
kompleks getaran suara Anda, Galaksi.  

28.8 PENANYA: Mari kita ambil contoh planet tempat kami berada sekarang, dan 
beri tahu saya berapa banyak ciptaan yang diciptakan oleh Logo yang sama 
dengan yang menciptakan planet ini?  

RA: Saya Ra. Logo planet ini adalah Logo yang kuat yang menciptakan sekitar 
dua ratus lima puluh miliar [250.000.000.000] sistem bintang Anda dalam 
penciptaannya. Oleh karena itu, harus kami katakan, hukum atau cara fisik 
ciptaan ini akan tetap konstan.  

28.9 PENANYA: Lalu apa yang Anda katakan adalah bahwa sistem bintang 
lenticular, yang kami sebut galaksi, yang kami temukan sendiri, dengan sekitar 
250 miliar matahari lain seperti milik kami, diciptakan oleh satu Logos. 
Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

28.10 PENANYA: Sekarang, karena ada banyak bagian kesadaran individual di 
galaksi lenticular ini, apakah Logos ini kemudian terbagi lagi menjadi 
individualisasi kesadaran untuk menciptakan kesadaran-kesadaran atau terbagi 
ke dalam kesadaran ini?  

RA: Saya Ra. Anda tanggap. Ini juga benar, meskipun paradoksnya yang jelas.  

28.11 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya apa yang Anda maksud dengan 
paradoksnya yang jelas?  

RA: Saya Ra. Tampaknya jika satu Logos menciptakan cara-cara energi cerdas 
untuk (pembentukan) sebuah sistem yang besar, maka tidak akan ada 
kebutuhan atau kemungkinan diferensiasi sub-Logos lebih lanjut. Namun, 
dalam batas-batasnya, kasus seperti ini tepat dan perseptifnya terlihat.  

28.12 PENANYA: Terima kasih. Bisakah Anda membuat instrumen batuk?  

RA: [Batuk.]  

28.13 PENANYA: Terima kasih. Apakah semua bagian individu Logos, lalu, yang 
di— Saya akan menyebutnya galaksi lenticular tempat kami berada, 250 
milyar matahari, atau bintang, saya akan menyebutnya galaksi utama supaya 
kita tidak bingung dalam istilah kami sendiri.  
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Maka, apakah semua kesadaran, dalam bentuk individu ini, yang masuk ke 
dalam apa yang kami sebut galaksi besar, mulai dan berevolusi melalui semua 
level kepadatan secara berurutan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh 
atau — lalu ke kedelapan — atau ada, harus saya katakan, beberapa yang bisa 
naik pangkat dan masuk dalam sebuah. . . sehingga selalu ada campuran 
kecerdasan kesadaran di dalam galaksi ini?  

RA: Saya Ra. Yang terakhir hampir lebih benar. Di setiap permulaan, ada 
kekuatan awal yang tak terbatas. Keendak Bebas bertindak sebagai katalis. Para 
makhluk ciptaan mulai terbentuk di alam semesta. Kesadaran kemudian mulai 
memiliki potensi untuk berpengalaman. Potensi pengalaman diciptakan 
sebagai bagian dari energi cerdas dan ditetapkan sebelum pengalaman-
pengalaman itu dimulai.  

Namun, selalu ada variasi besar dalam respons awal terhadap potensi energi 
cerdas karena Kehendak Bebas bertindak tanpa batas pada setiap penciptaan. 
Demikianlah, segera fondasi dari, apa yang kita sebut sifat hierarkis ciptaan 
mulai bermanifestasi sebagai beberapa bagian kesadaran, atau sebuah 
kesadaran yang belajar melalui pengalaman dengan cara yang jauh lebih 
efisien.  

28.14 PENANYA: Apakah ada alasan untuk beberapa bagian (kesadaran) dapat 
menjadi jauh lebih efisien dalam (pengalaman) belajarnya?  

RA: Saya Ra. Adakah alasan bagi seseorang untuk dapat belajar lebih cepat 
daripada yang lain? Lihatlah, jika Anda mau, pada fungsi Kehendak. . . 
katakanlah, ketertarikan pada garis spiral cahaya yang berputar ke atas.  

28.15 PENANYA: Sekarang, saat galaksi utama dibuat, dan saya mengasumsikan 
semua kepadatannya. . . Saya berasumsi semua— Ada delapan kepadatan yang 
diciptakan ketika galaksi besar ini dibuat. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini pada dasarnya benar. Namun, perlu dipahami bahwa 
kepadatan kedelapan berfungsi juga sebagai kepadatan awal, atau kepadatan 
pertama — pada tahap terakhirnya — dari oktaf kepadatan berikutnya.  

28.16 PENANYA: Apakah Anda mengatakan, kemudian, ada jumlah oktaf 
kepadatan satu hingga delapan?  

RA: Saya Ra. Kami ingin memastikan bahwa kami benar-benar pembawa 
pesan Hukum Kesatuan. Kami dapat berbicara kepada Anda tentang 
pengalaman kami dan pemahaman kami dan mengajar / belajar dengan cara 
yang terbatas. Namun, kami tidak dapat berbicara dengan pengetahuan dari 
semua ciptaan. Kami hanya tahu bahwa mereka tidak terbatas. Kami 
mengasumsikan jumlah oktaf yang tak terbatas.  
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Namun, kami terkesan oleh guru-guru kami sendiri bahwa ada kesatuan 
penciptaan yang dibungkus misteri di mana semua kesadaran secara berkala 
bersatu dan, sekali lagi, dimulai. Jadi kami hanya dapat mengatakan bahwa 
kami menganggap adanya suatu perkembangan (penciptaan) yang tak terbatas, 
meskipun kami memahaminya sebagai siklus di alam dan, seperti yang telah 
kami katakan, dibungkus dalam misteri.  

28.17 PENANYA: Terima kasih. Bisakah Anda membuat instrumen batuk lagi?  

RA: [Batuk.]  

28.18 PENANYA: Terima kasih. Ketika galaksi besar ini dibentuk oleh Logos, 
polaritas kemudian menjadi ada dalam arti bahwa kami memiliki polaritas 
listrik, efek gravitasi mungkin, bukan polaritas, saya... Saya harus mengajukan 
pertanyaan ini. Kami memang memiliki polaritas listrik yang saat itu. Apakah 
ini benar?  

RA: Saya Ra. Saya menerima ini benar dengan ketentuan bahwa apa yang 
Anda sebut Listrik dipahami sebagai apa yang Larson tetapkan sebagai 
maknanya, tetapi juga dalam apa yang Anda sebut pengertian metafisik.  

28.19 PENANYA: Apakah Anda mengatakan bahwa kami tidak hanya memiliki 
polaritas muatan listrik tetapi juga polaritas pada kesadaran pada saat itu?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Semua potensi tersedia dari awal ruang / waktu fisik 
Anda — itu kemudian menjadi fungsi kompleks kesadaran untuk mulai 
menggunakan materi fisik untuk mendapatkan pengalaman, untuk kemudian 
mempolarisasi, dalam artian metafisik. Potensi untuk melakukan ini bukan 
diciptakan oleh yang mengalami tetapi oleh energi cerdas.  

Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari sesi ini karena kami ingin 
memaksimalkan instrumen ini karena perlahan-lahan ia mendapatkan kembali 
energi kompleks fisiknya. Kami bertanya apakah Anda memiliki satu atau dua 
pertanyaan yang dapat kami jawab sesaat sebelum kami tutup?  

28.20 PENANYA: Saya mengasumsikan bahwa proses penciptaan, kemudian, 
setelah penciptaan awal dari galaksi utama, dilanjutkan dengan individualisasi 
lebih lanjut dari kesadaran Logos sehingga ada banyak, banyak bagian dari 
kesadaran individu yang kemudian menciptakan item-item lebih lanjut, Anda 
mungkin mengatakan, untuk pengalaman di seluruh galaksi. Apakah ini 
benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar, karena dalam, pedoman, atau cara-cara dari Logos, 
sub-Logos dapat menemukan berbagai cara untuk membedakan pengalaman 
tanpa menghilangkan atau menambah cara-cara ini.  
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28.21 PENANYA: Terima kasih. Dan karena kami kehabisan waktu, saya hanya 
akan bertanya apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman atau yang dapat memperlancar kontak?  

RA: Saya Ra. Instrumen ini telah sesuai dengan baik. Anda teliti.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda, teman-teman saya, dalam cinta dan cahaya 
dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam 
kuasa dan kedamaian Sang Pencipta. Adonai.  



 

SESI 29  
23 FEBRUARI 1981  

29.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Sang Pencipta 
yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

29.1 PENANYA: Apakah matahari kami (dalam tata surya) ini apa dikenal sebagai 
sub-Logos, atau manifestasi fisik dari sub-Logos?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

29.2 PENANYA: Jadi saya asumsikan sub-Logos ini menciptakan sistem tata surya 
ini dengan semua kepadatannya. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Sub-Logos dari entitas surya Anda membedakan 
beberapa komponen pengalaman dalam pola energi cerdas yang digerakkan 
oleh Logos, yang menciptakan kondisi dasar dan konsistensi pada tingkatan 
getarannya di seluruh, apa yang Anda sebut sebagai, galaksi utama Anda.  

29.3 PENANYA: Lalu apakah sub-Logos ini yang merupakan matahari kami 
adalah sub-Logos yang sama tetapi hanya bermanifestasi di berbagai bagian 
dalam galaksi. . . apakah semua bintang memang seperti itu di galaksi ini?  

RA: Saya Ra. Tolong nyatakan kembali.  

29.4 PENANYA: Apa yang saya katakan adalah ada sekitar 250 miliar bintang, atau 
matahari, sesuatu seperti yang kami miliki di galaksi besar ini. Apakah mereka 
semua bagian dari sub-Logos yang sama?  

RA: Saya Ra. Mereka semua adalah bagian dari Logo yang sama. Tata surya 
Anda, sebagaimana Anda menyebutnya, adalah manifestasi, agak dan sedikit 
berbeda, karena adanya sub-Logos.  

29.5 PENANYA: Sekarang, semua ini— Saya ingin meyakinkan diri saya benar. 
Jadi matahari kami adalah sub-Logos dari Logos yakni Logos galaksi utama. 
Benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

29.6 PENANYA: Apakah ada sub-sub-Logos yang lain di sistem planet kita yang 
“sub”-nya di bawah matahari kami?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  
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29.7 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya apa salah satunya— Bisakah 
Anda memberi saya contoh salah satunya, dari apa yang Anda sebut sub-sub-
Logos?  

RA: saya Ra. Salah satu contohnya adalah kompleks pikiran / tubuh / roh 
Anda.  

29.8 PENANYA: Jadi setiap entitas yang ada akan menjadi beberapa jenis sub-atau 
sub-sub-Logos. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar sampai batas pengamatan apa pun, karena seluruh 
ciptaan itu hidup.  

29.9 PENANYA: Jadi planet yang kami tempati ini juga semacam sub-sub-Logos. 
Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Sebuah entitas planet hanya dinamai Logos jika ia bekerja secara 
harmonis dengan para entitas, atau kompleks pikiran/tubuh yang ada di 
permukaannya atau dalam bidang elektromagnetiknya.  

29.10 PENANYA: Oke. Apakah sub-Logos, seperti matahari kami, apakah 
mereka— yang berada di galaksi utama kami — apakah mereka semuanya 
memiliki polaritas metafisik, harus kami katakan, positif atau negatif 
sebagaimana kita gunakan istilah itu?  

RA: Saya Ra. Jika Anda menggunakan istilah ini, ini tidak benar. Sebuah 
entitas, yang berevolusi tingkat keplanetannya, ia memiliki kekuatan 
kecerdasan tak terbatas melalui penggunaan kehendak bebasnya, menjalani 
pengalaman aksi-aksi keberadaananya. Jadi, polaritasnya tidak seperti yang 
Anda pahami (secara umum) polaritas. Hanya ketika bola planet ini mulai 
berinteraksi secara harmonis dengan kompleks pikiran/tubuh, dan khususnya 
lebih pada kompleks pikiran/tubuh/roh, bola planet ini akan mengarah pada 
distorsi-distorsi karena adanya kompleks pemikiran para entitas yang 
berinteraksi dengan entitas planet.  

Penciptaan Sang Pencipta Yang Tak Terbatas tidak memiliki polaritas seperti 
yang Anda artikan.  

29.11 PENANYA: Terima kasih. Kemarin Anda menyatakan bahwa planet dengan 
kepadatan pertama berada dalam kondisi tanpa waktu awal. Bisakah Anda 
memberi tahu saya bagaimana efek baik sehubungan dengan adanya waktu?  

RA: Saya Ra. Kami baru saja menjelaskan kepada Anda keadaan keberadaan 
masing-masing Logo. Proses dimana ruang / waktu menjadi bentuk kontinum 
adalah fungsi dari proses pembangunan yang hati-hati, dapat kami katakan, 
dari keseluruhan isi, rencana laju getaran, kepadatan, dan potensi. Ketika 
rencana ini digabungkan dengan kompleks pemikiran Cinta, maka manifestasi 
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fisik mulai muncul; tahap manifestasi pertama ini adalah kesadaran fisik 
(awareness) dan kesadaran batin (consciousness).  

Pada titik ini, di mana perpaduan titik kehidupan atau keberadaan dimulai— 
titik awal, atau sumber awal — ruang/waktu akan mulai membuka gulungan-
gulungan kehidupannya.  

29.12 PENANYA: Saat Cinta menciptakan getaran— Saya akan membuat 
pernyataan ini terlebih dahulu. Biar saya katakan, saya percaya bahwa Cinta 
menciptakan getaran dalam ruang / waktu untuk membentuk foton. Apakah 
ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini pada dasarnya benar.  

29.13 PENANYA: Kemudian aplikasi lanjutan dari Cinta — saya akan menganggap 
ini diarahkan oleh sub-Logos atau sub-sub-Logos — aplikasi Cinta yang 
berkelanjutan ini menciptakan rotasi dari getaran-getaran ini yang berada 
dalam unit diskrit dari kecepatan sudut. . Ini kemudian menciptakan unsur-
unsur kimia dalam ilusi fisik kita dan, saya akan berasumsi, unsur-unsur dalam 
yang lain, atau apa yang kita sebut nonfisik, atau kepadatan lainnya dalam 
ilusi. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Logos menciptakan semua kepadatan. Pertanyaan Anda tidak 
jelas. Namun, kami akan menyatakan bahwa Logos menciptakan kepadatan 
ruang / waktu dan kepadatan ruang / waktu yang menyertainya.  

29.14 PENANYA: Apa yang saya asumsikan adalah bahwa rotasi, rotasi tambahan 
yang diukur dari getaran, muncul sebagai bahan dari kepadatan ini. Apakah 
ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini pada dasarnya benar.  

29.15 PENANYA: Nah, maka dengan adanya rotasi ini lalu ada gerakan partikel-
partikel ini ke arah dalam, yang berlawanan dengan arah perkembangan ruang 
/ waktu, begitu saya memahaminya, dan perkembangan ke dalam ini 
kemudian dilihat oleh kami, sebagai apa yang kami sebut gravitasi. Apakah ini 
benar?  

RA: Saya Ra. Ini salah.  

29.16 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana gravitasi terjadi?  

RA: Saya Ra. Yang Anda sebut sebagai gravitasi dapat dilihat sebagai tekanan 
ke arah cahaya batin / cinta, pencarian ke arah garis spiral cahaya yang 
berkembang menuju Sang Pencipta. Ini adalah manifestasi dari peristiwa 
spiritual atau kondisi kehidupan.  
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29.17 PENANYA: Sekarang, gravitasi yang kita tahu sekarang, di bulan adalah lebih 
kecil dari pada di planet kita di sini. Apakah ada prinsip metafisik di balik ini 
yang bisa Anda jelaskan?  

RA: Saya Ra. Metafisik dan fisik tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, 
hal yang Anda sebutkan, yang berupaya menjelaskan fenomena ini, harus kami 
katakan, mampu menghitung gaya gravitasi sebagian besar benda karena 
berbagai aspek fisik seperti apa yang Anda ketahui sebagai massa. Namun, 
kami merasa perlu untuk menunjukkan sifat gravitasi metafisik yang sesuai 
dan sama pentingnya.  

29.18 PENANYA: Saya kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan, 
Anda bisa katakan, pijakan ke dalam apa yang saya cari, dalam mencoba 
mencari prinsip-prinsip metafisik, dapat Anda katakan, yang ada di balik ilusi 
fisik kami.  

Bisakah Anda memberi saya contoh jumlah gravitasi di kondisi kepadatan 
ketiga di permukaan planet Venus? Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 
Bumi?  

RA: Saya Ra. Gravitasi, harus kita katakan, yakni daya tarik yang juga kami 
gambarkan sebagai kekuatan luar yang mendesak kepada Pencipta, adalah 
lebih besar secara spiritual terdapat pada entitas yang Anda sebut Venus karena 
tingkat keberhasilan yang lebih besar, harus kita katakan, dalam mencari 
Pencipta.  

Poin ini hanya akan menjadi penting ketika Anda mempertimbangkan bahwa 
ketika semua ciptaan dalam ketidakterbatasannya telah mencapai massa 
gravitasi spiritual yang cukup, seluruh ciptaan secara tak terhingga bersatu, 
mencari cahaya dan menemukan sumbernya, dan dengan demikian 
mengakhiri masa ciptaan itu, dan memulai ciptaan baru, ciptaan — seperti 
yang Anda anggap sebagai lubang hitam, demikian Anda menyebutnya, 
dengan kondisi massa besar tak terhingga pada titik nol di mana tidak ada 
cahaya yang terlihat, seperti ia semua telah diserap.  

29.19 PENANYA: Maka lubang hitam akan menjadi titik. . . Apakah saya benar 
mengatakan bahwa itu akan menjadi titik di mana materi lingkungan telah 
berhasil menyatu dengan kesatuan atau Pencipta? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Lubang hitam yang memanifestasikan kepadatan ketiga adalah 
manifestasi kompleks fisik dari keadaan spiritual, atau metafisik ini. Ini benar.  

29.20 PENANYA: Terima kasih. Lalu ketika planet Bumi kita di sini mencapai 
kepadatan keempat, apakah akan ada gravitasi yang lebih besar?  

RA: Saya Ra. Akan ada gravitasi spiritual yang lebih besar sehingga 
menyebabkan ilusi yang lebih padat.  
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29.21 PENANYA: Ilusi yang lebih padat ini, kemudian, saya anggap akan 

meningkatkan percepatan gravitasi di atas kuadrat terukur 32,2 kaki per detik 
yang sekarang kita alami. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Entitas Anda tidak memiliki instrumen untuk mengukur 
gravitasi spiritual tetapi hanya dapat mengamati beberapa manifestasi 
ekstremnya.  

29.22 PENANYA: Ini saya tahu, bahwa kita tidak dapat mengukur gravitasi 
spiritual, tetapi saya hanya ingin tahu apakah. . . efek fisik akan terukur 
sebagai peningkatan konstanta gravitasi? Itu pertanyaan saya.  

RA: Saya Ra. Peningkatan yang dapat diukur dengan instrumentasi yang ada 
akan, dan akan, hanya bersifat statistik dan tidak signifikan.  

29.23 PENANYA: OK. Sekarang, ketika ciptaan terbentuk, ketika atom terbentuk 
dari rotasi getaran yang ringan, mereka kadang-kadang bergabung dengan cara 
tertentu. Mereka menemukan jarak, jarak antar-atom, dari satu sama lain pada 
jarak yang tepat dan menghasilkan struktur kisi yang kita sebut kristal.  

Saya menduga bahwa karena pembentukan energi cerdas dari struktur kristalin 
yang tepat, maka dengan beberapa teknik, dimungkinkan untuk 
memanfaatkan energi cerdas dan membawanya ke ilusi fisik dengan bekerja 
melalui struktur kristalin. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini hanya benar sejauh pada/jika struktur fisik kristal diisi oleh 
kompleks pikiran / tubuh / roh yang terkristalisasi, atau terregulasi, atau 
seimbang.  

29.24 PENANYA: Saya tidak ingin keluar dari subjek yang tidak penting atau subjek 
yang tidak mengarahkan kami ke pemahaman yang lebih baik tentang 
mekanisme pertumbuhan kami, yang mengarahkan kami ke hal-hal yang 
transien, tetapi sulit kadang-kadang untuk melihat dengan tepat ke arah mana 
kami masuk. Saya ingin menyelidiki sedikit lebih banyak tentang ide kristal ini 
dan bagaimana mereka digunakan.  

Saya berasumsi kemudian, dari apa yang Anda katakan bahwa untuk 
menggunakan kristal dengan memanfaatkan energi cerdas, perlu bagi kami 
untuk memiliki komplek pikiran / tubuh / roh yang tidak terdistorsi. Apakah 
ini cukup, atau apakah Anda perlu— Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini secara khusus benar.  

29.25 PENANYA: Harus ada titik di mana penghapusan distorsi mencapai titik 
minimum ketika kristal yang mengetuk energi kecerdasan digunakan. Apakah 
ini benar?  
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RA: Saya Ra. Ini benar hanya jika dipahami, haruslah kami katakan, bahwa 
setiap kompleks pikiran / tubuh / roh memiliki poin yang unik.  

29.26 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa setiap kompleks 
pikiran / tubuh / roh memiliki titik unik dalam menghilangkan distorsi?  

RA: Saya Ra. Setiap kompleks pikiran / tubuh / roh adalah bagian unik dari 
Sang Pencipta.  

29.27 PENANYA: Jadi Anda mengatakan bahwa tidak ada satu tingkat kemurnian 
yang diperlukan untuk memanfaatkan energi kecerdasan melalui kristal, tetapi 
bisa ada variasi luas dalam jumlah distorsi yang mungkin dimiliki suatu 
entitas. Tetapi setiap entitas harus mencapai titik khususnya, apa yang saya 
sebut, memberi energi pada Kemampuan (ability). Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Yang diperlukan adalah kompleks pikiran / tubuh / 
roh dalam keseimbangan tertentu, keseimbangan ini memungkinkannya 
untuk mencapai tingkat atau ketetapan yang kurang atau sedikit distorsinya. 
Kesulitan kritis adalah unik bagi setiap kompleks pikiran / tubuh / roh karena 
distilasi pengalaman yang, secara total, adalah, harus kami katakan, 
(tercapainya) keberadaan sinar violet dari masing-masing entitas tersebut.  

Keseimbangan ini adalah apa yang diperlukan untuk pekerjaan yang harus 
dilakukan dalam mencari pintu gerbang ke kecerdasan tak terbatas melalui 
penggunaan kristal atau melalui penggunaan (bahan) lainnya. Tidak ada dua 
sifat alami dari pikiran / tubuh / roh yang terkistalkan adalah sama. 
Persyaratan adanya distorsi-distorsi itu, secara vibrasi, telah ditetapkan.  

29.28 PENANYA: Begitu ya. Kemudian jika Anda dapat membaca sinar violet dari 
suatu entitas, dengan melihat sinaran tersebut, apakah bisa segera ditentukan 
kalau entitas tersebut bisa menggunakan kristal untuk memanfaatkan energi 
kecerdasan?  

RA: Saya Ra. Dimungkinkan bagi satu entitas dari kepadatan kelima atau di 
atasnya untuk melakukan ini.  

29.29 PENANYA: Apakah mungkin bagi Anda untuk memberi tahu saya bagaimana 
sebuah kristal digunakan oleh entitas yang telah dengan sangat baik mencapai 
kualifikasi sinaran (aura) violet yang diperlukan, saya akan katakan, bagaimana 
ini dimungkinkan bagi sebuah entitas bisa menggunakan kristal atau 
bagaimana cara dia harus menggunakan kristal itu?  

RA: Saya Ra. Gerbang menuju kecerdasan yang tak terbatas lahir dari, harus 
kita katakan, getaran simpatik, dalam keadaan yang seimbang denan disertai 
oleh keinginan untuk melayani, keinginan untuk mencari.  
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29.30 PENANYA: Tapi bisakah Anda memberi tahu saya dengan jelas apa yang 

harus dilakukan sebuah entitas dengan kristal itu dalam penggunaannya untuk 
mencari kecerdasan tak terbatas?  

RA: Saya Ra. Penggunaan kristal dalam manifestasi fisiknya adalah 
penggunaan di mana entitas yang terkristalisasi dapat mengisi (energi) pada 
kristal fisik yang diatur sedemikian rupa dalam pencarian ini, sehingga 
memungkinkannya untuk bergetar secara harmonis, dan juga menjadi katalis, 
atau gateway, dimana kecerdasan tak terbatas dengan demikian dapat menjadi 
sebuah energi kecerdasan, kristal ini berfungsi sebagai analog dari sinar violet 
pikiran /tubuh/roh dalam bentuk yang relatif tidak terdistorsi.  

29.31 PENANYA: Apakah mungkin bagi Anda untuk menginstruksikan kami 
dalam penggunaan kristal tertentu?  

RA: Saya Ra. Itu mungkin. Kami mempertimbangkan hal-hal yang tidak 
efektif untuk diberitahukan kepada Anda karena kemungkinan pelanggaran 
(yang dapat dibuat ) atas kehendak bebas Anda. Entitas Konfederasi telah 
keliru dalam hal ini di masa lalu. Penggunaan kristal itu, seperti yang Anda 
tahu, termasuk untuk penyembuhan, untuk kekuatan, dan bahkan untuk 
pengembangan bentuk kehidupan. Kami merasa tidak bijaksana untuk 
menawarkan instruksi (yang sama) pada saat ini karena orang-orang Anda 
telah menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan sumber daya yang 
damai untuk alasan yang tidak harmonis.  

29.32 PENANYA: Jadinya, saya kira apa yang sebaiknya kami pelajari saat ini 
adalah— sekarang setelah kita telusuri proses atau jejak penciptaan yang 
setidaknya telah sampai pada struktur kristalin — lebih baiklah kami 
berkonsentrasi pada evolusi pemikiran dan upaya pencarian kecerdasan tak 
terbatas.  

Kami telah menciptakan sejumlah besar planet, setidaknya yang ada di galaksi 
utama Logos ini. Ketika planet-planet ini berkembang, apakah mungkin bagi 
Anda untuk memberi saya contoh dari berbagai perkembangan planet, dalam 
apa yang saya sebut pengertian metafisik, berkaitan dengan perkembangan 
kesadaran dan polaritasnya di seluruh galaksi? Dengan kata lain, saya percaya 
bahwa beberapa planet ini berkembang sangat cepat menjadi planet dengan 
kepadatan lebih tinggi dan beberapa memakan waktu lebih lama. Bisakah 
Anda memberi saya ide tentang perkembangan itu?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh akhir dari sesi ini.  

Logos khusus galaksi utama Anda telah menggunakan sebagian besar materi 
yang dikoordinasikannya untuk mencerminkan keberadaan Sang Pencipta. 
Lewat sini ada banyak sistem galaksi Anda yang tidak memiliki perkembangan 
yang Anda bicarakan tetapi tinggal secara spiritual sebagai bagian dari Logos. 
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Dari entitas-entitas tempat kesadaran itu ada, seperti yang Anda kira, berbagai 
periode waktu / ruang di mana kepadatan pengalaman yang lebih tinggi lalu 
diperoleh oleh kesadaran.  

Apakah ini menjawab pertanyaan Anda?  

29.33 PENANYA: Saya akan mempelajarinya dan mungkin memiliki sesuatu besok 
karena saya tidak ingin membuat letih instrumen. Instrumen punya 
pertanyaan lain jika Anda punya waktu, sekedar pertanyaan pendek, dan saya 
akan membacakannya.  

Instrumen ini tidak ingin melakukan pekerjaan penyembuhan fisik. Dia sudah 
melakukan penyeimbangan spiritual dengan tangannya. Bisakah dia membaca 
materi penyembuhan (yang telah dirahasiakan darinya) tanpa melakukan 
penyembuhan fisik? Saya berasumsi bahwa maksudnya dia dapat membacanya 
(materimya) tanpa menimbulkan masalah dalam pola hidupnya? Dia tidak 
ingin mengurangi polaritas positifnya. Bisakah dia membaca materi ini dalam 
kondisi seperti itu?  

RA: Saya Ra. Kami akan berbicara segera karena fakta bahwa kami berusaha 
untuk menghemat energi vital instrumen ini selama periode tiga bulan selama 
kita bicara.  

Entitas ini memiliki [n] riwayat pengalaman penyembuhan pada tingkat selain 
yang disebut fisik. Dengan demikian dapat diterima bahwa bahan ini dibaca. 
Namun, “latihan yang melibatkan api” jangan pernah dilakukan oleh 
instrumen ini, karena ia hanya digunakan untuk bentuk yang lebih kuat dalam 
penyembuhan fisik.  

Apakah ada pertanyaan singkat lebih lanjut sebelum kita tutup?  

29.34 PENANYA: Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membuat instrumen 
ini lebih nyaman atau meningkatkan kelancaran kontak?  

RA: Saya Ra. Anda teliti. Entitas ini telah disejajarkan dengan baik.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda sekarang dalam cinta dan cahaya dari Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa 
dan kedamaian dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 30  
24 FEBRUARI 1981  

30.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

30.1 PENANYA: Saya akan membuat pernyataan dan kemudian membiarkan 
Anda memperbaikinya jika saya telah membuat kesalahan. Pernyataan Ini 
adalah: Ciptaan adalah satu kesatuan, atau Persatuan. Jika hanya ada satu 
entitas, maka satu-satunya konsep layanan adalah layanan kepada diri sendiri. 
Jika entitas tunggal ini terbagi lagi, maka konsep layanan dari salah satu 
bagiannya ke bagian lain lahir. Dari konsep ini muncul kesetaraan antara 
layanan untuk diri sendiri, dan atau untuk orang lain.  

Tampaknya ketika sang Logo dibagi, masing masing bagian akan memilih 
masing-masing orientasinya. Sebagai sebuah entitas individual yang muncul 
dalam ruang / waktu maka saya akan berasumsi bahwa mereka memiliki 
polaritas. Apakah pernyataan ini benar?  

RA: Saya Ra. Pernyataan ini cukup perseptif dan benar sampai frasa terakhir di 
mana kami mencatat bahwa polaritas mulai dieksplorasi hanya pada titik 
ketika entitas kepadatan ketiga menyadari kemungkinan pada pilihan dalam 
konsep, atau distorsi, layanan untuk diri sendiri atau layanan kepada orang 
lain. Ini menandai titik akhir dari apa yang Anda sebut kondisi tak berdosa 
atau tidak tahu/sadar menjadi fase kesadaran yang disadari.  

30.2 PENANYA: Terima kasih. Apakah Anda mendefinisikan pikiran, tubuh, dan 
roh secara terpisah?  

RA: Saya Ra. Istilah-istilah ini adalah semua istilah deskriptif sederhana yang 
sama dengan kompleks fokus energi; Badan atau tubuh, sebagaimana Anda 
menyebutnya, menjadi bahan kerapatan yang Anda alami pada ruang / waktu 
atau waktu / ruang tertentu; bahan-bahan kompleks ini tersedia untuk distorsi 
dari apa yang Anda sebut sebagai manifestasi fisik.  

Pikiran adalah suatu kompleks yang mencerminkan pencurahan kedalam roh 
dan pencurahan keluar kompleks tubuh. Ini berisi apa yang Anda ketahui 
sebagai perasaan, emosi, dan pemikiran intelektual dalam kompleksitasnya 
yang lebih sadar. Bergerak lebih jauh ke bawah pohon pikiran, kita melihat 
intuisi, yang merupakan sifat pikiran yang lebih bersentuhan, atau selaras, 
dengan total kompleks wujud. Bergerak turun ke akar pikiran kita 
menemukan perkembangan kesadaran yang secara bertahap berubah dari 
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pribadi ke memori rasial terhadap arus kosmik, dan dengan demikian menjadi 
penghubung langsung dari buntalan yang kita sebut kompleks para roh.  

Kompleks para roh ini adalah saluran di mana pencurahan dari semua 
pencurahan universal, planet, dan pribadi dapat disalurkan ke akar kesadaran, 
dan di mana kesadaran dapat disalurkan ke gerbang kecerdasan tak terbatas 
yang seimbang dari energi tubuh dan pikiran. 1 

Anda akan melihat dengan serangkaian pernyataan definitif ini bahwa pikiran, 
tubuh, dan roh saling terkait dan tidak dapat berlanjut satu tanpa yang lain. 
Dengan demikian kita senantiasa akan merujuk pada kompleks pikiran / 
tubuh / roh daripada mencoba untuk menanganinya secara terpisah, dalam 
suatu tugas harus kami katakan yakni yang Anda lakukan selama pengalaman 
Anda itu dilakukan melalui interaksi tiga komponen ini, bukan melalui salah 
satunya saja.  

30.3 PENANYA: Setelah kematian fisik kami, sebagaimana kami menyebutnya, 
dari kepadatan khusus ini dan pengalaman inkarnatif khusus ini, kami 
kehilangan tubuh kimiawi ini. Segera setelah hilangnya tubuh kimiawi ini, 
apakah kami akan bertahan dalam jenis tubuh yang berbeda? Apakah masih 
ada kompleks pikiran / tubuh / roh pada saat itu?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Kompleks pikiran / tubuh / roh cukup utuh; 
kompleks tubuh fisik yang sekarang Anda kaitkan dengan istilah "tubuh", 
tetapi manifestasi dari kompleks tubuh yang lebih padat, dan cerdas, dan kuat.  

30.4 PENANYA: Apakah ada pengurangan pada pikiran atau roh setelah transisi 
yang kita sebut kematian ini atau penurunan nilai karena hilangnya tubuh 
kimiawi yang kami miliki?  

RA: Saya Ra. Dalam istilah Anda, ada pengurangan besar kompleks pikiran 
karena kenyataan bahwa banyak aktivitas yang bersifat mental yang Anda 
sadari selama pengalaman ruang / waktu ini adalah sebanyak ilusi-ilusi yang 
ada di permukaan seperti halnya bahan kimiawi kompleks tubuh.  

Dengan kata lain, tidak ada hal penting yang hilang; karakter atau, harus kami 
katakan, distilasi murni emosi dan bias, atau distorsi dan kebijaksanaan, jika 
Anda mau, menjadi jelas untuk pertama kalinya, harus kita katakan; Emosi 
dan kebijaksanaan murni dan penyimpangan-bias ini, yang sebagian besar 
diabaikan atau diremehkan selama pengalaman hidup fisiknya.  

Dari segi spiritual, saluran ini kemudian banyak dibuka karena kurangnya 
kebutuhan pada karakteristik “pelupaan” pada kepadatan ketiga.  

                                                
1 Untuk melihat ilustrasi metafora pohon pikiran, lihat buku “Reference”.  
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30.5 PENANYA: Saya ingin tahu bagaimana kompleks pikiran / tubuh / roh 

bermula. Bagaimana, menengok ke sejauh yang diperlukan, apakah— Apakah 
mereka berasal dari roh yang membentuk pikiran atau tubuh yang 
membentuk pikiran? Bisakah Anda memberi tahu saya tentang ini?  

RA: Saya Ra. Kami meminta Anda mempertimbangkan bahwa Anda berusaha 
melacak evolusi. Evolusi ini seperti yang telah kita gambarkan sebelumnya:22 
Pertama adalah makhluk kesadaran yang pertama, dalam kepadatan pertama, 
tanpa ada gerakan, ia merupakan hal yang acak. Apakah Anda menyebutnya 
sebagai kompleks pikiran atau tubuh itu adalah masalah semantik. Kami 
menyebutnya kompleks pikiran / tubuh, yang selalu mengakui bahwa (meski) 
dalam jumlah yang paling sederhana dari kompleks ini ada, secara 
keseluruhan, Sang Pencipta Yang Tak Terbatas.  

Kompleks pikiran / tubuh ini kemudian dalam kepadatan kedua menemukan 
pertumbuhan dan berbalik ke arah cahaya, sehingga membangkitkan apa yang 
Anda sebut kompleks roh, yang mengintensifkan putaran ke atas menuju cinta 
dan cahaya Pencipta Yang Tak Terbatas.  

Penambahan kompleks roh ini, meskipun jelas dan bukan nyata, telah ada 
secara potensial sejak awal ruang / waktu, menyempurnakan dirinya dengan 
kelulusan menjadi kepadatan ketiga. Ketika kompleks pikiran / tubuh / roh 
menyadari kemungkinan pelayanan kepada diri sendiri atau orang lain, maka 
kompleks pikiran / tubuh / roh diaktifkan.  

30.6 PENANYA: Terima kasih. Saya tidak ingin membahas dasar yang telah kita 
bahas sebelumnya, tetapi kadang-kadang membantu untuk menyatakan 
kembali konsep-konsep ini untuk kejelasan yang lebih lengkap karena 
keterbatasan kata-kata kami.  

Hanya selintas saja, saya bertanya-tanya, di. . . di planet ini, pada kepadatan 
kedua, saya percaya ada pada saat/ruang yang sama entitas bipedal yang kita 
sebut dinosaurus. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

30.7 PENANYA: Kedua jenis entitas ini tampaknya tidak kompatibel satu sama 
lain, Anda mungkin dapat katakan. Saya tidak tahu, Bisakah Anda memberi 
tahu saya alasan di balik kedua jenis entitas itu dapat menghuni ruang / waktu 
yang sama?  

RA: Saya Ra. Pertimbangkan cara kerja kehendak bebas sebagaimana yang 
diterapkan pada evolusi. Ada jalan yang diikuti oleh kompleks pikiran / tubuh 
dalam upaya untuk bertahan hidup, untuk bereproduksi, dan mencari dengan 
caranya apa yang secara tidak sadar dirasakan sebagai potensi untuk 

                                                
2 Sebelumnya dijelaskan dalam 13.15–21.  
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pertumbuhan; dua arena ini, atau jalur perkembangan ini menjadi dua di 
antara yang banyak.  

30.8 PENANYA: Saya mengerti. Suatu program berita yang saya saksikan beberapa 
minggu yang lalu menimbulkan pertanyaan mengapa dinosaurus itu lenyap, 
bisa dikatakan, dari planet kita secara tiba-tiba. Saya tahu ini tidak penting, 
tetapi saya hanya bertanya-tanya apa alasannya.  

RA: Saya Ra. Entitas-entitas ini tidak dapat memberi makan kompleks tubuh 
mereka.  

30.9 PENANYA: Sekarang, dalam kepadatan kedua konsep reproduksi biseksual 
pertama kali berasal. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

30.10 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya filosofi di balik mekanisme 
penyebaran kompleks tubuh ini?  

RA: Saya Ra. Kepadatan kedua adalah di mana dasar diletakkannya pekerjaan 
pekerjaan untuk kepadatan ketiga. Dengan cara ini dapat dilihat bahwa 
mekanisme dasar reproduksi berkembang menjadi potensi besar dalam 
kepadatan ketiga untuk melayani diri sendiri dan orang lain; ini jadinya tidak 
hanya dengan fungsi transfer energi, tetapi juga berbagai layanan yang 
dilakukan, karena kontak yang dekat dari mereka yang, harus kami katakan, 
tertarik secara magnetis, satu ke yang lain; entitas ini dengan demikian 
memiliki peluang untuk banyak jenis layanan yang tidak tersedia untuk entitas 
yang (berkarakteristik) independen.  

30.11 PENANYA: Apakah alasan dasar, alasan asli hal ini adalah untuk 
meningkatkan kesempatan bagi pengalaman sang Pencipta ? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini bukan hanya benar tetapi merupakan kunci untuk apa yang 
terjadi di semua kepadatan.  

30.12 PENANYA: Apakah proses reproduksi biseksual, atau filosofi dari itu, 
berperan dalam pertumbuhan spiritual entitas kepadatan kedua?  

RA: Saya Ra. Dalam keadaan terisolasi hal ini bisa terjadi karena persepsi yang 
efisien pada bagian si entitas atau spesies. Untuk sebagian besar, sejauh ini, ini 
bukan kasus di kepadatan kedua, potensi spiritual mulai terdapat atau bagi 
orang-orang/makhluk dari kepadatan ketiga.  

30.13 PENANYA: Saya bertanya-tanya apakah kucing jantan kami, Gandalf, telah 
diuntungkan oleh mekanisme itu dengan cara tertentu, atau dengan 
mekanisme lain, dalam meningkatkan potensi atau pemahaman spiritualnya.  

RA: Saya Ra. Kami memeriksa informasi ini dan menganggapnya tidak 
berbahaya. Entitas kepadatan kedua, getar suara Gandalf, adalah kasus yang 
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jarang dari spesiesnya, pertama karena individualisasi yang terjadi sebelumnya, 
kedua karena sejumlah besar investasi yang diberikan dalam pengalaman 
hidup khususnya sekarang ini. Ini merupakan katalisator terbesar dalam 
kemajuan entitas ini.  

Ini sangat tidak biasa, seperti yang telah kami katakan. Namun, pengalaman 
reproduksi biseksual yang sifatnya alamiah bagi entitas Gandalf ini, sebagian 
kecil, telah mendapat manfaat spiritualnya karena hubungannya yang tidak 
biasa dengan entitas lain, yang Anda sebut juga seekor kucing. Entitas ini juga 
memiliki orientasi kepadatan ketiga yang tidak biasa, atau mendapat investasi, 
dari pengalaman kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, pembentukan apa 
yang tampak sebagai cinta ini dapat dikenali dan memang ada dalam 
hubungan ini.  

30.14 PENANYA: Terima kasih. Bisakah Anda memberi saya sejarah singkat 
tentang prinsip-prinsip metafisik dari pengembangan masing-masing planet 
sekitar matahari dan fungsinya sehubungan dengan evolusi makhluk?  

RA: Saya Ra. Kami akan memberi Anda deskripsi metafisik hanya dari planet-
planet di mana kompleks pikiran / tubuh / roh individu pernah, sedang, atau 
akan dialami/dihuni. Bisa Anda pahami untuk planet lainnya merupakan 
bagian dari Logos.  

Kami mengambil satu yang dikenal sebagai Venus. Lingkungan planet ini 
adalah salah satu dari yang berevolusi dengan cepat. Ini adalah Bumi asli kami, 
dan kecepatan [kemajuan] kompleks pikiran / tubuh / roh di permukaannya 
adalah karena adanya interaksi yang harmonis.  

Pada entitas yang Anda kenal sebagai Mars, seperti yang telah Anda bahas, 
entitas3 ini dihentikan di pertengahan masa kepadatan ketiga-nya, sehingga ia 
tidak dapat melanjutkan perkembangannya karena kurangnya kondisi yang 
tidak memungkinkan untuk di huni pada permukaan planetnya. Planet ini 
akan mengalami masa penyembuhan selama beberapa milenium ruang / waktu 
Anda.  

Planet yang Anda tinggali memiliki sejarah metafisik yang Anda telah ketahui 
dengan baik, namun Anda dapat bertanya tentang hal itu jika Anda mau. 
Namun, kami telah berbicara banyak tentang topik ini.  

Planet yang dikenal sebagai Saturnus ini memiliki afinitas yang besar terhadap 
kecerdasan tak terbatas, dan karenanya ia telah ditempati dalam medan 
magnet waktu / ruangnya oleh mereka yang ingin melindungi sistem Anda.  

                                                
3 Dibahas dalam 9.6–11, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17–18, 20.20, 20.26, dan 21.8.  
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Entitas planet yang Anda kenal sebagai Uranus perlahan-lahan bergerak 
melalui kepadatan pertama dan memiliki potensi bergerak melalui semua 
kepadatan.  

30.15 PENANYA: Terima kasih. Saya bertanya-tanya apakah ada planet lain yang 
memiliki evolusi metafisik.  

Anda menyatakan kemarin bahwa banyak dari sistem galaksi utama ini secara 
rohani merupakan bagian dari Logos. Maksud Anda bahwa semakin dekat 
dengan pusat sistem galaksi utama ini bintang-bintang di sana tidak memiliki 
sistem planet? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Logos telah mendistribusikan dirinya sendiri ke 
seluruh sistem galaksi Anda. Namun, kontinuitas waktu / ruang dari beberapa 
sistem matahari yang lebih sentral memang jauh lebih maju.  

30.16 PENANYA: Kalau begitu, dapatkah Anda secara umum mengatakan bahwa 
ketika semakin dekat ke pusat sistem galaksi utama ini ada kepadatan spiritual 
yang lebih besar, saya akan menggunakan istilah itu, atau bahwa kualitas 
spiritual umum ini lebih maju pada area itu?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari sesi ini karena 
instrumen ini agak tidak nyaman. Kami tidak ingin menghabiskan tenaga si 
instrumen.  

Kepadatan spiritual, atau massa, dari mereka yang lebih dekat dengan pusat 
galaksi Anda telah diketahui. Namun, ini hanya disebabkan oleh berbagai 
variasi kondisi keabadian di mana bola-bola planet dapat berpadu, proses awal 
dari terbentuknya ruang/waktu ini terjadi sebelumnya, harus kami katakan, 
yakni ketika Anda mendekati pusat spiral galaksi. Kami menyambut [pita 
berakhir] singkat.  

30.17 PENANYA: Instrumen ingin mengetahui apakah Anda dapat memberi tahu 
dia apakah item ini yang disebut polarizer Sam Millar akan membantu 
kesehatan fisiknya. Bisakah kamu melakukan itu?  

RA: Saya Ra. Ketika kami memindai instrumen, kita menemukan anomali 
dari medan magnetnya yang terdistorsi terhadap kemampuan kami 
menemukan saluran pita sempit ke dalam kompleks pikiran / tubuh / roh 
instrumen ini. Polarizer yang Anda bicarakan, seperti apa adanya, itu tidak 
akan membantu. Pembacaan yang cermat terhadap aura instrumen ini oleh 
mereka yang berbakat di bidang ini, dan melakukan perubahan terhadap 
besaran tenaga magnetisasi dari polarizer ini, akan membantu entitas, Sam, 
dalam menciptakan polarizer semacam itu yang nantinya akan sangat 
membantu instrumen tersebut. Namun, kami menyarankan agar tidak ada 
peralatan listrik atau magnetik lain yang tidak diperlukan untuk merekam 
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kata-kata kami yang dibawa ke sesi ini, karena kami berharap tidak ada distorsi 
yang tidak perlu.  

30.18 PENANYA: Terima kasih. Adakah yang bisa kita lakukan untuk membuat 
instrumen lebih nyaman atau untuk meningkatkan kontak?  

RA: Instrumen ini seimbang, dan kontaknya juga sebagaimana mestinya. 
Instrumen ini memiliki kesulitan distorsi tertentu yang Anda sebut kejang 
otot, sehingga membuat posisi nya tidak nyaman. Jadi kami meninggalkan 
instrumen ini.  

Saya Ra. Anda baik-baik saja, teman-teman. Saya meninggalkan Anda dalam 
cinta dan cahaya dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, 
bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian Sang Pencipta. Adonai.  



 

SESI 31  
25 FEBRUARI 1981  

31.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

31.1 PENANYA: Saya ingin mengajukan pertanyaan yang diajukan instrumen ini 
terlebih dahulu. Dia meminta untuk mengetahui apakah baik jika disarankan 
baginya untuk berjalan sendirian sekarang karena dia merasa lebih baik? 1 

RA: Saya Ra. Ini bisa diterima.  

31.2 PENANYA: OK. Apa yang akan saya buat sekarang adalah menempatkan 
informasi di sesi terakhir sebelumnya di akhir buku seperti yang Anda 
sarankan akan lebih sesuai untuk materi yang lebih mendalam. Untuk bagian 
sekarang, kami akan memasukkannya ke dalam buku ini , yakni tentang 
reproduksi biseksual, dan saya ingin sedikit memperluas materi ini untuk 
mendapatkan beberapa definisi dan pemahaman yang lebih baik.  

Catatan Editor: Berikut ini adalah informasi yang disebutkan oleh Penanya 
dari sesi 26.38 yang berkaitan dengan transfer dan penyumbatan energi 
seksual, baik yang berorientasi positif dan negatif:  

RA: Saya Ra. Transfer energi pertama adalah sinaran merah. Ini adalah 
transfer acak yang harus dilakukan hanya dengan sistem reproduksi Anda.  

Sinaran Oranye dan kuning melakukan hubungan seksual akan menciptakan 
penyumbatan jika pertama, hanya salah satu entitas saja yang bervibrasi di area 
ini, sehingga menyebabkan entitas yang bergetar secara seksual di area ini akan 
memiliki nafsu birahi terus menerus akan aktifitas ini. Apa yang dicari dari 
tingkat getaran ini adalah aktivitas sinaran hijau. Ada kemungkinan terjadi 
transfer energi sinar oranye atau kuning; ini adalah polarisasi terhadap yang 
negatif – Salah satu dari pasangan dilihat sekedar sebagai objek daripada 
dilihat sebagai pribadi individu; yang lain melihat dirinya sebagai penjarah, 
atau penguasa situasi.  

Pada sinaran keempat ada dua kemungkinan. Pertama, jika keduanya bergetar 
di sinar keempat maka akan ada transfer energi yang saling menguatkan, Si 
negatif atau si wanita, seperti yang demikian Anda sebut, akan menarik energi 

                                                
1 Carla berjalan 3–5 mil per hari, dan dirasakan bahwa, sebagai langkah pengamanan, Jim 

harus menemaninya berjalan-jalan ini setelah waktu dimana ia pernah tidak bisa bernapas dan 
hampir pingsan. Dalam pertanyaan ini, Carla bertanya apakah dia bisa berjalan tanpa harus 
ditemani oleh Jim.  
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dari pusat akar keberadaannya (cakra dasar) yang melewati pusat-pusat energi 
ke atas, sehingga ia akan direvitalisasi secara fisik; Sedangkan polaritas positif, 
atau laki-laki, sebagaimana yang Anda anggap demikian dalam ilusi Anda, 
akan menemukan inspirasi yang memuaskan dalam transfer energi ini dan ia 
juga memberi asupan energi kepada roh dari kompleks tubuh / pikiran / 
rohnya, hingga keduanya terpolarisasi dan dapat melepaskan ekses atau 
kelebihan yang masing-masing berlimpah akan sifat energi cerdas; yaitu energi 
negatif/intuitif dan positif/energi fisik, demikian Anda menyebutnya; transfer 
energi ini akan menjadi terhalang hanya jika salah satu, atau kedua entitas 
memiliki rasa takut terhadap rasa dimiliki, memiliki, keinginan memiliki, atau 
keinginan dimiliki atau di kuasai.  

Peluang dari sinar-hijau lainnya adalah ketika satu entitas menawarkan energi 
sinar-hijau, namun yang lainnya tidak menawarkan energi cinta universal 
semacam ini, ini akan menghasilkan penyumbatan energi bagi yang tidak 
menawarkan sinar hijau itu tadi, sehingga dapat meningkatkan frustrasi atau 
nafsu birahi; Sedangkan yang menawarkan sinaran hijau akan sedikit saja 
terpolarisasi untuk melayani orang lain.  

Transfer energi sinaran biru agak jarang di antara orang-orang Anda saat ini, 
tetapi ini sebenarnya sangat membantu karena transfer energi yang terlibat 
dapat membuat seseorang mengekspresikan dirinya tanpa syarat, atau rasa 
takut.  

Transfer indigo-ray sangat jarang di antara orang-orang Anda. Ini adalah 
bagian sakramental dari kompleks tubuh di mana kontak dapat dilakukan 
dengan kecerdasan tak terbatas, melalui sinar ungu. Tidak ada penyumbatan 
yang mungkin terjadi pada dua tingkat yang terakhir ini, karena fakta bahwa 
jika kedua entitas memang tidak siap untuk energi ini, maka ia pun tidak 
dapat terdeteksi, maka transfer atau penyumbatanpun tidak dapat terjadi. 
Seolah-olah seperti sebuah penghantar yang dihilangkan dari sebuah generator 
yang kuat.  

Sebagai contoh dari prinsip kerja ini, instrumen ini mampu untuk membuat 
kebingungan kelompok Orion selama pengalaman LSD-nya, demikian Anda 
sebut zat ini, karena fakta bahwa zat ini secara efektif sepenuhnya dapat 
membuka diri terhadap sinaran ketiga — kami sedang mengoreksi instrumen 
ini; energi vitalnya melemah — energi sinar hijau dan sebagian membuka 
interaksi terhadap dirinya yang lain terhadap sinar-biru.  

Anda membahas materi transfer energi seksual ini. Bisakah Anda 
mendefinisikan apa itu “transfer energi” dan memperluas maknanya?  

RA: Saya Ra. Transfer energi menyiratkan pelepasan energi potensial di 
seluruh ruang yang kita katakan sebagai ruang potensi. Transfer energi seksual 
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terjadi karena polarisasi dua kompleks pikiran / tubuh / roh, yang masing-
masing memiliki beberapa perbedaan potensial, satu ke yang lain. Sifat transfer 
energi, atau penyumbatan energi ini, kemudian menjadi fungsi dari interaksi 
dua potensi ini. Dalam kasus di mana transfer terjadi, Anda dapat 
menyamakan ini dengan sirkuit yang tertutup. Anda juga dapat melihat 
aktifitas ini sebagai sebuah pengalaman Sang Pencipta yang sedang mengalami 
dirinya sendiri.  

31.3 PENANYA: Akankah ini menjadi mekanisme utama bagi Pencipta untuk 
mengalami Diri-Nya?  

RA: Saya Ra. Ini bukan istilah yang tepat. Mungkin kata sifat yang tepat 
adalah "salah satu cara tepat" bagi Sang Pencipta untuk mengenal diriNya 
sendiri, karena dalam setiap interaksi, tidak peduli apa pun distorsi yang 
terjadi, Sang Pencipta mengalami diriNya sendiri. Pengetahuan biseksual 
tentang Sang Pencipta dengan sendirinya memiliki potensi dua keuntungan.  

Pertama, dalam sinar-hijau yang diaktifkan ada potensi analog langsung dan 
sederhana dari apa yang Anda sebut sukacita — sifat spiritual, atau metafisik, 
yang ada dalam energi cerdas. Ini adalah bantuan yang besar untuk bisa 
memahami sifat keberadaan yang lebih murni.  

Keuntungan potensial lain dari tindakan reproduksi biseksual adalah 
kemungkinan pemahaman sakramental, atau koneksi, begitu kami katakan, 
melalui pintu gerbang ke kecerdasan tak terbatas, dengan persiapan yang tepat, 
pekerjaan dalam apa yang Anda sebut sihir itupun dapat dilakukan, dan 
pengalaman lain dengan Kecerdasan Tak Terbatas. Individu yang berorientasi 
positif akan berkonsentrasi pada metode ini untuk mencapai kecerdasan tak 
terbatas, kemudian, melalui pencarian atau tindakan kemauan, ia akan 
mampu mengarahkan kecerdasan tak terbatas ini ke pekerjaan yang ingin 
dilakukan olehnya, apakah itu pengetahuan berupa layanan, atau kemampuan 
untuk menyembuhkan, atau layanan apa pun yang dibutuhkan untuk orang 
lain.  

Ini adalah dua keuntungan dari metode khusus Pencipta yang mengalami 
Hakikat ini. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, akibat wajar dari 
kekuatan transfer energi khusus ini adalah bahwa hal itu membuka pintu, 
haruskah kami katakan, pada keinginan individu pada komplek / tubuh / roh 
untuk melayani orang lain dengan cara yang jumlahnya tak terbatas , dengan 
demikian ia terpolarisasi ke arah positif.  

31.4 PENANYA: Bisakah Anda mengembangkan sedikit konsep bahwa tindakan 
ini tidak hanya memungkinkan Sang Pencipta mengenal diriNya sendiri 
dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan, dalam kepadatan ini, seorang 
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keturunan atau menyediakan jalur bagi entitas lain untuk memasuki 
kepadatan ini?  

RA: Saya Ra. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, transfer energi 
seksual termasuk transfer sinar merah yang acak dan yang merupakan fungsi 
dari upaya kepadatan kedua untuk tumbuh, untuk bertahan hidup, demikian 
kami katakan. Ini merupakan fungsi yang benar dari interaksi seksual. 
Keturunannya, atau seperti yang Anda sebut entitas yang berinkarnasi, yang 
mengambil kesempatan (menjelma dalam) kompleks pikiran / tubuh 
ditawarkan oleh tindakan acak atau peristiwa yang disebut pembuahan telur 
dengan biji, menyebabkan entitas itu memiliki kesempatan untuk kemudian 
memasuki kepadatan ini sebagai entitas yang berinkarnasi.  

Ini memberi keduanya, yang terlibat dalam transfer energi reproduksi 
biseksual ini potensi layanan yang besar dan hebat dalam bidang pemeliharaan 
si entitas kecil itu dalam proses menjalani pengalamannya.  

Pada titik ini akan menarik untuk dicatat bahwa selalu ada kemungkinan 
untuk menggunakan peluang ini menjadi terpolarisasi terhadap yang negatif, 
dan ini telah dibantu oleh pembangunan yang bertahap, selama ribuan tahun 
Anda, distorsi kompleks sosial yang menciptakan kecenderungan menuju 
kebingungan, harus kami katakan, atau aspek layanan-ke-orang lain yang 
membingungkan dari transfer energi ini dan peluang-peluang lainnya bagi 
layanan kepada orang lain.  

31.5 PENANYA: Jika transfer energi seksual terjadi dalam sinar hijau — dan saya 
berasumsi dalam kasus ini bahwa tidak ada transfer energi sinar merah — 
apakah ini berarti tidak mungkin terjadi transfer khusus ini yakni proses 
fertillisasi tadi dan melahirkan suatu entitas?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Selalu ada transfer energi sinar merah karena begitulah 
sifat kompleks tubuh. Hasil acak dari transfer energi ini akan sebagaimana 
adanya, menjadi fungsi dari kemungkinan pembuahan pada waktu tertentu 
dan dalam pasangan entitas tertentu.  

Transfer energi sinar-hijau terjadi ketika laju getaran setiap entitas tidak 
terdistorsi secara vital oleh energi sinar kuning atau oranye; jadi “hadiah” itu, 
harus kami katakan, diberikan secara bebas, tidak ada ‘pembayaran’ yang 
diminta baik oleh tubuh, pikiran, atau roh. Sinar hijau adalah salah satu dari 
universalitas penuh cinta. Ini adalah pemberian tanpa harapan pengembalian.  

31.6 PENANYA: Saya bertanya-tanya apakah ada beberapa prinsip di balik fakta 
bahwa persatuan seksual ini tidak selalu mengarah pada pembuahan. Saya 
tidak tertarik pada prinsip-prinsip kimiawi atau fisiknya. Saya tertarik pada 
ada atau tidaknya beberapa prinsip metafisik yang mengarah pada pasangan 
yang memiliki anak atau tidak, atau apakah itu murni acak?  
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RA: Saya Ra. Ini acak dalam batas-batas tertentu. Jika suatu entitas telah 
mencapai senioritas di mana ia memilih struktur dasar dari pengalaman hidup, 
entitas ini kemudian dapat memilih untuk menjelma dalam kompleks fisik 
yang tidak mampu bereproduksi. Dengan demikian kami menemukan 
beberapa entitas yang memilih untuk menjadi tidak subur. Entitas lain, 
melalui kehendak bebas, menggunakan berbagai perangkat lain untuk 
memastikan ketidaksuburan. Kecuali untuk kondisi ini, kondisi lainnya adalah 
acak.  

31.7 PENANYA: Terima kasih. Dalam materi sebelumnya Anda menyebutkan 
"tarikan magnetik." Bisakah Anda definisikan dan memperluas istilah itu?  

RA: Saya Ra. Kami menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bahwa 
dalam kodrat biseksual Anda ada polaritasnya. Polaritas ini dapat dilihat 
sebagai variabel menurut polarisasi maskulin/feminin masing-masing entitas 
terlepas dari masing-masing entitas secara biologis laki-laki atau perempuan. 
Dengan demikian Anda dapat melihat daya magnet ketika dua entitas dengan 
keseimbangan yang tepat yakni polaritas maskulin/perempuan versus 
feminin/laki-laki bertemu dan dengan demikian akan dirasakan daya tarik 
yang dilakukan oleh kekuatan terpolarisasi ini, satu demi satu.  

Inilah kekuatan mekanisme biseksual. Tidak perlu melakukan upaya kehendak 
untuk memutuskan merasakan ketertarikan bagi orang yang secara 
terpolarisasi berlawanan secara seksual. Itu akan terjadi dengan sendirinya 
dalam artian yang tak terhindarkan, akan ada aliran energi yang bebas yang 
cocok, harus kami katakan, jalannya. Jalan ini dapat terblokir oleh beberapa 
distorsi terhadap keyakinan/kondisi yang menyatakan kepada entitas bahwa 
tarik-menarik ini tidak diinginkan. Namun, mekanisme dasar ini adalah 
sesederhana yang akan kami sebut sebagai magnet dan besi.  

31.8 PENANYA: Kami memiliki apa yang tampaknya menjadi semakin banyak 
entitas (seperti ini) yang berinkarnasi di sini sekarang yang memiliki apa yang 
disebut orientasi homoseksual. Bisakah Anda menjelaskan dan memperluas 
konsep itu?  

RA: Saya Ra. Entitas dari kondisi ini mengalami banyak distorsi karena fakta 
bahwa mereka telah mengalami banyak inkarnasi sebagai pria secara biologis 
dan sebagai wanita secara biologis. Ini tidak akan mengarahkan pada apa yang 
Anda sebut homoseksualitas dalam konteks menjadi aktif seandainya bukan 
karena kondisi getaran yang sulit dari lingkungan planet Anda. Ada yang Anda 
sebut sebagai pelanggaran aura yang hebat di daerah perkotaan Anda yang 
padat, di negara-negara Anda yang lebih padat, seperti yang Anda sebut 
sebagai bagian dari permukaan planet Anda. Dalam kondisi ini maka 
kebingungan akan terjadi.  
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31.9 PENANYA: Mengapa kepadatan populasi menciptakan kebingungan ini?  

RA: Saya Ra. Desakan reproduksi biseksual memiliki tujuannya, tidak hanya 
sebagai fungsi reproduksi yang sederhana, tetapi juga terutama pada keinginan 
untuk melayani orang lain yang terbangun dari kegiatan ini.  

Dalam situasi yang terlalu padat di mana setiap kompleks pikiran / tubuh / 
roh berada di bawah ‘pemboman’ yang konstan dari orang lain, dapat 
dimengerti bahwa mereka yang sangat sensitif tidak akan merasakan keinginan 
untuk melayani orang lain. Ini juga akan meningkatkan kemungkinan 
kurangnya keinginan atau penyumbatan energi reproduksi sinar merah.  

Dalam suasana yang tidak padat entitas yang sama ini akan, melalui 
rangsangan yang ingin selalu merasakan kesendirian tentang hal itu, kemudian 
ia akan memiliki lebih banyak keinginan untuk mencari seseorang untu 
dilayani sehingga itu akan mengatur fungsi reproduksi seksualnya.  

31.10 PENANYA: Kira-kira seberapa banyak inkarnasi sebelumnya, yang harus kami 
katakan, bagi sebuah entitas laki-laki dalam inkarnasinya kali ini harus 
memiliki pengalaman pada masa lalu sebagai perempuan untuk ia menjadi 
berorientasi pada homoseksual yang tinggi dalam inkarnasi ini? Secara kasar 
saja.  

RA: Saya Ra. Jika suatu entitas memiliki sekitar 65% inkarnasinya dalam 
kompleks tubuh seksual / biologis, dalam polaritas yang berlawanan dengan 
kompleks tubuhnya yang sekarang, entitas ini akan rentan terhadap 
pelanggaran aura di wilayah perkotaan Anda, dan bisa, mungkin, menjadi 
seperti apa yang Anda sebut memiliki sifat homoseksual.  

Perlu dicatat pada titik ini bahwa meskipun ini jauh lebih sulit, adalah 
mungkin dalam jenis asosiasi untuk suatu entitas dapat melakukan layanan 
yang besar bagi yang lain dalam bidang kesetiaan dan cinta sinar-hijau yang 
tulus yang bersifat nonseksual, sehingga ini akan menyesuaikan atau 
mengurangi distorsi dari gangguan seksualnya.2  

31.11 PENANYA: Timothy Leary, yang melakukan penelitian, menulis bahwa pada 
saat pubertas, dan sepanjang waktu itu, ada jejak yang terjadi pada 
pengkodean DNA suatu entitas dan bahwa, misalnya, bias seksual itu tercetak 
karena pengalaman seksual awalnya atau beberapa pengalaman seksual 
pertama si entitas. Apakah hal seperti ini benar-benar terjadi?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Karena sifat pengalaman seksual yang 
menyendiri, dalam banyak kasus ini tidak mungkin bahwa apa yang Anda 
sebut masturbasi memiliki efek ‘pencetakan’ untuk pengalaman selanjutnya.  

                                                
2 Untuk membaca esai yang meneliti arti dari T&J ini mengenai homoseksualitas, lihat buku 

Resources 
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Hal ini juga berlaku untuk beberapa pertemuan yang mungkin dipandang 
sebagai homoseksualitas di antara mereka yang berasal dari kelompok usia ini. 
Sebaliknya, ini seringkali merupakan latihan yang polos karena rasa ingin tahu 
saja.  

Namun, ini cukup benar bahwa pengalaman pertama di mana kompleks 
pikiran / tubuh / roh yang terlibat secara intens (dalam hubungan seksualnya) 
memang akan membekas pada si entitas, dan bagi pengalaman hidup nya yang 
akan membuatnya menyusun serangkaian preferensi.  

31.12 PENANYA: Apakah kelompok Orion memanfaatkan ini, harus kami katakan, 
sebagai pintu gerbang untuk mengesankan kepada si entitas preferensi yang 
dapat menciptakan polarisasi negatif?  

RA: Saya Ra. Sama seperti kami dari Konfederasi yang berusaha untuk 
menyorotkan cinta dan cahaya kami setiap kali diberi kesempatan, termasuk 
dalam peluang seksual, maka kelompok Orion juga akan menggunakan 
kesempatan ini, jika ia berorientasi negatif, atau jika si individu berorientasi 
negatif.  

31.13 PENANYA: Apakah ada bias emosional yang tidak ada hubungannya dengan 
polaritas seksual pria / wanita yang dapat menciptakan penumpukan energi 
seksual pada suatu entitas?  

RA: Saya Ra. Penumpukan energi seksual sangat tidak mungkin terjadi tanpa 
bias seksual dari pihak si entitas. Mungkin kami tidak memahami pertanyaan 
Anda, tetapi tampaknya jelas bahwa diperlukan entitas yang berpotensi 
melakukan aktivitas seksual untuk mengalami penumpukan energi seksual.  

31.14 PENANYA: Saya lebih memikirkan kemungkinan kelompok Orion untuk 
bisa mempengaruhi, katakanlah, anggota tertentu dari Reich Ketiga, yang telah 
saya baca laporannya, bahwa mereka mendapat gratifikasi seksual setelah 
melakukan tugasnya mengamati dan mengeksekusi proses pembunuhan 
banyak entitas dengan gas beracun di kamar gas.  

RA: Saya Ra. Kami akan ulangi: entitas ini memiliki potensi untuk 
meningkatkan energi seksualnya. Pilihan stimulus tentu saja pilihan entitas. 
Dalam kasus yang Anda bicarakan, entitas ini adalah sinar oranye yang sangat 
terpolarisasi, sehingga ditemukan penyumbatan energi akan hal berkuasa atas 
yang lain, hukuman mati menjadi kekuatan tertinggi menguasai orang lain; ini 
kemudian diekspresikan secara seksual, meskipun dilakukan sendirian.  

Dalam hal ini keinginan ini akan terus berlanjut dan hampir tidak dapat 
dipadamkan.  

Anda akan menemukan, jika Anda mengamati seluruh spektrum praktik 
seksual di antara bangsa Anda, bahwa ada orang-orang yang mengalami 
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kepuasan seperti itu yakni dengan penguasaan terhadap orang lain baik 
dengan perkosaan atau dengan cara-cara penguasaan lainnya. Dalam setiap 
kasus seperti ini, ini adalah contoh penyumbatan energi yang bersifat seksual.  

31.15 PENANYA: Apakah kelompok Orion kemudian dapat, akan kami katakan, 
memberi kesan pada entitas efek oranye ini? Atau apakah mereka— Apakah 
demikian yang terjadi, ini yang saya coba tanyakan. Apakah begini konsep-
konsep ini muncul di planet ini? Karena jika kita kembali ke permulaan 
kehidupan kepadatan ketiga, pasti ada penyebab mendasarnya.  

RA: Saya Ra. Penyebabnya bukan Orion. Ini adalah pilihan bebas dari 
masyarakat Anda sendiri. Ini agak sulit dijelaskan. Meski begitu kami akan 
berusaha.  

Transfer dan penyumbatan energi seksual lebih merupakan manifestasi, atau 
contoh, dari apa yang lebih mendasar daripada sebaliknya. Oleh karena itu, 
ketika masyarakat Anda sudah terbuka terhadap konsep-konsep kepandaian 
dan keserakahan memiliki sesuatu, berbagai distorsi ini kemudian mulai 
menyaring melalui pohon pikiran ke dalam ekspresi kompleks tubuh dimana 
ekspresi seksual menjadi dasar untuk kompleks itu. Jadi penyumbatan energi 
seksual ini, meskipun dipengaruhi dan diintensifkan oleh Orion, pada 
dasarnya adalah produk dari ‘keberadaan’ yang dipilih secara bebas oleh 
masyarakat Anda sendiri.  

Ini akan menjadi pertanyaan terakhir kecuali kita dapat berbicara lebih jauh 
tentang pertanyaan ini untuk mengklarifikasi, atau menjawab pertanyaan 
singkat sebelum kita tutup.  

31.16 PENANYA: Saya hanya perlu tahu apakah kemudian ini akan berkembang 
melalui memori ras kami yang kemudian dengan berbagai cara menginfeksi 
seluruh populasi. Apakah hal semacam itu terjadi?  

RA: Saya Ra. Memori rasial itu berisi tentang semua pengalaman yang telah 
dialami. Jadi ada beberapa, yang harus kami sebut dengan kontaminasi, 
termasuk dalam ranah seksual, yang ditunjukkan sebagian besar dalam budaya 
Anda sendiri sebagai kecenderungan-kecenderungan hubungan yang berpusar 
pada permusuhan — atau, seperti yang Anda sebut, perkawinan — 
dibandingkan dengan alih aih bebas melayani satu sama lain dalam cinta dan 
cahaya Pencipta yang Tak Terbatas.  

31.17 PENANYA: Itulah tepatnya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. 
Saya bukannya ingin melelahkan instrumen, saya hanya akan bertanya apakah 
ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman atau 
untuk meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Perlu diketahui bahwa instrumen ini agak lelah. Salurannya 
sangat bersih. Namun, kami menemukan energi vitalnya rendah. Kami tidak 
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ingin menghabiskan daya instrumen ini. Namun, ada pertukaran energi yang 
menjadi kehormatan/kewajiban kami untuk menawarkannya jika instrumen 
mau menerima. Oleh karena itu, beri tahu kepada instrumen ini untuk 
mencoba menaksir energi vitalnya dengan lebih hati-hati sebelum 
menawarkan dirinya menjadi sebuah saluran terbuka.  

Semuanya baik-baik saja. Anda teliti.  

Saya Ra. Saya meninggalkan instrumen ini, dan Anda, dalam cinta dan cahaya 
Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa 
dan kedamaian Sang Pencipta. Adonai.  



 

SESI 32  
27 FEBRUARI 1981  

32.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

32.1 PENANYA: Saya punya sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan pada 
poin ini dari Jim. Saya akan membacakannya.  

“ Saat ini kompleks fisik instrumen ini sedang dalam proses pemulihan akibat 
dari penggunaan bahan kimia (obat). Dia tidak mengetahui akan ‘pembukaan’ 
yang dia buat. Bagaimana kami, masing-masing dari kami bertiga dapat lebih 
menyadari bagaimana celah seperti itu dapat tercipta dalam tindakan dan 
pikiran kita? Mungkinkah kita bisa membuat bukaan seperti itu tanpa disadari 
saat kita bertanya di area tertentu selama sesi ini? Dan kemudian, apa yang 
bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari pengaruh distorsi secara 
umum? Apakah ada ritual atau meditasi tertentu yang bisa kami pakai? "  

RA: Saya Ra. Meskipun kami bersimpati dengan keinginan besar untuk 
melayani dalam pertanyaan ini, jawaban kami dibatasi oleh distorsi ‘Jalan 
(kaidah) Kebingungan’. Kami akan mengatakan beberapa hal umum yang 
mungkin berguna di bidang ini.  

Pertama, ketika kompleks tubuh instrumen ini terdistorsi dengan energi 
vitalnya menjadi rendah karena kejadian ini, dikenali yang menyebabkan hal 
ini adalah zat itu. Namun bisa dikatakan, ini bukan substansi alami, juga 
bukan soal kompleks pikiran / tubuh / rohnya yang tidak cukup sadar akan 
distorsi pada kelemahan fisik. Harus kami katakan, cara alami dari keberadaan 
normal keseharian entitas ini, yakni keberadaan yang tanpa distorsi adalah 
disebabkan oleh konsumsi bahan kimia yang efektif, ini dapat dilihat sebagai 
hal yang sifatnya yang tepat. Tidak ada yang salah, termasuk juga tindakan 
yang dilakukan instrumen ini.  

Kedua, cara perlindungan terhadap pengaruh negatif, atau yang melemahkan 
bagi mereka yang berada di jalur positif telah dicontohkan oleh instrumen ini 
sampai taraf yang sangat baik. Pertimbangkan, jika Anda mau, potensi yang 
dimiliki dari kasus khusus ini yakni pengaruh negatif ingin memasuki 
instrumen ini. Instrumen ini (senantiasa) memikirkan Sang Pencipta dalam 
kesunyiannya, dan dalam tindakan-tindakannya terhadap orang lain ia terus 
memuji dan mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta atas 
pengalaman-pengalaman yang dimilikinya.  
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Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan entitas khusus ini untuk 
memancarkan energi energi sedemikian rupa kepada orang lain sebagai sebuah 
katalis yang dapat membuka dan memperkuat kemampuan diri orang lain 
yang berfungsi membuat polarisasi yang lebih positif. Jadi kami melihat cara 
perlindungan ini sangat sederhana. Ucapkan syukur dalam setiap momen. 
Lihatlah diri sendiri dan diri orang lain sebagai sang Pencipta. Buka hati. 
Selalu sadari akan cahaya dan pujilah itu. Ini semua akan memberikan 
perlindungan yang diperlukan.  

32.2 PENANYA: Terima kasih banyak. Saya sekarang akan melanjutkan dengan 
materi dari hari sebelum kemarin. Subjek kami adalah bagaimana polaritas 
seksual bertindak sebagai katalis di dalam evolusi dan bagaimana 
memanfaatkan katalis ini sebaik-baiknya. Kembali ke materi itu, saya akan 
mengisi beberapa celah yang mungkin kami belum mengerti dengan baik pada 
saat ini.  

Bisakah Anda memberi tahu saya perbedaan antara aktivasi violet dan kuning? 
Saya ingin mengupas dari sinaran merah hingga violet, dan kita telah 
membahas sinaran merah, jadi apa perbedaan antara aktivasi sinar oranye dan 
kuning?  

RA: Saya Ra. Sinar oranye adalah pengaruh yang atau pola getaran, di mana 
pikiran / tubuh / roh mengekspresikan kekuatannya secara individual. Dengan 
demikian menguasai individu lain dapat dilihat sebagai sinar oranye. Sinar ini 
cukup kuat di kalangan rakyat Anda secara individual. Anda mungkin melihat 
dalam jenis sinaran ini perlakuan terhadap diri lain sebagai non-entitas, budak, 
atau chattel, sehingga tidak memberikan status apapun yang setaraf kepada 
orang lain.  

Sinar kuning adalah sinar fokus dan sangat kuat, dan menyangkut entitas 
sehubungan dengan, harus kami katakan, kelompok, masyarakat, atau 
sejumlah besar kompleks pikiran / tubuh / roh. Sinaran Oranye ini — kami 
koreksi— getaran sinar-kuning ini adalah inti dari tindakan-tindakan yang 
suka berperang di mana satu kelompok entitas merasakan kebutuhan dan hak 
untuk mendominasi kelompok-kelompok entitas lainnya dan menekuk 
kehendak mereka sesuai dengan kehendak penguasa.  

Jalur negatif, demikian Anda sebut, menggunakan kombinasi sinar kuning dan 
sinar oranye dalam pola polarisasinya. Sinar-sinar ini, yang digunakan dengan 
cara yang khusus, akan menghasilkan kontak dengan kecerdasan tanpa batas. 
Sifat interaksi seksual yang biasa ada, jika seseorang berwarna kuning atau 
oranye sebagai pola getaran primernya, merupakan salah satu dari 
penyumbatan yang ada yang kemudian menimbulkan birahi yang tak 
terpuaskan akibat penyumbatan tersebut. Ketika ada dua diri bergetar di 
bidang ini, potensi polarisasi melalui interaksi seksual dimulai, satu entitas 
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mengalami kenikmatan dihina dan diperbudak, atau diikat, yang lain 
mengalami kenikmatan sebagai penguasa dan kontrol atas yang diri lain. 
Dengan cara ini transfer energi seksual dari polaritas negatif terjadi.  

32.3 PENANYA: Dari materi yang Anda kirimkan 17 Februari lalu Anda 
menyatakan: “Pada sinar ketiga ada dua kemungkinan. Pertama, jika keduanya 
bergetar di sinar ketiga akan ada transfer energi yang saling menguatkan. ”Apa 
warna sinar ketiga dalam materi ini?  

RA: Saya Ra. Sinar yang kita bicarakan dalam materi itu seharusnya adalah 
sinar hijau atau sinar keempat.  

32.4 PENANYA: Jadi saya harus mengubah dari yang ketiga menjadi keempat?  

RA: Saya Ra. Ini benar.1 Mohon lanjutkan memindai kesalahan yang 
berkaitan dengan penomoran, sebagaimana Anda menyebutnya, karena 
konsep ini asing bagi kami dan kami harus menerjemahkan ketika kami 
menggunakan angka. Ini adalah kelemahan berkelanjutan dari kontak ini 
karena perbedaan antara cara kami dan cara Anda. Bantuan Anda kami hargai.  

32.5 PENANYA: OK. Terima kasih. Saya percaya bahwa untuk saat ini kami telah 
cukup banyak membahas sinaran hijau, jadi saya akan melewatkan sinar hijau 
dan berlanjut ke sinaran biru.  

Bisakah Anda memberi tahu saya perbedaan yang terjadi antara hijau dan biru 
dengan penekanan pada sinar biru?  

RA: Saya Ra. Dengan transfer energi sinar-hijau, Anda sekarang sampai pada 
titik balik yang baik secara seksual maupun dalam mode pengalaman masing-
masing. Sinar hijau kemudian dapat diputar ke luar, entitas kemudian dapat 
memberi daripada menerima. Pemberian pertama ke luar dari sinar hijau 
adalah ‘penerimaan’, atau ‘kebebasan’, sehingga memungkinkan penerima 
energi sinar biru mentransfer kesempatan untuk merasa diterima, sehingga 
bebas bagi dirinya sendiri untuk mengekspresikan diri kepada si pemberi sinar 
ini.  

Perlu dicatat bahwa ketika transfer energi sinar-hijau telah dicapai oleh dua 
pikiran / tubuh / roh selama senggama, sinar lebih lanjut tersedia tanpa kedua 
entitas harus memiliki kebutuhan untuk maju secara sepadan. Dengan 
demikian entitas yang bergetar di sinar-biru atau entitas yang bergetar di sinar-
indigo yang getaran sinarnya jelas dapat membagi energi itu dengan sinar-
hijau dari diri lain, dengan demikian bertindak sebagai katalis untuk 
pembelajaran / pengajaran terus-menerus diri lain tersebut. Sampai suatu 
entitas dapat mencapai sinar hijau, transfer energi seperti itu tidak mungkin 
terjadi.  

                                                
1 1 Catatan kaki telah ditambahkan ke 26.38. 



278 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

32.6 PENANYA: Pertanyaan saya berikutnya berkaitan dengan sinaran indigo atau 
ungu. Apakah ada perbedaan antara transfer energi ungu dan biru?  

RA: Saya Ra. Sinar indigo adalah sinar kesadaran tentang sang Pencipta 
sebagai dirinya; dengan demikian seseorang yang getaran indigonya telah 
diaktifkan ia dapat menawarkan transfer energi dari Sang Pencipta kepada 
pencipta lain. Ini adalah awal dari sifat sakramental dari apa yang Anda sebut 
sebagai tindakan reproduksi biseksual Anda. Ia unik dalam menyatukan 
persekutuan, keutuhan, persatuan dalam persembahannya kepada dirinya 
sendiri.  

32.7 PENANYA: Dan akhirnya, sinaran violet. Apa perbedaan antara sinaran violet 
dan yang lainnya?  

RA: Saya Ra. Sinar violet, seperti halnya sinar merah, konstan dalam 
pengalaman seksualnya. Pengalamannya dengan diri lain mungkin terdistorsi, 
atau diabaikan sama sekali, atau tidak dipahami oleh diri lain. Namun, sinar 
violet, yang merupakan akumulasi dan juga substansi dari kompleks pikiran / 
tubuh / roh, mengelilingi dan menginformasikan setiap tindakan yang 
dilakukan oleh kompleks pikiran / tubuh / roh.  

32.8 PENANYA: Apakah transfer energi seperti ini terjadi pada dimensi keempat, 
kelima, keenam, dan ketujuh? Maksudku, dari semua sinar?  

RA: Saya Ra. Sinar ini, seperti yang Anda pahami, memiliki arti yang berbeda 
dalam kepadatan berikutnya, dan berikutnya, dan seterusnya, sehingga kami 
harus menjawab pertanyaan Anda dengan negatif. Transfer energi hanya 
terjadi pada dimensi keempat, kelima, dan keenam. Ini masih dari apa yang 
Anda sebut sifat terpolarisasi. Namun, karena kemampuan kepadatan ini yang 
dapat melihat keharmonisan antara individu, para entitas ini akan memilih 
pasangan yang harmonis, sehingga memungkinkan transfer energi yang 
konstan dan demi pengembangan kompleks tubuh yang digunakan masing-
masing kepadatan.  

Prosesnya berbeda pada kepadatan kelima dan keenam daripada yang 
mungkin Anda pahami. Namun, dalam kasus ini masih didasarkan pada 
polaritas. Dalam kepadatan ketujuh tidak ada pertukaran energi khusus ini 
karena tidak ada keperluan mendaur ulang kompleks tubuh.  

32.9 PENANYA: Saya berasumsi dari apa yang kita bahas sebelumnya. . . ada di 
Bumi, saat ini, para pengembara yang berasal dari kepadatan keempat, kelima, 
dan keenam yang berikarnasi secara fisik disini. Ketika mereka masuk ke 
dalam inkarnasi fisik kepadatan ini dalam periodenya sebagai pengembara, 
jenis polarisasi apa yang berkaitan dengan berbagai sinar yang mereka yang 
mempengaruhi mereka? Bisakah Anda memberi tahu saya tentang itu?  
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RA: Saya Ra. Saya tidak yakin saya memahami maksud dari pertanyaan Anda. 
Silakan tanyakan lebih lanjut jika jawaban ini tidak cukup.  

Pengembara dari kepadatan empat, yang jumlahnya tidak banyak, akan 
cenderung memilih entitas yang tampaknya penuh cinta atau membutuhkan 
cinta. Ada kemungkinan besar si entitas membuat kesalahan dalam memberi 
penilaian karena sifat kasih sayangnya yang dilihat oleh diri lain.  

Pengembara kepadatan kelima adalah orang yang tidak terlalu terpengaruh 
oleh rangsangan dari berbagai sinar diri lain dan, dengan caranya sendiri, 
menawarkan dirinya sendiri ketika dibutuhkan. Entitas seperti itu 
kemungkinan besar tidak terlibat dalam, menurut kami, kebiasaan orang-
orang Anda yang disebut perkawinan dan sangat mungkin merasakan 
keengganan untuk melahirkan anak dan membesarkan anak karena kesadaran 
akan getaran planet ini yang relatif tidak cocok terhadap getaran harmonis 
kepadatan cahaya.  

Kepadatan keenam, yang sarana pengembangannya Anda dapat samakan 
dengan apa yang Anda sebut fusi (atau penyatuan), kemungkinan besar ia 
akan menahan diri sebagian besarnya dari pemrograman reproduksi biseksual 
kompleks tubuh dan akan mencari orang-orang yang secara alami bersifat 
sebagai pelengkap fusi pada transfer energi seksual dan sejauh ini 
manifestasinya memungkinkan dalam kepadatan ketiga.  

32.10 PENANYA: Bisakah Anda memperluas sedikit tentang apa yang Anda 
maksud dengan "bersifat pelengkap fusi?"  

RA: Saya Ra. Seluruh ciptaan adalah dari Sang Pencipta. Dengan demikian, 
mengkategorikan aktivitas seksual hanya sekadar melibatkan kompleks tubuh 
adalah kategori artifisial, maka dengan demikian selayaknya — pikiran, tubuh, 
dan roh — dipandang sama secara seksual yang kesemuanya memang 
merupakan bagian dari polaritas sebuah entitas. Dengan demikian sebuah 
perpaduan atau fusi seksual dapat dipandang sebagai, bisa dengan atau tanpa 
apa yang Anda sebut senggama, perpaduan sempurna antara pikiran, tubuh, 
dan roh dalam apa yang terasa sebagai orgasme konstan, kami katakan, yakni 
masing masing merasa bersuka cita dan senang hati dalam menerima diri lain 
apa adanya.  

32.11 PENANYA: Akankah banyak pengembara dari kepadatan yang lebih tinggi 
memiliki masalah yang cukup besar sehubungan dengan inkarnasinya dalam 
kepadatan ketiga ini dikarenakan orientasi yang berbeda seperti ini?  

RA: Saya Ra. Kemungkinan ada masalah seperti itu, seperti yang Anda sebut, 
karena kepadatan keenam yang berinkarnasi di ketiga agak banyak. Ini tidak 
selalu menjadi masalah jika Anda menyebutnya demikian. Itu tergantung pada 
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orientasi unik dari setiap kompleks pikiran / tubuh / roh yang berada di situasi 
tersebut atau penempatan relativitas getaran.  

32.12 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya ide bagaimana warna yang berbeda. . 
. ini pertanyaan yang sulit ditanyakan. Saya hampir tidak memiliki kata-kata 
yang tepat.  

Apa yang saya coba sampaikan adalah bagaimana muncul warna yang berbeda, 
bisa saya katakan, berasal dari fungsi-fungsi ini. . . atau intisarinya, Anda dapat 
jelaskan, asal mula warna-warna ini sebagai fungsi ekspresi yang membedakan 
taraf kesadaran. Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini cukup jelas.  

RA: Saya Ra. Pertanyaan ini cukup jelas bagi kami untuk kami coba memberi 
penjelasan tentang hal yang telah Anda amati memanglah tidak mudah untuk 
dipahami dengan pikiran intelektual. Sifat getaran adalah sedemikian rupa 
sehingga dapat dilihat ia memiliki selat matematika atau langkah-langkah 
sempit. Langkah-langkah ini dapat dilihat memiliki batas. Dalam setiap batas 
ada gradasi getaran atau warna yang tak terbatas.  

Namun, ketika seseorang mendekati sebuah batas, ada upaya yang harus 
dilakukan untuk melewati batas itu. Warna-warna ini adalah cara sederhana 
untuk mengekspresikan pembagian batas kepadatan Anda. Ada juga analogi 
waktu / ruang yang dapat dilihat sebagai warna itu sendiri dalam aspek yang 
dimodifikasi.  

32.13 PENANYA: Terima kasih. Mungkinkah suatu entitas dalam fisik kepadatan 
ketiga bervariasi secara luas di seluruh garis warna, atau apakah entitas itu 
lebih terpusatkan perhatiannya pada satu warna?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari sesi ini. Harap 
ulas kembali supaya lebih jelas.  

32.14 PENANYA: Saya hanya bermaksud apakah mungkin, katakanlah, untuk 
sinar-hijau. . . ketika kita berbicara tentang aktivasi sinar-hijau dan transfer 
energi, apakah mungkin bagi orang dengan sinaran hijau, dalam aktivasi sinar-
hijaunya, bervariasi bisa dari kedua sisi sinar hijau yang berporsi besar atau 
berporsi sedikit, atau apakah dia pada dasarnya bertempat pada sinar-hijau?  

RA: Saya Ra. Kami memahami ada materi baru dalam pertanyaan Anda. 
Tadinya tidak jelas karena kami pikir kita telah membahas materi ini. Bagian 
yang ditanyakan adalah ini: aktivasi sinar hijau akan selalu rentan terhadap 
warna kuning atau sinar oranye yang bersifat posesif, sebagian besar 
sebenarnya adalah sinar kuning tetapi sering merambat ke sinar oranye. 
Ketakutan memiliki, keinginan untuk memiliki, takut dikuasai, keinginan 
untuk dikuasai: ini adalah penyimpangan yang akan menyebabkan 
penonaktifan transfer energi sinar-hijau.  
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Materi baru nya adalah ini: begitu sinar hijau telah tercapai, kemampuan 
entitas untuk memasuki sinar biru segera dan hanya akan menunggu upaya si 
individu. Sinar indigo dibuka hanya melalui disiplin dan praktik yang besar 
yang sebagian besar berkaitan dengan penerimaan diri, tidak hanya sebagai diri 
yang terpolarisasi dan seimbang tetapi juga sebagai Pencipta, sebagai entitas 
yang memiliki nilai tak terbatas. Ini akan mulai mengaktifkan sinar indigo.  

32.15 PENANYA: Terima kasih.  

RA: Saya Ra. Apakah Anda memiliki pertanyaan singkat sebelum kami tutup?  

32.16 PENANYA: Saya pikir ada sesuatu yang terlalu panjang. Saya hanya akan 
bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen lebih 
nyaman atau membuat kontak lebih baik?  

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Kami memperingatkan tidak hanya 
instrumen ini tetapi masing-masing untuk memperhatikan dengan baik energi 
vital yang diperlukan bagi instrumen dan tingkat kontak ini. Anda sangat 
teliti, teman-teman. Kami akan selalu bersama Anda.  

Saya meninggalkan Anda sekarang dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian dari Sang Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 33  
1 MARET 1981  

33.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang.  

33.1 PENANYA: Dalam sesi terakhir, Anda memperingatkan bahwa "kami 
masing-masing perlu berupaya untuk menjaga dengan baik energi vital yang 
diperlukan untuk menghindari kondisi lemah si instrumen dan guna 
meningkatkan kontak." Apakah itu berarti kami harus . . . bahwa Jim dan saya 
harus mengecek si instrumen. . . atau berhati-hati terhadap energi vital 
instrumen atau berhati-hati terhadap energi vital kami sendiri?  

RA: Saya Ra. Setiap entitas bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mekanika 
dari proses ini terjadi melibatkan, pertama, penggunaan kompleks tubuh fisik 
kepadatan ketiga dengan bahan fisik yang menyertainya untuk menyuarakan 
kata-kata kami. Jadi instrumen ini perlu memperhatikan energi vitalnya 
dengan hati-hati, karena kami tidak ingin menghabiskan instrumen ini.  

Kedua, fungsi kelompok pendukungnya dapat dilihat sebagai, pertama, 
perlindungan bagi kontak ini; kedua, memberi energi pada si instrumen dan 
mengintensifkan energi vitalnya.  

Kelompok pendukung ini selalu, karena harmoni yang mendasarinya, 
memiliki sifat yang sangat stabil dalam hal perlindungan dalam cinta dan 
cahaya, sehingga memastikan kelanjutan dari kontak pita sempit ini. Namun, 
ketika energi vital dari salah satu anggota pendukung habis, si instrumen 
kemudian harus menggunakan sebagian lebih besar dari energi vitalnya, 
sehingga ini lebih merugikan daripada menguntungkan dalam jangka panjang.  

Harap mengerti bahwa kami meminta maaf atas pelanggaran atas kehendak 
bebas Anda ini. Namun, distorsi pemahaman kami bahwa Anda lebih suka 
informasi seperti ini daripada, menyerahkan sepenuhnya kepada distorsi-
dedikasi Anda sendiri, (hingga dapat) menghabiskan daya si instrumen atau 
menguras daya kelompok Anda ke titik di mana kontak tidak dapat 
dipertahankan.  

33.2 PENANYA: Bisakah Anda memberi kami saran tentang cara 
mempertahankan kondisi terbaik untuk menjaga kontak ini?  

RA: Saya Ra. Kami telah memberikan informasi mengenai (bagaimana) 
memelihara yang tepat saluran ini. Karena itu, kami akan ulangi lagi hanya 
dengan dua cara secara umum.  
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Pertama, kami menyarankan bahwa daripada, harus kami katakan, nekat 
memberanikan diri lalu mengabaikan distorsi kelemahan komplek fisik, lebih 
baik bagikan distorsi ini secara kelompok dan dengan demikian, ini dapat, 
harus kami katakan, akan menghilangkan peluang kontak yang melelahkan 
bagi si instrumen, dan agar peluang lain muncul di mana instrumen didukung 
dengan semestinya.  

Kedua, lanjutkan akitivitas ini yang dimulai secara harmonis. Keharmonisan, 
ucapan syukur, dan pujian atas kesempatan ini kepada Sang Pencipta: ini 
merupakan bentuk perlindungan Anda. Ini adalah saran kami. Kami tidak 
dapat berbicara secara lebih spesifik, dikarenakan kehendak bebas Anda 
merupakan hal yang terpenting dalam kontak ini. Seperti yang kami katakan, 
kami hanya berbicara tentang subjek ini karena pemahaman kami tentang 
orientasi Anda untuk memelihara kontak ini. Ini bisa diterima oleh kami.  

33.3 PENANYA: Terima kasih banyak. Instrumen ini memiliki perangkat yang 
kami sebut alat terapi warna, dan karena kita, pada sesi sebelumnya, sampai 
pada konsep perbedaan warna, saya bertanya-tanya apakah ini, dengan 
beberapa cara, bisa berlaku juga untuk prinsip terapi warna yaitu dengan 
menyinari tubuh fisik dengan warna-warna tertentu. Apakah ini memiliki efek 
yang menguntungkan, dan dapatkah Anda menjelaskan ke saya tentang itu?  

RA: Saya Ra. Terapi ini, seperti yang Anda sebut, adalah alat yang agak 
tanggung dan berguna untuk mempengaruhi komplek pikiran / tubuh / roh 
entitas dengan intensifikasi energi, atau getaran, yang bisa saja dapat 
membantu entitas. Keragaman variabel perangkat ini disebabkan, pertama, 
kurangnya warna yang digunakan; kedua, adanya variasi ekstrim dalam ragam 
sensitivitas terhadap getaran-getaran di antara orang-orang Anda.  

33.4 PENANYA: Saya akan berpikir bahwa Anda dapat mendapatkan warna sejati 
dengan menyorotkan cahaya ke kristal dengan warna tertentu. Apakah ini 
benar?  

RA: Saya Ra. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan akurasi 
warna yang mendekati. Ini adalah tetang apa yang Anda sebut kontrol kualitas 
bahwa seluloid yang ada memiliki warna yang bervariasi. Ini bukanlah variasi 
yang jelas, atau bahkan nyata terlihat; Namun, hal itu dapat membuat 
klasifikasi perbedaan jika diberi aplikasi yang spesifik.  

33.5 PENANYA: Bisa jadi dengan penggunaan prisma yang memecah cahaya putih 
menjadi masing masing spektrumnya dan kemudian menutup semua masing 
masing spektrum itu kecuali yang ingin dilewatkan melalui sebuah celah dan 
penggunaan itu akan menjadi lebih baik. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  
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33.6 PENANYA: Terima kasih. Saya bertanya-tanya apakah ada pemrograman 
pengalaman yang menyebabkan seseorang mendapatkan katalisator tertentu 
dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, ketika kita menjalani kehidupan 
sehari-hari, ada banyak hal yang dapat kita alami. Kami melihat pengalaman-
pengalaman ini terjadi secara kebetulan murni atau dengan desain sadar kami, 
seperti membuat janji atau pergi ke tempat-tempat tertentu. Saya hanya ingin 
tahu apakah ada sesuatu di belakang layar, saya bisa menyebutnya, 
pemrograman katalis untuk menciptakan pengalaman yang diperlukan untuk 
pertumbuhan yang lebih cepat dalam kasus beberapa entitas. Apakah ini . . . 
apakah ha seperti ini terjadi?  

RA: Saya Ra. Kami yakin kami memahami inti dari pertanyaan Anda. Silakan 
minta informasi lebih lanjut jika kami tidak benar.  

Entitas penjelmaan yang telah menjadi sadar akan proses inkarnatif dan 
dengan demikian memprogram pengalamannya sendiri dapat memilih jumlah 
katalis atau, untuk mengutarakan hal ini secara berbeda, jumlah pelajaran yang 
akan diambilnya untuk dialami dan dipelajari dari satu inkarnasi. Ini tidak 
berarti bahwa semua sudah ditakdirkan, melainkan bahwa ada panduan tak 
terlihat membentuk peristiwa yang akan berfungsi sesuai dengan 
pemrograman ini. Jadi, jika satu peluang terlewatkan, yang lain akan muncul 
sampai, yang harus kita katakan, siswa dari pengalaman hidup itu memahami 
bahwa ada suatu pelajaran yang sedang ditawarkan dan berusaha untuk 
dipelajarinya.  

33.7 PENANYA: Kemudian pelajaran ini akan diprogram ulang, Anda bisa 
katakan, seiring pengalaman hidup berlanjut. Katakanlah suatu entitas 
mengembangkan bias yang sebenarnya tidak ia pilih untuk dikembangkan 
sebelum inkarnasi. Maka dimungkinkan untuk memprogram sebuah 
pengalaman sehingga ia akan memiliki kesempatan untuk mengurangi bias ini 
melalui penyeimbangan. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini tepat sekali.  

33.8 PENANYA: Terima kasih. Maka dari sini saya akan meramalkan perkiraan 
itu, saya akan mengatakan, bahwa orientasi dalam pikiran entitas adalah satu-
satunya hal yang memiliki konsekuensi sama sekali. Katalis fisik yang ia alami, 
terlepas dari apa yang terjadi tentang dirinya, akan menjadi fungsi yang 
semata-mata berasal dari orientasi dalam pikirannya. Saya akan menggunakan 
sebagai contoh [contoh dihapus], ini menjadi pernyataan orientasi pikiran 
yang mengatur katalis. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Kami lebih suka untuk tidak menggunakan contoh, ucapan, atau 
pepatah terkenal dalam komunikasi kami kepada Anda karena banyaknya 
distorsi yang telah dilakukan oleh ucapan terkenal. Karena itu, kami dapat 



 SESI 33 285 

 
menjawab bagian pertama pertanyaan Anda dengan meminta Anda 
menghapus contoh (yang disebutkan). Sepenuhnya ini benar, sepengetahuan 
kami, bahwa orientasi, atau polarisasi, dari kompleks pikiran / tubuh / roh 
adalah penyebab persepsi yang dihasilkan oleh setiap entitas.  

Demikianlah, ada sebuah pemandangan yang dapat diamati di sebuah toko 
kelontong Anda. Ada sebuah entitas di depan yang mungkin tidak memiliki 
uang yang cukup. Satu entitas bisa dapat mengambil kesempatan ini untuk 
mencuri. Orang lain mungkin mengambil kesempatan ini untuk merasa 
dirinya gagal (karena tak punya uang). Yang lain mungkin tanpa sadar 
menghapus barang-barang yang paling tidak perlu, membayar cuma yang bisa 
dibayar, dan meneruskan urusannya. Orang yang di belakang dirinya, 
mengamati, mungkin ia akan merasa kasihan, mungkin akan merasa terhina 
karena berdiri di samping orang yang dilanda kemiskinan, mungkin akan 
merasa murah hati, mungkin merasa acuh tak acuh.  

Apakah Anda sekarang melihat analoginya dengan cara yang lebih tepat?  

33.9 PENANYA: Ya, saya melihatnya. Maka dari sini saya akan meramalkan 
konsep yang agak lebih sulit karena, seperti yang telah Anda jelaskan 
sebelumnya, bahkan kepadatan keempat positif masih memiliki konsep 
tindakan defensif, tetapi di atas kepadatan keempat konsep tindakan defensif 
tidak digunakan. Konsep tindakan defensif dan tindakan ofensif [terkekeh] 
sangat banyak digunakan dalam pengalaman kami saat ini.  

Saya berasumsi bahwa jika suatu entitas terpolarisasi cukup kuat dalam 
pemikirannya dalam artian positif, tindakan defensif ini tidak akan diperlukan 
baginya karena kesempatan untuk menerapkan tindakan defensif tidak akan 
pernah berasal darinya. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini tidak bisa diketahui. Dalam setiap kasus, seperti yang telah 
kami katakan, suatu entitas yang dapat memprogram pengalamannya dapat 
memilih jumlah dan intensitas pelajaran yang dapat ia pelajari.  

Ada kemungkinan bahwa entitas yang berorientasi sangat positif mungkin 
memprogram bagi dirinya sendiri situasi yang menguji kemampuan diri untuk 
menahan diri dari tindakan defensif, bahkan ke titik kematian fisik diri atau 
diri lain. Ini adalah pelajaran intensif, dan tidak diketahui, harus kami 
katakan, program apa yang telah di buat oleh dan bagi si entitas. Kita dapat, 
jika diinginkan, membaca pemrograman ini, namun, ini merupakan 
pelanggaran dan kami memilih untuk tidak melakukannya.  

33.10 PENANYA: Saya akan bertanya apakah Anda terbiasa dengan film yang 
disebut The Ninth Configuration. Apakah Anda familiar dengan ini?  

RA: Saya Ra. Kami memindai kompleks pikiran Anda dan melihat konfigurasi 
bernama The Ninth Configuration.  
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33.11 PENANYA: Film ini menampilkan poin yang telah kita bicarakan. (Yakni 
pada adegan) si entitas Kolonel yang harus membuat keputusan pada saat itu. 
Saya hanya ingin tahu, sehubungan dengan polaritas, polarisasi-nya. Dia bisa 
saja menyerah, bisa dikatakan, pada kekuatan negatif, tetapi dia malah 
memilih membela temannya.  

Mungkinkah Anda memperkirakan polarisasi yang lebih positif: 
mempertahankan entitas yang berorientasi positif atau membiarkan 
penindasan oleh entitas yang berorientasi negatif? Bisakah Anda menjawab ini?  

RA: Saya Ra. Pertanyaan ini mengambil ruang lingkup kepadatan keempat 
dan juga milik Anda, dan jawabannya paling baik dilihat oleh tindakan entitas 
yang disebut Jehoshua, yang Anda sebut Yesus. Entitas ini harus 
dipertahankan oleh teman-temannya. Entitas itu mengingatkan teman-
temannya untuk menyingkirkan pedang. Entitas ini kemudian menyerahkan 
dirinya untuk dihukum mati secara fisik.  

Dorongan untuk melindungi diri yang dicintai adalah dorongan yang 
bertahan melalui kepadatan keempat, yakni kepadatan yang berlimpah dengan 
belas kasih. Lebih dari ini kita tidak bisa dan tidak perlu mengatakannya.  

33.12 PENANYA: Terima kasih. Karena kita mendekati akhir siklus master ini, 
mungkin jadi akan ada peningkatan jumlah katalis bagi para entitas. Saya 
bertanya-tanya apakah, sebagaimana getaran planet yang tidak cocok dengan 
getaran densitas keempat seiring dengan peningkatan katalis-katalis, apakah ini 
akan menciptakan sedikit lebih banyak polarisasi, sehingga bisa mendapatkan 
panen yang positif sedikit lebih besar karena katalis-katalis ini, begitu pula, 
dengan cara yang sama berlaku, bagi polarisasi yang lebih negatif, yang 
kemudian akan mendapatkan panen negatif dalam jumlah yang sedikit lebih 
banyak, dengan mekanisme transisi ini, yang sayangnya, agak lebih bersifat 
katalis daripada jika planet ini mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. 
Apakah ha seperti ini terjadi?  

RA: Saya Ra. Pertanyaan ini harus dijawab dalam dua bagian:  

Pertama, bencana planet, seperti yang Anda sebut, merupakan gejala dari 
panen yang sulit daripada sebagai katalis yang diprogram secara sengaja untuk 
peristiwa panen. Jadi kami tidak terlalu mengaitkan diri kami dengan itu, 
karena itu berlaku acak sehubungan dengan katalis yang sengaja kami 
sediakan.  

Bagian kedua adalah ini: hasil dari katalis acak dari apa yang Anda sebut 
perubahan bumi juga adalah acak. Dengan demikian kita dapat melihat 
probabilitas / kemungkinan vortisitas menuju positif dan negatif. Namun, apa 
yang sudah begitu ya akan seperti itu. Peluang sebenarnya untuk katalis yang 
disengaja bukanlah fungsi dari perubahan bumi tetapi dari hasil sistem 
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senioritas inkarnasi yang pada saat dipanen telah menempatkan mereka dalam 
inkarnasinya (kembali), untuk berkesempatan menggunakan pengalaman 
hidupnya untuk dipanen dan ini adalah yang terbaik.  

33.13 PENANYA: Apakah sistem senioritas ini juga digunakan untuk sisi yang 
berorientasi pada layanan bagi diri sendiri untuk dapat dipanen di sisi itu?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Anda dapat mengajukan satu pertanyaan lengkap saat 
ini.  

33.14 PENANYA: OK. Yang ingin saya lakukan adalah mendaftar semua 
mekanisme utama yang dirancang untuk memberikan pengalaman katalitik 
yang tidak termasuk interaksi dengan orang lain. Itulah bagian pertama dari 
pertanyaan yang akan saya tanyakan.  

RA: Saya Ra. Kami memahami dari pertanyaan ini bahwa Anda menyadari 
bahwa mekanisme utama untuk pengalaman katalitik dalam kepadatan ketiga 
adalah dari diri lain. Daftar pengaruh katalitik lainnya: pertama, adalam alam 
semesta dari Sang Pencipta ini; kedua, ‘diri sendiri’.  

33.15 PENANYA: Bisakah Anda daftar sub-judul-kan di bawah ‘diri sendiri’ yang 
akan. . . atau cara-cara yang dilakukan diri secara katalitik untuk menghasilkan 
pengalaman?  

RA: Saya Ra. Pertama, diri yang tidak termanifestasi. Kedua, diri dalam 
kaitannya dengan lingkup sosial yang diciptakan oleh diri sendiri dan diri lain. 
Ketiga, interaksi antara diri dengan gadget,mainan, dan hiburan terhadap diri 
atau invensi dari diri lainnya. Keempat, hubungan diri dengan atribut-atribut 
yang Anda sebut perang dan rumor -rumor tentang perang.  

33.16 PENANYA: Saya sedang berpikir mungkin katalis dari rasa sakit fisik. 
Bagaimana ini? . . Apakah ini masuk di bawah judul ini?  

RA: Saya Ra. Ini benar, ia berada di bawah judul ‘diri yang tidak 
termanifestasi’; yaitu, diri yang tidak membutuhkan diri lain untuk 
memanifestasikan dirinya atau dalam tindakan tindakannya.  

33.17 PENANYA: Apakah kita memiliki waktu yang cukup untuk menanyakan 
bagian kedua dari pertanyaan ini, yaitu mendaftar semua mekanisme utama 
yang dirancang untuk menyediakan katalis yang mencakup tindakan dengan 
diri lain? Apakah kita punya cukup waktu untuk itu?  

RA: Saya Ra. Anda punya banyak waktu untuk ini, karena kami dapat 
mengungkapkan daftar ini dalam satu dari dua cara yang ada. Kami dapat 
berbicara tanpa batas, atau kami dapat dengan mudah menyatakan bahwa 
setiap interaksi di antara diri sendiri dan diri lain memiliki potensi menjadi 
apa pun dalam katalis yang ada menurut perbedaan potensi antara diri dan diri 
lain, ini dimoderasi dan didukung oleh fakta konstan Sang Pencipta ada dalam 
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diri dan diri lain. Anda dapat mengajukan pertanyaan ini lebih lanjut jika 
Anda menginginkan informasi spesifik.  

33.18 PENANYA: Saya percaya bahwa itu sudah cukup untuk saat ini.  

RA: Saya Ra. Apakah Anda memiliki satu atau dua pertanyaan singkat 
sebelum kami menutup pekerjaan ini?  

33.19 PENANYA: Uh, tunggu sebentar. Saya tidak dapat berpikir apa pun yang bisa 
saya tanyakan saat ini dengan cukup singkat. Tunggu sebentar. [Suara kertas 
sedang dibolak-balik.]  

Ya, ada satu pertanyaan. Apakah ada perbedaan dalam aktivitas sinar violet, 
atau kecerahan, antara entitas yang berada di tingkat masuk ke kepadatan 
keempat positif dan negatif?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Sinar ungu dari kepadatan keempat positif akan 
diwarnai dengan triad energi hijau, biru, nila. Semburat ini dapat dilihat 
sebagai bagian dari pelangi atau prisma, seperti yang Anda tahu, sinarnya 
tergaris sangat berbeda.  

Sinar ungu dari densitas keempat negatif memiliki aura, harus kita katakan, 
semburat merah, oranye, kuning, ketiga sinar ini keruh dan bukannya jelas 
berbeda.  

33.20 PENANYA: Hanya sedikit tambahan tentang pertanyaan itu: seperti apa 
bentuk sinar dari kepadatan kelima dan keenam?  

RA: Saya Ra. Kami mungkin hanya berbicara kira kira saja. Namun, kami 
harap Anda mengerti, harus kami katakan, bahwa ada perbedaan khas dalam 
struktur warna masing-masing kepadatan.  

Kepadatan kelima mungkin paling baik digambarkan sebagai getaran yang 
sangat putih.  

Kepadatan keenam Putih yang mengandung kualitas emas seperti yang Anda 
rasakan; warna-warna ini berkaitan dengan pencampuran kearifan welas asih 
yang dipelajari dalam kepadatan keempat, kemudian pada keenam 
pencampuran kebijaksanaan kembali ke dalam pemahaman terpadu tentang 
welas asih yang dipandang dengan kebijaksanaan. Warna emas ini bukan dari 
spektrum Anda tetapi adalah apa yang Anda sebut ‘berpendar hidup’.  

Anda dapat mengajukan satu pertanyaan lagi secara singkat.  

33.21 PENANYA: Kalau begitu saya akan bertanya apakah ada yang bisa kita 
lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman atau sesuatu untuk 
meningkatkan kontak?  
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RA: Saya Ra. Semua ini telah bekerja dengan baik. Anda berusaha untuk 
berhati-hati. Kami berterima kasih. Bolehkah kami mengatakan bahwa kami 
menikmati visi Anda tentang kompleks ingatan sosial kami meminum salah 
satu cairan Anda saat berbicara melalui instrumen ini.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan dalam cahaya Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian dari Sang Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 34  
4 MARET 1981  

34.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

34.1 PENANYA: Instrumen ingin tahu apakah dua periode latihan pendek sehari 
akan lebih baik baginya daripada yang lama?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Konfigurasi yang tepat bagi kompleks fisik ini 
berlatih/berolah raga selama periode tiga bulan ini, di mana instrumen rentan 
terhadap intensifikasi distorsi kompleks fisik, memerlukan penguatan 
kompleks fisiknya. Ini bisa disesuaikan dengan mengambil satu periode utama 
berlatih yang diikuti kemudian di akhir siklus harian Anda, sebelum 
melakukan meditasi pada malam hari, dengan periode latihan kira-kira 
setengah dari yang pertama. Ini akan terlihat melelahkan bagi si instrumen. 
Namun, itu akan memiliki efek memperkuat kompleks fisik dan mengurangi 
kerentanan yang mungkin bisa bermanfaat.  

34.2 PENANYA: Terima kasih banyak. Kami akan memulai pertanyaan umum 
sekarang. Anda menyatakan pada waktu sebelumnya bahwa ketika sampai 
pada penetrasi tingkat kedelapan, atau tingkat kecerdasan tak terbatas, ini 
memungkinkan bagi kompleks pikiran / tubuh / roh untuk dapat dipanen, 
jika ingin, di waktu/ruang kapan saja selama dalam siklus waktu. Ketika 
penetrasi tingkat kedelapan ini terjadi, apa yang dialami oleh entitas di tingkat 
ini? Bisakah Anda memberi tahu saya tentang ini?  

RA: Saya Ra. Pengalaman setiap entitas adalah unik dalam persepsi kecerdasan 
tak terbatas. Persepsinya akan berkisar dari kegembiraan yang tak terbatas 
hingga pengabdian yang kuat untuk melayani orang lain saat berada dalam 
keadaan inkarnasi. Entitas yang mencapai kecerdasan tak terhingga paling 
sering akan menganggap pengalaman ini sebagai salah satu dari efek 
kedalaman batin yang tak terkatakan. Namun, ini tidak biasa bagi entitas 
untuk segera menginginkan penghentian inkarnasi. Sebaliknya keinginan 
untuk berkomunikasi atau menggunakan pengalaman ini untuk membantu 
orang lain menjadi sangat kuat.  

34.3 PENANYA: Apakah mungkin bagi Anda untuk memberi tahu saya tentang 
apa yang saya alami, sekitar tahun 1964, saya yakin, sewaktu dalam meditasi, 
saya menyadari akan apa yang saya anggap sebagai dimensi berbeda dan planet 
yang berbeda, dan sepertinya saya berpindah ke planet itu? Apakah mungkin 
bagi Anda untuk memberi tahu saya pengalaman apa itu?  
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RA: Saya Ra. Kami melihat beberapa kerugian jika ini diungkapkan secara 
penuh karena (dapat dianggap) pelanggaran. Kami puas dengan menyatakan 
bahwa entitas ini tidak siap untuk tunduk pada proses regresi hipnotis 
dibawah anjuran oleh orang lain, bagaimanapun, ia telah memiliki kesempatan 
untuk memahami keberadaan dirinya.  

34.4 PENANYA: Terima kasih. Bagaimana Anda mendefinisikan karma?  

RA: Saya Ra. Pemahaman kami tentang karma adalah apa yang bisa disebut 
inersia. Tindakan-tindakan yang digerakkan akan terus berlanjut, 
menggunakan prinsip-prinsip keseimbangan, hingga tiba waktu prinsip 
pengendalian atau kekuatan yang lebih tinggi, yang dapat Anda samakan 
dengan pengereman atau penghentian dimohonkan. Penghentian aksi inersia 
ini bisa disebut pemaafan atau pengampunan. Kedua konsep ini tidak dapat 
dipisahkan.  

34.5 PENANYA: Jika suatu entitas mengembangkan apa yang disebut karma 
dalam inkarnasinya, apakah ada, kemudian, pemrograman yang kadang-
kadang terjadi sehingga ia akan mengalami katalis yang akan 
memungkinkannya untuk sampai pada titik pengampunan, sehingga itu dapat 
mengurangi karma?  

RA: Saya Ra. Secara umum ini benar. Namun, baik diri maupun orang lain 
yang terlibat dapat, kapan saja, melalui proses pemahaman, penerimaan, dan 
pengampunan, memperbaiki pola-pola ini.  

Ini benar pada titik mana pun dalam pola inkarnatif. Jadi orang yang telah 
menggerakkan suatu tindakan dapat memaafkan dirinya sendiri dan tidak 
pernah lagi membuat kesalahan itu. Ini juga mengerem, atau menghentikan, 
apa yang Anda sebut karma.  

34.6 PENANYA: Terima kasih. Bisakah Anda memberi saya contoh tindakan 
katalitik yang menghasilkan pembelajaran di bawah masing-masing judul 
berikut dari sesi terakhir yang kami miliki. . . Bisakah Anda memberi saya 
contoh katalis bagi diri yang tidak termanifestasi ketika memproduksi katalis 
pembelajarannya? 

RA: Saya Ra. Kami mengamati minat Anda pada katalis rasa sakit. 
Pengalaman ini paling umum di antara entitas Anda. Rasa sakit bisa berkaitan 
dengan kompleks fisik. Lebih sering dari kompleks mental dan emosional. 
Dalam beberapa kasus, rasa sakit itu bersifat spiritual. Ini menciptakan potensi 
untuk belajar. Pelajaran yang bisa dipelajari beragam. Hampir selalu pelajaran 
ini mencakup kesabaran, toleransi, dan kemampuan untuk ‘bersentuhan’ 
ringan.  

Sangat sering katalis dengan rasa sakit emosional, apakah itu kematian 
kompleks fisik dari lain yang dicintai atau kehilangan lainnya, hanya akan 
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menghasilkan yang sebaliknya: yakni menjadi dalam kepahitan, 
ketidaksabaran, menjadi masam. Ini adalah katalis yang serba salah. Dalam 
kasus-kasus ini, maka, akan ada katalis tambahan yang disediakan untuk diri 
yang tak termanifestasi ini kesempatan lebih lanjut untuk menemukan 
Pencipta yang Maha Mencukupi Segalanya yang mengandung semua yang ada 
dan penuh sukacita.  

34.7 PENANYA: Apakah yang kita sebut penyakit menular berperan dalam proses 
ini sehubungan dengan diri yang tidak termanifestasi?  

RA: Saya Ra. Apa yang disebut penyakit menular ini adalah entitas dengan 
kepadatan kedua yang menawarkan peluang untuk jenis katalis ini. Jika katalis 
ini tidak dibutuhkan, maka makhluk berkepadatan kedua ini, sebagaimana 
Anda menyebutnya, tidak akan memiliki efek. Dalam setiap generalisasi ini, 
Anda dapat mencatat bahwa ada anomali sehingga kita tidak dapat berbicara 
dengan setiap keadaan tetapi hanya dengan cara umum, atau cara hal-hal, 
seperti yang Anda alami.  

34.8 PENANYA: Apa peran dalam apa yang kami sebut cacat lahir dalam proses 
ini?  

RA: Saya Ra. Ini adalah bagian dari pemrograman totalitas kompleks pikiran / 
tubuh yang dimanifestasikan dalam pikiran / tubuh / roh kepadatan ketiga. 
Cacat ini direncanakan sebagai batasan yang merupakan bagian dari 
pengalaman yang dimaksudkan oleh kompleks totalitas entitas. Ini termasuk 
kecenderungan genetik, sebagaimana Anda menyebutnya.  

34.9 PENANYA: Terima kasih. Bisakah Anda memberi saya informasi yang sama 
dengan yang diatas tentang diri sehubungan dengan masyarakat?  

RA: Saya Ra. Diri yang tidak termanifestasi dapat menemukan pelajarannya 
dengan mengembangkan pusat-pusat masuknya energi dari kompleks pikiran / 
tubuh / roh. Interaksi sosial dan diri paling sering terkonsentrasi pada pusat 
energi kedua dan ketiga. Jadi mereka yang paling aktif dalam mencoba untuk 
membuat kembali atau mengubah masyarakat adalah mereka yang aktif dari 
perasaan benar secara pribadi, atau memiliki jawaban yang akan menempatkan 
kekuasaan dalam konfigurasi yang lebih benar. Ini mungkin terlihat sebagai 
perjalanan penuh dari orientasi negatif ke positif. Keduanya akan 
mengaktifkan pusat sinar energi ini.  

Ada beberapa orang yang keinginannya untuk membantu masyarakat bersifat 
alami atau lebih. Entitas-entitas ini, bagaimanapun, adalah sedikit karena 
pemahaman, dapat kita katakan, sinar keempat bahwa cinta universal yang 
diberikan secara bebas lebih diinginkan daripada kekuasaan, atau bahkan 
penataan ulang masyarakat atau struktur politik.  
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34.10 PENANYA: Jika suatu entitas harus menjadi sangat bias terhadap efek sosial 

yang positif, apa pengaruhnya terhadap sinar kuning dalam auranya 
dibandingkan dengan entitas yang ingin menciptakan kekuasaan atas 
masyarakat dan memerintah dengan tangan besi ? Apa perbedaan aktivitas 
sinar-kuning dari kedua entitas ini?  

RA: Saya Ra. Mari kita ambil dua jiwa aktif yang berorientasi positif tidak lagi 
dalam waktu / ruang fisik Anda. Yang dikenal sebagai Albert, yang pergi ke 
tempat yang aneh dan biadab demi kesembuhan masyarakat disana. Entitas ini 
dapat memobilisasi banyak energi dan dengan apa yang Anda sebut uang. 
Entitas ini menghabiskan banyak energi sinar hijau yang baik sebagai energi 
penyembuh maupun sebagai pencinta instrumen musik Anda yang dikenal 
sebagai organ. Sinar kuning entitas ini cerah dan mengkristal dengan upayanya 
yang diperlukan dalam mendapatkan dana untuk mengumumkan usaha-
usahanya. Bagaimanapun, sinar hijau dan birunya juga sangat cemerlang. 
Level yang lebih tinggi, sebagaimana Anda menyebutnya, teraktifkan; level 
rendahnya, sebagaimana Anda menyebutnya, titik energinya konstan, 
seimbang dan cukup, cukup cerah.  

Contoh lainnya adalah entitas, Martin. Entitas ini berurusan dalam tingkat 
yang besar dengan pola getaran oranye dan sinar kuning yang agak negatif. 
Namun, entitas ini dapat tetap membuka energi sinar-hijaunya dan karena 
tingkat kepelikan pengujiannya, jika ada, entitas ini mungkin terlihat lebih 
terpolarisasi ke arah positif karena kesetiaannya untuk melayani orang lain 
selama menghadapi katalis katalis berat.  

34.11 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya nama belakang dari Albert dan 
Martin ini?  

RA: Saya Ra. Entitas-entitas ini dikenal oleh Anda sebagai Albert Schweitzer 
dan Martin Luther King.  

34.12 PENANYA: Sudah saya pikir itu, tapi saya tidak yakin. Bisakah Anda 
memberi saya jenis informasi yang sama dengan yang telah kami dapatkan di 
sini sehubungan dengan interaksi diri yang tidak termanifestasi dengan gadget, 
mainan, dll. … inovasi-inovasi?  

RA: Saya Ra. Dalam contoh khusus ini kita akan kembali berkonsentrasi, 
sebagian besar, di oranye dan di pusat energi kuning.  

Dalam arti negatif, banyak gadget di antara masyarakat Anda — yaitu, apa 
yang Anda sebut dengan perangkat komunikasi dan pengalih perhatian 
lainnya, seperti game yang tidak kompetitif — bisa terlihat memiliki distorsi 
agar menjaga kompleks pikiran / tubuh / roh menjadi tidak aktif sehingga 
sinar kuning dan aktivitas sinar-jeruk jauh lebih lemah, sehingga dengan 
sedikit demi sedikit mengurangi aktifitas sinar-hijau.  
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Yang lainnya, dari gadget-gadget Anda, dapat dilihat sebagai alat di mana para 
entitas dapat mengeksplorasi kemampuan kompleks fisik atau mentalnya dan, 
dalam beberapa kasus, kompleks spiritual, sehingga mengaktifkan sinar oranye 
dalam apa yang Anda sebut dengan tim olahraga dan pada gadget lain seperti 
moda transportasi Anda, ini dapat dilihat sebagai cara mengeksplorasi perasaan 
berkuasa; lebih khususnya, berkuasa atas orang lain atau sebuah kelompok 
berkuasa atas kelompok lain.  

34.13 PENANYA: Apa efek umum dari televisi terhadap masyarakat kami 
sehubungan dengan katalis ini?  

RA: Saya Ra. Tanpa mengabaikan upaya sinar hijau dari banyak orang untuk 
berkomunikasi melalui media ini seperti informasi akan kebenaran dan 
keindahan yang mungkin bermanfaat, kami harus menyarankan bahwa efek 
total dari gadget ini adalah pengalih perhatian dan gangguan tidur.  

34.14 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya informasi sejenis yang sama seperti 
telah kita kerjakan sekarang sehubungan dengan hubungan diri terhadap 
perang dan isu isu tentang perang?  

RA: Saya Ra. Anda mungkin melihat ini terkait dengan gadget Anda. 
Hubungan perang dan diri ini merupakan persepsi mendasar dari entitas yang 
berada dalam proses pendewasaan. Ada peluang besar untuk mempercepat ke 
arah mana pun yang diinginkan. Seseorang dapat mempolarisasi secara negatif 
dengan mengasumsikan sikap yang suka berperang dengan alasan apa pun. 
Seseorang juga dapat menemukan dirinya dalam situasi perang dan agak 
terpolarisasi ke arah positif, mengaktifkan sinar oranye, kuning, dan kemudian 
hijau secara heroik, demikian Anda menyebut mereka ini, yakni tindakan yang 
diambil untuk mengusahakan keselamatan kompleks pikiran / tubuh / roh diri 
lain.  

Akhirnya, seseorang dapat terpolarisasi sinar ketiganya dengan sangat kuat1 
dengan mengungkapkan prinsip cinta universal dengan membayar harga / 
mengorbankan setiap distorsi terhadap keterlibatannya dalam tindakan-
tindakan yang penuh kebencian. Dengan cara ini entitas dapat menjadi 
makhluk yang sadar dalam rentang waktu / ruang Anda yang sangat cepat. Ini 
mungkin terlihat sebagai apa yang Anda sebut perkembangan akibat dari 
kondisi traumatis. Perlu dicatat bahwa di antara entitas Anda, persentase besar 
dari semua perkembangan, sebagai katalis, adalah trauma.  

34.15 PENANYA: Anda baru saja menggunakan istilah sinar ketiga dalam 
pernyataan itu. Apakah itu istilah yang ingin Anda gunakan?  

                                                
1 Ini harus menjadi sinar keempat. Ra memperbaiki kesalahan dalam jawaban berikutnya.  
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RA: Saya Ra. Kami bermaksud sinar hijau. Kesulitan kami terletak pada 
persepsi kami tentang sinar merah dan sinar ungu sebagai ketetapan; dengan 
demikian sinar batin adalah yang memiliki variasi dan harus diamati sebagai 
indikasi senioritas dalam upaya menentukan panen.  

34.16 PENANYA: Akankah sinar merah, sinar merah yang intens, kemudian 
digunakan sebagai indeks untuk senioritas, sistem senioritas inkarnasi, 
sebagaimana juga sinar violet yang intens?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Dalam kelulusan atau panen ke densitas 
keempat positif, sinar merah dilihat hanya sebagai yang, yakni yang telah 
diaktifkan, adalah dasar untuk semua yang terjadi pada tingkat getaran-
getaran, lalu jumlah kesemuanya ini menjadi energi sinar violet.  

Sinar violet ini adalah satu-satunya pertimbangan untuk kepadatan keempat 
positif. Dalam menilai densitas keempat negatif yang dapat dipanen, intensitas 
sinar merah serta oranye dan kuning dipandang cukup detail, karena banyak 
stamina dan energi jenis ini diperlukan untuk perkembangan arah negatif, 
karena sangat sulit untuk membuka pintu gerbang ke infinity cerdas dari pusat 
ulu hati. Ini diperlukan untuk panen pada kepadatan keempat negatif.  

34.17 PENANYA: Apakah mungkin bagi Anda untuk menggunakan sebagai contoh 
Jenderal Patton dan memberi tahu saya dampak peperangan terhadapnya 
dalam perkembangannya?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari sesi ini. Orang 
yang Anda bicarakan, yang dikenal sebagai George, adalah orang yang 
pemrograman pola-pola inkarnasi sebelumnya telah menciptakan suatu pola, 
atau karma, yang tak bisa terhindarkan dalam inkarnasinya dalam ruang / 
waktu Anda. Entitas ini memiliki aktivasi sinar-kuning yang kuat dengan 
sering sinar-hijaunya terbuka dan sinar-biru sesekali. Namun, itu tidak 
berhasil membuat dirinya mampu memecahkan pola pengalaman traumatis 
sebelumnya yang bersifat perkelahian/peperangan.  

Entitas ini agak terpolarisasi ke arah yang positif dalam inkarnasinya karena 
fokus kepercayaannya pada kebenaran dan keindahan. Entitas ini cukup 
sensitif. Rasanya suatu kehormatan / tugas besar untuk memelihara apa yang 
dirasakan oleh entitas ini sebagai yang benar, indah, dan membutuhkan 
pembelaan. Entitas ini menganggap dirinya sebagai sosok yang gagah. Ini agak 
terpolarisasi menuju negatif karena kurang memahami sinar hijau yang 
dibawanya, menolak prinsip pengampunan yang tersirat dalam cinta universal.  

Jumlah total dari inkarnasi ini, secara vibrasional, adalah sedikit meningkat 
dalam polaritas positif tetapi menurunkan kemungkinan panen karena 
penolakannya terhadap Hukum atau prinsip Tanggung Jawab; yaitu, melihat 
cinta yang universal, namun ia masih terus berjuang.  
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34.18 PENANYA: Apakah kita punya cukup waktu untuk bertanya tentang apakah 
kematiannya, segera setelah perang berhenti, entitas ini. . . mungkinkah ia 
dengan sedemikian rupa dapat segera reinkarnasi untuk kemungkinannya 
dipanen? 

RA: Saya Ra. Ini tepat sekali.  

34.19 PENANYA: Terima kasih. Maka saya hanya akan bertanya apakah ada yang 
bisa kita lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman atau meningkatkan 
kontak?  

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Kami meninggalkan Anda, teman-
teman, dalam cinta dan cahaya Yang Esa yang Semuanya dalam Semua. Saya 
meninggalkan Anda dalam kedamaian abadi. Karena itu, pergilah, 
bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian dari Sang Pencipta Yang Tak 
Terbatas. Adonai.  



 

SESI 35  
6 MARET 1981  

35.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

35.1 PENANYA: Saya ingin mengatakan bahwa kita menganggap ini suatu 
kehormatan besar untuk melakukan pekerjaan ini, dan berharap bahwa kami 
akan bertanya ke arah yang akan bermanfaat bagi pembaca materi ini.  

Sesi ini, saya pikir mungkin bisa mengupas efek sinar cahaya dari tokoh-tokoh 
terkenal dalam sejarah kami yang mungkin bisa membantu dalam memahami 
bagaimana katalis ilusi menciptakan pertumbuhan spiritual. Saya membuat 
sebuah daftar di sini, dan yang pertama saya pikir, kita mungkin langsung ke 
pada poin tinggi (sebagai efek dari katalis kehidupan kerja si individu) 
mengenai orang yang kita kenal sebagai Franklin D. Roosevelt. Bisakah Anda 
mengatakan sesuatu tentang entitas itu?  

RA: Saya Ra. Perlu dicatat bahwa dalam membahas orang-orang yang terkenal 
di kalangan masyarakat Anda ada kemungkinan bahwa informasi ini dapat 
dilihat secara khusus tentang satu entitas sedangkan, pada kenyataannya, 
semua desain pengalaman adalah sama hebat dan penting hampir untuk setiap 
entitas. Dengan ini camkanlah dalam pikiran Anda bahwa yang kita akan 
bahas adalah kekuatan-kekuatan pengalaman berupa katalis atas seorang 
individu.  

Lebih lanjut untuk dicatat bahwa dalam kasus entitas yang akhir-akhir ini 
berinkarnasi pada dimensi kehidupan Anda, banyak terjadi penyimpangan 
yang mungkin terjadi sehubungan dengan informasi yang salah dan 
interpretasi yang salah atas sebuah pikiran atau perilaku suatu entitas.  

Sekarang kita akan lanjutkan, katakanlah, berbicara tentang parameter dasar 
dari ia yang dikenal sebagai Franklin. Bagi setiap entitas yang datang ke 
inkarnasi kepadatan ketiga, masing-masing pusat energinya akan diperkuat 
tetapi harus diaktifkan oleh dirinya melalui pengalaman - pengalaman. 

Yang dikenal sebagai Franklin berkembang sangat cepat melalui warna merah, 
oranye, kuning, dan hijau, dan mulai bekerja di pusat energi sinar-biru pada 
usia muda, seperti yang Anda sebut. Pertumbuhan cepat ini disebabkan, 
pertama, karena pencapaian-pencapaian sebelumnya dalam aktivasi sinar ini; 
kedua, demi kenyamanan dan kegembiraan relatif diawal keberadaannya; 
ketiga, karena keinginan kuat dari si entitas untuk maju. Entitas ini menikah 
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dengan entitas yang getaran sinar-birunya memiliki kekuatan lebih dari yang 
ia miliki, sehingga memperoleh katalisator untuk pertumbuhan lebih lanjut di 
area itu yang bertahan selama inkarnasinya.  

Entitas ini mengalami beberapa kesulitan dengan aktivitas sinar-hijau yang 
terus-menerus mengeluarkan energi berlebihan yang tersalurkan ke dalam 
aktivitas terkait dengan orang lain dalam distorsi menuju perolehan 
kekuasaan. Ini adalah untuk menyakiti atau merusak, terutama secara bertahap 
pada kendaraan fisik (tubuh), seperti yang Anda sebut.  

Batasan berupa kelumpuhan sebagian kendaraan fisiknya dibuka sekali lagi, 
untuk entitas ini, yang memberikan kesempatan untuk berkonsentrasi lebih 
banyak, harus kami katakan, pada universalitas, atau idealistik aspek 
kekuasaan; yaitu, penggunaan kekuatan yang tidak agresif dan bermusuhan. 
Jadi di awal tindakannya yang bersifat pertikaian, entitas ini telah kehilangan 
beberapa polaritas positif karena menggunakan energi sinar-jingga dan kuning 
secara berlebihan dengan mengorbankan energi sinar hijau dan biru, 
kemudian memperoleh kembali polaritasnya karena efek katalitik yakni 
keterbatasan yang menyakitkan pada kompleks fisiknya.  

Entitas ini bukan sifatnya yang suka berperang, melainkan, selama konflik, ia 
terus bergetar dalam sinar hijau yang bekerja sama dengan energi sinar-biru. 
Entitas yang dikenal sebagai guru Franklin juga sangat berfungsi selama 
periode ini sebagai penggerak sinar biru, tidak hanya kepada pasangannya 
tetapi juga dalam ekspresinya yang lebih universal. Entitas ini terpolarisasi 
secara terus-menerus dengan cara yang positif dalam pengertian universal, 
sementara dalam arti yang kurang universal, mengembangkan pola dari apa 
yang disebut karma; karma ini berkaitan dengan distorsi hubungan yang tidak 
harmonis dengan pasangan / gurunya.  

35.2 PENANYA: Dua hal yang ingin saya jelaskan. Apakah guru Franklin adalah 
istrinya? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

35.3 PENANYA: Kedua, apakah Franklin menempatkan batasan pada tubuh 
fisiknya sendiri?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Pedoman dasar bagi pembelajaran dan tujuan 
inkarnasi telah ditetapkan dengan cermat sebelum inkarnasi oleh totalitas 
kompleks pikiran/tubuh/roh. Jika seseorang yang dikenal sebagai Franklin 
dapat menghindari kenikmatan yang berlebihan atau kemelakatan pada sifat 
kompetitif yang secara inheren terlihat dalam proses penguasaannya, entitas ini 
tidak akan memiliki batasan.  
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Namun, keinginannya untuk melayani dan maju tumbuh kuat dalam 
pemrograman ini, dan ketika peluang itu mulai berhenti karena distorsi 
terhadap cinta terhadap kekuasaan, faktor pembatas entitas akan diaktifkan.  

35.4 PENANYA: Sekarang saya ingin meminta jenis informasi yang sama 
sehubungan dengan Adolf Hitler. Anda telah memberikan sedikit tentang ini. 
Anda tidak perlu mengulas kembali apa yang sudah Anda berikan, tetapi jika 
Anda bisa melengkapi informasi itu, ini akan sangat membantu.  

RA: Saya Ra. Dalam berbicara tentang orang yang Anda sebut Adolf, kami 
mengalami beberapa kesulitan karena banyaknya kebingungan yang ada dalam 
pola kehidupan entitas ini serta kebingungan besar yang menyapa di setiap 
diskusi tentang entitas ini.  

Di sini kami melihat contoh dari seseorang yang, dalam upaya pengaktifan 
sinar energi tertingginya namun sementara ia kekurangan kunci sinar-hijau, 
hingga membatalkan dirinya sejauh polarisasi baik ke arah positif atau negatif. 
Entitas ini pada dasarnya negatif. Namun, kebingungannya sedemikian rupa 
sehingga kepribadiannya hancur, hingga meninggalkan kompleks pikiran / 
tubuh / roh yang tidak dapat dituai dan sangat membutuhkan penyembuhan.  

Entitas ini mengikuti pola polarisasi negatif yang mengisyaratkan kaum elit 
dan kaum budak, hal ini dilihat oleh entitas sebagai hal yang bermanfaat bagi 
struktur masyarakat. Namun, dalam masa peralihan dari polarisasi kesadaran 
ke dalam apa yang Anda sebut sebagai dunia impian di mana mimpi 
menggantikan realitias dalam ruang / waktu Anda, entitas ini gagal dalam 
upayanya untuk melayani Sang Pencipta dalam tingkat yang dapat dipanen di 
sepanjang jalur pelayanan terhadap diri sendiri. Jadi kita melihat apa yang 
disebut kegilaan, yang mungkin sering muncul ketika suatu entitas mencoba 
untuk terpolarisasi lebih cepat daripada mengalami, telah terintegrasikan.  

Kami telah nasehatkan dan menyarankan kehati-hatian dan kesabaran dalam 
komunikasi sebelumnya dan kami akan mengulanginya lagi bahwa entitas ini 
hanya sebagai contoh yang digunakan untuk penggambaran pembukaan 
polarisasi yang terlalu tergesa-gesa tanpa memperhatikan kompleks pikiran / 
tubuh / roh yang disintesis dan terintegrasi. Mengenal diri sendiri itu berarti 
memiliki dasar fondasi yang kuat.  

35.5 PENANYA: Terima kasih. Sebuah contoh yang penting, saya yakin. Saya 
bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang berada di bawah Adolf pada 
waktu itu yang dapat mempolarisasi dirinya dalam sifat yang dapat dipanen 
dari jalur negatif?  

RA: Saya Ra. Kita hanya dapat berbicara tentang dua entitas yang dapat 
dipanen dengan jalur negatif, sedangkan yang lain masih berada dalam 
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inkarnasi fisik: yang dikenal oleh Anda sebagai Hermann; yang lain dikenal, 
karena lebih suka dipanggil, Himmler.  

35.6 PENANYA: Terima kasih. Sebelumnya kami membahas Abraham Lincoln 
sebagai kasus yang agak unik.1 Apakah mungkin bagi Anda untuk memberi 
tahu kami apa orientasinya dan mengapa kepadatan keempat menggunakan 
tubuh Abraham, dan kapan ini terjadi sehubungan dengan kejadian yang 
terjadi di masyarakat kami pada saat itu?  

RA: Saya Ra. Ini mungkin.  

35.7 PENANYA: Dalam perkiraan Anda , apakah (informasi ini) akan bermanfaat 
bagi pembaca jika mereka mengetahui hal ini?  

RA: Saya Ra. Anda harus memperjelas pertanyaan Anda sesuai dengan 
kearifan Anda.  

35.8 PENANYA: Baik, dalam hal ini saya ingin tahu motivasi penggunaan tubuh 
Abraham Lincoln pada saat itu?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari sesi ini karena 
kami menemukan energi vital instrumen sangat rendah. 

Yang dikenal sebagai Abraham mengalami kesulitan yang ekstrem dalam 
banyak hal dan, karena rasa sakit fisik, mental, dan spiritual, ia sudah lelah 
hidup tetapi tidak memiliki orientasi pada penghancuran diri. Di zaman 1853, 
entitas ini dihubungi ketika ia tidur oleh makhluk berkepadatan empat. 
Makhluk ini prihatin dengan pertempuran antara kekuatan cahaya dan 
kekuatan kegelapan yang telah terjadi dalam kepadatan keempat selama 
bertahun-tahun Anda.  

Entitas ini menerima kehormatan / tugas untuk menyelesaikan salah satu dari 
apa yang dikenal sebagai pola karma Abraham, dan yang dikenal sebagai 
Abraham ini menemukan bahwa entitas ini akan mencoba hal-hal yang 
diinginkan oleh orang yang disebut sebagai Abraham itu tetapi ia merasa tidak 
sanggup. Demikianlah, pertukaranpun dilakukan.  

Entitas, Abraham, dibawa ke ruang penangguhan hingga sampai pada 
penghentian kendaraan fisiknya, sama seperti kita Ra yang mengatur 
instrumen ini untuk tetap berada di dalam kendaraannya, keluar dari kondisi 
trance, dan berfungsi sebagai instrumen ini, meninggalkan kompleks pikiran 
dan roh instrumen ini dalam keadaan ia ditangguhkan.  

Energi planet ini pada saat itu berada pada apa yang tampak bagi entitas ini 
berada pada titik kritis, akibat dari apa yang Anda ketahui sebagai 
kemerdekaan/kebebasan menjadi kemungkinan yang umum di antara banyak 

                                                
1 Sebelumnya dibahas dalam 26.15–17.  
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orang. Entitas ini melihat pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang 
memulai konsep kebebasan demokratis, sebagaimana Anda menyebutnya, 
mereka dalam bahaya diringkus, atau dipadamkan, dengan meningkatnya 
kepercayaan dan penggunaan prinsip perbudakan entitas. Ini adalah konsep 
negatif yang sifatnya cukup serius dalam kepadatan Anda. Entitas ini, oleh 
karena itu, maju ke apa yang dilihatnya sebagai pertempuran untuk cahaya, 
untuk penyembuhan atas pecahnya konsep kebebasan.  

Entitas ini tidak mendapatkan atau kehilangan karma oleh upaya-upaya ini 
karena ketidakmelekatannya dari hasil apa pun. Sikapnya mengacu pada salah 
satu layanan untuk orang lain, terutama untuk mereka yang tertindas atau 
diperbudak. Polaritas individu ini agak, tetapi tidak parah, terkurangi oleh 
perasaan kumulatif dan bentuk-pikiran yang tercipta karena adanya sejumlah 
besar entitas yang meninggalkan bidang fisik karena trauma pertempuran.  

Bolehkah kami bertanya apakah ini informasi yang Anda maksud, atau apakah 
kami dapat memberikan informasi lebih lanjut?  

35.9 PENANYA: Jika ada pertanyaan lebih lanjut saya akan menanyakannya pada 
periode berikutnya yang akan terjadi dalam waktu sekitar empat hari. Saya 
tidak ingin membuat lelah instrumen. Saya hanya akan bertanya apakah ada 
yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman atau 
meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Saya meninggalkan Anda, teman-
teman saya, dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. 
Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian Sang 
Pencipta. Adonai.  



 

SESI 36  
10 MARET 1981  

36.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

36.1 PENANYA: Dalam komunikasi sebelumnya Anda telah berbicara tentang 
totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh. Bisakah Anda memberi kami definisi 
totalitas kompleks dari pikiran / tubuh / roh ini?  

RA: Saya Ra. Ada dimensi di mana waktu tidak berpengaruh. Dalam dimensi 
ini, pikiran / tubuh / roh, dalam tarian abadinya pada waktu kesekarangan 
(present moment), ia dapat dilihat secara totalitas, dan sebelum kompleks 
pikiran / tubuh / roh, kemudian menjadi bagian dari kompleks ingatan sosial, 
ia dengan sukarela akan diserap ke dalam Kemanunggalan Ilahi yakni Sang 
Pencipta, dalam ini entitas akan mengetahui dirinya dalam totalitasnya.  

Totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh ini akan berfungsi sebagai, harus 
kami katakan, menjadi sumber daya untuk apa yang mungkin Anda sebut Diri 
Luhur/Diri Sejati. Diri Luhur ini, pada gilirannya, adalah sumber daya untuk 
memeriksa hasil distilasi pengalaman-pengalaman di kepadatan ketiga dengan 
pemrograman pengalaman lebih lanjut. Ini juga berlaku di kepadatan empat, 
lima, dan enam dengan totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh yang muncul 
dalam kesadaran dalam kepadatan ketujuh.  

36.2 PENANYA: Jadi totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh itu yang 
bertanggung jawab atas pemrograman perubahan katalis selama, katakanlah, 
pengalaman kepadatan ketiga kompleks pikiran / tubuh / roh sehingga katalis 
yang tepat bisa/akan ditambahkan, harus kami katakan, ketika kondisi untuk 
kompleks itu berubah selama pengalaman kepadatan ketiga? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Diri Luhur, sebagaimana Anda menyebutnya — yaitu 
Diri yang ada dengan pemahaman penuh tentang akumulasi pengalaman 
sebuah entitas — Ia membantu entitas dalam mencapai penyembuhan dari 
pengalaman yang belum dipelajari dengan benar dan membantu, seperti yang 
telah Anda indikasikan tadi, dalam pembuatan pemrograman pengalaman 
hidupnya lebih lanjut, demikian Anda menyebutnya.  

Totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh adalah apa yang biasa dipanggil 
(dalam sanubari) oleh aspek Diri Luhur, seperti halnya kompleks pikiran / 
tubuh / roh yang memanggil Diri Luhurnya itu. Dalam satu kasus Anda dapat 
memiliki situasi terstruktur dalam ruang / waktu kontinum dengan Diri 
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Luhur yang telah tersedia lengkap dengan totalitas pengalaman yang telah 
dikumpulkan oleh suatu entitas dan pemahaman yang sangat kuat dari 
pelajaran yang dapat dipelajarinya dalam kepadatan ini.  

Totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh adalah seperti pasir yang berpindah 
dan pada beberapa bagian, merupakan kumpulan dari perkembangan paralel 
dari satu entitas yang sama. Informasi ini tersedia untuk aspek Diri Luhur. 
Aspek ini kemudian dapat menggunakan probabilitas / kemungkinan vortisitas 
yang diproyeksikan ini guna menyediakan jenis bantuan yang lebih baik dalam 
apa yang Anda sebut pemrograman kehidupan masa depan.  

36.3 PENANYA: Diambil dari Seth Material kami memiliki pernyataan di sini: 
Seth mengatakan bahwa setiap entitas di Bumi ini merupakan salah satu 
aspek, atau bagian, dari Diri Luhur, atau Oversoul, yang memiliki banyak 
aspek, atau bagian, di dalam banyak dimensi, yang semuanya mempelajari 
pelajaran yang memungkinkan Diri Luhur itu berkembang maju secara 
seimbang. Apakah saya harus mengerti hal ini, apakah benar bahwa, atau 
bolehkah kita katakan, bahwa kemungkinan banyak pengalaman yang serupa 
dengan yang kita alami di sini, dalam kepadatan ketiga, yang diatur oleh satu 
Diri Luhur? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Kebenaran dari pernyataan ini adalah variabel. Semakin 
seimbang suatu entitas, semakin kecil kemungkinan/probabilitas vortisitasnya 
yang perlu dieksplorasi dalam pengalaman paralel.  

36.4 PENANYA: Apakah saya bisa pahami dari sini maka bahwa Diri Luhur, atau 
oversoul, dapat terurai menjadi banyak unit jika sebuah pengalaman 
diperlukan, apa yang kita sebut, secara bersamaan mengalami berbagai jenis 
katalis dan kemudian mengawasi pengalaman-pengalaman ini?  

RA: Saya Ra. Ini adalah pernyataan yang tidak dapat kami katakan benar atau 
salah karena kebingungan tentang apa yang Anda sebut waktu. Simultanitas 
sejati hanya tersedia ketika semua hal terlihat terjadi sekaligus. Ini 
membayangi konsep yang Anda bicarakan. Konsep berbagai bagian dari 
pengalaman hidup dari berbagai kodrat yang terjadi secara simultan adalah 
tidak sejatinya tepat karena pemahaman Anda bahwa ini akan menunjukkan 
hal ini terjadi dengan simultanitas yang sebenarnya. Ini bukan seperti itu.  

Kasus ini dari alam semesta ke alam semesta, dan keberadaan paralel kemudian 
dapat diprogram oleh sang Diri Luhur, mengingat informasi yang tersedia dari 
totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh akan kemungkinan / kemungkinan 
vortisitas pada setiap intinya.  

36.5 PENANYA: Bisakah Anda memberikan contoh suatu entitas, mungkin satu 
dari masa lalu kami, atau satu entitas yang Anda pilih jika Anda tidak ingin 
menyebutkannya, dan memberikan contoh bagaimana jenis pemrograman ini 
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yang oleh Diri Luhur akan membawa pelajaran melalui pengalaman-
pengalaman paralel?  

RA: Saya Ra. Mungkin contoh paling sederhana dari simultanitas keberadaan 
dua diri ini, yang sebenarnya adalah satu diri pada waktu / ruang yang sama, 
adalah ini: oversoul itu, sebagaimana Anda menyebutnya, atau Diri Luhur, 
tampaknya ada bersamaan dengan pikiran / kompleks tubuh / roh yang 
dibantu. Ini sebenarnya tidak simultan, karena diri yang lebih tinggi bergerak 
ke kompleks pikiran / tubuh / roh, sesuai kebutuhan, dari posisi dalam 
pengembangan entitas yang akan dipertimbangkan di masa depan entitas ini.  

36.6 PENANYA: Jadi Diri Luhur ini beroperasi dari masa depan, seperti yang kita 
pahami. Dengan kata lain, Diri Luhur saya akan beroperasi dari apa yang saya 
anggap sebagai masa depan saya? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Dari sudut pandang ruang / waktu Anda, ini benar.  

36.7 PENANYA: Dalam hal ini, Diri Luhur saya akan, katakanlah, memiliki 
keuntungan yang sangat besar dalam mengetahui secara tepat apa yang 
dibutuhkan karena ia akan tahu apa. . . Sejauh yang saya ketahui, apa yang 
akan terjadi. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini tidak benar, karena ini akan menjadi pembatalan kehendak 
bebas. Aspek diri yang lebih tinggi menyadari pelajaran yang dipetik melalui 
kepadatan keenam. Tingkat kemajuan dipahami dengan cukup baik. Pilihan-
pilihan yang harus dibuat untuk mencapai diri yang lebih tinggi sebagaimana 
adanya adalah sumber dari kompleks pikiran / tubuh / roh itu sendiri.  

Jadi Diri Luhur itu seperti peta di mana tujuannya diketahui; jalannya sangat 
dikenal, jalan ini dirancang oleh kecerdasan tak terbatas yang bekerja melalui 
energi cerdas. Namun, aspek diri yang lebih tinggi hanya dapat memprogram 
untuk pelajaran dan batasan predisposisi tertentu jika diinginkan. Sisanya 
sepenuhnya merupakan pilihan bebas dari setiap entitas. Ada keseimbangan 
sempurna antara yang diketahui dan yang tidak diketahui.  

36.8 PENANYA: Maafkan saya telah mengalami begitu banyak masalah dengan 
konsep-konsep ini, tetapi mereka cukup sulit untuk diterjemahkan, saya yakin, 
ke dalam pemahaman dan bahasa kita, dan beberapa pertanyaan saya mungkin 
agak konyol. Tetapi apakah diri Luhur ini memiliki kendaraan fisik atau 
beberapa jenis kendaraan seperti kendaraan fisik kita? Apakah ia memiliki 
tubuh yang kompleks?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Diri Luhur adalah kemajuan tertentu dalam 
kepadatan keenam menuju ketujuh. Setelah ketujuh telah dimasuki dengan 
baik, kompleks pikiran / tubuh / roh menjadi sangat total menjadi totalitas 
kompleks pikiran / tubuh / roh yang mulai mengumpulkan massa spiritual 
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dan mendekati kepadatan oktaf. Jadi melihat ke belakang akan selesai pada 
saat itu.  

36.9 PENANYA: Apakah Diri Luhur dari setiap entitas merupakan alamiah dari 
kepadatan keenam?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Ini adalah kehormatan / tugas diri untuk dirinya 
sendiri ketika seseorang mendekati kepadatan ketujuh.  

36.10 PENANYA: Baik, biarkan saya yakin saya mengerti ini. Kita telah 
membicarakan tentang individu-individu tertentu. Sebagai contoh, kami 
berbicara tentang George Patton dalam komunikasi sebelumnya. Kemudian 
Diri Luhurnya pada saat inkarnasinya di sini sebagai George Patton sekitar 
empat puluh tahun yang lalu, Diri Luhurnya pada saat itu merupakan dari 
kepadatan keenam? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Kami membuat catatan sekarang bahwa setiap entitas 
memiliki beberapa makhluk yang menjadi tim pendukung batin. Semua ini 
dapat diambil oleh suatu entitas sebagai totalitas kompleks pikiran / tubuh / 
roh. Namun, ini bukan masalahnya.  

Totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh adalah kumpulan samar-samar dari 
semua yang mungkin terjadi dalam pemahaman bahwa Diri Luhur itu sendiri 
adalah proyeksi, atau manifestasi, totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh 
yang kemudian dapat berkomunikasi dengan pikiran / tubuh / Roh selama 
masa diskarnasi dari siklus kelahiran kembali, ataupun selama dalam inkarnasi 
ia dapat berkomunikasi jika jalur yang tepat atau saluran akar pikirannya telah 
dibuka.  

36.11 PENANYA: Saluran-saluran ini kemudian akan dibuka dengan meditasi, dan 
saya berasumsi bahwa polarisasi yang kuat akan membantu dalam hal ini. 
Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Polarisasi yang intens tidak selalu 
mengembangkan, dalam kompleks pikiran / tubuh / roh, keinginan atau 
kebutuhan untuk menghubungi Diri Luhur. Setiap jalur pengalaman hidup 
adalah unik. Namun, dengan polarisasi, kehendak atau keinginan (untuk 
mengontak) itu sangat meningkat dan begitu sebaliknya.  

36.12 PENANYA: Saya ambil sebagai contoh yang Anda katakan sebagai Himmler. 
Kami berasumsi dari kasusnya bahwa Diri Luhurnya merupakan dari 
kepadatan keenam, dan dinyatakan bahwa Himmler telah memilih jalan 
negatif. Akankah Diri Luhur Himmler kemudian tinggal dalam jenis situasi 
negatif dengan kepadatan keenam? Bisakah Anda mengembangkan konsep ini?  
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RA: Saya Ra. Tidak ada makhluk [negatif]1 yang telah mencapai manifestasi 
Diri Luhurnya, dan ini merupakan kehormatan/tugas dari totalitas kompleks 
pikiran / tubuh / roh dari kepadatan keenam akhir, seperti yang Anda sebut 
dalam pengukuran waktu Anda. Kompleks pikiran / tubuh / roh yang 
berorientasi negatif ini memiliki kesulitan yang setahu kami tidak pernah bisa 
diatasi (oleh mereka) karena setelah setelah kelulusan kepadatan kelima 
Kebijaksanaan ada kemudian harus dicocokkan dengan jumlah cinta yang 
sama. Cinta / cahaya ini sangat, sangat sulit dicapai dalam kesatuan ketika 
mengikuti jalan negatif, dan selama bagian awal dari kepadatan keenam, 
kompleks masyarakat dari orientasi negatif akan memilih untuk melepaskan 
potensinya dan melompat ke positif ke kepadatan keenam.  

Oleh karena itu, Diri Luhur yang membuat pemahamannya tersedia bagi 
semua yang siap untuk bantuan tersebut adalah positif. Namun, kehendak 
bebas individu adalah yang terpenting, dan bimbingan apa pun yang diberikan 
oleh Diri Luhur dapat dilihat dalam polaritas positif atau negatif tergantung 
pada pilihan kompleks pikiran / tubuh / roh.  

36.13 PENANYA: Kemudian menggunakan Himmler sebagai contoh, apakah Diri 
Luhurnya pada saat ia berinkarnasi pada tahun 1940-an adalah alamiah dari 
kepadatan keenam yang memiliki kepadatan positif yang lebih tinggi?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

36.14 PENANYA: Apakah Himmler, dengan cara apa pun, telah berhubungan 
dengan Diri Luhurnya pada saat itu ketika ia menjelma di tahun 1940-an?  

RA: Saya Ra. Kami mengingatkan Anda bahwa jalan negatif adalah jalan 
pemisahan. Apa pemisahan pertama? Diri dari dirinya.  

Yang dikenal sebagai Himmler tidak memilih untuk menggunakan kemauan 
dan polarisasinya untuk mencari bimbingan dari sumber mana pun kecuali 
dengan dorongan sadarnya, yang ia pilih sendiri dalam pengalaman hidupnya 
dan diperkuat oleh bias sebelumnya yang tercipta dalam pengalaman hidup 
lainnya/sebelumnya.  

36.15 PENANYA: Jadi, maka katakanlah ketika Himmler, misalnya, mencapai 
kepadatan keenam negatif pada awal negatif kepadatan keenam, pada saat ini 
akankah itu menjadi kasus bahwa suatu entitas dapat menyadari bahwa Diri 
Luhurnya adalah kepadatan keenam berorientasi positif dan, untuk alasan itu, 
ia membuat lompatan dari orientasi negatif ke positif?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Entitas negatif dengan kepadatan keenam sangat 
bijaksana. Ia mengamati entropi spiritual yang terjadi karena kurangnya 

                                                
1 "Negatif" tidak terdengar dalam audio, tetapi konteksnya menunjukkan bahwa itulah yang 

dimaksud Ra.  



 SESI 36 307 

 
kemampuan untuk mengekspresikan kesatuan di kepadatan keenam. Karena 
itu, dengan mencintai Sang Pencipta, dan menyadari pada titik tertentu bahwa 
Sang Pencipta adalah bukan hanya diri sendiri, tetapi diri lain juga sebagai 
dirinya, entitas ini akan secara sadar memilih reorientasi energi seketika 
sehingga ia dapat melanjutkan evolusinya.  

36.16 PENANYA: Kemudian entitas kepadatan keenam yang telah mencapai titik 
itu dalam orientasi positifnya dapat memilih untuk menjadi apa yang kita 
sebut pengembara dan bergerak mundur. Saya bertanya-tanya apakah ini 
pernah terjadi dengan entitas kepadatan keenam yang berorientasi negatif? 
Apakah ada yang mundur sebagai pengembara?  

RA: Saya Ra. Setelah entitas terpolarisasi negatif mencapai titik tertentu dalam 
kepadatan Kebijaksanaan, ini menjadi sangat tidak mungkin kalau ia akan 
memilih untuk mengambil risiko lupa, karena polarisasi nya adalah tidak 
mementingkan diri lain melainkan keegoisan dan, dengan Kebijaksanaan, ia 
menyadari bahayanya "berkeliaran sebagai pengembara". Kadangkala entitas 
negatif dengan kepadatan keenam menjadi pengembara dalam upaya untuk 
terus mempolarisasi ke arah yang negatif. Ini pun sangat tidak biasa.  

36.17 PENANYA: Lalu apa motivasi untuk. . . oh, biarkan saya menyelesaikan 
pertanyaan itu terlebih dahulu.  

Apa motivasinya— Apa mekanisme yang ingin diperoleh entitas dengan 
kepadatan keenam yang tidak biasa ini yakni untuk mempolarisasi lebih 
negatif melalui pengembaraan?  

RA: Saya Ra. Pengembara ini memiliki potensi untuk mempercepat 
perkembangan kepadatan asalnya dalam evolusi. Ini karena pengalaman hidup 
yang intensif dan peluang dari kepadatan ketiga. Jadi pengembara yang 
berorientasi positif memilih untuk membahayakan dirinya dengan mekanisme 
‘tabir lupa’ agar dapat melayani orang lain dengan memancarkan cinta kepada 
orang lain. Jika tabir lupa ini ditembus, jumlah katalis dalam kepadatan ketiga 
akan mempolarisasi si pengembara dengan efisiensi yang jauh lebih besar 
daripada yang diharapkan di kepadatan yang lebih tinggi dan lebih harmonis.  

Demikian ini pula, pengembara yang berorientasi negatif memberanikan 
dirinya dengan jubah lupa agar dapat mempercepat kemajuan kepadatan 
asalnya sendiri dalam evolusi dengan melayani dirinya sendiri dalam 
kepadatan ketiga, dan dengan menawarkan kepada orang lain kesempatan 
untuk mendengar informasi yang berkaitan dengan polarisasi negatif. .  

36.18 PENANYA: Apakah ada contoh pengembara terpolarisasi negatif keenam di 
masa lalu sejarah kita?  



308 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

RA: Saya Ra. Informasi ini bisa berbahaya. Kami menahannya. Cobalah untuk 
melihat sebuah entitas sebagai Anda yang merupakan bagian dari Sang 
Pencipta. Kami tidak bisa menjelaskan lebih jauh.  

36.19 PENANYA: Terima kasih. Aku bertanya-tanya apakah kualifikasi untuk 
kontak Ra ini mungkin termasuk — jenis yang kita lakukan sekarang — 
mungkin termasuk penembusan proses lupa ini? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar sekali.  

36.20 PENANYA: Kalau tidak, Hukum Kebingungan akan melarang ini? Apakah 
ini benar?  

RA: Ini benar.  

36.21 PENANYA: Saya juga bertanya-tanya apakah tiga adalah angka minimum 
yang diperlukan untuk jenis pekerjaan ini? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Untuk melindungi instrumen ini, ini diperlukan sebagai 
pengelompokan minimum, dan juga sebagai angka yang paling efisien karena 
harmoni yang luar biasa dalam grup ini. Dalam kelompok lain jumlahnya bisa 
lebih besar, tetapi kami telah mengamati dalam kontak ini bahwa dukungan 
paling efisien diberikan oleh pikiran / tubuh / roh individu yang hadir pada 
saat ini.  

36.22 PENANYA: Saya agak kabur tentang suatu hal sehubungan dengan Diri 
Luhur. Sekarang kami masing-masing, saya berasumsi, memiliki Diri Luhur 
yang berbeda pada tingkat positif kepadatan keenam. Apakah ini benar? Kita 
masing-masing di ruangan itu, di sini, kita bertiga?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari kerja ini. Kami 
akan berusaha mengarahkan maksud permintaan Anda sebagaimana kami 
memahaminya. Silakan minta informasi tambahan apa pun.  

Pertama, benar bahwa di tempat ini masing-masing memiliki satu Diri Luhur, 
sebagaimana Anda menyebutnya. Namun, karena interaksi harmonis yang 
berulang dari tiga serangkai entitas ini, mungkin bisa terlihat ada interaksi 
harmonis lebih lanjut selain ketiga Diri Luhur entitas ini; artinya, setiap 
kompleks ingatan sosial memiliki kelebihan tipe yang sulit untuk dijelaskan 
kepada Anda dalam kata-kata. Dalam grup ini ada dua totalitas kompleks 
memori sosial yang memadukan upaya mereka dengan diri Anda yang lebih 
tinggi saat ini.  

36.23 PENANYA: Kadang-kadang sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan 
sebagian kecil pemahaman dari beberapa konsep ini karena keterbatasan 
kesadaran kami di sini. Saya pikir beberapa meditasi pada komunikasi hari ini 
akan membantu kita dalam merumuskan pertanyaan tentang konsep-konsep 
ini.  
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RA: Saya Ra. Bolehkah kami meminta pertanyaan singkat sebelum kami 
meninggalkan instrumen ini?  

36.24 PENANYA: Saya hanya akan bertanya satu pertanyaan pendek namun Anda 
mungkin tidak dapat menjawab sebelum final. . .  

Yang singkat adalah: Dapatkah Anda memberi tahu saya berapa persen 
pengembara di Bumi saat ini yang telah berhasil menembus blok memori dan 
menjadi sadar siapa mereka, dan akhirnya, apakah ada yang bisa kita lakukan 
untuk membuat instrumen lebih nyaman atau tingkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Kami dapat memperkirakan persentase mereka yang menembus 
status mereka secara cerdas. Ini adalah antara delapan dan satu setengah dan 
sembilan dan tiga perempat persen. Ada kelompok persentil yang lebih besar 
dari mereka yang memiliki simptomologi yang didefinisikan dengan cukup 
baik, harus kita katakan, ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka 
bukanlah bagian dari, harus kita katakan, kegilaan ini. Jumlah ini sedikit lebih 
dari lima puluh persen sisanya. Hampir sepertiga dari sisanya sadar bahwa ada 
sesuatu yang berbeda tentang diri mereka.  

Jadi Anda lihat ada banyak gradasi kebangkitan dengan pengetahuan menjadi 
pengembara. Kami dapat menambahkan bahwa bagian tengah dan pertama 
dari kelompok-kelompok inilah informasi ini, menurut kami, akan masuk 
akal.  

Instrumen ini baik-baik saja. Bantalannya agak merusak efek pada 
kenyamanan sisi punggung kendaraan fisik instrumen ini. Kami telah 
menyebutkan ini sebelumnya.  

Anda teliti. Kami meninggalkanmu sekarang, temanku.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan dalam cahaya Pencipta 
yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dengan gembira dalam 
kuasa dan kedamaian Sang Pencipta. Adonai.  



 

SESI 37  
12 MARET 1981  

37.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang.  

37.1 PENANYA: Apakah Ra familiar dengan hasil upaya kami hari ini untuk 
menerbitkan buku pertama ini?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

37.2 PENANYA: Saya tidak tahu apakah Anda dapat mengomentari akan kesulitan 
kami dalam membuat materi Hukum Kesatuan ini tersedia bagi mereka yang 
membutuhkan dan menginginkannya. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk 
disebarluaskan kepada mereka yang menginginkannya saat ini. Saya yakin ada 
banyak, terutama para pengembara, yang menginginkan informasi ini, tetapi 
kami harus melakukan sesuatu yang lain dengan menambahkan bahan materi, 
saya khawatir.  

Apakah mungkin bagi Anda untuk mengomentari ini?  

RA: Saya Ra. Itu mungkin.  

37.3 PENANYA: Maukah Anda mengomentarinya?  

RA: Saya Ra. Kami harus.  

Pertama, proses pemilihan kelompok ini untuk melakukan pekerjaan melayani 
orang lain ini bersifat intensif. Setiap momen dikorbankan banyak tanpa hasil 
yang nyata. Masing-masing dapat mencari jenis pengorbanan di hatinya, 
mengetahui bahwa pengorbanan materi adalah yang paling minimum; 
komitmen intensif untuk memadukan diri ke dalam kelompok yang harmonis 
adalah puncak pengorbanan.  

Dalam kondisi ini kami menemukan getaran Anda. Kami mengamati getaran 
Anda. Itu tidak akan sering terlihat. Kami tidak ingin membesar-besarkan 
kebanggaan itu, tetapi kami tidak akan bernegoisasi keadaan yang diperlukan 
untuk kontak khusus kami.1 Demikianlah Anda telah menerima, dan kami 
dengan sukarela melakukan kehormatan / tugas untuk terus menawarkan 
transmisi konsep terbaik yang kami mampu, secara tepat alamiah dan 

                                                
1 Dalam konteks ini, chaffer dapat didefinisikan sebagai "bernegosiasi atau tawar-menawar, 

terutama dalam hal perjanjian."  
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didasarkan pada upaya untuk menyatukan banyak hal yang menjadi perhatian 
Anda.  

Kedua, manfaat hasil dari transmisi ini sepenuhnya adalah kebijaksanaan 
Anda. Kami menyarankan aliran indra intuitif yang alami dan distorsi yang 
minimal terhadap kekhawatiran. Kami puas, seperti yang telah kami katakan, 
untuk dapat membantu evolusi salah satu bangsa Anda. Upaya apa pun yang 
Anda lakukan tidak dapat mengecewakan kami, karena jumlah itu sudah 
melebihi satu.  

37.4 PENANYA: Saya sangat ragu untuk mengajukan pertanyaan tertentu karena 
takut mereka akan dianggap, seperti yang saya anggap sebagai, pertanyaan 
yang tidak penting atau spesifikasinya yang terlalu besar dan, dengan demikian 
dapat mengurangi kontak kami dengan Anda. Untuk menyebarluaskan 
beberapa informasi yang saya anggap sangat penting ini — yaitu, jenis 
informasi yang non-transien, informasi yang berkaitan dengan evolusi pikiran, 
tubuh, dan roh — tampaknya hampir diperlukan, di masyarakat, untuk 
memasukkan informasi yang sedikit ada nilainya, hanya karena itulah cara 
kami. . . masyarakat kami bekerja dan bagaimana sistem distribusi kami 
menilai apa yang ditawarkan dalam distribusi itu.  

Bisakah Anda mengom — . . . maukah Anda mengomentari masalah yang 
saya miliki ini?  

RA: Saya Ra. Kami berkomentar sebagai berikut: Sangat tepat bahwa tingkat 
dan kemurnian kontak ini bergantung pada tingkat dan kemurnian informasi 
yang dicari. Dengan demikian, permintaan lanjutan untuk informasi spesifik, 
dari sumber khusus ini, mengganggu substansi tujuan Anda.  

Selain itu, ketika kami memindai pikiran Anda untuk memahami situasi Anda 
sehubungan dengan naskah dari beberapa kata kami, kami menemukan bahwa 
Anda telah dikritik karena jenis konstruksi bahasa yang digunakan untuk 
menyampaikan data kami. Karena orientasi kami terkait dengan data, bahkan 
pertanyaan yang paling khusus dijawab akan diucapkan oleh kelompok kami 
sedemikian rupa untuk memaksimalkan keakuratan nuansa nuansa jawaban. 
Namun, ini mengurangi apa yang diinginkan oleh kritikan Anda yakni dengan 
cara prosa sederhana dan jelas.  

Lebih dari ini kita tidak bisa mengatakannya. Ini adalah pengamatan kami 
terhadap situasi Anda. Apa yang ingin Anda lakukan adalah sepenuhnya 
keputusan Anda, dan kami tetap melayani Anda dengan cara apa pun yang 
kami lakukan tanpa melanggar Jalan Kebingungan.  

37.5 PENANYA: Kami akan berusaha mengatasi masalah-masalah ini dalam 
penyebaran Hukum Kesatuan. Dibutuhkan kerja keras untuk melakukan ini, 
tetapi kami akan melakukannya. Saya pribadi tidak akan berhenti selama saya 
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masih berinkarnasi, melakukan upaya untuk menyebarkan ini. Saya percaya, 
saya perlu untuk menulis buku, kemungkinan besar tentang UFO, karena Law 
of One terhubung dengan fenomena tersebut. Ini terhubung dengan semua 
fenomena, tetapi ini adalah. . . tampaknya menjadi entri termudah untuk 
disebarluaskan.  

Rencana pertama saya adalah, menggunakan UFO dalam arti periklanan yang 
dimaksud oleh Konfederasi, yakni menggunakan ini sebagai entri ke dalam 
penjelasan tentang proses evolusi yang telah berlangsung di planet ini, dan 
bagaimana sisanya. . . atau Konfederasi telah terlibat dalam cara yang lebih 
dimengerti, harus saya katakan, bagi prang-orang yang akan membacanya, 
menggunakan materi Ra dalam bentuk tidak terdistorsi seperti yang telah 
direkam di sini dan di berbagai tempat melalui buku, untuk memperkuat dan 
memperjelas apa yang kami katakan dalam buku ini. Ini adalah satu-satunya 
cara yang dapat saya lihat sekarang untuk menciptakan diseminasi yang cukup 
bagi orang-orang yang ingin memiliki Hukum Kesatuan agar mereka bisa 
mendapatkannya. Saya bisa langsung saja mencetak materi yang kami miliki 
dari rekaman kaset ini lalu menerbitkannya, tetapi kita tidak akan bisa 
menyebarkannya dengan baik karena masalah distribusi.  

Maukah Anda mengomentari ide kedua saya tentang membuat buku umum 
tentang UFO termasuk materi dari Hukum Kesatuan ini?  

RA: Saya Ra. Kami akan berkomentar. Kami harap rencana Ra Anda 
terwujud. Ini adalah candaan kosmik. Anda meminta contoh humor seperti 
itu, dan kami merasa ini adalah nexus yang cukup sesuai untuk dimasukkan. 
Lanjutkan dengan niat terbaik Anda sesuai kodrat dan kemampuan Anda. Apa 
lagi yang bisa dilakukan, teman-temanku?  

37.6 PENANYA: Dalam hal ini, kami akan melanjutkan dengan pertanyaan yang 
kami miliki di sini, melanjutkan sesi terakhir.  

Anda mengatakan bahwa setiap entitas kepadatan ketiga memiliki diri yang 
lebih tinggi di kepadatan keenam yang hadir dalam kompleks pikiran / tubuh 
/ roh entitas sesuai kebutuhan. Apakah diri yang lebih tinggi ini juga 
berevolusi dalam pertumbuhan melalui kepadatan yang dimulai dengan 
kepadatan pertama, dan apakah setiap diri yang lebih tinggi memiliki diri yang 
lebih tinggi yang telah maju dalam kepadatan di luarnya?  

RA: Saya Ra. Menyederhanakan konsep ini adalah tujuan kami. Diri yang 
lebih tinggi atau Diri Luhur adalah manifestasi yang diberikan kepada 
kompleks pikiran / tubuh / roh dari kepadatan keenam sebagai hadiah bagi 
Ke-Diri-anya di masa depan. Aksi terakhir pertengahan kepadatan ketujuh 
sebelum melebur dalam persekutuan dengan Sang Pencipta dan mendapatkan 
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massa spiritual adalah memberikan sumber daya ini kepada diri diri kepadatan 
keenam, untuk bergerak dalam aliran waktu.  

Diri ini, yakni kompleks pikiran / tubuh / roh dari kepadatan keenam akhir 
ini, kemudian memiliki kehormatan / tugas untuk menggunakan baik 
pengalaman dari total kehidupannya atau memori pikiran dan tindakan 
pengalamannya, dan menggunakan sumber daya ini, yakni totalitas dari 
kompleks pikiran / tubuh / roh yang ditinggalkan sebagai jenis bentuk pikiran 
yang sangat kompleks.  

Dengan cara ini Anda dapat melihat diri Anda, Diri Luhur Anda atau oversoul, 
dan totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh Anda sebagai tiga poin dalam 
sebuah lingkaran. Satu-satunya perbedaannya adalah kontinum ruang / waktu 
Anda. Semuanya adalah (sejatinya) makhluk yang sama.  

37.7 PENANYA: Apakah kemudian setiap entitas memiliki totalitas kompleks 
pikiran / tubuh / roh yang individual, ataukah totalitas kompleks pikiran / 
tubuh / roh itu terbagi dalam sejumlah entitas?  

RA: Saya Ra. Kedua pernyataan ini benar, mengingat kondisi ruang / waktu 
yang tepat. Setiap entitas memiliki totalitasnya, dan pada titik di mana entitas 
planet menjadi kompleks memori sosial, totalitas kesatuan entitas ini akan 
memiliki Diri Luhur dan juga totalitas kompleks memori sosialnya sebagai 
sumber daya. Seperti biasa, jumlah dari keseluruhan2 2, dengan maksud 
spiritual, lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya, sehingga Diri Luhur dari 
kompleks memori sosial bukanlah jumlah Diri Luhur dari entitas anggotanya 
tetapi beroperasi pada cara apa yang kita sebut kelipatan kuadrat dan apa yang 
kami maksudkan ini Anda lebih suka menyebut sebagai penggandaan.  

37.8 PENANYA: Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan matematisnya juga. 
Hal ini memang mengganggu saya.  

Bisakah Anda mendefinisikan apa itu massa spiritual?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari sesi ini.  

Massa spiritual adalah massa yang mulai menarik osilasi vibrasi wujud yang 
keluar dan terus-menerus ke dalam gravitasi yang bergerak, ini dalam 
pengertian spiritual, kedalam sumur Pusat Besar Matahari, inti, atau Sang 
Pencipta alam semesta tanpa batas.  

37.9 PENANYA: Karena kami tidak ingin membuat instrumen kelelahan, saya 
hanya akan bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat 
instrumen lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

                                                
2 2 Ra mungkin bermaksud mengatakan "keseluruhan" di sini.  
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RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Kami meninggalkan Anda sekarang 
dalam cinta dan cahaya  

Satu Pencipta yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa 
dan kedamaian dari Sang Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai. 



 

SESI 38  
13 MARET 1981  

38.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

38.1 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu kami jika bisa ada harapan atau hal 
ini dapat menjadi tujuan jika Jim atau saya menggantikan instrumen pada 
awal sesi dan berusaha mengganti instrumen sebagai instrumen dengan 
mencoba melakukan trance sendiri?  

RA: Saya Ra. Informasi ini berada di batas pelanggaran kehendak bebas. Akan 
tetapi, kami akan menganggap keinginan Anda untuk izin berbicara sedikit di 
luar batas yang ditetapkan oleh pedoman Konfederasi, ini akan kami 
sampaikan.  

Pada ruang / waktu ini nexus dari yang dikenal sebagai Don atau yang dikenal 
sebagai Jim tak satupun yang dapat melakukan posisi ini. Yang dikenal sebagai 
Don, dengan, akan kami katakan, sering mempraktikkan mekanisme kontak 
dan pelayanan kepada orang lain melalui channeling, seperti yang Anda sebut 
ini, maka akan dalam waktu tertentu waktu Anda ia akan mampu melakukan 
pekerjaan ini. Yang dikenal sebagai Jim, ia akan merasa sulit untuk menjadi 
saluran jenis ini jika tidak melakukan lebih banyak latihan juga dalam periode 
waktu yang lebih lama. Maka kita harus bereksperimen secara harmonis yang 
dikembangkan oleh praktik yang sudah ada ini. Ini benar dalam kedua kasus.  

38.2 PENANYA: Terima kasih. Mundur sedikit saja sedikit pada hari ini, saya 
ingin tahu apakah alasan energi nuklir dimasukkan ke dalam kepadatan ini 
pada empat puluh tahun yang lalu ada hubungannya dengan, yang telah 
menyebabkan kehancuran Maldek, memberikan entitas yang ada di sini 
kesempatan lain untuk menggunakan energi nuklir secara damai daripada 
merusak? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini tidak benar karena ini berarti menempatkan kereta di depan 
kuda, demikian pepatah kata Anda mengatakan. Keinginan akan jenis 
informasi seperti inilah yang menarik data seperti ini kepada orang-orang 
Anda. Itu tidak diberikan karena alasan adanya dari pengaruh luar; melainkan, 
itu diinginkan oleh bangsa Anda. Dari titik ini (kemudian), alasan Anda 
selanjutnya adalah benar yakni karena entitas menginginkan kesempatan 
kedua seperti yang Anda sebutkan.  
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38.3 PENANYA: Bagaimana mekanisme pengkabulan keinginan akan informasi 
mengenai energi nuklir ini?  

RA: Saya Ra. Dari yang kami pahami dari pertanyaan Anda, mekanismenya 
adalah apa yang Anda sebut dengan inspirasi.  

38.4 PENANYA: Apakah inspirasi ini— Apakah dengan melalui entitas 
mengesankan kepada orang yang menginginkan informasi ini dengan 
memunculkan Ide/pikiran? Apakah begitu mekanisme inspirasinya?  

RA: Saya Ra. Mekanisme inspirasi ini melibatkan kemampuan yang luar biasa 
dari keinginan, atau keinginan untuk mengetahui atau menerima dalam 
bidang tertentu disertai dengan kemampuan untuk terbuka dan percaya pada 
apa yang Anda sebut intuisi.  

38.5 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana masing-masing sinar 
merah sampai ungu, akan tampak dalam entitas yang seimbang sempurna, 
yakni yang tidak terdistorsi?  

RA: Saya Ra. Kami tidak dapat memberi tahu Anda ini karena setiap 
keseimbangan adalah sempurna dan unik. Kami tidak bermaksud untuk 
menjadi tidak jelas.  

Mari kita beri contoh. Dalam entitas tertentu — mari kita gunakan instrumen 
ini (sebagai contoh)— sinarnya mungkin dipandang sangat merata, merah, 
oranye, kuning. Sinar hijaunya sangat terang. Ini, harus kita katakan, 
diimbangi dengan indigo yang lebih redup. Di antara kedua titik 
keseimbangan ini, sinar biru komunikator berkilau dengan kekuatan di atas 
yang biasa.  

Dalam sinar ungu kita melihat spektograf unik ini, jika Anda mau, dan pada 
saat yang sama warna ungu murni yang mengelilingi keseluruhan. Ini pada 
gilirannya, dikelilingi oleh apa yang mencampuri sinar merah dan ungu, ini 
menunjukkan pikiran, tubuh, dan roh yang terintegrasi. Ini kemudian 
dikelilingi oleh pola getaran kepadatan sebenarnya dari entitas ini.  

Deskripsi ini mungkin terlihat tidak seimbang dan seimbang. Pemahaman 
yang terakhir ini sangat membantu ketika berurusan dengan orang lain. 
Kemampuan merasakan adanya penyumbatan hanya bermanfaat bagi seorang 
tabib. Tidak ada penilaian yang sempurna terhadap fraksi-fraksi kecil ketika 
melihat keseimbangan dalam warna. Tentu saja, ketika kita melihat banyak 
energi plexi yang melemah dan tersumbat, kita mungkin mengerti bahwa 
entitas itu belum memahami prosesnya dan memulai perlombaan ini. Namun, 
potensi selalu ada. Semua sinar yang sepenuhnya seimbang siap menunggu 
untuk diaktifkan.  
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Mungkin cara lain untuk menjawab pertanyaan Anda adalah ini: Dalam 
sebuah entitas yang sepenuhnya terpotensiasi, setiap sinar dipasang satu sama 
lain dengan kecemerlangan getaran yang sama dan berkilau gemilang sampai 
warna di sekitarnya putih. Inilah yang Anda sebut keseimbangan potensial 
dalam kepadatan ketiga.  

38.6 PENANYA: Apakah mungkin planet kepadatan ketiga membentuk kompleks 
memori sosial yang beroperasi di kepadatan ketiga?  

RA: Saya Ra. Hal ini dimungkinkan hanya pada bagian yang terakhir, atau 
ketujuh, dari kepadatan seperti itu, yakni ketika para entitasnya secara 
harmonis bersiap untuk kelulusan.  

38.7 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya contoh planet seperti ini, baik jenis 
layanan ke diri sendiri kepadatan-ketiga maupun jenis layanan ke diri lain 
kepadatan ketiga pada tingkat pencapaian kondisi-kondisi?  

RA: Saya Ra. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada kompleks ingatan sosial 
kepadatan ketiga yang berorientasi negatif. Kompleks ingatan sosial yang 
berorientasi positif dari kepadatan ketiga tidak pernah terdengar, tetapi cukup 
langka. Namun, sebuah entitas dari tubuh planet bintang Sirius telah 
mendekati tubuh planet ini dua kali. Entitas ini adalah berkepadatan ketiga 
akhir dan merupakan bagian dari kompleks memori sosial kepadatan ketiga. 
Ini telah disebutkan dalam materi sebelumnya. 1 Kompleks ingatan sosial 
merupakan fenomena kepadatan keempat.  

38.8 PENANYA: Saya bertanya-tanya apakah kompleks memori sosial tertentu dari 
bintang Sirius berevolusi dari pepohonan?  

RA: Saya Ra. Ini mendekati kebenaran. Bentuk-bentuk vegetasi kepadatan 
kedua yang lulus ke kepadatan ketiga di planet ini dengan nama Anjing dekat 
dengan pohon seperti yang Anda kenal.  

38.9 PENANYA: Saya juga bertanya-tanya kemudian apakah, karena tindakan 
yang sifatnya seperti bellicose atau suka berkelahi ini tidak mungkin ada sejauh 
yang saya mengerti akan vegetasi, tidakkah mereka akan mendapatkan 
keuntungan karena mereka pindah ke kepadatan ketiga dari kedua dengan 
tidak membawa ras ingatan akan sifat yang suka berperang dan, karenanya, 
mereka akan mengembangkan masyarakat yang lebih harmonis dan 
mempercepat evolusi mereka di alam ini? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Namun, untuk menjadi seimbang dan mulai 
mempolarisasi dengan benar, maka perlu untuk menyelidiki semua jenis 
gerakan, terutama belikositas.  

                                                
1 Disebut dalam 8.21–22.  
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38.10 PENANYA: Saya berasumsi, kalau begitu, itu adalah investigasi mereka 
terhadap belikositas, merupakan tipe informasi yang mereka ekstrak dari 
memori Hickson daripada dari peperangan di antara mereka sendiri? Apakah 
ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Entitas dari garis keturunan ini akan merasa hampir 
tidak mungkin untuk bertarung. Memang, studi mereka tentang segala jenis 
tindak tanduk adalah bentuk meditasi mereka karena fakta bahwa aktivitas 
mereka berada pada tingkat yang Anda sebut meditasi dan karenanya harus 
seimbang, sama seperti entitas Anda yang membutuhkan momen meditasi 
yang konstan untuk menyeimbangkan aktivitas Anda.  

38.11 PENANYA: Saya percaya ini adalah poin penting bagi kami dalam memahami 
aspek keseimbangan meditasi karena di sini kita memiliki antitesis dalam jenis 
evolusi lain. Entitas-entitas ini bergerak, kami diberitahu oleh Charlie 
Hickson, tanpa menggerakkan kaki mereka. Mereka . . Saya berasumsi mereka 
menggunakan prinsip yang agak mirip dengan prinsip pergerakan lonceng 
kristal Anda dalam memindahkan kendaraan fisik mereka. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian salah.  

38.12 PENANYA: Tapi saya hanya berasumsi bahwa mereka. . . metode pergerakan 
mereka bukanlah fungsi dari pengungkitan mekanis seperti kita, tetapi fungsi 
langsung dari pikiran yang entah bagaimana terhubung dengan aksi magnetik 
sebuah planet. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian besar benar. Ini adalah fenomena elektromagnetik 
yang dikendalikan oleh impuls pikiran yang bersifat berdaya listrik rendah.  

38.13 PENANYA: Apakah keahlian mereka terlihat. . . Apakah itu akan terlihat oleh 
siapa saja dari kepadatan kami di planet kami yang mungkin pernah 
melihatnya atau mungkin berada di daerah itu pada waktu itu? Apakah bahan 
kepadatan ketiga mereka sama dengan kursi ini atau apa pun yang kami miliki 
di sini?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Silakan tanyakan satu pertanyaan lengkap sebelum 
kami tutup karena instrumen ini memiliki energi vital yang rendah pada ruang 
/ waktu ini.  

38.14 PENANYA: Baiklah, saya hanya akan bertanya yang ini. Saya memiliki di sini 
bahwa—  

Bisakah Anda memberi saya gambaran seperti apa kondisi di planet dengan 
kepadatan keempat negatif, atau yang berorientasi melayani diri sendiri? 
Bisakah Anda jelaskan ini?  

RA: Saya Ra. Kelulusan ke densitas negatif keempat dicapai oleh makhluk-
makhluk yang secara sadar telah menghubungi kecerdasan tak terbatas melalui 
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penggunaan sinar energi merah, oranye, dan kuning. Karena itu, planet 
kondisi negatif dengan densitas keempat meliputi penyelarasan konstan dan 
penataan kembali entitas dalam upaya untuk membentuk pola dominan 
energi gabungan.  

Kepadatan keempat awal adalah salah satu perjuangan paling intensif. Ketika 
tatanan otoritas telah ditetapkan dan semua telah berjuang sampai yakin 
bahwa masing-masing berada dalam penempatan yang tepat untuk struktur 
kekuasaan, lalu kompleks memori sosialpun dimulai. Selalu efek dari 
kepadatan keempat yakni telepati dan transparansi pemikiran dicoba untuk 
dimanfaatkan oleh mereka yang berada di puncak struktur kekuasaan.  

Ini, seperti yang Anda lihat, seringkali sangat merusak polarisasi lebih lanjut 
dari entitas negatif kepadatan keempat, karena polarisasi negatif lebih lanjut 
hanya dapat terjadi melalui upaya kelompok. Ketika entitas kepadatan 
keempat berhasil bergabung, mereka kemudian mempolarisasi melalui layanan 
seperti itu untuk diri mereka sendiri seperti yang ditawarkan oleh crusader 
Orion.  

Anda dapat mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik di sesi kerja 
berikutnya. Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kami meninggalkan 
instrumen ini?  

38.15 PENANYA: Saya hanya ingin tahu apakah ada yang bisa kita lakukan untuk 
membuat instrumen lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Kami meninggalkan Anda dalam cinta 
dan cahaya dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Pergilah bersukacita dalam 
kuasa dan dalam damai Sang Pencipta. Adonai.  
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16 MARET 1981  

39.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang.  

39.1 PENANYA: Instrumen ini bertanya-tanya apakah emosinya yang rapuh akhir-
akhir ini adalah hasil dari mengkonsumsi bahan kimia sekitar enam minggu 
yang lalu?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Instrumen ini sekarang mengalami periode yang 
paling intensif dari debilitasi / distorsi fisik-kompleksnya karena efek yang dua 
kali lipat dari dua kali konsumsi. Instrumen ini mungkin mengharapkan 
ekstrimitas ini berlangsung selama lima belas hingga dua puluh siklus diurnal 
Anda. Namun, distorsi kelemahan ini akan mulai terangkat, tidak secepat yang 
pertama kali kita pikirkan karena distorsi kelemahan instrumen yang sedang 
berlangsung.  

Instrumen ini sangat beruntung memiliki kelompok pendukung yang 
mengesankan atas kehati-hatian yang diperlukan sehubungan dengan sesi ini 
saat ini. Instrumen ini mampu hampir secara instan membersihkan kompleks 
mental / emosional dan kompleks spiritualnya untuk kemurnian yang 
dibutuhkan oleh pekerjaan ini, tetapi distorsi instrumen ini terhadap 
kesetiaannya untuk melayani tidak berfungsi pada penggunaan pertimbangan 
terbaiknya terhadap distorsi kelemahan kompleks fisiknya. Dengan demikian 
kami menghargai bantuan Anda di ruang / waktu seperti itu dalam 
pengambilan keputusan terbaru Anda untuk tidak bekerja dahulu. Ini adalah 
keputusan yang tepat, dan panduan yang diberikan kepada instrumen ini 
sangat membantu.  

39.2 PENANYA: Apakah ada yang bisa dilakukan oleh instrumen, selain dari apa 
yang dia coba lakukan, untuk membantu kondisinya menjadi lebih baik 
dengan lebih cepat? Saya tahu dia tidak bisa berolahraga karena masalah 
kakinya selama beberapa hari terakhir. . . ia tidak bisa berjalan, tetapi kami 
berharap ia untuk pulih. Apakah ada hal lain yang bisa dia lakukan?  

RA: Saya Ra. Seperti yang telah kami nyatakan, para entitas negatif bergerak 
tak henti hentinya untuk merusak instrumen ini saat ini. Ini adalah penyebab 
masalah tersebut dengan digit pedal. Sangat beruntung bahwa instrumen ini 
sangat terlibat dalam beribadah kepada Sang Pencipta Yang Tak Terbatas 
melalui kompleks getaran (menyanyikan) lagu suci selama periode ini. 
Eksistensi fisik yang lebih aktif, baik dalam pergerakan olahraga dan dalam arti 
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seksual, akan sangat membantu. Namun, persyaratan dari distorsi instrumen 
ini terhadap apa yang Anda sebut etika memiliki efek pada aktivitas yang 
(kami sebut) terakhir.  

Sekali lagi, sangat beruntung bahwa instrumen ini memiliki peluang untuk 
mempunyai hubungan seksual yang menyenangkan yang sebenarnya 
bermanfaat besar. Pada dasarnya, dalam kontinum kepadatan ketiga Anda, ini 
hanyalah masalah waktu.  

39.3 PENANYA: Dari hasil Anda membaca kondisi instrumen dapatkah Anda 
memperkirakan seberapa sering dan lama kerja yang bisa kita rencanakan 
dalam pekerjaan kita di masa depan?  

RA: Saya Ra. Kueri ini berbatasan dengan garis pelanggaran. Informasi yang 
akan diberikan dapat menyusun pedoman yang cukup bisa diikuti. Namun, 
kami menyadari bahwa Anda masing-masing tidak hanya dapat membaca aura 
instrumen ini dan melihat kondisi kompleks fisiknya, tetapi juga instrumen 
itu sendiri memiliki kesulitan yang cukup besar dalam menembus distorsi 
untuk kondisi yang tepat dari kompleks fisiknya karena ketergantungan 
konstan pada keinginannya untuk melayani.  

Oleh karena itu, kami percaya kami tidak melanggar jika kami 
mengindikasikan bahwa satu orang dapat bekerja di setiap periode alternatif 
diurnal dalam jam matinal yang paling sesuai dengan kemungkinan bekerja 
lebih pendek pada periode bebas matinal jika ini dianggap sesuai. Ini tidak 
hanya selama sesi ini tetapi secara umum.  

39.4 PENANYA: Saya kemudian akan melanjutkan dengan pertanyaan umum, 
mencoba menemukan jalan ke dalam garis pertanyaan yang akan membawa 
kami ke area pemahaman fungsi-fungsi non-transien yang sedang kami 
kerjakan oleh kami dan orang lain untuk meningkatkan tingkat kesadaran 
kita, dan saya mungkin membuat beberapa kesalahan di sini dalam mencoba 
menemukan jalan ke pertanyaan ini. Saya minta maaf sebelumnya jika 
pertanyaan saya menyesatkan.  

Saya perhatikan bahwa segala sesuatu tampak — atau sebagian besar hal-hal 
dasar tampaknya — dibagi menjadi unit-unit yang berjumlah tujuh. Ketika 
kami melihat transkrip yang ditulis oleh Henry Puharich, The Nine, saya 
menemukan sebuah pernyataan oleh The Nine di mana mereka berkata, "Jika 
kita mendapatkan tujuh kali setara listrik dari tubuh manusia maka itu akan 
menghasilkan tujuh kali massa listrik." Anda bisa jelaskan ini?  

RA: Saya Ra. Untuk menjelaskan hal ini, ini di luar kemampuan bahasa Anda. 
Akan tetapi, kami akan berupaya untuk membahas konsep ini.  

Seperti yang Anda ketahui, di awal kreasi yang dibuat oleh masing-masing 
Logo, ada yang menciptakan potensi yang lengkap, baik listrik (dalam artian 
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dalam teori yang Anda sebut Larson) dan metafisik. Listrik metafisik ini sama 
pentingnya dalam pemahaman, harus kami katakan, dari pernyataan ini 
sebagaimana halnya pada konsep listrik.  

Konsep ini, seperti yang Anda ketahui, berkaitan dengan energi yang 
dipotensiasi. Elektron telah dikatakan tidak memiliki massa tetapi hanya 
sebuah medan. Lainnya mengklaim ia adalah massa dengan ukuran sangat 
kecil. Keduanya benar. Massa sebenarnya dari energi yang berpotensi 
merupakan kekuatan medan. Ini juga benar secara metafisik.  

Namun, dalam sistem pengetahuan fisika Anda saat ini, sangat berguna untuk 
mengambil jumlah massa elektron untuk melakukan sebuah pekerjaan supaya 
Anda dapat menemukan solusi untuk pertanyaan lain tentang alam semesta 
fisik. Dengan mekanisme yang sama, Anda dapat mempertimbangkan setiap 
makhluk itu memiliki massa spiritual yang berkembang lebih besar dan lebih 
besar. Massa meningkat, harus kami katakan, secara signifikan, tetapi tidak 
terlalu besar, hingga sampai pada kepadatan gateway. Dalam kepadatan ini, 
kesimpulannya, dengan melihat ke belakang — singkatnya, semua fungsi 
polaritas yang berguna itu telah digunakan. Oleh karena itu, sifat listrik 
metafisik individu akan tumbuh semakin besar dalam massa spiritualnya.  

Untuk sebuah analog, orang dapat mengamati karya dari yang dikenal sebagai 
Albert yang menempatkan pertumbuhan hingga massa tak terbatas ketika 
massa ini mendekati kecepatan cahaya. Dengan demikian, makhluk ketujuh, 
makhluk sempurna, Sang Pencipta yang mengenal diri-Nya ini akan 
mengumpulkan massanya dan memadat menjadi satu dengan Sang Pencipta 
sekali lagi.  

39.5 PENANYA: Jadi dalam persamaan yang saya miliki di sini di halaman ini, 
apakah saya akan merujuk pada massa spiritual, saya berasumsi. Apakah ini 
benar? 

m₀C²  

Mᵢ = ----------------------------------------- 

1 - v² / c²  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

39.6 PENANYA: Terima kasih. Dapatkah Anda memberi tahu saya— Dapatkah 
Anda menafsirkan transmisi dari The Nine ketika mereka berkata, "CH adalah 
prinsip yang merupakan prinsip pengungkapan pengetahuan dan hukum?" 
Dapatkah Anda memberi tahu saya apa yang dimaksud prinsip itu?  

RA: Saya Ra. Prinsip yang terselubung dalam pernyataan itu hanyalah prinsip 
sederhana dari yang konstan (atau Sang Pencipta) dan yang sementara (atau 
penjelmaan) dan kerinduan yang ada di antara keduanya, satu untuk yang 
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lain, dalam cinta dan cahaya, di tengah-tengah distorsi kehendak bebas yang 
berlaku pada entitas yang terikat ilusi.  

39.7 PENANYA: Apakah alasan bahwa The Nine mentransmisikan prinsip ini 
dalam bentuk ini adalah— Apakah alasan untuk ini adalah karena Distorsi 
Pertama?  

RA: Saya Ra. Ini salah.  

39.8 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa mereka memberikan 
prinsip ini dalam bentuk terselubung?  

RA: Saya Ra. Si penulis itu paling tertarik pada teka-teki dan persamaan.  

39.9 PENANYA: Begitu ya. The Nine menggambarkan diri mereka sebagai 
"Sembilan Perwakilan Allah." 1 Dapatkah Anda memberi tahu saya apa yang 
mereka maksud dengan itu?  

RA: Saya Ra. Ini juga pernyataan terselubung. Upaya itu dilakukan untuk 
menunjukkan bahwa Dewan Sembilan yang duduk di Badan Dewan adalah 
mereka yang mewakili Sang Pencipta Yang Esa, sama seperti mungkin ada 
sembilan saksi dalam ruang sidang yang memberikan kesaksian tentang 
seorang terdakwa. Istilah “Perwakilan” juga memiliki arti ini.  

Keinginan si penulis itu dapat dilihat dalam banyak dari materi ini yang telah 
mempengaruhi cara penyajiannya, seperti halnya kemampuan dan preferensi 
kelompok ini yang telah menentukan sifat kontak ini. Perbedaannya terletak 
pada kenyataan bahwa “kita ya begitulah kita adanya”. Dengan demikian kita 
dapat berbicara sebagaimana yang kita mau atau tidak berbicara sama sekali. 
Ini menuntut sebuah kelompok yang sangat selaras.  

39.10 PENANYA: Saya merasa bahwa ada dasar yang sangat baik untuk 
perkembangan penyelidikan kita dalam melacak evolusi pusat energi tubuh 
karena ketujuh pusat ini tampaknya terkait dengan semua hal “tujuh” yang 
saya bicarakan sebelumnya dan menjadi pusat bagi pengembangan kita sendiri.  

Bisakah Anda menggambarkan proses evolusi dari pusat-pusat energi tubuh ini 
dimulai dengan bentuk kehidupan paling primitif memilikinya?  

RA: Saya Ra. Materi ini telah dibahas sebelumnya sampai batas tertentu.2  

Oleh karena itu, kami tidak akan mengulangi informasi tentang dimana pusat 
sinaran pada kepadatan pertama dan kedua, tetapi kami akan berusaha untuk 
memperluas informasi ini.  

                                                
1  The Nine atau Dewan Sembilan biasanya disebut sebagai "prinsip" daripada "perwakilan" 

tetapi karena Ra menyebut mereka sebagai saksi, kami telah memilih ejaan untuk dicocokkan.  
2 Mungkin sebelumnya dibahas dalam 16.21, 27.17, dan 32.12, meskipun tidak pasti ke mana 

ayat-ayat spesifik yang dimaksud Ra.  
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Poin-poin penting dasar dari setiap tingkat perkembangan — yaitu, masing-
masing kepadatan di atas yang kedua — dapat dilihat sebagai berikut:  

Pertama, energi dasar yang disebut sinar merah. Sinar ini dapat dipahami 
sebagai sinar penguatan dasar untuk setiap kepadatan. Itu tidak akan pernah 
direndahkan sebagai yang kurang penting atau produktif dalam evolusi 
spiritual, karena itu adalah sinar dasar.  

Sinar fondasi berikutnya berwarna kuning. Ini adalah sinar batu loncatan yang 
luar biasa. Pada sinar ini pikiran / tubuh mempotensiasi keseimbangan 
sepenuhnya. Triad merah / oranye / kuning yang kuat melompat-lompat 
entitas ke tengah sinar hijau. Sekali lagi ini adalah sinar dasar tetapi bukan 
sinar primer.  

Ini adalah sumber daya untuk pekerjaan spiritual. Ketika sinar hijau telah 
diaktifkan kami menemukan sinar primer ketiga dapat memulai potensiasi. Ini 
adalah sinar spiritual sejati pertama di mana semua transfer adalah sifat pikiran 
/ tubuh / roh yang terintegrasi. Sinar biru memantapkan pembelajaran / ajaran 
roh dalam setiap kerapatan dalam kompleks pikiran / tubuh, yang menjiwai 
keseluruhan, mengomunikasikan kepada orang lain keseluruhan wujud ini.  

Sinar indigo, meskipun berharga, adalah sinar yang hanya dikerjakan oleh 
orang yang mahir, sebagaimana Anda menyebutnya. Ini adalah pintu gerbang 
ke kecerdasan tak terbatas yang mengandung energi cerdas. Inilah pusat energi 
yang diajarkan dalam ajaran-ajaran yang dianggap sebagai yang batiniah, 
tersembunyi, dan gaib, karena sinar ini adalah yang tak terbatas dalam 
kemungkinannya. Seperti yang Anda sadari, mereka yang menyembuhkan, 
mengajar, dan bekerja untuk Sang Pencipta dengan cara apa pun yang terlihat 
bersinar dan seimbang adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang sinar nila.  

Seperti yang Anda ketahui, sinar violet adalah konstan dan tidak masuk ke 
dalam diskusi tentang fungsi aktivasi sinaran karena itu merupakan sebuah 
pertanda, register, identitas, getaran sejati suatu entitas.  

39.11 PENANYA: Untuk menjelaskan sedikit, saya ingin mengajukan pertanyaan, 
jika ada entitas yang sangat terpolarisasi pada melayani orang lain, dan entitas 
yang sangat terpolarisasi yang ke arah layanan kepada diri sendiri, apa yang 
akan terjadi. . . menurut masing-masing sinar, dimulai dengan merah, apakah 
akan ada perbedaan dalam sinaran merah dari dua entitas ini?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari kerja ini.  

Tidak ada perbedaan dalam entitas positif dan negatif yang terpolarisasi sama 
kuat dalam hal sinar merah.  

39.12 PENANYA: Apakah ini juga berlaku untuk semua sinar lainnya?  
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RA: Saya Ra. Kami akan menjawab singkat. Anda dapat bertanya lebih lanjut 
di sesi lain.  

Pola sinar negatif adalah merah / oranye / kuning bergerak langsung ke biru,3 
ini hanya digunakan untuk menghubungi kecerdasan tak terbatas.  

Dalam entitas yang berorientasi positif, konfigurasinya lebih jernih, jelas dari 
kristal, dan merata secara keseluruhan dari deskripsi tujuh sinar itu.  

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kami meninggalkan instrumen ini?  

39.13 PENANYA: Saya hanya perlu tahu apakah ada yang bisa kita lakukan untuk 
membuat instrumen lebih nyaman atau membantu kontak?  

RA: Saya Ra. Anda paling teliti. Semuanya baik-baik saja. Saya meninggalkan 
Anda, teman-teman saya, dalam cinta dan cahaya Sang Pencipta Yang Tak 
Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan dalam damai 
Sang Pencipta. Adonai.  

                                                
3 Dalam 47.4, Ra mengatakan bahwa pola negatif bergerak dari merah / oranye / kuning 

langsung ke nila. Mungkin, kemudian, Ra membuat kesalahan dalam respons ini (39.12) 
ketika mereka mengatakan "biru." Lihat 32.2, 34.16, 38.14, dan 47.3-4 untuk pernyataan 
lain yang menunjukkan bahwa sinar biru tidak digunakan oleh entitas polarisasi negatif untuk 
menghubungi kecerdasan tak terbatas.  

 Meskipun, ditafsirkan dalam cahaya tertentu, 48,10, 75,23, dan 85,11 dapat menunjukkan 
adanya sinar biru dalam kontak entitas negatif dengan kecerdasan tak terbatas.  



 

SESI 40  
18 MARET 1981  

40.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan cahaya Sang Pencipta 
yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

40.1 PENANYA: Saya pikir saya akan membuat pernyataan dan meminta Anda 
memperbaikinya. Saya mencoba membuat model sederhana dari bagian alam 
semesta tempat kita berada. Dimulai dengan Logos, atau sub-Logos, matahari 
kita, kita memiliki cahaya putih yang memancar dari ini. Ini terdiri dari 
frekuensi- frekuensi, mulai dari merah ke ungu. Saya berasumsi bahwa cahaya 
putih ini, adalah, berisi pengalaman dari seluruh kepadatan, dan ketika kita 
masuk ke kepadatan kedelapan kita masuk ke lubang hitam yang kemudian 
muncul di sisi lain sebagai Logo lain, atau matahari, dan memulai sebuah 
pengalaman di oktaf lain.  

Bisakah Anda mengomentari bagian dari pernyataan saya ini?  

RA: Saya Ra. Kami dapat mengomentari pernyataan ini sampai batas tertentu. 
Konsep cahaya putih dari sub-Logos dipisahkan secara prismatik dan 
kemudian, pada bagian terakhir, (yang dikatakan) ia diserap kembali pada 
dasarnya benar. Namun, ada kehalusan yang terlibat yang lebih dari makna 
semantiknya.  

Cahaya putih yang memancar dan membentuk sub-Logos yang diartikulasikan 
berawal pada apa yang secara metafisik dilihat sebagai kegelapan. Cahaya 
masuk ke dalam kegelapan itu dan mengubah bentuknya, menyebabkan 
kekacauan yang terorganisir dan menjadi reflektif atau bercahaya. Dengan 
demikianlah dimensi-dimensi muncul.  

Sebaliknya, kegelapan lubang hitam, dipandang secara metafisik, adalah 
konsentrasi cahaya putih yang secara sistematis diserap sekali lagi ke dalam 
Sang Pencipta. Akhirnya, penyerapan ke dalam Sang Pencipta ini terus 
berlanjut hingga semua ciptaan yang tak terbatas mencapai massa spiritual 
yang cukup agar semua, sekali lagi, membentuk Matahari sebagai Pusat yang 
Besar, jika Anda mau membayangkannya, sebagai Kecerdasan 
Ketakterhinggaan yang menunggu potensiasi oleh Kehendak Bebas . Dengan 
demikian transisi oktaf dapat dilihat sebagai proses memasuki keabadian atau 
ketiadaan waktu (timelessness) yang tak terbayangkan sifatnya. Mencoba 
mengukurnya dengan ukuran waktu Anda akan sia-sia saja.  
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Oleh karena itu, konsep menembus melalui lubang hitam sebagai titik 
gravitasi spiritual pamungkas dengan begitu saja dari sisi satu ke oktaf 
berikutnya akan melesetkan sub-konsep, atau akibat wajar dari bagian dari 
proses ini yaitu ketiadaan waktu (timelessness).  

40.2 PENANYA: Astronom kami telah memperhatikan bahwa cahaya dari galaksi -
galaksi spiral kira-kira tujuh kali lebih sedikit dari seharusnya, menurut 
perhitungan mereka dari massa mereka yang seharusnya. Saya hanya ingin 
tahu apakah itu karena peningkatan massa spiritual di galaksi yang kami sebut 
bintang cebol putih (white dwarf stars)?  

RA: Saya Ra. Ini pada dasarnya benar dan merupakan bagian dari jalan, atau 
proses, dari siklus penciptaan.  

40.3 PENANYA: Terima kasih. Saya juga bertanya-tanya apakah kepadatan 
pertama berhubungan dengan warna merah, yang kedua dengan warna oranye, 
yang ketiga dengan warna kuning dan seterusnya melalui kepadatan yang 
sesuai dengan warnanya, mungkin dengan suatu cara, hingga getaran dasar 
yang membentuk foton, yang membentuk inti dari semua partikel atom, akan 
memiliki hubungan dengan tiap tiap warna dalam densitasnya. Dan getaran 
itu akan meningkat ke kepadatan kedua, ketiga, dan keempat yang sesuai 
dengan peningkatan getaran warna. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini lebih benar dari yang Anda nyatakan.  

Pertama, Anda benar dalam menempatkan sebuah kuantum, jika demikian 
yang Anda mau, sebagai sifat dari masing-masing kepadatannya dan lebih 
jauh, ini juga benar dalam mengasumsikan bahwa kuanta ini mungkin terlihat 
sebagai sifat getaran yang akan sesuai dengan setiap warnanya, saat Anda 
memahami kata ini. Namun, itu juga benar, seperti yang Anda duga tetapi 
tidak ditanyakan, bahwa masing-masing kepadatan merupakan kompleks 
karakteristik metafisik dari masing masing sinaran cahaya.  

Jadi, dalam kepadatan pertama, sinar merah adalah fondasi untuk semua yang 
akan datang. Dalam kepadatan kedua, sinar oranye adalah gerakan dan 
pertumbuhan individu, sinar ini berjuang menuju sinar kuning yang 
memanifestasikan kesadaran diri yang bersifat sosial serta individu; kerapatan 
ketiga adalah ekuivalen, dan sebagainya — masing-masing kepadatan 
utamanya adalah sinarnya ditambah dengan daya tarik sinar berikutnya yang 
mendorongnya maju dalam evolusi dan, sampai batas tertentu, mewarnai, atau 
menaungi, warna utama kepadatan itu.  

40.4 PENANYA: Kemudian pusat energi tubuh untuk seorang individu adalah, 
dengan asumsi bahwa individu berevolusi dalam garis lurus dari kepadatan 
pertama hingga kedelapan. . . apakah masing-masing pusat energi ini, pusat 
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atau chakra, akan diaktifkan sampai selesai jika semuanya bekerja sebagaimana 
mestinya?  

Apakah masing-masing akan diaktifkan hingga selesai dan intensitas 
terbesarnya adalah pada akhir pengalaman di setiap kepadatan?  

RA: Saya Ra. Berbicara secara hipotesis, ini benar. Namun, makhluk yang 
sinarannya diaktifkan sepenuhnya itu jarang terjadi. Banyak penekanan 
diberikan pada harmoni dan keseimbangan individu. Adalah penting bagi 
kelulusan di lintas kepadatan agar pusat energi primer berfungsi sedemikian 
rupa untuk berkomunikasi dengan kecerdasan tak terbatas dan untuk 
menghargai dan menikmati cahaya ini dalam semua kemurniannya.  

Namun, sepenuhnya mengaktifkan setiap pusat energi erupakan keahlian dari 
beberapa segelintir saja, dikarenakan masing-masing pusat memiliki kecepatan 
rotasi atau aktivitas yang variabel. Pengamatan penting yang harus dilakukan, 
setelah semua pusat yang diperlukan diaktifkan ke tingkat minimum yang 
diperlukan, adalah harmoni dan keseimbangan antara pusat energi ini.  

40.5 PENANYA: Terima kasih. Mengambil contoh transisi antara kerapatan kedua 
dan ketiga: ketika transisi ini terjadi, apakah frekuensi getaran yang 
membentuk foton (inti dari semua partikel kepadatan), apakah frekuensi ini 
meningkat dari frekuensi yang sesuai dengan kepadatan kedua atau oranye, 
warna oranye, frekuensi yang kita ukur untuk warna oranye, hingga frekuensi 
yang kita ukur untuk warna kuning? Apa yang saya maksudkan adalah, apakah 
semua getaran yang membentuk kepadatan atau kerapatan, getaran dasar 
foton, meningkat secara kuantum selama periode waktu yang relatif singkat?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Kemudian Anda melihat dalam setiap kepadatan 
adanya peningkatan bertahap pada tingkat getaran.  

40.6 PENANYA: BIlakah— Ini dugaan. Apakah frekuensi dari kedua ke ketiga 
meningkat dari frekuensi oranye tengah, atau frekuensi oranye rata-rata, ke 
frekuensi kuning tengah, atau frekuensi kuning rata-rata?  

RA: Saya Ra. Pertanyaan ini tidak pasti. Kami akan berusaha membantu. 
Sejatinya, frekuensi yang menjadi dasar dari masing-masing kerapatan inilah 
yang dapat disebut sebagai warna sebenarnya. Istilah ini tidak mungkin untuk 
didefinisikan mengingat sistem kepekaan dan pengukuran ilmiah Anda, 
karena warna memiliki karakteristik getaran baik dalam ruang / waktu dan 
dalam waktu / ruang. Warna yang sebenarnya kemudian akan dilapisi dan 
diwarnai oleh pelangi dari berbagai tingkat getaran dalam kepadatan itu dan 
getaran tarik-menarik dari kepadatan warna sejati berikutnya.  

40.7 PENANYA: Berapa lama waktu transisi di planet ini antara kepadatan kedua 
dan ketiga? Satu setengah generasi, saya percaya. Apakah itu benar?  
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RA: Saya Ra. Ini benar, waktu yang diukur dalam tahun-tahun Anda kira-kira 
seribu tiga ratus lima puluh [1.350].  

40.8 PENANYA: Jadinya berapa lama masa transisi di planet ini dari kepadatan 
ketiga ke keempat?  

RA: Saya Ra. Ini sulit diperkirakan karena anomali transisi yang tidak seperti 
biasanya. Ada pada nexus ruang / waktu ini beberapa makhluk yang 
berinkarnasi dan telah memulai pekerjaan kepadatan keempat. Namun, iklim 
kepadatan ketiga dari kesadaran planet ini memperlambat prosesnya. Pada 
hubungan khusus ini, vortisitas kemungkinan / probabilitas menunjukkan 
suatu tempat antara seratus [100] dan tujuh ratus [700] tahun Anda sebagai 
periode transisi. Ini tidak dapat akurat karena volatilitas orang-orang Anda di 
ruang / waktu ini.  

40.9 PENANYA: Apakah getaran dasar. . . dari foton, dari semua partikel kami 
sudah meningkat frekuensinya?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Pengaruh inilah yang mulai menyebabkan pikiran 
bermanifestasi menjadi materi. Sebagai contoh, Anda dapat mengamati 
pikiran kemarahan menjadi sel-sel kompleks tubuh fisik diluar kendali untuk 
menjadi apa yang Anda sebut kanker.  

40.10 PENANYA: Apa, dengan asumsi bahwa, getaran kami — Saya berasumsi 
getaran kami sudah mulai meningkat sekitar dua puluh dan tiga puluh tahun 
yang lalu. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Pertanda awal dari hal ini adalah sekitar empat puluh lima tahun 
Anda yang lalu, energinya bergetar lebih intens selama periode empat puluh 
tahun sebelum gerakan terakhir dari materi getaran, harus kita katakan, 
melalui lompatan kuantum, demikian seperti yang Anda sebut.  

40.11 PENANYA: Mulai waktu itu, empat puluh lima tahun yang lalu, dan 
mengambil seluruh peningkatan getaran yang akan telah kita alami dalam 
perubahan ini, kira-kira berapa persen dari keseluruhan jalan yang telah dilalui 
dnegan peningkatan getaran ini sekarang?  

RA: Saya Ra. Sifat getar lingkungan Anda sekarang adalah berwarna hijau 
sejati. Ini, saat ini, sangat terjalin dengan sinar oranye kesadaran planet ini. 
Namun, sifat quantanya sedemikian rupa sehingga pergerakan di atas batas 
adalah penempatan terpisah dari tingkat-tingkat getaran.  

40.12 PENANYA: Anda menyebutkan bahwa pikiran kemarahan dapat 
menyebabkan kanker. Dapatkah Anda memperluas mekanisme ini dengan 
fungsinya sebagai sebagai katalis atau apa yang menjadi tujuan lengkapnya?  

RA: Saya Ra. Kepadatan keempat adalah salah satu informasi yang 
diungkapkan. Setiap diri tidaklah tersembunyi (terpisah) dari diri sendiri atau 
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orang lain. Ketidakseimbangan atau distorsi yang bersifat umumnya bersifat 
destruktif ini menunjukkan, yang oleh karenanya, atau dengan cara yang lebih 
jelas, kepada kendaraan kompleks pikiran / tubuh / roh, dengan demikian ia 
bertindak sebagai sumber pengajaran untuk pengilhaman diri. Penyakit-
penyakit seperti kanker ini sangat cocok untuk proses penyembuhan diri, 
begitu mekanisme pengaruh destruktif telah dipahami oleh individu.  

40.13 PENANYA: Maka Anda mengatakan bahwa kanker sebenarnya cukup mudah 
disembuhkan secara mental dan merupakan alat pengajaran yang baik karena 
cukup mudah disembuhkan secara mental, dan begitu entitas mengampuni 
orang lain yang menjadi sasaran kemarahannya, kanker akan hilang. Apakah 
ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Bagian lain dari penyembuhan berhubungan 
dengan pengampunan diri dan rasa hormat yang tinggi terhadap diri. Ini 
dapat dengan mudah diekspresikan dengan memperhatikan masalah diet. Ini 
cukup sering merupakan bagian dari proses penyembuhan dan pengampunan. 
Premis dasar Anda benar.  

40.14 PENANYA: Dalam hal diet, makanan apa yang baik sebagai asupan, dan 
makanan apa yang akan dikecualikan, secara umum, untuk sebagian besar atau 
perawatan terbesar dari kompleks tubuh seseorang?  

RA: Saya Ra. Pertama, kami menggarisbawahi dan menekankan bahwa 
informasi ini tidak dipahami secara harfiah tetapi sebagai tautan, atau 
dorongan psikologis, bagi tubuh dan pikiran serta jiwa. Dengan demikian, 
kepedulian dan penghargaan terhadap diri adalah hal penting yang 
sebenarnya. Dalam hal ini kami dapat mengulang informasi dasar yang 
diberikan untuk diet instrumen ini. Sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan 
sejauh yang diperlukan untuk metabolisme individu, produk hewani. Ini 
adalah zat yang menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri.  

Selain itu, meskipun hal ini belum disebutkan, karena instrumen ini tidak 
perlu dimurnikan, entitas-entitas yang membutuhkan pembersihan diri dari 
bentuk-pikiran beracun atau emosi yang kompleks sebaiknya lakukan secara 
berhati-hati dalam mengikuti program puasa sampai bentuk pikiran destruktif 
itu dibersihkan secara analog dari produk sampingan yakni dengan 
membersihkan kendaraan fisik dari bahan berlebih. Sekali lagi Anda melihat 
nilainya bukan pada kompleks tubuh, tetapi digunakan sebagai penghubung 
untuk pikiran dan jiwa. Jadi Sang Diri mengungkapkan dirinya kepada diri 
sendiri.  

40.15 PENANYA: Terima kasih. Konsep yang sangat penting. Apakah fakta bahwa 
getaran dasar yang kita alami sekarang adalah warna hijau sejati, atau 
kepadatan keempat, menjelaskan fakta bahwa ada banyak efek mental pada 
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objek material yang sekarang dapat diamati untuk pertama kali secara massal, 
seperti pembengkokan logam oleh pikiran?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan terakhir, secara total, dari 
pekerjaan ini. Ini tidak hanya benar tetapi kami sarankan Anda mengambil 
konsep ini lebih jauh dan memahami sejumlah besar entitas dengan apa yang 
disebut penyakit mental disebabkan oleh efek dari warna hijau sejati ini pada 
konfigurasi mental dari mereka yang belum, secara mental, untuk menghadapi 
dirinya untuk pertama kalinya.  

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kita tutup?  

40.16 PENANYA: Hanya dua. Sehubungan dengan apa yang baru saja Anda 
katakan, akankah orang yang beringkarnasi di sini karena senioritas getaran 
yang berinkarnasi untuk jalur layanan-ke-diri sendiri adalah orang-orang yang 
akan mengalami kesulitan ekstrim, secara mental, dengan getaran sinar-hijau 
ini?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Ini adalah sejumlah inkarnasi yang perhatian mereka 
telah teralihkan dan gagal dalam mempersiapkan transisi ini, namun cukup 
rentan terhadap pengaruhnya, yang mungkin terpengaruh.  

40.17 PENANYA: Terima kasih. Saya hanya akan bertanya apakah ada yang bisa 
kita lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman atau meningkatkan 
kontak?  

RA: Instrumen ini baik-baik saja. Anda teliti. Perlengkapannya menyebabkan 
instrumen ini lebih nyaman dalam distorsi kehangatan kompleks tubuh.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda, teman-teman saya, dalam cinta dan cahaya 
Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa 
dan kedamaian dari Sang Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 41  
20 MARET 1981  

41.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

41.1 PENANYA: Saya punya satu pertanyaan tentang persoalan logistik untuk 
memulai. Saya tahu ini pertanyaan bodoh, tetapi saya harus menanyakannya 
untuk memastikan.  

Ada kemungkinan bahwa kami mungkin harus pindah dari lokasi ini ke lokasi 
yang berjarak ribuan mil dari sini di waktu mendatang. Apakah ini akan 
berpengaruh pada kontak kami dengan Ra?  

RA: Saya Ra. Ini bukan pertanyaan bodoh. Lokasi tidak berarti, karena 
bukankah kita juga dalam ciptaanNya? Namun, tempat kerja itu harus 
diputuskan dengan hati-hati oleh diri Anda sendiri, supaya mempunyai 
tingkat getaran yang sesuai, atau disarankan agar pemurnian tempat 
diberlakukan dan dilakukan dengan dedikasi melalui meditasi sebelum awal 
bekerja. Ini mungkin memerlukan tugas-tugas yang tampaknya biasa-biasa saja 
seperti pada proses pembersihan atau pemolesan permukaan yang Anda 
anggap telah dinodai.  

41.2 PENANYA: Saya akrab dengan Ritual Pembersihan dengan Pentagram Kecil. 
Saya hanya ingin tahu apakah ritual ini berguna dalam menyiapkan tempat 
untuk jenis pekerjaan ini? 1 

RA: Saya Ra. Ini benar.  

41.3 PENANYA: Kemudian secara umum, apa yang Anda katakan adalah bahwa 
bahkan jika kami pindah lebih dari seribu mil jauhnya pun, jika kami dengan 
hati-hati menyiapkan tempat yang kami temukan, meskipun itu telah 
digunakan oleh orang lain sebelumnya, itu masih saja bisa digunakan. Apakah 
ini benar?  

RA: Saya Ra. Iya.  

41.4 PENANYA: Dalam mencoba membangun pemahaman dari awal, Anda 
mungkin berkata, bisa dimulai dengan kecerdasan tanpa batas hingga sampai 
pada informasi mengenai kondisi kami saat ini, ini saya mengalami beberapa 

                                                
1 Penjelasan tentang Ritual Pembubaran dapat ditemukan dalam berbagai karya Hermetik dari 

Golden Dawn, termasuk sebagai lampiran dalam buku WE Butler, The Magician, His Training, 
and His Work.  
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kesulitan, tetapi saya pikir saya harus kembali mengenai topik matahari kita 
karena itu merupakan sub-Logos yang menciptakan semua yang kami alami 
dalam sistem planet khusus ini.  

Bisakah Anda memberi saya deskripsi tentang matahari, yakni matahari kami 
ini?  

RA: Saya Ra. Ini adalah pertanyaan yang tidak mudah dijawab dalam bahasa 
Anda, karena matahari memiliki berbagai aspek dalam kaitannya dengan 
kecerdasan tak terbatas, energi cerdas, dan dengan setiap kepadatan dari setiap 
planet yang ada, seperti yang Anda sebut akan bola-bola ini. Selain itu, 
perbedaan-perbedaan ini meluas ke bagian metafisik, atau waktu / ruang, dari 
penciptaan Anda.  

Dalam hubungannya dengan kecerdasan tanpa batas, tubuh matahari itu, 
sama halnya dengan semua bagian dari penciptaan tanpa batas, ia juga 
merupakan bagian dari ketidakterbatasan itu.  

Sehubungan dengan potensi kecerdasan tak terbatas yang memanfaatkan 
energi kecerdasan, itu adalah turunan, akan kami katakan, dari Logos bagi 
sub-Logoi yang jumlahnya jauh lebih besar. Hubungannya bersifat hierarkis 
karena sub-Logos menggunakan energi cerdas dengan cara atau prinsip yang 
ditetapkan oleh Logos dan yang menggunakan kehendak bebasnya untuk 
bersama-sama menciptakan, kami dapat katakan, nuansa penuh dalam 
kepadatan Anda sebagaimana yang Anda alami.  

Dalam hubungannya dengan kepadatan, tubuh matahari secara fisik, seperti 
yang Anda katakan, terlihat sebagai tubuh besar yang penuh dengan unsur-
unsur gas yang mengalami proses fusi dan memancarkan panas dan cahaya.  

Secara metafisik, matahari mencapai makna kerapatan keempat hingga 
ketujuh sesuai dengan kemampuan tumbuh dari entitas-entitas dalam 
kerapatan masing masing dalam memahami ciptaan yang hidup serta sifat co-
entitasnya, atau diri lain, di tubuh matahari ini. Jadi dengan kerapatan 
keenam, matahari dapat dikunjungi dan dihuni oleh mereka yang tinggal di 
lapisan waktu/ruang, dan bahkan mungkin sebagian diciptakan oleh proses 
dari waktu ke waktu entitas kerapatan keenam dalam evolusi mereka.  

41.5 PENANYA: Dalam pernyataan terakhir Anda, apakah maksud Anda bahwa 
entitas kepadatan keenam, dalam kepadatan mereka, sebenarnya menciptakan 
manifestasi matahari? Bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda maksudkan 
dengan itu?  

RA: Saya Ra. Dalam kepadatan ini beberapa entitas yang sarana reproduksinya 
adalah dengan proses fusi, ia dapat memilih untuk mengalami bagian 
pengalaman ini dengan menjadi bagian dari keberadaan tubuh matahari. 
Dengan demikian Anda dapat menganggap bagian-bagian dari cahaya yang 
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Anda terima adalah sebagai keturunan dari ekspresi generatif dari kepadatan 
keenam - cinta.  

41.6 PENANYA: Maka dapatkah Anda mengatakan bahwa entitas dengan 
kepadatan keenam menggunakan mekanisme itu untuk menjadi lebih dekat 
sebagai Co-Creator atau sang Pencipta bersama dengan Sang Pencipta Yang 
Tak Terbatas?  

RA: Saya Ra. Ini tepat seperti yang tergambar pada bagian terakhir dari 
kepadatan keenam, yakni yang mengarah pada pencarian gerbang kepadatan 
(oktaf baru). 

41.7 PENANYA: Terima kasih. Yang ingin saya lakukan sekarang adalah 
menyelidiki lebih dalam, ketika kepadatan pertama terbentuk, apa yang terjadi 
dan bagaimana pusat energi pertama kali terbentuk pada suatu makhluk. 
Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Anda, apakah masuk akal untuk 
bertanya kepada Anda jika matahari itu sendiri memiliki sebuah kepadatan, 
atau apakah itu sendiri terdiri atas banyak kepadatan?  

RA: Saya Ra. Sub-Logos adalah (terdiri atas) seluruh oktaf dan bukan entitas 
yang mengalami pembelajaran / ajaran entitas seperti Anda.  

41.8 PENANYA: Ketika kepadatan pertama terbentuk, Yang— Saya akan 
membuat pernyataan berdasar pada pengertian saya dan Anda dapat 
memperbaiki saya. Saya akan . . .  

Secara intuitif saya melihat kepadatan pertama yang dibentuk oleh pusat 
energi yang merupakan sebuah pusaran. Pusaran ini kemudian menyebabkan 
gerakan pemintalan yang telah saya sebutkan sebelumnya yakni cahaya, 
getaran cahaya, yang kemudian mulai memadat menjadi bahan-bahan 
kepadatan pertama. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar sejauh logika Anda membawa Anda. Namun, perlu 
ditunjukkan bahwa Sang Logos memiliki rencana bagi semua kepadatan dalam 
oktaf-oktafnya dalam hanya yang berkaitan dengan potensi penyelesaiannya 
sebelum memasuki kontinum ruang / waktu dalam kerapatan pertama. 
Dengan demikian pusat-pusat energi itu ada sebelum mereka termanifestasi.  

41.9 PENANYA: Lalu makhluk apakah yang paling sederhana yang 
termanifestasikan? Saya kira itu mungkin sel tunggal atau sesuatu seperti itu. 
Dan bagaimana fungsinya sehubungan dengan pusat energinya?  

RA: Saya Ra. Makhluk nyata yang paling sederhana adalah cahaya, atau apa 
yang Anda sebut foton. Dalam hubungannya dengan pusat-pusat energi, itu 
dapat dilihat sebagai pusat, atau fondasi, dari semua bidang energi yang 
diartikulasikan.  
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41.10 PENANYA: Ketika kepadatan pertama kali terbentuk, kami memiliki api, 

udara, tanah, dan air. Ada di suatu waktu ketika terjadi gerakan pertama 
kehidupan, atau individuasi, menjadi bagian-bagian kesadaran yang kemudian 
bergerak sendiri. Bisakah Anda menggambarkan proses penciptaan ini dan 
jenis pusat energi apa yang dimilikinya?  

RA: Saya Ra. Yang pertama, atau sinar-merah, meski ia akan menarik pada 
arah pertumbuhan, ia bukanlah getaran yang tepat untuk kondisi yang 
sejatinya kondusif untuk apa yang Anda sebut sebagai percikan kesadaran. 
Ketika energi getaran bergerak dari merah ke oranye, lingkungan getarannya 
adalah seperti untuk menstimulasi zat-zat kimia tersebut, yang pada bagian 
akhirnya ini tidak bergerak, untuk bergabung sedemikian rupa sehingga cinta 
dan cahaya memulai fungsinya dalam proses perkembangan. 

Anggapan yang Anda buat sebelumnya tentang entitas bersel tunggal, seperti 
polymorphous dinoflagellate, adalah benar. Mekanismenya adalah salah satu 
daya tarik cahaya yang berputar ke atas. Tidak ada yang acak dalam hal ini 
atau dalam hal evolusinya.  

41.11 PENANYA: Seperti yang saya ingat, polymorphous dinoflagellate memiliki sel 
besi dan bukan sel yang berbasis tembaga. Bisakah Anda mengomentari itu?  

RA: Saya Ra. Informasi ini bukan intinya. Basis metabolisme apa pun, harus 
kami katakan, adalah zat kimia apa yang ditemukan dari lingkungan asalnya.  

41.12 PENANYA: Saya mengomentari ini karena ini menunjukkan bahwa ia 
memiliki gerakan kehidupan yang sama dengan kehidupan hewan kami 
dengan sel-sel berbasis tembaga, namun memiliki sel berbasis tanaman besi 
yang menunjukkan transisi dari, mungkin, tanaman ke kehidupan binatang. 
Apakah aku salah? Ingatan saya sedikit kabur tentang ini.  

RA: Saya Ra. Ini bukan karena Anda salah, tetapi tidak ada kesimpulan yang 
harus diambil dari informasi tersebut. Ada beberapa jenis dasar untuk entitas 
yang mempunyai kesadaran, tidak hanya pada bidang planet ini, tetapi pada 
tingkat yang jauh lebih besar dalam bentuk yang ditemukan di bidang planet 
sub-Logoi lainnya. Kendaraan kimiawi adalah yang paling nyaman untuk 
menampung kesadaran. Fungsi kesadaran merupakan item yang lebih menarik 
daripada mengenai susunan kimiawi dari kendaraan fisik.  

Kami telah mengamati bahwa mereka yang Anda sebut ilmuwan telah 
bingung tentang berbagai perbedaan dan kemungkinan keterkaitan dari 
berbagai tahap, jenis, dan kondisi bentuk kehidupan. Ini bukan bahan yang 
bermanfaat karena ia merupakan pilihan sesaat oleh sub-Logos Anda.  

41.13 PENANYA: Saya tidak bermaksud membuang waktu dengan pertanyaan itu, 
tetapi Anda kebetulan menyebutkan sel tunggal itu. Apakah polymorphous 
dinoflagellate ini memiliki pusat energi oranye?  
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RA: Saya Ra. Ini benar.  

41.14 PENANYA: Apakah pusat energi ini, kemudian, dalam skala yang sangat 
kecil, terkait dengan pusat energi oranye pada manusia? 

RA: Saya Ra. Warna sebenarnya adalah persis sama. Namun, kesadaran awal 
kepadatan kedua adalah primitif dan penggunaan sinar oranye terbatas pada 
ekspresi diri yang dapat dilihat sebagai aktivitas gerakan dan kelangsungan 
hidup.  

Dalam kepadatan ketiga, pada saat ini, mereka yang terpaku pada sinar oranye 
memiliki sistem distorsi yang jauh lebih kompleks di mana sinar oranye 
dimanifestasikan. Ini agak rumit. Kami akan berusaha menyederhanakan.  

Warna sejati yang tepat untuk kerapatan ketiga adalah, seperti yang Anda 
pastikan, kuning. Namun, pengaruh warna hijau sejati yang bekerja pada 
suatu entitas , sinar-kuning ini telah menyebabkan banyak entitas untuk 
kembali ke pertimbangan diri sendiri daripada melangkah maju ke 
pertimbangan terhadap diri lain, atau sinar hijau.  

Ini mungkin tidak terlihat sebagai sifat polarisasi negatif, karena entitas yang 
terpolarisasi negatif akan bekerja sangat intensif dengan manifestasi terdalam 
dari energi kelompok sinar-kuning, terutama dalam memanipulasi diri lain 
untuk melayani diri sendiri. Mereka yang beralih ke sinar oranye — dan kami 
dapat menambahkan bahwa ini banyak ada pada bidang Anda saat ini — 
adalah mereka yang merasakan getaran warna hijau sejati dan, karenanya, 
merespons dengan menolak aktivitas pemerintah dan masyarakatnya dan 
mencari sekali lagi, layanan untuk diri sendiri.  

Namun, karena ia tidak mengembangkan sinar kuningnya dengan benar 
sehingga dapat menyeimbangkan laju getaran pribadi si entitas, para entitas ini 
kemudian dihadapkan dengan tugas aktivasi lebih lanjut dan 
menyeimbangkan diri dalam hubungannya dengan Dirinya, begitulah 
manifestasi sinar-oranye pada nexus ruang / waktu ini.  

Jadi warna oranye sejati adalah apa adanya, tanpa perbedaan. Namun, 
manifestasi dari sinar ini, atau sinar apa pun, dapat dilihat paling beragam 
tergantung pada level getaran dan keseimbangan dari pikiran / tubuh atau 
kompleks pikiran / tubuh / roh yang mengekspresikan energi-energi ini.  

41.15 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya entitas paling sederhana dan 
pertama yang memiliki pusat energi oranye dan kuning?  

RA: Saya Ra. Pada lingkungan planet Anda, mereka yang memiliki 
pengalaman sinar kuning pertama adalah mereka yang berasal dari hewan dan 
nabati yang menemukan perlunya reproduksi dengan teknik biseksual, atau 
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yang merasa perlu untuk bergantung pada diri lain untuk bertahan hidup dan 
bertumbuh.  

41.16 PENANYA: Dan entitas apa yang paling sederhana yang memiliki aktivasi 
merah, oranye, kuning, dan hijau?  

RA: Saya Ra. Informasi ini telah dibahas dalam sesi sebelumnya.22 Untuk 
mempermudah permintaan Anda, setiap pusat dapat dilihat berpotensi 
diaktifkan dalam kepadatan ketiga dan entitas kepadatan kedua akhir yang 
memiliki kemampuan, umumnya cara yang efisien adalah dengan 
pengalaman, bergetar dan mengaktifkan pusat energi sinar-hijau.  

Kepadatan ketiga, yang telah memiliki potensi kesadaran diri yang lengkap, 
dengan demikian akan memiliki potensi untuk aktivasi minimal semua pusat 
energi. Kepadatan keempat, kelima, dan keenam adalah yang 
menyempurnakan pusat energi yang lebih tinggi. Kepadatan ketujuh adalah 
kepadatan penyelesaian dan berbalik menuju timelessness, atau keabadian.  

41.17 PENANYA: Jadi, apakah seekor binatang dalam kepadatan kedua sebenarnya 
memiliki semua pusat energi dalam keberadaannya, hanya tidak diaktifkan?  

RA: Saya Ra. Ini tepat sekali.  

41.18 PENANYA: Sekarang, hewan dalam kepadatan kedua terdiri dari cahaya, 
seperti halnya segala sesuatu. Apa yang saya coba sampaikan adalah hubungan 
antara cahaya yang diciptakan oleh berbagai tubuh hewan, dan hubungannya 
dengan pusat energinya yang aktif, dan yang tidak aktif, dan bagaimana hal ini 
dihubungkan dengan sang Logo. Ini adalah pertanyaan yang sulit ditanyakan.  

Bisakah Anda memberi saya semacam jawaban?  

RA: Saya Ra. Jawabannya adalah untuk mengarahkan proses pemikiran Anda 
dari segala pandangan mekanis evolusi. Kehendak Logo akan mengatur 
potensi yang tersedia untuk setiap entitas yang berkembang. Kehendak entitas, 
saat berevolusi, adalah ukuran tunggal dari tingkat dan kecepatan aktivasi dan 
penyeimbangan berbagai pusat energinya.  

41.19 PENANYA: Terima kasih. Di sesi kemarin, atau sehari sebelum sesi kemarin, 
Anda menyebutkan variabel kecepatan rotasi atau aktivitas pusat energi. Apa 
yang Anda maksudkan dengan kecepatan rotasi?  

RA: Saya Ra. Setiap pusat energi memiliki berbagai kecepatan rotasi, atau 
seperti yang Anda lihat dengan lebih jelas dalam kaitannya dengan warna, 
kecemerlangan. Lebih kuat kehendak si entitas berkonsentrasi dan 
membersihkan, atau memurnikan, setiap pusat energi, maka akan semakin 
cemerlang, atau aktif secara rotasi, masing-masing pusat energi itu. Pusat 

                                                
2 Mungkin merujuk pada 35.1.  
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energi tidak perlu diaktifkan secara berurutan untuk entitas yang sadar diri. 
Dengan demikian, entitas mungkin memiliki pusat energi yang sangat 
cemerlang sementara cukup tidak seimbang dalam aspek sinar violet mereka 
karena kurangnya perhatian terhadap totalitas pengalaman si entitas.  

Kunci keseimbangan kemudian dapat dilihat dalam respons si entitas terhadap 
hal yang belum dipelajari, secara spontan, dan jujur terhadap pengalaman 
tersebut, sehingga ia memaksimalkan penggunaan pengalaman itu, kemudian 
menerapkan latihan yang menyeimbangkan dan mencapai sikap yang tepat 
untuk spektrum manifestasi pusat energi yang paling murni dalam sinar violet.  

Inilah sebabnya mengapa aspek kecemerlangan, atau kecepatan rotasi, dari 
pusat-pusat energi itu tidak dianggap dibanding dengan aspek yang 
keseimbangan , atau manifestasi sinar-violet, dari suatu entitas terkait dengan 
kriteria terpanen; untuk entitas yang tidak seimbang, terutama dalam sinar 
primernya, ia tidak akan mampu mempertahankan dampak cinta dan cahaya 
kecerdasan tanpa batas sejauh yang diperlukan dalam proses panen.  

41.20 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya perbedaan antara ruang / waktu 
dan waktu / ruang?  

RA: Saya Ra. Dengan menggunakan kata-kata Anda, perbedaannya adalah 
antara yang terlihat dan tidak terlihat, atau fisik dan metafisik. Menggunakan 
istilah matematika, seperti halnya yang Anda sebut Larson, perbedaannya 
adalah antara s / t dan t / s.  

41.21 PENANYA: Anda menyebutkan di sesi terakhir bahwa puasa adalah metode 
menghilangkan bentuk pikiran yang tidak diinginkan. Bisakah Anda 
memperluas proses ini dan menjelaskan sedikit tentang cara kerjanya?  

RA: Saya Ra. Ini, seperti semua teknik penyembuhan, harus digunakan oleh 
makhluk yang berkesadaran; yaitu, makhluk yang sadar bahwa membersihkan 
kelebihan dan bahan yang tidak diinginkan dari kompleks tubuh adalah 
analogi dengan pembersihan pikiran atau roh dari kelebihan atau bahan yang 
tidak diinginkan. Dengan demikian, satu disiplin, atau penolakan, dari bagian 
yang tidak diinginkan sebagai bagian diri yang tepat diambil melalui pohon 
pikiran melalui batangnya ke tingkat akar/bawah sadar di mana koneksinya 
dibuat. Dan dengan demikian tubuh, pikiran, dan roh, kemudian, secara 
bersamaan, mengungkapkan penolakan atas kelebihan atau materi spiritual 
atau mental yang tidak diinginkan sebagai bagian dari entitas tersebut.  

Semua kemudian lenyap, dan entitas — sambil ia memahami, jika Anda mau, 
dan juga menghargai sifat materi yang ditolak itu adalah sebagai bagian dari 
Diri Luhurnya, namun, melalui tindakan kehendak — ia memurnikan dan 
membersihkan kompleks pikiran / tubuh / rohnya, mewujudkan manifestasi 
kompleks pikiran yang diinginkan atau kompleks sikap jiwa/roh.  
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41.22 PENANYA: Jadi apakah ini akan seperti pemrograman ulang katalis-katalis 

secara sadar? Sebagai contoh, untuk beberapa entitas, katalis diprogram oleh 
Diri Luhur untuk menciptakan pengalaman sehingga si entitas dapat 
melepaskan dirinya dari bias yang tidak diinginkan. Akankah ini akan 
beranalog dengan entitas yang secara sadar merilis pemograman ini dan 
menggunakan puasa sebagai metode komunikasi itu sendiri?  

RA: Saya Ra. Ini tidak hanya benar tetapi dapat dipahami lebih lanjut. Diri, 
jika ia sadar sampai tingkat yang cukup besar dari kerja katalis ini dan teknik 
pemrograman dapat, hanya melalui konsentrasi kehendak dan fakultas iman 
saja, ini dapat menyebabkan pemrograman ulang tanpa analogi puasa, 
makanan, atau disiplin analog tubuh lainnya.  

41.23 PENANYA: Saya punya buku, Initiation3, di mana si wanita ini 
menggambarkan apa itu inisiasi. Apakah Anda familiar dengan isi buku ini?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Kami memindai pikiran Anda.  

41.24 PENANYA: Jim telah membaca seluruh bukunya. Saya hanya membaca 
sebagian saja, tetapi saya bertanya-tanya apakah ajaran dalam buku itu 
sehubungan dengan keseimbangan adalah ajaran Anda, ajaran Ra?  

RA: Saya Ra. Ini pada dasarnya benar dengan distorsi yang dapat dilihat jika 
bahan ini disusun bersama dengan bahan yang kami tawarkan.  

41.25 PENANYA: Mengapa pusat energi merah, kuning, dan biru disebut pusat 
primer? Saya pikir dari materi sebelumnya saya mengerti ini, tetapi apakah ada 
beberapa penelusuran warna-warna primer ini kembali ke kecerdasan tak 
terbatas yang lebih mendalam daripada apa yang Anda berikan kepada kami?  

RA: Saya Ra. Kita tidak bisa mengatakan apa yang tampaknya mendalam bagi 
suatu entitas. Sinar merah, kuning, dan biru merupakan sinar yang utama 
karena menandakan aktivitas yang bersifat primer.  

Sinar merah adalah dasarnya; sinar oranye gerakan menuju sinar kuning yang 
merupakan sinar kesadaran diri dan interaksi. Sinar hijau adalah gerakan 
melalui berbagai pengalaman pertukaran energi yang berkaitan dengan kasih 
sayang dan cinta yang pemaaf terhadap sinar biru primer, yang merupakan 
sinar pertama radiasi diri terlepas dari tindakan apa pun berkaitan dengan 
orang lain.  

Entitas dengan sinar-hijau akan tidak efektif dalam menghadapi penyumbatan 
dari orang lain. Entitas sinar-biru adalah co-Creator, sang pencipta. Ini 
mungkin hanya sekadar penyajian kembali aktivitas sebelumnya, tetapi jika 
Anda menganggap fungsi Logos sebagai perwakilan dari Sang Pencipta Tak 

                                                
3 Inisiasi, oleh Elisabeth Haich  
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Terbatas dalam menjalankan pengetahuan mengenal Sang Pencipta oleh sang 
Pencipta, Anda mungkin dapat melihat langkah-langkah yang dengannya hal 
ini dapat dicapai.  

Bisakah kami meminta satu pertanyaan penuh terakhir sebelum kami 
meninggalkan sesi ini?  

41.26 PENANYA: Ini mungkin pertanyaan yang terlalu panjang untuk dijawab 
dalam sesi ini, tetapi saya akan menanyakannya, dan jika memang terlalu lama 
kita dapat melanjutkannya nanti.  

Bisakah Anda ceritakan tentang perkembangan kompleks ingatan sosial Ra 
dari awal mula, dan katalis apa yang digunakannya untuk sampai ke 
tempatnya sekarang dalam pengaktifan sinar-sinarnya? Apakah ini pertanyaan 
akan memakan waktu yang terlalu lama?  

RA: Saya Ra. Pertanyaannya tidak menuntut jawaban yang panjang, karena 
kami yang mengalami getaran kepadatan planet yang Anda sebut Venus 
beruntung bisa bergerak selaras dengan getaran planet dengan kelulusan yang 
harmonis ke urutan kedua, ketiga, dan keempat , dan pengalaman kepadatan 
keempat yang sangat dipercepat.  

Kami menghabiskan banyak waktu / ruang, jika Anda mau, di kepadatan 
kelima menyeimbangkan kasih sayang intens yang kami peroleh dalam 
kepadatan keempat. Kelulusannya, lagi-lagi, adalah harmonis, dan kompleks 
ingatan sosial kita, yang telah menjadi sangat kokoh dalam kepadatan 
keempat, tetap memiliki sifat yang sangat kuat dan membantu.  

Pekerjaan kepadatan keenam kami juga dipercepat karena keharmonisan 
kompleks ingatan sosial kami sehingga kami dapat berangkat sebagai anggota 
Konfederasi untuk lebih cepat mendekati wisuda ke kepadatan ke tujuh. 
Harmoni kami, bagaimanapun, telah menjadi sumber kesedihan dari kenaifan 
selama kami bekerja dengan planet Anda. Apakah ada pertanyaan singkat 
sebelum kami meninggalkan instrumen ini?  

41.27 PENANYA: Saya hanya akan bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan 
untuk membuat instrumen ini lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Saya meninggalkan Anda, teman-
teman saya, dalam cinta dan cahaya Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena 
itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian dari Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Adonai.  
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42.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

42.1 PENANYA: Saya punya pertanyaan mengenai keseimbangan. Ini akan cukup 
panjang, dan kami akan menyalinnya langsung ke dalam buku seperti apa 
adanya. Jika Anda dapat menjawabnya tanpa saya membacanya, itu akan 
menghemat waktu, kalau tidak saya akan membacanya.  

RA: Saya Ra. Kami memahami keinginan Anda untuk menghemat waktu 
Anda. Namun, ringkasan dari permintaan ini bisa kami terima. Karena jika 
kami menjawab permintaan yang diminta secara mental, permintaan ini tidak 
akan dipublikasikan. Jika Anda ingin jawaban ini hanya untuk penggunaan 
pribadi, kami akan melanjutkan.  

42.2 PENANYA: Saya hanya akan membacanya dengan sangat cepat 
pertanyaannya kalau begitu.  

Saya akan membuat pernyataan dan meminta Anda untuk mengomentari 
tingkat akurasinya. Saya berasumsi bahwa entitas yang seimbang tidak akan 
terpengaruh oleh emosi positif atau negatif oleh situasi apa pun yang mungkin 
dia hadapi. Dengan tetap tidak emosional dalam situasi apa pun, entitas yang 
seimbang dapat dengan jelas membedakan respons yang sesuai dan perlunya 
berselaras dengan Hukum Kesatuan dalam setiap situasi.  

Sebagian besar entitas di planet kami mendapati diri mereka secara tidak sadar 
terjebak dalam setiap situasi emosional yang berhubungan dengan mereka, 
sesuai dengan bias unik mereka sendiri. Dan, karena bias ini, mereka tidak 
dapat melihat dengan jelas peluang ajar/belajar dan merespon dengan 
sepantasnya dalam setiap situasi emosional dan karenanya, melalui proses 
banyak trial and error dan juga menahan rasa sakit yang diakibatkan, ia terus 
mengulangi situasi seperti itu berkali-kali sampai mereka secara sadar 
menyadari kebutuhan untuk menyeimbangkan pusat energi mereka dan 
dengan demikian juga respons dan perilaku mereka dalam mengahadapinya.  

Begitu seseorang secara sadar menyadari perlunya menyeimbangkan pusat 
energinya dan respon mereka, langkah selanjutnya adalah membiarkan respons 
positif atau negatif yang sesuai terhadap situasi emosional yang mengalir 
dengan lancar melalui keberadaan mereka tanpa mempertahankan salah satu 
warna emosional setelah secara sadar itu disadari. diamati dan dibiarkan 



342 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

mengalir melalui dirinya. Dan saya mengasumsikan bahwa kemampuan ini 
untuk secara sadar mengamati energi bermuatan positif atau negatif yang 
mengalir melalui diri dapat ditambah dengan latihan-latihan penyeimbang 
yang Anda berikan kepada kami, dengan hasil keseimbangan yang dicapai 
untuk setiap entitas yang akan memungkinkannya untuk tetap tidak 
emosional dan tidak terdistorsi sehubungan dengan Hukum Kesatuan dalam 
situasi apa pun, seperti halnya penonton film televisi yang objektif .  

Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini adalah aplikasi yang salah dari penyeimbangan yang telah 
kita diskusikan.1 Latihan pertama yakni mengalami perasaan dan kemudian 
secara sadar menemukan antitesis mereka dalam dirinya memiliki, sebagai 
tujuannya, bukan merasakan aliran halus perasaan, baik positif maupun 
negatif, sambil tetap tidak tergoyahkan, tetapi lebih tepatnya bertujuan untuk 
tidak menjadi goyah. Ini adalah hasil yang lebih sederhana dan perlu banyak 
latihan, demikian harus kami katakan.  

Katalis pengalaman itu bekerja agar pembelajaran / pengajaran kepadatan ini 
terjadi. Namun, jika ada yang terlihat sebagai responsnya, bahkan jika itu 
hanya diamati saja, si entitas masih akan menggunakan katalis itu untuk 
belajar / mengajar. Hasil akhirnya adalah bahwa nantinya katalis tidak lagi 
diperlukan. Jadi berada di kepadatan ini menjadi tidak lagi dibutuhkan.  

Ini bukan ketidakpedulian atau obyektifitas, tetapi adalah kasih sayang dan 
cinta yang disetel secara tepat dan halus yang melatih untuk melihat semua hal 
sebagai cinta. Penglihatan ini tidak akan menghasilkan respons karena reaksi 
katalitik. Dengan demikian entitas itu sekarang dapat menjadi co-Creator atau 
sang Pencipta kejadian yang menciptakan pengalaman. Ini adalah 
keseimbangan yang lebih benar.  

42.3 PENANYA: Saya akan mencoba membuat analogi.  

Jika seekor binatang, saya akan katakan seekor banteng yang ada di dalam 
suatu area, ia menyerang Anda karena Anda telah memasuki ke daerah 
kandangnya, lau Anda keluar dari sana dengan cepat, tetapi Anda tidak 
menyalahkan banteng itu (merasa kesal karenanya). Atau, Anda tidak memiliki 
banyak respons emosional selain dari respons ketakutan kalau ia dapat melukai 
Anda.  

Namun, jika Anda melihat orang lain di wilayahnya dan dia menyerang Anda, 
respons Anda mungkin akan lebih bersifat emosional yang menciptakan 
respons fisik tubuh. Apakah saya benar dalam mengasumsikan bahwa ketika 
respons Anda terhadap hewan dan orang lain itu, dan melihat keduanya 

                                                
1 Dibahas dalam 5.2.  
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sebagai sang Pencipta, lalu mencintai keduanya, dan memahami tindakan 
mereka dalam menyerang Anda adalah karena tindakan kehendak bebas 
mereka, maka Anda telah menyeimbangkan diri Anda dengan benar di area 
ini? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini pada dasarnya benar. Namun, entitas yang seimbang akan 
melihat dalam serangan yang tampaknya berasal dari orang lain itu adalah 
penyebab tindakan ini yang, dalam banyak kasus, memiliki sifat yang lebih 
kompleks daripada penyebab serangan oleh banteng dari kepadatan kedua, 
seperti contoh Anda itu. Dengan demikian, entitas yang seimbang ini akan 
terbuka untuk lebih banyak peluang untuk melayani orang lain yang 
berkepadatan ketiga itu.  

42.4 PENANYA: Akankah entitas yang seimbang sempurna merasakan respons 
emosional ketika diserang oleh orang lain?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Responsnya adalah cinta.  

42.5 PENANYA: Dalam ilusi yang kami alami sekarang, sulit untuk 
mempertahankan respons ini, terutama jika serangan suatu entitas 
menghasilkan rasa sakit fisik, tetapi saya berasumsi bahwa respons ini harus 
dipertahankan bahkan sampai pada ketika harus kehilangan kehidupan fisik 
atau merasakan sakit yang ekstrem. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar dan selanjutnya penting, atau pokok, penting dalam 
memahami, harus kami katakan, mengenai prinsip keseimbangan ini. 
Keseimbangan bukanlah ketidakpedulian, melainkan pengamat yang tidak 
dibutakan oleh perasaan perpisahan, melainkan sepenuhnya dipenuhi dengan 
cinta.  

42.6 PENANYA: Pada sesi terakhir Anda membuat pernyataan bahwa, "Kami 
(yaitu Ra) menghabiskan banyak waktu / ruang dalam kepadatan kelima dan 
menyeimbangkan kasih sayang yang intens yang diperoleh dalam kepadatan 
keempat." Bisakah Anda memperluas konsep ini dengan hubungannya untuk 
apa yang baru saja kita diskusikan?  

RA: Saya Ra. Kepadatan keempat, seperti yang telah kami katakan, berlimpah 
dalam belas kasihan. Kasih sayang ini adalah kebodohan ketika dilihat melalui 
mata kebijaksanaan. Ini adalah (yang mendasari) penyelamatan kepadatan 
ketiga tetapi malah menciptakan ketidakcocokan dalam keseimbangan akhir 
entitasnya.  

Dengan demikian, kami, sebagai kompleks ingatan sosial dari kepadatan 
keempat, memiliki kecenderungan untuk berbelas kasih bahkan kepada sikap 
kesyahidan dalam membantu orang lain. Ketika panen dengan kepadatan 
kelima tercapai, kami menemukan bahwa dalam tingkat getaran ini, 
kelemahannya dapat terlihat dalam curahan belas kasihan yang tak henti-
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hentinya. Kami menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan cara-cara 
Sang Pencipta menanamkan cinta dengan kebijaksanaan.  

42.7 PENANYA: Saya ingin mencoba membuat analogi untuk ini dalam kepadatan 
ketiga.  

Banyak entitas di sini merasakan belas kasih yang besar terhadap pelepasan 
masalah-masalah fisik diri lain dari kepadatan-ketiga dengan memberikan 
kepada mereka dengan berbagai cara, membawakan mereka makanan jika ada 
kelaparan — seperti yang ada di negara-negara Afrika sekarang — 
membawakan mereka obat jika mereka percaya mereka perlu memberikannya 
secara medis, dan tidak mementingkan diri sendiri dalam semua layanan ini 
sampai tingkat yang sangat tinggi.  

Ini menciptakan polarisasi, atau getaran, yang selaras dengan sinar hijau atau 
kepadatan keempat. Namun, itu tidak diimbangi dengan pemahaman 
kepadatan kelima bahwa entitas-entitas ini mengalami katalis, dan administrasi 
yang lebih seimbang untuk kebutuhan mereka itu dengan memberi mereka 
pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesadaran kepadatan 
keempat daripada yang telah terjadi, yakni melayani kebutuhan fisik mereka 
saat ini. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Untuk kompleks pikiran / tubuh / roh yang kelaparan, 
respons yang tepat adalah memberi makan tubuh mereka. Anda dapat 
memperkirakan ini.  

Namun, di sisi lain, Anda benar dalam anggapan Anda bahwa respons sinar-
hijau tidak sehalus apa yang telah diilhami kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini 
memungkinkan si entitas untuk menghargai kontribusinya terhadap kesadaran 
planet dengan kualitas keberadaannya, tanpa memperhatikan aktivitas atau 
perilaku yang mengharapkan hasil pada bidang yang ia cimpungi.  

42.8 PENANYA: Lalu mengapa kita memiliki masalah kelaparan ekstrem di, secara 
umum, di wilayah Afrika saat ini? Apakah ini . . . Adakah alasan metafisik 
untuk ini, atau apakah ini murni kejadian acak?  

RA: Saya Ra. Asumsi Anda sebelumnya adalah benar mengenai tindakan 
katalitik dari adanya kelaparan dan kesehatan yang buruk ini. Namun, itu 
adalah dalam kehendak bebas dari suatu entitas untuk menanggapi 
penderitaan orang lain ini, dan persembahan bahan makanan dan zat yang 
dibutuhkan adalah respons yang sesuai dalam kerangka belajar / pengajaran 
Anda saat ini yang melibatkan perasaan cinta yang tumbuh untuk, dan 
pelayanan kepada, diri lain.  

42.9 PENANYA: Apa perbedaan dalam hal aktivasi pusat energi antara orang yang 
menekan respons yang bermuatan emosi terhadap situasi yang bermuatan 
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emosi dengan orang yang (pusat energinya) seimbang yang oleh karena nya, ia 
benar-benar tidak akan terpengaruh oleh situasi yang penuh emosi itu?  

RA: Saya Ra. Kueri ini berisi asumsi yang salah. Untuk entitas yang benar-
benar seimbang, tidak ada situasi yang akan terpantik menjadi emosional. 
Dengan memahami ini, kita dapat mengatakan yang berikut:  

Penindasan emosi akan mendepolarisasi suatu entitas sejauh ia memilih untuk 
tidak menggunakan aksi katalitik ruang / waktu yang hadir secara spontan, 
sehingga meredupkan pusat energinya. Namun, ada beberapa polarisasi ke 
arah positif jika penyebab represi ini adalah karena mempertimbangkan orang 
lain.  

Entitas yang telah berurusan cukup lama dengan sebuah katalis, untuk supaya 
ia dapat merasakan katalis itu tetapi tidak merasa perlu untuk mengungkapkan 
reaksinya, ia itu belum seimbang tetapi tidak mengalami depolarisasi karena 
transparansi dari rangkaian pengalamannya itu. Dengan demikian 
peningkatan bertahap dalam kemampuannya untuk mengamati reaksi 
seseorang dan berguna untuk mengetahui dirinya akan membawa ia semakin 
dekat ke keseimbangan sejati. Kesabaran memang diminta dan disarankan, 
karena katalis sangatlah kuat pada bidang Anda, dan penggunaannya harus 
dihargai selama periode pembelajaran / pengajaran yang konsisten.  

42.10 PENANYA: Bagaimana seseorang bisa tahu sebenarnya kapan dia tidak 
tergoyahkan oleh situasi yang penuh emosi, dan kapan ia menekan aliran 
emosinya, atau apakah dia itu seimbang dan benar-benar tidak tergoyahkan?  

RA: Saya Ra. Kita telah bicarakan hal ini. Oleh karena itu, kami akan secara 
singkat menyatakan bahwa bagi entitas yang seimbang, tidak ada situasi yang 
memiliki muatan emosional, tetapi (yang ada) hanyalah situasi umum seperti 
yang lainnya di mana si entitas mengamati bisa atau tidak adanya peluang 
untuk melayani. Semakin dekat suatu entitas dengan sikap ini, semakin dekat 
suatu entitas dengan keseimbangan.  

Anda dapat mencatat bahwa kami tidak merekomendasikan untuk menekan 
atau merepresi reaksi terhadap suatu katalis kecuali reaksi tersebut akan 
menjadi batu sandungan yang tidak sesuai dengan Hukum Kesatuan untuk 
orang lain. Adalah jauh, jauh lebih baik untuk membiarkan pengalaman itu 
mengekspresikan diri agar entitas dapat menggunakan katalis ini dengan lebih 
penuh.  

42.11 PENANYA: Bagaimana seseorang dapat menilai pusat energi mana saja dalam 
dirinya yang telah diaktifkan dan tidak membutuhkan perhatian lebih lanjut, 
dan pusat energi mana yang belum diaktifkan dan yang membutuhkan 
perhatian segera?  
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RA: Saya Ra. Pikiran (yang muncul) pada satu entitas, perasaan atau 
emosinya, dan paling tidak dari semua perilakunya adalah rambu-rambu 
untuk pengajaran / pembelajaran diri sendiri. Dalam menganalisa 
pengalaman, seseorang dalam siklus diurnalnya dapat menilai apa yang 
dianggapnya sebagai pikiran, perilaku, perasaan, dan emosi yang tidak pantas.  

Dalam memeriksa aktivitas kompleks pikiran, tubuh, dan roh yang tidak tepat 
ini, entitas kemudian dapat menempatkan distorsi ini dalam sinar getaran 
yang tepat dan dengan demikian melihat di mana pekerjaan diperlukan.  

42.12 PENANYA: Dalam sesi terakhir Anda berkata, "Diri, jika ia sadar sampai 
tingkat yang cukup dalam mengenai cara kerja katalis puasa, dan juga teknik 
pemrograman, ia dapat, hanya melalui konsentrasi kehendak dan fakultas 
iman, menyebabkan pemrograman ulang tanpa analogi puasa, diet, atau 
analog disiplin kompleks tubuh lainnya. "  

Apa teknik pemrograman yang digunakan sang Diri Luhur untuk memastikan 
bahwa pelajaran yang diinginkan untuk dipelajari atau dicoba oleh dirinya 
dalam kepadatan ketiga di laboratorium inkarnasional kepadatan ketiga kami 
ini?  

RA: Saya Ra. Hanya ada satu teknik untuk menumbuhkan, atau memelihara 
kemauan dan iman ini, dan itu adalah fokus perhatian. Rentang perhatian 
orang-orang yang Anda panggil anak-anak dianggap pendek. Rentang 
perhatian spiritual dari sebagian besar masyarakat Anda adalah anak-anak itu 
tadi. Jadi itu merupakan masalah keinginan untuk dapat mengumpulkan 
perhatian seseorang dan mempertahankannya pada pemrograman yang 
diinginkan.  

Ini, ketika dilanjutkan, akan memperkuat kemauan. Seluruh kegiatan hanya 
dapat terjadi ketika ada keyakinan bahwa hasil dari disiplin ini adalah mugkin.  

42.13 PENANYA: Bisakah Anda menyebutkan beberapa latihan untuk membantu 
meningkatkan rentang perhatian ini?  

RA: Saya Ra. Latihan-latihan semacam itu biasa dilakukan di antara banyak 
tradisi mistik entitas Anda. Visualisasi bentuk dan warna yang memiliki 
kualitas inspirasi pribadi bagi meditator adalah jantung dari apa yang Anda 
sebut aspek religius dari visualisasi semacam ini.  

Visualisasi bentuk dan warna sederhana yang tidak memiliki kualitas inspirasi 
bawaan bagi satu entitas merupakan dasar bagi apa yang Anda sebut tradisi 
magis Anda.  

Apakah Anda membayangkan sebuah mawar atau lingkaran itu tidak penting. 
Namun, disarankan bahwa satu atau jalur lain menuju visualisasi dipilih untuk 
melaksanakan fakultas ini. Ini disebabkan oleh pengaturan yang hati-hati dari 
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bentuk dan warna yang telah digambarkan sebagai visualisasi oleh mereka yang 
mendalami tradisi magis.  

42.14 PENANYA: Ketika muda saya dilatih dalam ilmu teknik yang mencakup 
perlunya visualisasi tiga dimensi dalam proses desain. Apakah ini akan 
membantu sebagai dasar mengenai jenis visualisasi yang Anda bicarakan, atau 
apakah itu tidak berarti apa apa?  

RA: Saya Ra. Bagi Anda, si penanya, pengalaman ini sangat berharga. Untuk 
entitas yang kurang peka itu tidak akan mendapatkan peningkatan energi 
konsentrat yang tepat.  

42.15 PENANYA: Maka entitas yang kurang peka harus menggunakan— Apa yang 
harus dia gunakan untuk mendapatkan energi yang tepat?  

RA: Saya Ra. Pada individu yang kurang peka, pemilihan gambar-gambar 
yang menginspirasi secara pribadi itu tepat, apakah inspirasi ini dari sebuah 
bunga mawar yang melambangkan keindahan sempurna, salib yang 
melambangkan pengorbanan sempurna, Sang Buddha, yang melambangkan 
Kesatuan dari Semuanya, atau apapun dapat menginspirasi si individu itu.  

42.16 PENANYA: Saya punya satu pengalaman dalam meditasi (yang saya bicarakan 
sebelumnya)2, yang sangat mendalam, sekitar dua puluh tahun yang lalu, 
sedikit kurang. Disiplin apa yang paling dapat diterapkan untuk menciptakan 
kembali situasi ini dan jenis pengalaman ini?  

RA: Saya Ra. Pengalaman Anda sebaiknya didekati dari sudut seremonial 
magis. Namun, seorang pengembara atau adept akan memiliki potensi yang 
jauh lebih besar untuk jenis pengalaman yang, seperti Anda analisis secara 
pasti itu, merupakan salah satu dari pola dasar, yang dimiliki seseorang dengan 
akar kesadaran kosmik.  

42.17 PENANYA: Apakah itu terkait dengan Golden Dawn dalam seremonial 
magisnya?  

RA: Saya Ra. Hubungan itu kongruensi.  

42.18 PENANYA: Kemudian dalam upaya mereproduksi pengalaman ini, bisakah 
saya kemudian mengikuti praktik-praktik Ordo Golden Dawn ini untuk 
mereproduksi ini?  

RA: Saya Ra. Untuk mencoba mereproduksi inisiator dari pengalaman ini itu 
dengan bergerak mundur, demikian harus kami katakan. Namun, praktik 
bentuk layanan untuk orang lain ini, sesuai, dalam kasus Anda, selayaknya 
dilakukan dengan rekan Anda. Ini tidak baik untuk entitas yang terpolarisasi 
positif untuk bekerja sendiri-sendiri. Alasannya jelas.  

                                                
2 Dalam 34.3.  
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42.19 PENANYA: Jadi pengalaman ini adalah bentuk inisiasi? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Iya benar.  

42.20 PENANYA: Terima kasih. Menggunakan hubungan mengajar / belajar orang 
tua dengan anaknya, jenis tindakan apa yang akan menunjukkan aktivasi 
masing-masing pusat energi secara berurutan dari merah hingga ungu?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari sesi ini.  

Tiap entitas, baik anak atau dewasa, seperti Anda menyebutnya, bukan 
instrumenlah yang harus dimainkan. Perangkat pengajaran / pembelajaran 
yang tepat dari orang tua ke anak adalah keterbukaan hati dari orang tua dan 
penerimaan total terhadap keberadaan sang anak. Ini akan mencakup materi 
apa pun yang dibawa entitas anak ke dalam pengalaman hidup di pesawat ini.  

Ada dua hal yang sangat penting dalam hubungan ini selain penerimaan dasar 
anak oleh orang tua.  

Pertama, pengalaman apa pun yang digunakan orang tua untuk menyembah 
dan mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta Yang Tak Terbatas harus, jika 
mungkin, dibagikan dengan entitas anak setiap hari, seperti yang akan Anda 
katakan.  

Kedua, welas asih orang tua kepada anak mungkin saja dilunakkan dengan 
pemahaman bahwa entitas anak harus mempelajari bias layanan kepada orang 
lain atau layanan kepada diri sendiri dari orang tua lain. Inilah alasan mengapa 
beberapa disiplin adalah sesuai dan tepat dalam proses pengajaran / 
pembelajaran. Ini tidak berlaku untuk aktivasi satu pusat energi mana pun, 
karena setiap entitas adalah unik, dan setiap hubungan dengan diri sendiri dan 
orang lain memiliki keunikan ganda. Pedoman yang diberikan hanya bersifat 
umum karena alasan ini.  

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kita meninggalkan instrumen ini?  

42.21 PENANYA: Jika ini tidak cukup singkat, jangan repot-repot menjawabnya. 
Tetapi pertama-tama, saya hanya ingin tahu apakah bagian-bagian tertentu 
selalu dihilangkan — bagian yang selalu sama yang dihilangkan — dalam 
mutilasi ternak, dan apakah itu terkait dengan pusat-pusat energi, dan 
mengapa bagian-bagian ini, bagian-bagian khusus ini yang dihilangkan. Tetapi 
jika itu meminta jawaban yang terlalu panjang, saya hanya akan bertanya 
apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman 
atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Akan lebih baik menanggapi pertanyaan ini di sesi lain. 
Instrumennya bagus.  
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Saya Ra. Saya meninggalkan Anda, teman-teman saya, dalam cinta dan cahaya 
Pencipta Tanpa Batas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian dari Sang Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 43  
24 MARET 1981  

43.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas.  

Sebelum kita berkomunikasi mungkin kami ingin meminta penyesuaian, 
tanpa menyentuh kompleks tubuh fisik instrumen ini, mengenai sesuatu yang 
menekan kepala si instrumen. Ini menyebabkan beberapa gangguan pada 
kontak kami.  

43.1 PENANYA: Apakah itu bantal atau yang lainnya? Apakah Anda . . . Apakah 
yang Anda maksud adalah bantal di bawah leher?  

RA: Saya Ra. Ada garis gangguan yang melintasi mahkota kepalanya.  

43.2 PENANYA: Apakah ini? [Penanya menemukan lipatan dua inci pada seprai 
tiga inci di atas kepala instrumen lalu membuatnya rata.] Begitukah?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Harap tambah jarak dari mahkota kepala.  

43.3 PENANYA: [Kerutan pada seprai dihaluskan sepanjang lembaran di sebelah 
kepala instrumen.] Apakah itu memuaskan?  

RA: Saya Ra. Iya.  

43.4 PENANYA: Maaf saya tidak menyadari hal itu.  

RA: Kami berkomunikasi sekarang.  

43.5 PENANYA: Saya hanya akan mencoba mengambil pertanyaan terakhir yang 
tersisa dari sesi terakhir, jika Anda bisa menjawabnya. Saya tidak tahu apakah 
itu penting, tetapi hanya terpikir oleh saya bahwa bagian-bagian yang dilepas 
dalam mutilasi ternak adalah sama setiap waktu, dan saya hanya bertanya-
tanya apakah ini terkait dengan pusat-pusat energi, dan mengapa itu penting 
begitu?  

RA: Saya Ra. Ini pada dasarnya benar jika Anda dapat memahami bahwa ada 
hubungan antara pusat energi dan berbagai bentuk pemikiran. Jadi ketakutan 
akan kesadaran massa menciptakan iklim yang berkonsentrasi pada 
pengangkatan bagian-bagian tubuh yang melambangkan bidang-bidang yang 
menjadi perhatian atau pusat ketakutan dalam kesadaran massa.  

43.6 PENANYA: Apakah Anda mengatakan, bahwa, bagian-bagian yang 
dihilangkan ini terkait dengan kesadaran massa manusia kepadatan ketiga di 
planet ini, dan ketakutan ini digunakan dengan berbagai cara oleh entitas 
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kepadatan kedua , atau — saya koreksi, entitas bentuk-pikiran dari yang 
melakukan mutilasi?  

RA: Saya Ra. Ini benar seperti yang disebutkan terakhir. Entitas bentuk-
pikiran itu diperkuat dengan rasa takut; dengan demikian mereka dapat 
melakukan kerusakan yang tepat sesuai dengan sistem simbologi. Jenis 
kepadatan kedua lainnya yang Anda bicarakan membutuhkan, apa yang Anda 
sebut, darah.  

43.7 PENANYA: Jenis-jenis kepadatan kedua ini membutuhkan darah untuk tetap 
berada secara fisik? Apakah mereka masuk dan keluar dari kepadatan fisik kita 
dari salah satu dimensi astral?  

RA: Saya Ra. Entitas-entitas ini, harus kami katakan, adalah makhluk dari 
kelompok Orion. Mereka tidak ada di alam astral, seperti halnya bentuk-
bentuk pikiran, tetapi mereka menunggu di permukaan bumi. Kami, seperti 
biasa, mengingatkan Anda bahwa menjadi kesan kami bahwa jenis informasi 
seperti ini tidaklah penting.  

43.8 PENANYA: Saya setuju dengan Anda dengan sepenuh hati, tapi kadang-
kadang saya bingung, sebelum memasuki suatu topik, untuk mengetahui 
apakah itu akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik. Ini sepertinya 
terkait, entah bagaimana, dengan pusat energi yang kita bicarakan.  

Saya akan membuat pernyataan dan meminta Anda mengomentari 
kebenarannya. Pernyataannya adalah:  

Ketika cahaya Sang Pencipta dipecah atau dibagi menjadi warna-warna dan 
pusat-pusat energi untuk menjalani pengalaman, maka untuk bersatu kembali 
dengan Sang Pencipta, pusat-pusat energi ini harus seimbang sama persis 
dengan cahaya yang dipisah seperti awalnya berasal dari Sang Pencipta. 
Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Untuk memberikan pertanyaan ini jawaban sederhana hampir 
tidak mungkin.  

Kami akan menyederhanakan dengan berkonsentrasi pada apa yang kami 
anggap sebagai ide sentral dari apa yang Anda selidiki. Kami telah, berkali-kali 
sekarang, berbicara tentang pentingnya relatifitas akan penyeimbangan sebagai 
lawan dari relatifitas akan tidak pentingnya aktivasi maksimal setiap pusat 
energi.1 Alasannya adalah seperti yang Anda telah ringkas dengan benar 
sebelumnya.  

Demikianlah, sebuah entitas akan menjadi prihatin, apakah ia berkemampuan 
untuk dipanen pada jalur positif, lalu melakukan pengaturan berbagai pusat 

                                                
1 Disampaikan dalam 29.27, 40.4, dan 41.19. 
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energinya dalam pengalamannya. Dengan demikian, entitas yang paling rapuh 
bisa jadi lebih seimbang daripada entitas yang energi dan aktivitasnya sangat 
ekstrim dalam melayani orang lain, itu karena sifat pilih-pilihnyalah yang 
membuat kekuatan kehendaknya terfokus pada penggunaan pengalaman 
dalam mengenal dirinya. Kepadatan di luar milik Anda saat ini memberikan 
kepada individu yang keseimbangannya minimal, banyak waktu / ruang dan 
ruang / waktu untuk terus menyempurnakan keseimbangan batin ini.  

43.9 PENANYA: Dalam kepadatan berikutnya, atau. . . pada kepadatan keempat, 
apakah katalis sakit fisik digunakan sebagai mekanisme untuk penyeimbangan 
pengalaman?  

RA: Saya Ra. Penggunaan sakit fisik sangat minim, akan hanya ada 
hubungannya dengan akhir inkarnasi kepadatan keempat. Rasa sakit fisik ini 
tidak akan dianggap cukup parah untuk diobati, harus kami katakan, dalam 
kepadatan ketiga. Katalis nyeri mental dan spiritual digunakan dalam 
kepadatan keempat.  

43.10 PENANYA: Mengapa sakit fisik menjadi bagian dari akhir di kepadatan 
keempat?  

RA: Saya Ra. Anda akan menyebut jenis ini sebagai sakit karena keletihan.  

43.11 PENANYA: Apa itu— Dapatkah Anda bahkan menyatakan umur rata-rata 
dalam kepadatan keempat inkarnasi ruang / waktu?  

RA: Saya Ra. Inkarnasi ruang / waktu yang khas dari kepadatan keempat yang 
harmonis adalah sekitar 90.000 tahun Anda sebagaimana ukuran waktu Anda.  

43.12 PENANYA: Lalu, apakah ada waktu / ruang— Apakah ada beberapa kali 
inkarnasi dalam kepadatan keempat dengan pengalaman waktu / ruang 
diantara inkarnasi?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

43.13 PENANYA: Berapa lama satu siklus pengalaman berlangsung dalam 
kepadatan keempat, menurut ukuran tahunan kami?  

RA: Satu siklus pengalaman adalah sekitar 30 juta tahun Anda jika entitasnya 
tidak mampu dipanen lebih awal. Ada dalam kepadatan ini panen yang 
sepenuhnya berfungsi dari kesiapan kompleks ingatan sosialnya. Itu tidak 
terstruktur seperti milik pribadi Anda sendiri, karena ia berurusan dengan 
distorsi yang lebih transparan dari Sang Maha Pencipta atas Ciptaan yang 
Terbatas dan yang Maha esa.  

43.14 PENANYA: Maka perbedaan besar dalam kemampuan terpanen antara 
kepadatan ketiga dan keempat adalah bahwa pada akhir kepadatan ketiga para 
individu akan dipanen berdasarkan fungsi dari sinar violet individu, tetapi 
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dalam kepadatan keempat, apakah itu setara dengan sinar violet seluruh 
kompleks memori sosial yang memang harus dipanen untuk pergi ke 
kepadatan kelima?  

RA: Saya Ra. Ini benar meskipun dalam kepadatan kelima entitas dapat 
memilih untuk belajar sebagai kompleks memori sosial atau sebagai kompleks 
pikiran / tubuh / roh, dan dapat beralih ke kepadatan keenam dalam kondisi 
ini, karena kepadatan kebijaksanaan adalah kepadatan yang sangat bebas, 
sedangkan pelajaran dari kasih sayang yang mengarah pada kebijaksanaan 
harus ada hubungannya dengan diri sendiri.  

43.15 PENANYA: Lalu apakah panen keenam benar-benar dalam kompleks memori 
sosial karena, sekali lagi, kita memiliki welas asih yang dicampur kembali 
dengan menggunakan kebijaksanaan?  

RA: Saya Ra. Ini benar sekali.  

43.16 PENANYA: Kita tahu bahwa kendaraan fisik dalam kepadatan keempat yang 
digunakan selama ruang / waktu, saya berasumsi, sangat mirip dengan yang 
sekarang kita gunakan dalam kepadatan ketiga ini. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Unsur kimia yang digunakan tidak sama. Namun, 
penampilannya mirip.  

43.17 PENANYA: Apakah perlu makan makanan dalam kepadatan keempat?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

43.18 PENANYA: Mekanismenya, harus kami katakan, katalis sosial karena 
kebutuhan untuk memberi makan tubuh kemudian aktif dalam kepadatan 
keempat. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Kepadatan keempat adalah keinginan untuk melayani, 
dan persiapan bahan makanannya sangat sederhana karena peningkatan 
persekutuan antara entitas dan bahan makanan hidup. Oleh karena itu, ini 
bukan katalis yang signifikan tetapi lebih merupakan prasyarat sederhana dari 
satu pengalaman ruang / waktu. Katalis yang terlibat adalah kebutuhan untuk 
menelan bahan makanan. Ini tidak dianggap penting oleh entitas kepadatan 
keempat, dan karenanya, membantu dalam pengajaran / pembelajaran 
kesabaran.  

43.19 PENANYA: Bisakah Anda mengembangkan sedikit tentang bagaimana itu 
membantu dalam pengajaran / pembelajaran kesabaran?  

RA: Saya Ra. Untuk menghentikan fungsi layanan kepada orang lain cukup 
lama untuk menelan bahan makanan adalah untuk memohon kesabaran.  

43.20 PENANYA: Saya menduga bahwa akan menjadi bukan suatu keperluan untuk 
mencerna makanan dalam kepadatan kelima. Apakah ini benar?  
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RA: Saya Ra. Ini salah. Bagaimanapun, kendaraan tetap membutuhkan 
makanan yang dapat disiapkan dengan pikiran.  

43.21 PENANYA: Jenis makanan apa ini?  

RA: Saya Ra. Anda akan menyebutnya nektar makanan, atau ambrosia, atau 
kaldu warna putih keemasan.  

43.22 PENANYA: Apa tujuan menelan makanan dalam kepadatan kelima?  

RA: Saya Ra. Ini adalah poin yang agak sentral. Tujuan ruang / waktu adalah 
peningkatan aksi katalitik yang sesuai dengan kepadatannya. Salah satu 
prasyarat berada dalam keberadaan ruang / waktu adalah beberapa bentuk 
kompleks tubuh. Kompleks tubuh seperti itu harus diisi dengan bahan bakar.  

43.23 PENANYA: Kemudian, ada— Dalam kepadatan ketiga pengisian bahan bakar 
kompleks tubuh kami tidak hanya sekadar bahan bakar kompleks tubuh tetapi 
juga memberi kita kesempatan untuk belajar akan layanan. Dalam kepadatan 
keempat itu tidak hanya menjadi bahan bakar kompleks tubuh saja tetapi juga 
memberi kita kesempatan untuk belajar kesabaran. Dalam kepadatan kelima, 
bahan bakar ini diperlukan, tetapi apakah itu juga berfungsi sebagai bahan 
ajar?  

RA: Saya Ra. Dalam kepadatan kelima itu adalah kenyamanan, bagi mereka 
yang berpikiran sama akan berkumpul untuk berbagi kaldu ini, sehingga 
menjadi satu dalam terang dan kebijaksanaan sambil menyatukan hati dan 
tangan mereka dalam suatu aktivitas fisik. Jadi dalam kepadatan ini menjadi ia 
menjadi pelipur lara daripada menjadi katalis untuk belajar.  

43.24 PENANYA: Saya hanya mencoba melacak, Anda dapat katakan, evolusi 
katalis ini yang kemudian, seperti yang Anda katakan, berubah dalam 
kepadatan kelima. Saya mungkin juga telah menyelesaikan ini dan akan 
bertanya apakah ada makanan dalam kepadatan keenam?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Namun, sifat dari makanan ini adalah cahaya dan 
tidak mungkin untuk dijelaskan kepada Anda dengan cara yang berarti dengan 
maksud sesuai dorongan permintaan Anda.  

43.25 PENANYA: Dalam kepadatan keempat di planet ini, setelah kita sepenuhnya 
ditransisikan dan panen selesai, makhluk kepadatan keempat akan menjelma 
di permukaan planet ini seperti yang kita kenal sekarang, di permukaan ini. 
Apakah itu benar?  

RA: Saya Ra. Probabilitas / kemungkinan vortisitas menunjukkan ini 
kemungkinannya besar.  

43.26 PENANYA: Lalu akankah pada saat itu ada makhluk kepadatan kelima dan / 
atau kepadatan keenam yang ada di permukaan planet ini?  
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RA: Saya Ra. Bukan untuk waktu yang lama sesuai dengan ukuran waktu 
Anda karena makhluk berkepadatan empat perlu menghabiskan ruang belajar 
/ mengajar mereka dengan entitas kepadatan mereka sendiri.  

43.27 PENANYA: Maka pada dasarnya apa yang Anda katakan adalah bahwa pada 
titik itu ajaran makhluk berkepadatan kelima atau keenam tidak akan terlalu 
dipahami dengan baik oleh kepadatan keempat, entitas kepadatan keempat 
yang baru?  

RA: Saya Ra. Apakah Anda ingin menanyakan kami tentang hal ini?  

43.28 PENANYA: Saya kira saya tidak menyatakannya dengan benar. Benarkah 
makhluk berkepadatan keempat, makhluk berkepadatan empat baru perlu 
berevolusi dalam pemikiran mereka untuk mencapai titik di mana pelajaran 
dengan kepadatan kelima akan bernilai?  

RA: Saya Ra. Kami memahami tujuan permintaan Anda. Meskipun benar 
bahwa ketika makhluk-makhluk kepadatan keempat berkembang, mereka 
semakin membutuhkan ajaran-ajaran kepadatan lainnya, juga benar bahwa 
seperti halnya kami berbicara kepada Anda karena pemanggilan tersebut, maka 
informasi yang dipanggil akan selalu tersedia. Sederhananya makhluk dengan 
kepadatan kelima tidak akan hidup di permukaan bola planet Anda sampai 
planet ini mencapai tingkat getaran kepadatan kelima.  

43.29 PENANYA: Saya bertanya-tanya, kemudian, apakah mekanisme mengajar / 
belajarnya adalah sama, secara relatif, dalam kepadatan keempat. Dari apa 
yang Anda katakan, tampaknya perlu untuk pertama melakukan panggilan 
untuk mengajar / belajar dari kepadatan kelima untuk diberikan kepada 
keempat, sama seperti panggilan yang harus ada di sini sebelum pelajaran 
kepadatan keempat diberikan ke ketiga. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Kueri ini salah arah, karena pengalaman dalam kepadatan 
keempat secara empatik tidak sama dengan pengalaman kepadatan ketiga. 
Namun, memang benar bahwa mekanisme panggilan yang sama 
memengaruhi informasi yang diterima dengan cara yang sesuai dengan 
kehendak bebas.  

Anda dapat mengajukan satu pertanyaan lengkap lagi di tempat kerja ini.  

43.30 PENANYA: Anda menyatakan bahwa kunci untuk memperkuat kehendak 
adalah konsentrasi. Dapatkah Anda memberi tahu saya betapa pentingnya alat 
bantu berikut ini untuk konsentrasi? Saya telah membuat daftar: keheningan, 
kontrol suhu, kenyamanan tubuh, penyaringan sebagaimana dalam Faraday 
Cage yang akan menyaring radiasi elektromagnetik, penyaringan cahaya 
tampak, dan wewangian yang konstan seperti penggunaan dupa untuk 
memperkuat konsentrasi dalam meditasi.  
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Dengan kata lain, tipe situasi yang terisolasi. Anda menyebutkan bahwa ini 
merupakan salah satu fungsi dari piramida.  

RA: Saya Ra. Analogi kompleks tubuh dengan aktivitas kompleks pikiran dan 
roh telah dibahas sebelumnya.2 Anda dapat mempertimbangkan semua 
bantuan yang disebutkan di atas sebagai bantuan untuk stimulasi yang, pada 
kenyataannya, membantu konsentrasi — yang menjadi kehendak entitas. 
Kehendak bebas ini dapat difokuskan pada objek atau tujuan apa pun.  

43.31 PENANYA: Saya benar-benar mencoba untuk mengetahui apakah akan 
sangat penting untuk membangun tempat yang lebih baik untuk meditasi 
kita. Kami memiliki gangguan-gangguan di sini dari jenis-jenis yang saya 
sebutkan, dan saya tahu bahwa itu adalah kehendak bebas total kami untuk 
menentukan apakah kami membangun ini atau tidak, tetapi saya hanya 
mencoba untuk memahami prinsip-prinsipnya. Sebagai contoh, Faraday Cage 
akan menjadi konstruksi yang cukup besar, dan saya bertanya-tanya apakah itu 
akan bernilai nyata?  

RA: Saya Ra. Tanpa melanggar kehendak bebas, kami merasa mungkin untuk 
menyatakan bahwa Faraday Cage dan tangki isolasi adalah bersifat sekedar 
gadget atau alat bantu.  

Mengelilingi diri dalam suasana sylvan, terlepas dari gangguan, sebuah tempat 
kerja yang tidak digunakan untuk tujuan lain, di mana Anda dan rekan Anda 
sepakat untuk mengesampingkan semua tujuan kecuali tujuan pencarian 
meditatif kepada Sang Pencipta Tanpa Batas adalah, harus kami katakan, 
bukan bersifat alat bantu tetapi merupakan pemanfaat hasil penciptaan Sang 
Pencipta akan cinta kepadatan kedua dan dalam cinta dan dukungan dari diri 
lain.  

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum pekerjaan ini selesai?  

43.32 PENANYA: Saya hanya akan bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan 
untuk membuat instrumen lebih nyaman atau untuk meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Saya meninggalkan Anda dalam cinta 
dan cahaya dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, 
bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian dari Sang Pencipta Yang Tak 
Terbatas. Adonai.  

                                                
2 Dibahas sebelumnya dalam 40.14 dan 41.21–22.  



 

SESI 44  
28 MARET 1981  

44.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

44.1 PENANYA: Instrumen ini memiliki beberapa pertanyaan mengenai 
vitalitasnya. Kami mengalami kesulitan menaksirnya. Apakah mungkin bagi 
Anda untuk mengomentari ini?  

RA: Saya Ra. Kami memindai instrumen ini dan menemukan bahwa kami 
dapat menjawab tanpa melanggar (hukum) dikarenakan keputusan si 
instrumen ini untuk ikut pada hal yang diperkirakan paling memungkinkan 
dibanding dengan hal yang paling diinginkan.  

Kami terkejut bahwa kita telah dapat mempertahankan kontak secara teratur 
meski terjadi selama periode yang sangat intens diganggu dan dipengaruhi 
secara negatif ini. Transfer energi seksual telah, dalam beberapa sesi, memberi 
instrumen ini sumber daya tambahan. Hanya saja, ini tidak demikian pada sesi 
ini dan, oleh karena itu, aspek kehendak instrumen ini telah menggerakkan 
kompleks tubuhnya. Instrumen ini tidak menilai apa-apa tentang layanan ini. 
Fakultas kehendak, meskipun diakui sebagai yang paling sentral dan berharga, 
namun dalam aplikasi ini dapat menyebabkan distorsi yang serius dalam 
kompleks tubuh instrumen.  

Ijinkan kami menambahkan catatan bahwa kemartiran belum tentu 
membantu. Kami meminta instrumen ini untuk memeriksa pemikiran-
pemikiran seperti ini, menilai, dan membedakan kemungkinan kebenarannya; 
dan jika dianggap benar, kami menyarankan instrumen ini untuk 
menyerahkan kekuatan penilaian kepada kelompok pendukung yang minatnya 
jauh lebih seimbang daripada instrumen ini. Biarkan keputusan dibuat tanpa 
ada ekspektasi atau keterikatan pada hasilnya. Harapan kami, dapat kami 
katakan, untuk dapat melakukan kontak dalam jangka panjang melalui 
instrumen ini bergantung pada kemampuannya yang matang untuk melayani 
orang lain, yaitu dengan menerima bantuan mereka dan dengan demikian ia 
tetap menjadi instrumen yang layak.  

Ijinkan kami berterima kasih kepada si penanya karena telah mengizinkan 
kami berbicara sampai pada titik ini, karena kami sadar akan penyimpangan 
yang ada pada seseorang yang kehendaknya untuk melayani tidak diatur oleh 
pengetahuan tentang keterbatasan distorsi kompleks-jasmani.  
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44.2 PENANYA: Bisakah Anda menghentikan kontak ini begitu itu perlu karena 
kami tidak mengetahui tingkat vitalitas instrumen saat ini?  

RA: Saya Ra. Dalam cara Anda berbicara, tangan kami, sampai batas tertentu, 
terikat. Instrumen ini telah menggunakan cadangan (tenaga) dalamnya yang 
dibeli dengan harga mahal. Karena itu, kami mendapat kehormatan / tugas 
menggunakan energi ini sebaik kemampuan kami. Ketika itu menjadi rendah 
kita pasti akan, seperti biasa, menyatakan kebutuhan untuk mengakhiri sesi. 
Satu-satunya cara untuk menghindari layanan berbagi ini sama sekali adalah 
dengan menahan diri untuk tidak melanjutkan pekerjaan ini. Ini adalah 
dilema.  

44.3 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya nada apa yang saya dengar di 
telinga kiri saya ketika Anda memulai komunikasi Anda?  

RA: Saya Ra. Ini adalah sinyal yang berorientasi negatif.  

44.4 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana saya akan 
mendengar sinyal yang berorientasi positif?  

RA: Saya Ra. Ada dua jenis sinyal positif. Pertama, di lokasi telinga kanan 
sinyal menunjukkan tanda bahwa Anda diberi pesan tanpa kata yang 
mengatakan, "Dengar. Waspadai.” Tanda positif lainnya adalah nada di atas 
kepala yang merupakan konfirmasi seimbang dari suatu pikiran.  

44.5 PENANYA: Apakah ada sinyal berorientasi negatif lain yang saya dapatkan?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Anda dapat menerima bentuk pikiran, bentuk kata, 
dan visi. Namun, Anda sepertinya bisa melakukan pembedaannya.  

44.6 PENANYA: Apakah ada alasan mengapa saya terbuka terhadap sinyal-sinyal 
yang bersifat negatif?  

RA: Saya Ra. Bukankah kamu juga adalah mencakup semuanya?  

44.7 PENANYA: Saya pikir itu mungkin ide yang baik jika kita mengakhiri kontak 
ini untuk memungkinkan instrumen mendapatkan lebih banyak energi yang 
diperlukan sebelum melanjutkan. Ini keputusan saya saat ini. Saya ingin sekali 
melanjutkan kontak, tetapi bagi saya, walaupun saya tidak bisa mengatakan 
tingkat vitalitas instrumennya, instrumen itu tidak boleh menghabiskan energi 
lagi.  

RA: Saya Ra. Kami menanggapi permintaan yang tidak ditanyakan. 
Bagaimanapun, itu yang paling menonjol, dan karena itu kami mohon maaf 
kepada Anda atas pelanggaran ini. Energi telah hilang bagi si instrumen, yang 
didedikasikan untuk tujuan ini saja. Anda dapat melakukan apa pun yang 
Anda mau, tetapi ini adalah sifat dari persiapan instrumen untuk kontak ini 
dan merupakan satu-satunya alasan kami untuk dapat menggunakannya.  
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44.8 PENANYA: Saya tidak yakin saya mengerti Anda sepenuhnya. Bisakah Anda 

mengatakan itu dengan cara yang sedikit berbeda? Bisakah Anda menjelaskan 
lebih lengkap?  

RA: Saya Ra. Anda masing-masing dalam pekerjaan ini telah secara sadar 
mendedikasikan keberadaan kalian yang sekarang dialami untuk melayani 
orang lain. Instrumen ini telah menyempurnakan pengabdian ini melalui 
pengalaman panjang melalui layanan penyaluran, seperti yang Anda sebut, 
filsafat Konfederasi, seperti yang Anda katakan. Jadi ketika kami pertama kali 
menghubungi instrumen ini, ia telah menawarkan keberadaannya, tidak hanya 
untuk melayani orang lain, tetapi juga melayani dengan komunikasi seperti 
ini.  

Ketika kontak ini berkembang, dedikasi makhluk ini telah menjadi sangat 
spesifik. Jadi, sekali energi vital telah dikhususkan oleh instrumen untuk 
komunikasi kami, bahkan jika kerja ini tidak terjadi sekalipun, energi vital ini 
akan tetap hilang dalam aktifitas keseharian instrumen tersebut. Dengan 
demikian, kami ingin menunjukkan pentingnya untuk membebaskan 
instrumen ini dari proses penentuan waktu kerja, karena jika instrumen 
menginginkan kontak ini, energinya akan terkumpulkan dan dengan demikian 
bisa hilang termakan aktifitas yang bertujuan biasa atau duniawi.  

44.9 PENANYA: Dalam kali ini, karena energinya sudah hilang, kita mungkin 
melanjutkan sesi ini, dan kita harus sangat hati-hati memantau instrumen dan 
menjadi satu-satunya penilai ketika sesi harus berlanjut. Apakah saya benar?  

RA: Saya Ra. Ini sangat benar. Tekad instrumen ini untuk melanjutkan 
kontak selama periode ini telah memperpanjang periode rendah energi.  

44.10 PENANYA: Ini sangat jelas bagi kami. Terima kasih.  

Masing-masing dari kita mendapatkan sinyal-sinya dan mimpi. Saya telah 
menyadari komunikasi clairaudient setidaknya sekali ketika bangun. Dapatkah 
Anda menyarankan sebuah metode di mana kita dapat, harus saya katakan, 
membatalkan pengaruh pengaruh yang tidak kita inginkan dari sumber yang 
negatif?  

RA: Saya Ra. Ada berbagai metode. Kami akan menawarkan cara yang paling 
mudah atau sederhana. Dengan berbagi kontak yang sulit ini dengan diri lain 
yang terkait dalam pekerjaan ini dan dengan bermeditasi dalam cinta yang 
ditujukan kepada para pengirim sinyal tersebut dan juga cahaya bagi diri 
sendiri dan diri lain adalah cara yang paling jitu untuk meniadakan efek dari 
kejadian seperti itu. (Sebaliknya), dengan menekan pengalaman-pengalaman 
seperti ini dengan menggunakan intelektualitas atau disiplin kehendak malah 
dapat mengundang perpanjangan dari efek-efek tersebut. Maka, jauh lebih 
baik untuk berbagi pengalaman seperti itu dengan penuh kepercayaan dan 
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bergabung dengan hati dan jiwa-jiwa dalam cinta dan cahaya dengan kasih 
sayang bagi si pengirim dan menjadi pelindung untuk diri sendiri.  

44.11 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya sumber mimpi instrumen pagi 
ini yang ia ceritakan kepada saya segera setelah ia bangun?  

RA: Saya Ra. Perasaan mimpi itu, harus kami katakan, dipengaruhi Orion. 
Selimut mimpi lebih banyak mengungkapkan pola simbolisme yang asosiatif 
dengan bawah sadar instrumen.  

44.12 PENANYA: Dalam meditasi beberapa tahun yang lalu lengan saya mulai 
bersinar, bergerak dengan cepat tanpa sadar. Apakah itu?  

RA: Saya Ra. Fenomena itu merupakan analogi yang tersedia bagi Anda dari 
Diri Luhur Anda. Analoginya adalah bahwa makhluk yang Anda perankan 
tidak dipahami oleh, fisikawan, ilmuwan, atau dokter.  

44.13 PENANYA: Apa yang saya coba sampaikan dalam sesi ini adalah praktik apa 
yang mungkin dapat kami lakukan untuk merevitalisasi instrumen ini dengan 
baik, karena ini akan diperlukan untuk melakukan semua hal yang diperlukan 
untuk mempertahankan kontak ini. Bisakah Anda memberi tahu kami hal 
terbaik apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan vitalitas instrumen 
dalam kontak ini?  

RA: Saya Ra. Pengalaman Anda merupakan fungsi dari kemampuan Anda 
untuk menghubungi kecerdasan tak terbatas. Oleh karena itu, tidak ada kaitan 
langsung dengan energi vital instrumen ini.  

Kami telah berbicara sebelumnya tentang hal-hal yang membantu instrumen 
ini dalam hal energi vital: kepekaan terhadap keindahan, nyanyian musik suci, 
meditasi dan ibadah, untuk saling berbagi antar diri dalam cinta yang 
diberikan secara bebas, baik dalam sosial maupun hubungan seksual. Hal-hal 
ini akan bekerja secara langsung pada vitalitas. Instrumen ini memiliki distorsi 
terhadap apresiasi terhadap berbagai pengalaman. Ini, dengan cara yang tidak 
langsung, membantu vitalitasnya.  

44.14 PENANYA: Saya sedang melihat diagram kemajuan praktik magis mulai dari 
Malkuth dan berakhir di Kether. Saya bertanya-tanya apakah ini 
berkorespondendsi dengan warna, atau kepadatan, dengan Malkuth sebagai 
satu, Yesod sebagai dua, Hod dan Netzach menjadi tiga, Tiphareth empat, dan 
seterusnya. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini pada dasarnya salah, meskipun Anda berada di jalur 
pemikiran yang benar. Masing-masing stasiun memiliki bilangan kompleks 
dan naungan pusat energi serta beberapa bagian dalam berbagai 
keseimbangan; semakin rendah, tengah, tinggi, dan total keseluruhan. Jadi ada 
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warna yang kompleks, atau sinar, dan kompleks pengisian ulang daya, jika 
Anda mau, di setiap stasiun.  

44.15 PENANYA: Nah, apakah jalur sebelah kiri ini lebih mewakili jalur layanan-
ke-diri sendiri, dan jalur kanan-jalan layanan ke orang lain?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari sesi ini.  

Ini salah. Stasiun-stasiun ini adalah bentuk hubungan. Setiap jalur akan 
menawarkan hubungan-hubungan ini. Niat praktisi dalam bekerja dengan 
konsep-konsep kuat ini yang akan menentukan polaritas kerjanya. Alat 
tetaplah alat.  

44.16 PENANYA: Sebagai pertanyaan penutup saya hanya akan bertanya apakah 
mungkin, maka, untuk Ipsissimus memiliki polaritas positif atau negatif, atau 
haruskah dia bukan?  

RA: Saya Ra. Kami akan menanggapi arti dari istilah ini dalam arti khusus. 
Ipsissimus adalah orang yang telah menguasai Pohon Kehidupan (The Tree of 
Life) dan telah menggunakan penguasaan ini untuk polarisasi negatif.  

Apakah ada pertanyaan singkat yang dapat kami jawab saat kami 
meninggalkan instrumen ini?  

44.17 PENANYA: Saya menyesal karena kami sedikit keluar jalur hari ini. Saya pikir 
hal paling penting yang kami capai adalah mengetahui bagaimana mengatur 
sesi dengan instrumen dengan lebih baik, dan saya berharap Anda dapat 
bersabar dengan saya karena ketidakmampuan saya untuk memilih pertanyaan 
tepat waktu, karena kadang-kadang, secara acak saya masuk pada ke area-area 
untuk melihat apakah ada kemungkinan arah yang bisa kita tuju, dan begitu 
masuk, aku. . .  

Selain itu, saya hanya ingin tahu apakah ada sesi ini yang bisa kita lakukan 
untuk membuat instrumen lebih nyaman atau untuk meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Tidak ada kesalahan. Istirahatlah, teman saya. Anda masing-
masing paling teliti. Semuanya baik-baik saja.  

Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan cahaya dari Sang Pencipta Yang Tak 
Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan dalam damai 
Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Saya Ra. Adonai.  



 

SESI 45  
6 APRIL 1981  

45.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

45.1 PENANYA: Bisakah Anda memberi kami perkiraan kondisi fisik instrumen 
dalam komunikasi ini sekarang setelah ia telah lama istirahat?  

RA: Saya Ra. Kondisi instrumen ini sehubungan dengan kompleks tubuh 
fisiknya sangatlah buruk. Instrumen ini tidak beristirahat. Bagaimanapun, 
instrumen ini sangat ingin mengontak kami.  

45.2 PENANYA: Apakah periode jeda tanpa kontak telah membantu kondisi fisik 
instrumen?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Kemungkinan pengembangan instrumen ini terhadap 
apa yang Anda sebut penyakit, baik yang bersifat paru-paru atau yang bersifat 
ginjal adalah cukup signifikan pada kontak kami sebelumnya. Anda telah 
mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan fisik serius pada kompleks 
tubuh instrumen ini.  

Perlu dicatat bahwa dukungan doa Anda sangat membantu, seperti tekad 
instrumen ini yang tak kunjung padam untuk menerima apa yang terbaik 
dalam jangka panjang dan dengan demikian ia mempertahankan latihan yang 
direkomendasikan tanpa adanya ketidaksabaran yang tidak semestinya.  

Perlu dicatat lebih lanjut bahwa hal-hal yang membantu instrumen ini dalam 
beberapa hal juga bertentangan dan memerlukan keseimbangan. Jadi 
instrumen ini dibantu dengan beristirahat, tetapi juga melakukan pengalihan 
yang aktif. Ini membuatnya lebih sulit untuk membantu instrumen ini. 
Namun, setelah ini diketahui, penyeimbangan mungkin lebih mudah 
dilakukan.  

45.3 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya jika sebagian besar pengembara 
di sini sekarang ini adalah bagian dari Ra?  

RA: Saya Ra. Saya bisa.  

45.4 PENANYA: Benarkah?  

RA: Saya Ra. Sebagian besar pengembara kepadatan keenam adalah bagian 
dari ingatan kompleks sosial kami. Sebagian besar lainnya terdiri dari mereka 
yang membantu mereka yang ada di Amerika Selatan; bagian lain, yang 
membantu Atlantis — semua kepadatan keenam dan semua kelompok saudara 
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dan saudari, yang karena perasaan bersatu, bahwa sebagaimana kami telah 
dibantu oleh bentuk-bentuk seperti piramida, sehingga kami dapat membantu 
masyarakat Anda.  

45.5 PENANYA: Bisakah Anda mengatakan jika salah satu dari kami bertiga adalah 
bagian dari Ra atau salah satu lainnya dari kelompok lain?  

RA: Saya Ra. Iya.  

45.6 PENANYA: Bisakah Anda mengatakan siapa di antara kita, dan termasuk 
kelompok yang mana?  

RA: Saya Ra. Tidak.  

45.7 PENANYA: Apakah kami semua termasuk dari salah satu dari kelompok yang 
Anda sebutkan?  

RA: Saya Ra. Kami akan pergi ke batas upaya kami untuk menahan diri dari 
pelanggaran. Dua orang berasal kepadatan keenam, satu dari kepadatan kelima 
yang dipanen ke keenam tetapi memilih untuk kembali sebagai pengembara 
karena asosiasi cinta antara guru dan siswa. Jadi kalian bertiga membentuk 
kelompok yang sangat kohesif.  

45.8 PENANYA: Bisakah Anda menjelaskan tentang nada di telinga kanan dan kiri 
dan apa yang saya sebut dengan “kontak sentuhan” yang terus saya dapatkan?  

RA: Saya Ra. Ini telah dicakup sebelumnya.1 Silakan tanyakan detail lebih 
lanjut yang spesifik.  

45.9 PENANYA: Saya mendapatkan apa yang saya anggap gelitikan di kanan dan 
telinga kiri saya pada waktu yang berbeda. Apakah ini berbeda sejauh artinya 
dengan nada yang saya dapatkan di telinga kanan dan kiri?  

RA: Saya Ra. Tidak.  

45.10 PENANYA: Mengapa telinga kiri adalah kontak dari layanan-ke-diri sendiri 
dan kanan dari layanan-ke-orang lain?  

RA: Saya Ra. Sifat dari kendaraan fisik Anda adalah adanya medan magnet, 
positif dan negatif, yang ada dalam pola rumit cangkang kendaraan Anda. 
Bagian kiri pada wilayah kepala pada sebagian besar entitas, pada tingkat 
kontinum waktu/ruang, memiliki polaritas negatif.  

45.11 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya tujuan atau filosofi di balik 
kompleks ingatan sosial positif dan negatif dengan kepadatan keempat, 
kelima, dan keenam?  

                                                
1 Dicakup sebelumnya dalam 44.3–6.  
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RA: Saya Ra. Tujuan dasar dari kompleks ingatan sosial adalah untuk evolusi. 
Di luar titik tertentu, evolusi roh sangat tergantung pada pemahaman tentang 
diri dan diri lain sebagai Pencipta. Ini merupakan dasar untuk sebuah 
kompleks sosial. Ketika dibawa ke kedewasaan, mereka menjadi kompleks 
ingatan sosial. Kepadatan keempat dan keenam menemukan ini menjadi hal 
yang sangat diperlukan. Positif kelima menggunakan ingatan sosial dalam 
mencapai kebijaksanaan, meskipun ini dilakukan secara individual. Kelima 
negatif banyak dilakukan tanpa bantuan orang lain.  

Ini adalah permintaan terakhir karena instrumen ini harus dilindungi dari 
penipisan energi. Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kita tutup?  

45.12 PENANYA: Saya hanya perlu tahu apakah ada yang bisa kita lakukan untuk 
membuat instrumen lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Semua baik-baik saja, saudara-saudaraku.  

45.13 PENANYA: Apa yang Anda katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. 22  

RA: Saya Ra. Semua baik-baik saja, saudara-saudaraku. Saya meninggalkan 
Anda sekarang dalam cinta dan dalam terang Sang Pencipta Yang Tak 
Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian dari Sang 
Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai.  

                                                
2 Bagian terakhir dari sesi ini diinterupsi oleh seorang pengantar air yang mengetuk pintu dan 

membunyikan klaksonnya. Jim menulis: “Kami memiliki sebuah tanda di pintu depan yang 
meminta agar tidak diganggu, tetapi orang-orang yang mengantarkan air minum untuk 
mengisi tangki kami mengabaikan tanda itu dan melakukan segala upaya untuk 
menyelesaikan pengiriman mereka. Dari sesi ini kami memarkir salah satu mobil kami di 
bagian bawah jalan masuk sehingga tidak ada kendaraan yang bisa lewat. ”  

Interupsi konstan tidak termasuk dalam transkrip ini.  
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46.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

46.1 PENANYA: Bisakah kita pertama-tama memiliki indikasi akan kondisi 
instrumen?  

RA: Saya Ra. Instrumen ini memindai saat ini dan energi fisiknya yang sangat 
rendah dan sedang diserang. Ini akan berlanjut selama beberapa minggu 
ukuran waktu Anda. Namun, energi vital dari instrumen ini secara bertahap 
memulihkan level sebelumnya.  

46.2 PENANYA: Dalam hal ini, sebaiknya kami hanya menanyakan satu 
pertanyaan kecuali Anda anggap cocok untuk mengajukan pertanyaan lebih 
dari itu. Satu pertanyaan yang mengganggu kami, yang saya mendapatkannya 
dalam meditasi, ini mungkin merupakan pertanyaan yang tidak pantas, tetapi 
saya merasa menjadi tugas saya untuk menanyakannya karena ini berkisar pada 
kondisi mental si instrumen dan juga kami.  

Ini berhubungan dengan dua kucing yang akan kami bawa bersama untuk 
dibersihkan giginya dan mengambil daging kecil dari kaki Gandalf. Saya 
mendapat kesan bahwa mungkin itu menjadi jalan masuk bagi kelompok 
Orion, dan terutama saya khawatir tentang apa saja yang bisa kami lakukan 
untuk melindungi kedua kucing ini. Saya mungkin tidak masuk akal untuk 
menanyakan hal ini, tetapi saya merasa itu adalah tugas saya untuk 
menanyakannya. Bisakah Anda memberi saya informasi, semua informasi yang 
Anda dapat tentang masalah ini?  

RA: Saya Ra. Entitas, kompleks pikiran / tubuh / roh, Gandalf, yang dapat 
dipanen ke kepadatan ketiga ini, terbuka untuk jenis serangan psikis yang 
sama dengan yang Anda sendiri juga rentan. Oleh karena itu, melalui 
mekanisme gambar dan mimpi, adalah mungkin untuk konsep-konsep negatif 
yang ditawarkan ke kompleks pikiran / tubuh / roh ini, sehingga memiliki 
kemungkinan hasil yang merusak. Entitas Fairchild, meskipun dapat dipanen 
melalui investasi padanya, tidak memiliki kerentanan untuk terserang dalam 
porsi yang besar karena kurangnya aktivitas kompleks pikirannya dalam 
distorsi pengabdian yang sadar.  

Untuk melindungi entitas ini, kami dapat menunjukkan dua kemungkinan. 
Pertama, meditasi dengan mengenakan jubah pelindung cahaya. Kedua, 
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pengulangan kalimat ritual pendek yang diketahui instrumen ini dari agama 
yang terdistorsi pada kesatuan spiritual instrumen ini. Pengetahuan Instrumen 
akan hal ini akan cukup. Ini akan membantu karena peringatan dari banyak 
entitas yang terdiskarnasi yang juga mengetahui kalimat-kalimat ritual ini. 
Meditasi bisa dilakukan pada saat aktivitas ini berlangsung dengan mengatas 
namakan entitas-entitas ini. Ritual ini dapat diulangi dengan efikasi dimulai 
sekarang ini sampai kembali dengan tepat dengan interval yang nyaman.  

46.3 PENANYA: Saya tidak terbiasa dengan kalimat ritual. Jika instrumen ini 
familiar, Anda tidak perlu menjawab ini, tetapi kalimat apa yang Anda 
maksud?  

RA: [Diam. Tidak ada jawaban dari Ra.]  

46.4 PENANYA: Saya menganggap instrumen itu familiar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

46.5 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya tentang sedikit daging yang 
tumbuh di kaki Gandalf, apa yang menyebabkannya dan apakah itu berbahaya 
baginya?  

RA: Saya Ra. Penyebab pertumbuhan tersebut telah dibahas sebelumnya. 
Bahaya terhadap kompleks tubuh fisiknya sedikit mengingat kurangnya 
rangsangan berulang terhadap kemarahannya.  

46.6 PENANYA: Saat ini saya akan bertanya apakah kami harus mengakhiri sesi ini 
karena vitalitas instrumen yang rendah, atau apakah ini tidak relevan karena 
pengabdian yang sudah diberikan pada sesi ini.  

RA: Saya Ra. Yang terakhir ini yang benar. Anda boleh lanjut. Kami akan 
memantau energi vital instrumen ini.  

46.7 PENANYA: Saya hanya ingin tahu, jika suatu entitas terpolarisasi menuju 
jalur layanan-ke-diri sendiri, akankah kemarahan akan memiliki efek pada 
tubuh fisik yang sama dengan yang memengaruhi entitas yang terpolarisasi ke 
arah layanan-ke-orang lain? Apakah itu juga menyebabkan kanker, atau itu 
hanya efek katalitik yang bekerja pada entitas yang terpolarisasi positif?  

RA: Saya Ra. Mekanisme katalitik tidak tergantung pada polaritas yang dipilih 
dari kompleks pikiran / tubuh / roh, tetapi pada penggunaan, atau tujuan, di 
mana katalisis ini diletakkan. Jadi entitas yang menggunakan pengalaman 
amarah untuk mempolarisasi secara sadar, positif atau negatif, tidak 
mengalami katalis tubuh tetapi menggunakan katalis dalam konfigurasi 
mental.  

46.8 PENANYA: Saya tidak yakin saya mengerti itu. Mari kita ambil beberapa 
contoh. Jika suatu entitas yang berpolarisasi menuju jalur negatif menjadi 
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marah. . . Mari kita ambil kondisi di mana ia kemudian mengembangkan 
kanker. Apa yang menjadi prinsip dalam kasus itu?  

RA: Saya Ra. Kami melihat terobosan dari kueri Anda dan akan menjawab 
dengan beberapa variasi dengan kueri spesifik jika itu memenuhi persetujuan 
Anda.  

46.9 PENANYA: Tentu saja.  

RA: (Ketika) Entitas yang terpolarisasi secara positif merasakan kemarahan. 
Entitas ini, jika menggunakan katalis ini secara mental, (ia akan) memberkati 
dan mencintai kemarahan ini dengan sendirinya. Ini kemudian 
mengintensifkan kemarahan ini secara sadar dalam pikiran saja sampai 
‘kebodohan’ dari energi sinar merah ini dirasakan, bukan sebagai kebodohan 
dalam dirinya sendiri, tetapi sebagai energi yang tunduk pada entropi spiritual 
karena keacakan energi yang digunakan.  

Orientasi yang positif kemudian akan memberikan kemauan dan 
keyakinannya untuk melanjutkan pengalaman yang intens itu dan secara 
mental membiarkan kemarahan dipahami, diterima, dan diintegrasikan 
dengan kompleks pikiran / tubuh / rohnya. Sedangkan, diri lain yang 
merupakan objek kemarahannya diubah menjadi objek penerimaan, 
pengertian, dan akomodasi, yang semuanya diintegrasikan kembali 
menggunakan energi besar yang dimunculkan oleh kemarahan.  

Kompleks pikiran / tubuh / roh yang berorientasi negatif akan menggunakan 
kemarahan ini dengan cara yang sama-sama sadar, menolak untuk menerima 
energi kemarahan yang tidak diarahkan, atau acak, dan sebaliknya, melalui 
kemauan dan keyakinan, menyalurkan energi ini ke dalam cara praktis untuk 
melampiaskan yang negatif aspek emosi ini sehingga mendapatkan kontrol 
atas diri sendiri atau mengendalikan situasi yang menyebabkan kemarahan.  

Kontrol adalah kunci penggunaan katalis yang terpolarisasi negatif. 
Penerimaan adalah kunci untuk penggunaan katalis yang terpolarisasi secara 
positif. Di antara polaritas-polaritas ini terdapat potensi energi acak dan tidak 
terarah ini yang membuat analog tubuh yang kompleks dari apa yang Anda 
sebut pertumbuhan jaringan kanker.  

46.10 PENANYA: Maka seperti yang saya mengerti, Anda mengatakan bahwa jika 
entitas yang berpolarisasi positif gagal untuk menerima diri yang lain atau jika 
entitas yang berpolarisasi negatif gagal mengendalikan diri sendiri, salah satu 
dari kondisi ini akan menyebabkan kanker, mungkin . Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Pertama mengenai Penerimaan atau kontrol, 
tergantung pada polaritasnya masing masing, adalah upaya diri. Kemarahan 
adalah salah satu dari banyak hal yang harus diterima dan dicintai sebagai 
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bagian dari diri sendiri atau dikendalikan sebagai bagian dari diri sendiri, jika 
entitas ingin melakukan pekerjaannya.  

46.11 PENANYA: Lalu apakah Anda mengatakan bahwa jika entitas yang 
terpolarisasi atau terpolarisasi negatif dan tidak dapat mengendalikan 
amarahnya sendiri, atau tidak dapat mengendalikan dirinya dalam amarah, 
bahwa ini dapat menyebabkan kanker? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar sekali. Polarisasi negatif mengandung persyaratan besar 
akan kontrol dan represi.  

46.12 PENANYA: Represi atas apa?  

RA: Saya Ra. Setiap distorsi kompleks pikiran yang Anda sebut emosional, 
yang sendirinya memang tidak teratur, perlu, agar berguna bagi entitas yang 
berorientasi negatif, untuk ditekan dan kemudian dibawa ke permukaan 
untuk penggunaan yang terorganisir. Dengan demikian, Anda dapat 
menemukan, misalnya, entitas yang terpolarisasi negatif akan mengendalikan 
dan menekan kebutuhan kompleks tubuhnya seperti keinginan seksualnya 
agar dalam praktiknya nanti, kekuatan kehendak dapat digunakan untuk 
memaksakan diri pada diri lain dengan efisiensi yang lebih besar ketika 
perilaku seksual diperbolehkan.  

46.13 PENANYA: Jadi entitas yang berorientasi positif, daripada mencoba menindas 
emosi, ia akan menyeimbangkan emosi seperti yang dinyatakan dalam kontak 
sebelumnya. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar dan ini menggambarkan jalan persatuan/kesatuan 
(unity).  

46.14 PENANYA: Jadi kanker adalah katalis pelatihan yang beroperasi bagi kedua 
polaritas dengan cara yang hampir sama tetapi berusaha, katakanlah, untuk 
membuat polarisasi ke kedua arah, positif dan negatif, tergantung pada 
orientasi si entitas yang mengalami katalis tersebut. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini tidak benar dalam arti katalisator yang bekerja tanpa 
kesadaran dan bekerja tanpa kecerdasan, tetapi ia lebih merupakan bagian dari, 
harus kami katakan, mekanisme pembelajaran / pengajaran yang dibuat oleh 
sub-Logos sebelum awal ruang / waktu Anda.  

46.15 PENANYA: Bagaimana kanker (menjadi alat) belajar / mengajar ketika si 
entitas tidak memiliki gagasan kesadaran tentang apa yang terjadi padanya 
ketika dia (sedang) mengembangkan kanker?  

RA: Saya Ra. Dalam banyak kasus katalis tidak digunakan.  

46.16 PENANYA: Apa rencana dari penggunaan katalis kanker?  
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RA: Saya Ra. Katalis ini, dan semua katalisator, dirancang untuk menawarkan 
pengalaman. Pengalaman dalam kepadatan Anda ini mungkin dicintai dan 
diterima, atau mungkin juga dikontrol. Ini adalah dua jalan. Ketika tidak ada 
jalur yang dipilih, maka katalis gagal dalam desainnya, dan si entitas dapat 
melanjutkan sampai katalis (lain0 memukulnya yang menyebabkannya 
membentuk bias terhadap penerimaan dan cinta atau pemisahan dan kontrol. 
Selalu ada ruang / waktu di mana katalis ini dapat bekerja.  

46.17 PENANYA: Saya berasumsi bahwa rencana sub-Logos 'atau Logos' adalah 
untuk kompleks ingatan sosial yang terpolarisasi positif dan negatif dalam 
kepadatan keempat keatas. Dapatkah Anda memberi tahu saya tujuan rencana 
untuk dua jenis kompleks ingatan sosial ini sehubungan dengan, dapat kami 
katakan, Hukum Coulomb, atau polaritas listrik negatif dan positif, atau 
dengan cara apa pun yang Anda bisa?  

RA: Saya Ra. Instrumen ini lambat laun lelah. Kami akan berbicara dengan 
Anda lagi. Kami dapat menunjukkan kesempatan untuk, tanpa 
membahayakan instrumen ini, sekitar dua sesi per periode mingguan Anda 
hingga potensi serangan pada minggu-minggu ini dan kehadiran energi fisik 
yang sangat rendah berlalu. Bolehkah kami mengatakan bahwa kami senang 
bersama kelompok ini. Kami menghargai kesetiaan Anda. Apakah ada 
pertanyaan singkat sebelum akhir waktu sesi ini?  

46.18 PENANYA: Hanya jika ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Masing-masing kailan telah mendukung instrumen dengan baik, 
dan instrumen tetap mantap dalam tujuannya. Anda teliti. Semuanya baik-
baik saja. Kami menangkal kelalaian Anda mengenai pengaturan dan orientasi 
peralatan.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda, teman-teman, dalam cinta dan cahaya 
Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam 
kuasa dan kedamaian dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 47  
18 APRIL 1981  

47.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

47.1 PENANYA: Bisakah Anda memberi kami indikasi mengenai kondisi 
instrumen ini terlebih dahulu?  

RA: Saya Ra. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya.  

47.2 PENANYA: OK. Pertanyaan yang saya coba tanyakan pada akhir sesi terakhir 
adalah:  

Nilai penting apa, dalam evolusi atau pengalaman Sang Pencipta mengenali 
dirinya sendiri, yang berkaitan dengan terbentuknya kompleks memori sosial 
positif dan negatif yang dimulai pada kepadatan keempat, dan mengapa ini 
direncanakan oleh Logos?  

RA: Saya Ra. Ada kesalahan yang melekat pada kueri Anda. Namun, kami 
dapat menjawab pokok utamanya.  

Kesalahannya terletak pada pertimbangan bahwa kompleks ingatan sosial 
direncanakan oleh Logos atau sub-Logos. Ini tidak benar, karena kesatuan 
Sang Pencipta ada di dalam bagian terkecil dari setiap materi yang diciptakan 
oleh Cinta, apalagi dalam makhluk yang sadar diri.1 

Namun, distorsi Kehendak Bebas menyebabkan kompleks memori sosial 
muncul sebagai potensi kesempatan dalam tahap tertentu dari evolusi pikiran. 
Tujuan, atau pertimbangan, yang menyebabkan entitas untuk membentuk 
kompleks semacam itu, yakni kompleks memori sosial ini, adalah perluasan 
yang sangat sederhana dari distorsi dasar terhadap pengetahuan Sang Pencipta 
tentang Dirinya Sendiri, karena ketika sekelompok pikiran / tubuh / roh dapat 
membentuk kompleks memori sosial, semua pengalaman dari setiap entitas 
tersedia untuk seluruh kompleks. Dengan demikian Sang Pencipta tahu lebih 
banyak tentang ciptaan-Nya, tentang setiap entitas yang mengambil bagian 
dalam persatuan entitas-entitas ini.  

                                                
1 Dalam konteks ini, idiom yang jauh lebih sedikit berarti “terutama begitu.” Meskipun frasa 

ini biasanya digunakan dalam konteks negatif, tampaknya Ra mengatakan bahwa jika Sang 
Pencipta ada bahkan dalam potongan debu mikroskopis sekalipun, itu tetap ada dalam 
makhluk yang sadar diri.  
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47.3 PENANYA: Kami memilih nilai-nilai. . . atau telah diberi patokan nilai yang 

lebih dari 50% layanan untuk orang lain adalah yang positif kepadatan 
keempat dan yang lebih dari 95% layanan untuk diri sendiri dalam 
kompleksitas memori sosial kepadatan keempat negatif. Apakah kedua nilai ini 
berkaitan dengan laju yang sama, harus saya katakan, dalam getarannya?  

RA: Saya Ra. Saya merasa Anda mengalami kesulitan dalam mengekspresikan 
pertanyaan Anda. Kami akan merespons dalam upaya untuk mengklarifikasi 
pertanyaan Anda.  

Tingkat getaran tidak harus dipahami sama dalam orientasi positif dan negatif. 
Mereka harus dipahami sebagai kemampuan atau kekuatan untuk menerima 
dan bekerja dengan kecerdasan tanpa batas hingga tingkat atau intensitas 
tertentu. Karena fakta bahwa warna primer, harus kami katakan, atau energi 
birunya hilang dari sistem daya mereka yang berorientasi negatif, energi 
getaran hijau / biru tidak terlihat dalam urutan getaran atau pola tingkat 
getaran negatif keempat dan kelima.  

Di sisi lain, yang positif, harus kami katakan, memiliki spektrum penuh dari 
pola getaran yang sejati dari waktu / ruang dan dengan demikian mengandung 
varian pola getaran atau urutan getaran. Masing-masing akan mampu 
melakukan pekerjaan di kepadatan keempat. Ini adalah kriteria untuk panen.  

47.4 PENANYA: Apakah Anda mengatakan bahwa warna biru hilang dari 
kepadatan keempat negatif?  

RA: Saya Ra. Mari kita perjelas lebih lanjut. Seperti yang telah kami nyatakan 
sebelumnya, semua makhluk memiliki potensi untuk semua tingkat getaran 
yang memungkinkan. Dengan demikian potensi aktivasi pusat energi hijau 
dan biru, tentu saja, tepat di tempat yang seharusnya dalam penciptaan Cinta. 
Namun, entitas yang terpolarisasi negatif akan mencapai panen karena 
penggunaan yang sangat efisien sinar merah dan kuning / oranye, bergerak 
langsung ke pintu gerbang warna ungu membawa, melalui saluran energi 
cerdas ini, aliran aliran kecerdasan tak terbatas.  

47.5 PENANYA: Kemudian pada kelulusan keempat menjadi kelima apakah ada 
persentase seperti yang Anda berikan untuk kelulusan ketiga menjadi keempat 
dalam polarisasinya?  

RA: Saya Ra. Ada, dalam cara berpikir Anda, respons yang dapat kami buat, 
dan yang akan kami buat. Namun, poin pentingnya adalah bahwa kelulusan 
dari kepadatan ke kepadatan memang terjadi. Polaritas positif / negatif adalah 
sesuatu yang, pada tingkat keenam, akan menjadi sejarah saja. Oleh karena itu, 
kita berbicara dalam kontinum waktu ilusi ketika kita membahas statistik 
panen positif versus negatif menjadi ke kepadatan kelima.  
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Sebagian besar entitas negatif di kepadatan keempat akan melanjutkan jalur 
negatifnya dengan pengalaman kepadatan keempatnya hingga kelima, karena 
tanpa kebijaksanaan, belas kasih dan keinginan untuk membantu orang lain ia 
tidak mendapat informasi yang cukup. Jadi, meskipun seorang kehilangan 
sekitar dua persen bergerak dari negatif ke positif selama pengalaman 
kepadatan keempat, kami menemukan bahwa ada sekitar delapan persen dari 
jumlah kelulusan ke kepadatan kelima yang dari negatif.  

47.6 PENANYA: Nah, yang sebenarnya saya tanyakan adalah apakah 50% 
diperlukan untuk kelulusan dari ketiga ke keempat dalam arti positif, 95% 
diperlukan untuk kelulusan dalam arti negatif, apakah ini harus lebih 
mendekati 100% dalam kedua kasus untuk kelulusan dari keempat ke kelima? 
Apakah suatu entitas harus 99% terpolarisasi negatif dan mungkin 80% 
terpolarisasi untuk kelulusan positif dari keempat ke kelima?  

RA: Saya Ra. Kami terima pertanyaan ini sekarang.  

Untuk menjelaskan ini dengan istilah Anda adalah menyesatkan, karena ada, 
harus kami katakan, alat bantu visual, atau alat bantu pelatihan, tersedia dalam 
kepadatan keempat yang secara otomatis membantu entitas dalam 
polarisasinya sambil mengurangi efek efek katalis dengan cepat sekali. Jadi 
kepadatan di atas Anda harus menggunakan lebih banyak ruang / waktu.  

Persentase layanan kepada orang lain dari entitas yang berorientasi positif 
secara harmonis akan mendekati 98% dalam niatnya. Kualifikasi untuk 
kepadatan kelima, bagaimanapun, melibatkan pemahaman. Ini kemudian 
menjadi kualifikasi utama untuk kelulusan dari kepadatan keempat hingga 
kelima. Untuk mencapai kelulusan ini, entitas harus dapat memahami 
tindakan, gerakan, dan tariannya. Tidak ada persentase yang dapat dijelaskan 
yang mengukur pemahaman ini. Ini adalah ukuran efisiensi persepsi. Itu bisa 
diukur dengan cahaya. Kemampuan untuk mencintai, menerima, dan 
menggunakan intensitas cahaya tertentu sehingga menciptakan persyaratan 
untuk panen keempat dan kelima yang positif dan negatif.  

47.7 PENANYA: Bisakah Anda mendefinisikan apa yang Anda maksud dengan 
"entitas yang dikristalisasi"?  

RA: Saya Ra. Kami telah menggunakan istilah khusus ini karena memiliki arti 
yang cukup tepat dalam bahasa Anda. Ketika struktur kristal terbentuk dari 
bahan fisik Anda, unsur-unsur yang ada di setiap molekul terikat secara teratur 
dengan unsur-unsur di masing-masing molekul lainnya. Jadi strukturnya 
teratur dan, ketika sepenuhnya dan sempurna mengkristal, memiliki sifat-sifat 
tertentu. Itu tidak akan pecah atau pecah; ini sangat kuat tanpa usaha; dan itu 
bercahaya, menukar cahaya menjadi pembiasan yang indah yang memberi 
kesenangan mata bagi banyak orang.  
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47.8 PENANYA: Dalam literatur esoteris kami terdapat banyak jenis badan 

terdaftar. Di sini saya memiliki daftar tubuh fisik, eterik, emosional, astral, 
dan mental. Dapatkah Anda memberi tahu saya jika daftar ini adalah angka 
yang tepat, dan dapatkah Anda memberi tahu saya tentang kegunaan dan 
tujuan serta efeknya, dll., Dari masing-masing ini, atau badan lain yang 
mungkin ada dalam kompleks pikiran / tubuh / roh kita?  

RA: Saya Ra. Untuk menjawab pertanyaan Anda sepenuhnya akan menjadi 
pekerjaan banyak sesi seperti ini, untuk hubungan timbal balik dari berbagai 
badan, dan efek masing-masing tubuh dalam berbagai situasi, adalah studi 
yang sangat besar. Namun, kami akan mulai dengan merujuk pikiran Anda 
kembali ke spektrum warna sejati dan penggunaan pemahaman ini dalam 
memahami berbagai kepadatan oktaf Anda.  

Kami memiliki angka tujuh diulang dari makrokosmos ke mikrokosmos dalam 
struktur dan pengalaman. Oleh karena itu, hanya akan diharapkan bahwa 
akan ada tujuh tubuh dasar yang kita mungkin paling jelas dengan 
menyatakan sebagai tubuh sinar-merah, dll. Namun, kami sadar bahwa Anda 
ingin menyesuaikan benda-benda ini yang disebutkan dengan sinar warna. Ini 
akan membingungkan, karena berbagai guru telah menawarkan pemahaman 
mengajar / belajar mereka dalam berbagai istilah. Dengan demikian seseorang 
dapat menyebut tubuh yang halus satu hal dan yang lain menggunakan nama 
yang berbeda.  

Tubuh sinar-merah adalah tubuh kimiawi Anda. Namun, bukan tubuh yang 
Anda miliki sebagai pakaian fisik. Ini adalah bahan tubuh yang tidak 
dikonstruksi, tubuh unsur tanpa bentuk. Badan material dasar yang tidak 
berbentuk ini penting untuk dipahami, karena ada penyembuhan yang dapat 
dilakukan dengan pemahaman sederhana tentang unsur-unsur yang ada dalam 
kendaraan fisik.  

Tubuh sinar-oranye adalah kompleks tubuh fisik. Kompleks tubuh ini masih 
bukan tubuh yang Anda huni melainkan tubuh yang dibentuk tanpa 
kesadaran diri, tubuh dalam kandungan sebelum kompleks roh / pikiran 
masuk. Tubuh ini dapat hidup tanpa penghuni kompleks pikiran dan roh. 
Namun, jarang melakukannya.  

Tubuh sinar-kuning adalah kendaraan fisik Anda yang Anda ketahui saat ini 
dan di mana Anda mengalami katalis. Tubuh ini memiliki karakteristik 
pikiran / tubuh / roh dan sama dengan ilusi fisik, sebagaimana Anda 
menyebutnya.  

Tubuh sinar-hijau adalah tubuh yang mungkin terlihat dalam séance ketika 
apa yang Anda sebut ektoplasma dilengkapi. Ini adalah tubuh yang lebih 
ringan dikemas lebih padat dengan kehidupan. Anda dapat menyebut ini 
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tubuh astral mengikuti beberapa ajaran lainnya. Yang lain menyebut tubuh 
yang sama ini sebagai tubuh eterik. Namun, ini tidak benar dalam arti bahwa 
tubuh eterik adalah tubuh gerbang di mana energi cerdas mampu membentuk 
kompleks pikiran / tubuh / roh.  

Tubuh cahaya, atau tubuh sinar biru, dapat disebut tubuh devachanic. Ada 
banyak nama lain untuk badan ini, terutama dalam apa yang Anda sebut Sutra 
India atau tulisan-tulisan, karena ada di antara orang-orang ini yang telah 
menjelajahi wilayah-wilayah ini dan memahami berbagai jenis tubuh 
devachanic. Ada banyak, banyak jenis tubuh di setiap kepadatan, yang sangat 
mirip dengan Anda.  

Tubuh sinar indigo, yang kita pilih untuk disebut tubuh eterik, adalah, seperti 
yang telah kita katakan, tubuh pintu gerbang. Bentuk dalam tubuh ini adalah 
substansi, dan Anda hanya dapat melihat tubuh ini sebagai cahaya karena ia 
dapat membentuk dirinya sesuai keinginan.  

Tubuh sinar ungu mungkin dipahami sebagai apa yang Anda sebut tubuh 
Buddha, atau tubuh yang lengkap.  

Masing-masing tubuh ini memiliki efek terhadap kompleks pikiran / tubuh / 
roh Anda dalam kehidupan Anda. Hubungan timbal balik, seperti yang telah 
kami katakan, banyak dan rumit.  

Mungkin satu saran yang dapat diindikasikan adalah ini: Tubuh sinar-indigo 
dapat digunakan oleh tabib begitu tabib dapat menempatkan kesadarannya 
dalam keadaan eterik ini. Tubuh violet-ray, atau Buddha, memiliki khasiat 
yang sama dengan tabib, karena di dalamnya terdapat rasa keutuhan yang 
sangat dekat dengan persatuan dengan semua yang ada. Badan-badan ini 
adalah bagian dari masing-masing entitas, dan penggunaan yang tepat dari 
mereka, dan pemahaman mereka adalah, meskipun jauh dari sudut pandang 
panen kepadatan ketiga, namun berguna bagi seorang Adept.  

47.9 PENANYA: Tubuh mana yang kami miliki segera setelah kematian fisik dari 
tubuh sinar-kuning yang sekarang saya tinggali?  

RA: Saya Ra. Anda memiliki semua tubuh dalam potensiasi.  

47.10 PENANYA: Jadi tubuh sinar-kuning dalam potensiasi digunakan untuk 
membuat pengaturan kimia yang saya miliki sebagai tubuh fisik sekarang. 
Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini tidak benar hanya dalam inkarnasi Anda saat ini tubuh sinar-
kuning tidak dalam potensiasi tetapi dalam aktivasi, itu adalah tubuh yang 
nyata.  

47.11 PENANYA: Jadi, setelah kematian dari inkarnasi ini kita masih memiliki 
tubuh sinar-kuning dalam potensiasi, tetapi kemudian, mungkin, katakanlah, 
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dalam kasus umum populasi planet kita setelah kematian, akankah mereka 
pada umumnya memiliki sinar hijau yang termanifestasikan?  

RA: Saya Ra. Tidak segera. Tubuh pertama yang mengaktifkan dirinya setelah 
kematian adalah "pembuat bentuk," atau tubuh indigo. Tubuh ini tetap - 
Anda menyebutnya "ka" - sampai etherea ditembus dan pemahaman telah 
diperoleh oleh totalitas pikiran / tubuh / roh. Setelah ini tercapai, jika tubuh 
yang tepat untuk diaktifkan adalah sinar-hijau, maka ini akan terjadi.  

47.12 PENANYA: Biarkan saya membuat pernyataan dan melihat apakah saya 
benar. Setelah kematian, kemudian, jika suatu entitas tidak sadar, ia dapat 
menjadi apa yang disebut roh yang terikat dengan bumi sampai ia mampu 
mencapai kesadaran yang diperlukan untuk aktivasi salah satu tubuh. Dan ini 
memungkinkan untuk mengaktifkan salah satu tubuhnya— apakah ini akan 
berproses dari merah ke ungu?  

RA: Saya Ra. Mengingat stimulus yang tepat, ini benar.  

47.13 PENANYA: Stimulus apa yang akan menciptakan apa yang kita sebut dengan 
roh yang terikat dengan bumi atau hantu yang masih hidup?  

RA: Saya Ra. Stimulus untuk ini adalah kemampuan kemauan. Jika kehendak 
pikiran / tubuh / roh sinar-kuning adalah [yang] lebih kuat daripada dorongan 
progresif kematian fisik untuk menuju realisasi dari apa yang datang — yaitu, 
jika kehendak terkonsentrasi cukup pada pengalaman sebelumnya — 
cangkang sinar kuning si entitas, meskipun tidak lagi aktif, ia juga tidak dapat 
dinonaktifkan sepenuhnya hingga kemauan dilepaskan dan kompleks pikiran / 
tubuh / roh ditangkap. Ini sering terjadi, seperti yang kami ketahui, dalam 
kasus kematian mendadak serta dalam hal kepedulian yang ekstrem terhadap 
sesuatu atau diri lain.  

47.14 PENANYA: Jadi, apakah aktivasi sinar-oranye, setelah kematian, sangat sering 
terjadi pada planet ini?  

RA: Saya Ra. Sangat jarang, karena fakta bahwa manifestasi khusus ini adalah 
tanpa kehendak. Kadang-kadang orang lain menginginkan bentuk orang yang 
mengalami kematian jasmani dengan beberapa kemiripan bentuk orang 
tersebut akan tetap ada. Ini adalah sinar oranye. Ini jarang terjadi, karena 
biasanya jika satu entitas menginginkan yang lain memanggilnya, entitas 
tersebut akan memiliki keinginan yang berkaitan untuk dapat dipanggil. 
Dengan demikian manifestasinya adalah cangkang sinar kuning.  

47.15 PENANYA: Apa persentase besar dari populasi bumi, ketika mereka lulus dari 
fisik, aktivasinya?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari pekerjaan ini.  
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Prosedur normal, dengan mengambil bagian yang harmonis dari manifestasi 
tubuh sinar-kuning, adalah bagi kompleks pikiran dan roh untuk beristirahat 
di dalam badan eterik, atau nila, sampai si entitas memulai persiapan untuk 
pengalaman lanjutan di tempat inkarnasi yang memiliki manifestasi bentukan 
dari energi eterik yang membentuknya menjadi aktivasi dan manifestasi. 
Tubuh indigo ini, sebagai energi yang cerdas, mampu menawarkan kepada 
yang baru mati itu, demikian Anda menyebutnya, sebuah persepsi jiwa dan 
sebuah tempat untuk melihat lagi pengalamannya yang baru saja 
termanifestasikan.  

Apakah ada pertanyaan singkat yang dapat kami jawab saat ini?  

47.16 PENANYA: Saya hanya akan bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan 
untuk membuat instrumen lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Penampilan secara hati-hati diukur dengan mata dan jiwa. Anda 
teliti. Semuanya baik-baik saja. Amati instrumen ini untuk memastikan terus 
membangun energi vital. Ia harus bekerja berdasarkan energi fisiknya sendiri, 
karena kelemahan ini disebabkan oleh kehendak bebas dirinya.  

Saya Ra. Kami meninggalkan Anda sekarang dalam cinta dan dalam terang 
Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam 
kuasa dan dalam damai Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 48  
22 APRIL 1981  

48.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

48.1 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya tentang kondisi instrumen ini 
dan apakah dia membaik seiring waktu?  

RA: Saya Ra. Energi vital instrumen ini meningkat seiring berjalannya waktu 
sesuai ukuran waktu Anda. Energi fisik instrumen ini berkurang sejak dari 
Anda bertanya sebelumnya.  

48.2 PENANYA: Saya punya pertanyaan dari instrumen yang akan saya bacakan: 
“Anda telah menyarankan beberapa kali bahwa transfer energi seksual 
membantu energi vital instrumen dan kontak ini. Tampaknya ini tidak 
berlaku untuk semua orang; bahwa sirkuit seksual dan sirkuit spiritual tidaklah 
sama. Apakah instrumen ini merupakan sebuah anomali, atau apakah efek 
positif dari aktivitas seksual terhadap energi spiritual adalah normal bagi 
semua makhluk kepadatan ketiga? ”  

RA: Saya Ra. Instrumen ini, meskipun ia bukanlah anomali, agak kurang 
terdistorsi ke arah pemisahan pikiran, tubuh, dan roh dibandingkan dengan 
banyak entitas di kepadatan ketiga Anda. Energi transfer seksual akan, jika 
mengalir dalam kompleks spiritual, listrik, atau magnetik yang belum 
berkembang yang Anda sebut sirkuit, secara efektif akan meledakkan sirkuit 
tertentu. Sebaliknya, energi spiritual penuh yang mengalir dalam sirkuit 
kompleks tubuh juga akan berdampak buruk pada sirkuit kompleks tubuh 
yang belum berkembang.  

Beberapa ada, seperti instrumen ini, yang belum, dalam inkarnasi tertentu 
sebelumnya, yang memilih waktu kapan saja dalam pengekspresian energi 
seksual melalui sirkuit tubuh. Jadi dari awal pengalaman entitas seperti itu, 
tubuh dan roh diekspresikan bersama dalam tindakan seksual apa pun. Karena 
itu, mentransfer energi seksual bagi instrumen ini adalah mentransfer secara 
spiritual juga fisik. Medan magnet instrumen ini, jika diteliti dengan cermat, 
akan menunjukkan konfigurasi yang tidak biasa ini.  

Ini tidak unik untuk satu entitas saja tetapi umum untuk sejumlah entitas 
yang telah kehilangan keinginan untuk pengalaman seksual sinar oranye dan 
hijau1, dan yang telah memperkuat sirkuit gabungan roh, pikiran, dan 

                                                
1 Ra berkata "sinar-hijau," tetapi mungkin berarti "sinar-kuning."  
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tubuhnya untuk mengekspresikan totalitas keberadaannya dalam setiap 
tindakan. Untuk alasan ini juga hubungan sosial dan persahabatan sangatlah 
bermanfaat bagi instrumen ini, karena ia sensitif terhadap transfer energi yang 
lebih halus.  

48.3 PENANYA: Terima kasih. Jika Anda, Ra, sebagai entitas individual yang 
berinkarnasi di Bumi sekarang ini, dengan kesadaran dan ingatan penuh 
tentang apa yang Anda ketahui sekarang, apa yang akan menjadi tujuan Anda 
di Bumi saat ini sejauh menyangkut aktivitas?  

RA: Saya Ra. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa apa yang telah dipelajari 
menjadi tidak praktis. Namun, seandainya kami kembali menjadi cukup naif 
untuk berpikir bahwa kehadiran fisik kami lebih efektif daripada cinta / cahaya 
yang kami kirimkan kepada masyarakat Anda dan juga betapa berharganya 
nilai tinggi dari kontak ini, maka kami akan melakukan apa yang pernah dan 
telah kami lakukan sebelumnya. Kami akan tetap menjadi, dan akan 
menawarkan diri kami sebagai pengajar / pembelajar.  

48.4 PENANYA: Mengetahui apa yang Anda ketahui sekarang tentang kondisi 
planet kami dan metode komunikasi, dll., Jika Anda, sebagai individu, telah 
melalui proses inkarnasi di sini sebagai pengembara dan sekarang memiliki 
memori yang memadai guna mencapai tujuan yang baru saja Anda nyatakan, 
mekanisme apa yang akan Anda cari untuk proses pengajaran / pembelajaran 
dalam kondisi komunikasi kita saat ini?  

RA: Saya Ra. Saudaraku, kami menganggap Anda telah membuat koneksi 
tertentu yang tak terucapkan. Kami mengenali ini dan, karena alasan ini, kami 
tidak dapat melanggar kebingungan Anda.  

48.5 PENANYA: Itu yang saya takutkan.  

Kuliah saya kemarin2 hanya dihadiri beberapa orang. Jika ini semua terjadi 
selama penampakan UFO, seperti yang kami sebut, maka akan banyak lagi 
yang akan hadir. Tetapi karena entitas Orionlah yang menyebabkan 
penampakan itu, terutama, apa yang Orion raih, harus saya katakan, karena 
visibilitas itu, mereka telah berhasil menciptakan peluang - peluang yang lebih 
besar untuk penyebaran informasi seperti yang saya lakukan pada saat ini?  

RA: Saya Ra. Asumsi ini salah. Penampakan itu akan menyebabkan banyak 
ketakutan di antara masyarakatmu, banyak yang akan berbicara, memahami 
tentang plot-plot, rencana-rencana tersembunyi, mutilasi, pembunuhan, dan 
kesan negatif lainnya. Bahkan laporan-laporan yang seharusnya positif akan 

                                                
2 Ceramah itu berjudul "Signifikansi Spiritual dari UFO," diberikan di Jefferson Community 

College pada 21 April 1981. Transkrip ceramah dapat ditemukan di bagian pidato di 
www.llresearch.org.  
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menghasilkan kesadaran publik yang berbicara tentang kiamat. Anda dapat 
memahami diri Anda sebagai orang yang menjadi minoritas karena 
pemahaman yang ingin Anda bagikan, jika kami dapat menggunakan nama 
yang salah itu.  

Kami merasa ada poin lebih lanjut yang dapat kami sampaikan saat ini. Para 
audien yang terbawa oleh publisitas tipe Orion itu tidak disemaikan 
berdasarkan senioritas getaran mereka sampai batas tertentu. Audiensi yang 
menerima pengajaran / pembelajaran tanpa rangsangan dari publisitas itu akan 
lebih berorientasi pada pencerahan. Karena itu, lupakan perhitungan Anda.  

48.6 PENANYA: Terima kasih. Itu menjernihkan semuanya dengan sangat baik. 
Poin yang sangat penting.  

Dapatkah Anda memberi tahu saya bagaimana polarisasi positif dan negatif 
dalam kepadatan keempat dan kelima digunakan untuk menjadi sebab 
pekerjaan dalam (perubahan/evolusi) kesadaran?  

RA: Saya Ra. Ada sangat sedikit pekerjaan (dalam evolusi) kesadaran di 
kepadatan keempat dan kelima dibandingkan dengan yang dilakukan di 
kepadatan ketiga. Pekerjaan yang dicapai dalam (kepadatan) keempat positif 
adalah pekerjaan di mana kompleks memori sosial positif, setelah melalui 
tahap yang lambat laun terintegrasi secara harmonis sendiri, ia maju untuk 
membantu mereka yang kurang terorientasi pada positif, dan yang mencari 
bantuan mereka. Jadi melayani adalah pekerjaan mereka.  

Dan melalui dinamika ini, antara diri yang sosial ini dengan diri lain yang 
merupakan objek dari cinta, intensitas pemahamannya atau belas kasihnya 
yang berkembang lebih besar dan lebih besar akan tercapai. Intensitas ini 
berlanjut sampai intensitas cahaya yang tepat dapat diterima. Ini adalah panen 
dengan kepadatan keempat.  

Dalam kepadatan keempat positif ada sejumlah kecil katalis untuk distorsi 
kompleks spiritual dan mental. Ini terjadi selama proses harmonisasi sampai 
pada tingkat pembentukan kompleks ingatan sosial. Hal ini menyebabkan 
beberapa katalis kecil dan pekerjaan terjadi, tetapi karya besar kepadatan 
keempat terletak pada kontak antara diri sosial dan diri lain yang kurang 
terpolarisasi.  

Dalam kepadatan keempat, banyak pekerjaan yang diselesaikan selama 
pertarungan memperebutkan posisi yang mendahului periode kompleks 
ingatan sosial. Ada peluang untuk mempolarisasi secara negatif yaitu dengan 
mengendalikan diri lain. Selama periode kompleks memori sosial kepadatan 
keempat negatif, situasinya sama. Pekerjaan ini terjadi melalui diri yang 
bersifat sosial berusaha menjangkau orang lain yang kurang terpolarisasi untuk 
dibantu dalam polarisasi negatifnya.  
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Dalam kepadatan kelima positif dan negatif konsep pekerjaan yang dilakukan 
melalui perbedaan potensial tidak terlalu membantu karena entitas kepadatan 
kelima, sekali lagi, lebih mengintensifkan daripada mempotensiasi.  

Secara positif, kompleks kepadatan kelima menggunakan pengajar / 
pembelajar kepadatan keenam untuk mempelajari pemahaman yang lebih 
mendalam tentang persatuan, sehingga menjadi semakin bijaksana. Kompleks 
ingatan sosial positif kerapatan kelima sering memilih untuk membagi layanan 
mereka kepada orang lain dalam dua cara: pertama, pancaran cahaya ke 
ciptaan-ciptaan; kedua, pengiriman kelompok untuk membantu sebagai 
instrumen cahaya seperti mereka yang Anda kenal melalui saluran-saluran.  

Dalam kepadatan kelima negatif, pelayanan kepada diri telah menjadi sangat 
intens dan diri telah menyusut atau dipadatkan sehingga dialog dengan guru / 
peserta didik digunakan secara eksklusif untuk mengintensifkan 
kebijaksanaan. Ada sangat, sangat sedikit pengembara negatif dari kepadatan 
kelima karena mereka takut akan ‘jubah lupa’. Ada sangat, sangat sedikit 
anggota Orion dengan kepadatan kelima karena mereka tidak lagi merasakan 
adanya kebajikan di dalam diri orang lain. 3 

48.7 PENANYA: Terima kasih. Saya ingin mengambil contoh satu entitas, saat 
lahir, yang kira-kira tinggi tingkat senioritasnya terhadap polarisasi positif dan 
kemungkinan dapat dipanen pada akhir siklus ini, dan yang mengikuti siklus 
secara penuh pengalamannya, dimulai dari sebelum inkarnasinya — dimana 
badannya diaktifkan, proses penjelmaannya, proses aktivasi tubuh fisik 
kepadatan ketiga sebagaimana tubuhnya bergerak di kepadatan ini dan 
ditindaklanjuti dengan katalis, dan kemudian proses kematian, lau aktivasi 
berbagai tubuhnya-sehingga terbuatlah satu sirkuit penuh dari satu titik 
sebelum inkarnasi, kembali berinkarnasi, dan kematian dan kembali ke posisi 
itu, Anda dapat mengatakan, dalam satu siklus inkarnasi dalam kepadatan ini. 
Bisakah Anda melakukan itu untuk saya?  

RA: Saya Ra. Permintaan Anda sangatah terdistorsi, karena mengasumsikan 
bahwa semua ciptaan adalah (mengalami hal yang ) sama. Setiap kompleks 
pikiran / tubuh / roh memiliki pola aktivasi dan ritme kebangkitannya sendiri. 
Yang penting dalam panen adalah keseimbangan yang harmonis antara 
berbagai pusat energi kompleks pikiran / tubuh / roh. Ini harus dicatat sebagai 
hal penting yang relatif signifikan. Kami memahami dorongan pertanyaan 
Anda dan akan membuat jawaban paling umum yang menekankan tidak 
pentingnya generalisasi yang arbiter tersebut.  

                                                
3 Ini tidak jelas dan bergantung pada interpretasi, tetapi informasi ini tentang sejumlah entitas 

kepadatan kelima yang terdiri dari kelompok Orion dapat bertentangan dengan informasi 
yang diberikan pada 7.15.  
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Suatu entitas, sebelum berinkarnasi, ia berdiam di tempat yang sesuai, harus 
kami katakan, ditempatkan dalam ruang / waktu. Jenis warna sebenarnya dari 
lokasi ini akan tergantung pada kebutuhan si entitas. Entitas-entitas itu, 
misalnya, yang (beinkarnasi) sebagai pengembara, akan memiliki inti warna 
sejati hijau, biru, atau nila dari kompleks pikiran / tubuh / roh akan berada di 
dalamnya.  

Masuk ke dalam inkarnasi akan memerlukan investasi, atau aktivasi, sinar 
indigo, atau tubuh eterik, karena ini adalah pembuat bentuk. Kompleks 
pikiran / tubuh / roh fisik muda, atau kecil, memiliki tujuh pusat energi yang 
dipotensiasi sebelum proses dilahirkan. Ada juga analog dalam waktu / ruang 
pusat-pusat energi ini yang bersesuaian dengan tujuh pusat energi dari masing-
masing dari tujuh kerapatan warna sejati. Maka dengan demikian, dalam 
mikrokosmos, semua pengalaman telah disiapkan. Seolah-olah bayi itu 
mengandung seluruh isi alam semesta.  

Pola aktivasi entitas dengan senioritas tinggi tidak diragukan lagi akan 
bergerak dengan cepat ke tingkat sinar-hijau yang merupakan batu loncatan ke 
warna biru primer. Selalu ada beberapa kesulitan dalam menembus energi 
primer biru, karena itu membutuhkan energi yang orang-orang Anda 
memiliki kekurangan yang besar; itu adalah kejujuran. Sinar biru adalah sinar 
komunikasi bebas dengan diri sendiri dan dengan diri lain.  

Setelah menerima bahwa suatu entitas yang dapat dipanen atau hampir dapat 
dipanen akan bekerja dari landasan loncatan sinar hijau ini, orang kemudian 
dapat berpendapat bahwa pengalaman dalam sisa inkarnasinya akan 
difokuskan pada aktivasi sinar biru primer dengan komunikasi yang diberikan 
secara bebas; sinar indigo, yaitu energi cerdas yang dibagikan secara bebas; 
dan, jika mungkin, bergerak melalui gateway ini, penetrasi ke kecerdasan tak 
terbatas sinar violet. Ini mungkin terlihat dimanifestasikan oleh rasa 
menguduskan atau mengkeramatkan kreasi dan kegiatannya sehari-hari.  

Setelah kematian kompleks tubuh, seperti yang Anda sebut sebagai transisi ini, 
entitas akan segera, setelah menyadari keadaannya, kembali ke tubuh indigo 
pembuatnya dan beristirahat di sana sampai penempatan yang tepat di masa 
depan dibuat.  

Di sini kita memiliki anomali panen. Pada saat panen, entitas kemudian akan 
mentransfer tubuh indigonya menjadi manifestasi sinar violet seperti yang 
terlihat pada warna kuning sejati. Ini untuk tujuan mengukur kemampuan 
panen entitas tersebut.  

Setelah aktivitas anomali ini diselesaikan dengan hati-hati, entitas akan pindah 
ke tubuh indigo lagi dan ditempatkan di lokus warna yang sesuai, dalam ruang 
/ waktu dan waktu / ruang, di mana masa penyembuhan dan pembelajaran / 
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pengajaran yang diperlukan harus diselesaikan dan kebutuhan inkarnasi lebih 
lanjut ditentukan.  

48.8 PENANYA: Siapa, akan kami katakan, yang mengawasi penentuan kebutuhan 
inkarnasi lebih lanjut dan yang menyusun daftar senioritas, harus saya 
katakan, dalam proses inkarnasi?  

RA: Saya Ra. Ini adalah pertanyaan dengan dua jawaban.  

Pertama, ada orang-orang yang secara langsung di bawah (pengawasan) Para 
Wali yang bertanggung jawab atas pola inkarnasi dari mereka yang akan 
berinkarnasi secara otomatis — yaitu, (mereka yang) tidak memiliki (aspek) 
kesadaran diri yang sadar akan proses evolusi spiritual. Anda bisa menyebut 
makhluk ini “bersifat malaikat” jika Anda mau. Bisa dikatakan, itu adalah 
lokal, atau dari lingkungan planet Anda.  

Tingkat senioritas getaran itu seperti hanya menempatkan berbagai 
tingkat/jenis cairan-cairan dalam gelas yang sama. Beberapa akan naik ke 
puncak; yang lain akan tenggelam ke dasar. (Maka) lapisan - lapisan entitas 
pun akan terbentuk. Ketika panen semakin dekat, mereka yang dipenuhi 
dengan cahaya dan cinta yang paling alami secara alami, dan tanpa 
pengawasan, akan antri, harus kami katakan, untuk pengalaman inkarnasi.  

Ketika entitas menjadi sadar dalam totalitas kompleks pikiran / tubuh / roh 
akan mekanisme evolusi spiritual, dirinya sendiri akan mengatur pelajaran dan 
entitas (lain) yang diperlukannya untuk pertumbuhan maksimum dan ekspresi 
polaritasnya dalam pengalaman inkarnatif itu sebelum proses lupa terjadi. 
Satu-satunya kelemahan dari kehendak bebas total dari entitas senior yang 
memilih cara pengalaman inkarnasi ini adalah bahwa beberapa entitas itu 
berusaha untuk belajar sebanyak mungkin selama satu pengalaman 
inkarnatifnya hingga intensitas katalis-katalis mengacaukan entitas yang 
terpolarisasi itu dan juga pengalamannya dengan demikian ini menjadi tidak 
berguna secara maksimal sebagaimana yang dimaksud .  

48.9 PENANYA: Sebuah analogi untuk itu adalah seperti seorang siswa yang 
memasuki perguruan tinggi dan mendaftar lebih banyak kursus daripada yang 
bisa dia asimilasi saat itu. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

48.10 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana berbagai tubuh, 
merah hingga ungu, bisa terhubung ke pusat energi, pusat merah hingga 
ungu? Apakah mereka memang terhubung?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari sesi ini.  

Seperti yang telah kami sampaikan, masing-masing warna sejati tiap-tiap 
densitas memiliki tujuh pusat energi, dan setiap entitas mengandung semua 



 SESI 48 383 

 
ini ketika dipotensiasi. Aktivasinya, ketika sampai pada sinar kuning, 
kecerdasan tak terbatas sinar violet akan menjadi paspor ke oktaf pengalaman 
berikutnya.  

Ada Adept yang telah menembus banyak, banyak dari pusat energinya dan 
mencapai beberapa warna sejati. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati 
saat berada di dalam tubuh fisik, karena seperti yang kita tekankan sebelumnya 
ketika berbicara tentang bahaya menghubungkan sirkuit merah / oranye / 
kuning dengan sirkuit biru warna-sejati, potensi untuk pengrusakan kompleks 
pikiran / tubuh / roh adalah besar. Namun, entitas yang menembus 
kecerdasan tak terbatas pada dasarnya mampu berjalan di alam semesta dengan 
tapak yang bebas.  

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kami meninggalkan instrumen ini?  

48.11 PENANYA: Hanya jika ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Seperti yang telah kami katakan, 
instrumen ini lemah secara fisik, dan waktu kerja yang berkelanjutan akan 
memperpanjang kelemahan ini. Namun, kontak yang terus-menerus juga 
membantu pendakian energi vital instrumen yang berkelanjutan, serta 
integrasi dan energi vital kelompok sebagai satu kesatuan. Pilihan ada padamu. 
Kami senang. Semuanya baik-baik saja. Anda teliti. Terus begitu.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan dalam cahaya Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, teman-teman saya, bersukacita 
dalam kuasa dan dalam damai Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 49  
27 APRIL 1981  

49.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

49.1 PENANYA: Pertama-tama bisakah Anda membaca kondisi si instrumen ini 
terlebih dahulu?  

RA: Saya Ra. Kondisinya sama seperti yang dinyatakan sebelumnya.  

49.2 PENANYA: Terima kasih. Saya punya pertanyaan di sini dari Jim dulu. Dia 
berkata:  

“Selama sembilan tahun terakhir saya telah mengalami apa yang saya sebut 
pengalaman lobus frontal dalam keadaan setengah sadar sebelum saya bangun 
di pagi hari. Mereka adalah kombinasi antara kesenangan dan tekanan yang 
dimulai di lobus frontal dan ada kedutan yang menyebar ke seluruh otak dan 
terasa seperti orgasme di otak saya. Saya telah memiliki lebih dari 200 kali 
pengalaman seperti ini, dan sering kali disertai dengan penglihatan dan suara 
yang jarang masuk akal bagi saya. Apa sumber pengalaman lobus frontal ini? "  

RA: Saya Ra. Kami memindai kuesioner ini dan menemukan beberapa 
informasi terkait, yang sudah tersedia, yang berkaitan dengan disposisi 
fisiologis bagian otak ini. Pengalaman yang dijelaskan dan dialami itu adalah 
penyulingan yang mungkin dialami setelah upaya konsentrasi pada 
pembukaan kompleks pikiran ke gerbang infiniti, atau indigo, sehingga 
pengalaman sinar yang sakramental, atau ungu, dapat terjadi. Pengalaman-
pengalaman ini adalah permulaan dari apa yang — ketika tubuh, pikiran, dan 
roh menjadi terintegrasi pada gerbang (infiniti), atau indigo, level — ini 
kemudian dapat menghasilkan tidak hanya pengalaman sukacita tetapi juga 
pemahaman tentang kecerdasan tak terbatas yang menyertainya. Dengan 
demikian, orgasme kompleks tubuh dan orgasme kompleks pikiran, menjadi 
terintegrasi, yang kemudian dapat menetapkan gerbang yang tepat bagi 
integrasi kompleks spiritual dan penggunaannya sebagai antar-jemput 
sakramen yang penuh akan kehadiran Sang Pencipta Yang Esa. Jadi ada 
banyak hal yang dapat ditanyakan oleh si pencari.  

49.3 PENANYA: [ke Jim] Apakah Anda punya tambahan untuk pertanyaan itu?  

JIM: Tidak. Terima kasih.  

PENANYA: [ke Jim] Oke.  
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[kepada Ra] saya bertanya-tanya — dalam sesi sebelumnya Anda telah 
menyebutkan tentang nada telinga kiri dan kanan — apakah otak kiri dan 
kanan, entah bagaimana caranya, itu terkait dengan polaritas layanan untuk 
diri sendiri dan layanan kepada orang lain. Bisakah Anda mengomentari ini?  

RA: Saya Ra. Kami dapat mengomentari ini.  

49.4 PENANYA: Ya, tolong. . . bisakah Anda teruskan dan mengomentarinya?  

RA: Saya Ra. Lobus pada kompleks otak fisik Anda sama dalam 
penggunaannya pada energi listrik kecil. Entitas yang dikuasai oleh intuisi dan 
impuls sama juga dengan entitas yang diatur oleh analisis rasional ketika ada 
polaritas yang menjadi pertimbangan. Lobus ini dapat digunakan untuk 
melayani diri sendiri atau melayani orang lain.  

Kelihatannya, bahwa pikiran rasional, atau pikiran analitis, dapat saja memiliki 
lebih banyak kemungkinan untuk berhasil mengejar orientasi negatif karena 
pada kenyataan bahwa, dalam pemahaman kami, terlalu banyak keteraturan 
yang, pada intinya atau pada dasarnya adalah negatif. Namun, kemampuan ini 
juga, yaitu kemampuan yang dapat menyusun konsep-konsep abstrak dan 
menganalisis data pengalaman, bisa juga menjadi kunci untuk terjadinya 
polarisasi positif secara cepat. Dapat dikatakan bahwa mereka yang kapasitas 
analitisnya dominan akan lebih banyak bekerja dalam polarisasinya.  

Fungsi intuisi adalah untuk menginformasikan intelijen. Dalam ilusi Anda, 
dominasi intuisi yang tidak terkendali akan cenderung menjauhkan suatu 
entitas dari polarisasi yang lebih besar karena berlikunya persepsi intuisi 
tersebut. Seperti yang Anda lihat, kedua jenis struktur otak ini perlu 
diseimbangkan agar jumlah total katalis pengalaman akan menjadi polarisasi 
dan iluminasi, karena tanpa penerimaan oleh pikiran rasional akan nilai dari 
fakultas intuitif, aspek kreatif yang membantu iluminasi atau pencerahan akan 
tertahan.  

Ada satu korespondensi antara kanan dan kiri, dan positif dan negatif. Jaring 
energi yang mengelilingi tubuh Anda mengandung polarisasi yang agak rumit. 
Daerah kiri kepala dan bahu atas paling umum dilihat dari polarisasi negatif, 
sedangkan kanan adalah polarisasi positif, secara magnetis. Ini adalah 
penyebab makna nada untuk Anda.  

49.5 PENANYA: Bisakah Anda perluas mengenai polarisasi magnetik positif dan 
negatif secara umum dan bagaimana itu berlaku untuk, katakanlah, pada 
entitas individu, entitas planet, dll? Saya pikir ada korelasi di sini, tapi saya 
tidak yakin.  

RA: Saya Ra. Benar bahwa ada korelasi antara medan energi dari entitas alam 
Anda dan benda-benda planet, karena semua materi yang ada dikonstruksi 
dengan menggunakan tegangan dinamis medan magnet. Garis-garis kekuatan 
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dalam kedua kutub itu terlihat seperti jalinan spiral yang saling menjalin 
seperti pada rambut yang dikepang. Dengan demikian angin positif dan 
negatif dan spiral yang terjalin itu akan membentuk hubungan geometris di 
bidang energi kedua orang, seperti yang Anda menyebut kompleks pikiran / 
tubuh / roh, dan juga planet.  

Kutub negatif adalah kutub selatan, atau kutub bawah. Kutub utara, atau atas, 
adalah positif. Penyilangan energi spiral ini membentuk pusat energi primer, 
sekunder, dan tersier. Anda akrab dengan pusat energi primer dari kompleks 
tubuh fisik, mental, dan spiritual. Poin sekunder dari penyilangan orientasi 
pusat positif dan negatif berputar di sekitar beberapa pusat energi Anda. Pusat 
sinar-kuning dapat terlihat memiliki pusat energi sekunder di siku, lutut, dan 
di tubuh halus pada jarak agak jauh dari kendaraan fisik di titik-titik yang 
menggambarkan berlian tentang daerah pusar entitas yang mengelilingi tubuh.  

Seseorang dapat memeriksa masing-masing pusat energi untuk pusat sekunder 
tersebut. Beberapa orang Anda bekerja dengan pusat energi ini, dan Anda 
menyebutnya akupunktur. Namun, perlu dicatat bahwa sering ada anomali 
dalam penentuan lokasi pusat-pusat energi ini sehingga ketelitian ilmiah dari 
praktik ini dipertanyakan. Seperti kebanyakan upaya ilmiah dengan aspek 
ketelitian, ia gagal memperhitungkan kualitas unik setiap ciptaan.  

Konsep paling penting untuk dipahami tentang medan energi adalah bahwa 
kutub bawah, atau negatif, akan menarik energi universal ke dalam dirinya 
sendiri dari kosmos. Dari sana ia akan bergerak ke atas untuk bertemu dan 
bereaksi dengan energi spiral positif yang bergerak ke bawah dari dalam. 
Ukuran tingkat aktivitas sinar suatu entitas adalah lokusnya, di mana energi 
luar kutub selatan bertemu dengan energi positif yang berspiral dari dalam.  

Saat sebuah entitas tumbuh lebih terpolarisasi, lokus ini akan bergerak ke atas. 
Fenomena ini telah disebut oleh orang-orang Anda kundalini. Namun, 
mungkin lebih baik dianggap sebagai tempat pertemuan getaran pemahaman 
kosmik dan batin, bisa kami katakan demikian. Kemudian untuk berusaha 
meningkatkan lokus pertemuan ini, tanpa menyadari prinsip-prinsip 
magnetisme metafisik yang menjadi dasarnya, akan menyebabkan 
ketidakseimbangan besar.  

49.6 PENANYA: Proses seperti apa yang disarankan untuk mencapai pencerahan 
dengan tepat, seperti yang mereka sebut, kundalini, dan apa yang menjadi 
nilainya?  

RA: Saya Ra. Metafora ular melingkar yang ditarik ke atas sangatlah tepat 
untuk dipertimbangkan oleh orang-orang Anda. Upaya seperti inilah yang 
Anda coba ketika Anda dalam proses mencari. Seperti yang telah kami 
nyatakan, ada kesalahpahaman besar tentang metafora ini dan sifat dasar dari 
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mengejar tujuannya.1 Kami harus mengeneralisasi dan meminta Anda 
memahami fakta bahwa ini, pada dasarnya, telah menjadi jauh tidak berguna 
dari apa yang kami ajarkan. Namun, karena setiap entitas adalah unik, 
generalisasi sudah menjadi gaya kami saat berkomunikasi untuk kemungkinan 
dapat diperbaiki oleh Anda.  

Jadi kita memiliki dua jenis energi. Kita berusaha, kemudian, sebagai entitas 
dengan warna sesungguhnya dari oktaf ini, untuk memindahkan tempat 
bertemunya sifat-sifat dalam dan luar yang bergerak semakin jauh ke atas, 
melalui pusat-pusat energi. Dua metode pendekatan ini, dengan metode yang 
masuk akal adalah pertama, proses integrasi pengalaman-pengalaman yang 
tertarik pada kutub selatan. Setiap pengalaman perlu diperhatikan, dialami, 
diseimbangkan, diterima, dan mendapat tempat di dalam diri individu. Ketika 
entitas tumbuh dalam penerimaan diri dan mempunyai kesadaran katalis, 
maka kontempelasi yang nyaman dari pengalaman ini akan naik ke warna 
sejati baru si entitas. Pengalaman itu, apa pun itu, akan dimulai dalam sinar 
merah dan dianggap berisi mengenai (persoalan-persoalan) akan kelangsungan 
hidup dan sebagainya.  

Setiap pengalaman akan dipahami secara berurutan oleh kompleks pikiran / 
tubuh / roh yang tumbuh dalam hal bertahan hidup, kemudian dalam hal 
identitas pribadi, kemudian dalam hal hubungan sosial, kemudian dalam hal 
cinta universal, kemudian dalam hal bagaimana pengalaman itu mungkin 
melahirkan komunikasi yang bebas, kemudian dalam hal bagaimana 
pengalaman itu dapat dikaitkan dengan energi universal, dan akhirnya dalam 
hal yang bersifat sakramental dari setiap pengalaman.  

Sementara itu, Sang Pencipta ada di dalam diri. Di kutub utara, mahkota 
sudah ada di atas kepala dan entitas itu berpotensi sebagai dewa. Energi ini 
diwujudkan dengan penerimaan energi dengan rendah hati dan penuh 
kepercayaan melalui meditasi dan kontemplasi diri dengan Sang Pencipta.  

Di mana energi ini bertemu adalah tempat dimana ular akan mencapai 
ketinggiannya. Ketika energi yang tidak tergulung ini mendekati cinta 
universal dan bercahaya, maka entitas berada dalam keadaan di mana daya 
terpanennya tinggi.  

49.7 PENANYA: Bisakah Anda merekomendasikan suatu teknik meditasi?  

RA: Saya Ra. Tidak.  

49.8 PENANYA: Apakah ini lebih baik, atau harus saya katakan, apakah akan lebih 
berhasil dengan membiarkan pikiran sekosong mungkin dalam meditasi, bisa 
saya katakan, sejernih mungkin — dan membiarkannya mengalir— atau lebih 

                                                
1 Dinyatakan dalam 12.31, 15.9, 15.12, 17.39, 18.6, dan 19.20.  
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baik bermeditasi dengan fokus pada beberapa objek atau sesuatu untuk 
berkonsentrasi?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari waktu kerja 
ini.  

Masing-masing dari dua jenis meditasi ini berguna untuk alasan tertentu. 
Meditasi pasif yang melibatkan pembersihan pikiran - pengosongan dari 
kekacauan mental yang merupakan karakteristik dari aktivitas kompleks 
pikiran di antara umat Anda - berkhasiat bagi mereka yang tujuannya adalah 
mencapai keheningan batin sebagai dasar untuk mendengarkan Sang Pencipta. 
Ini adalah alat yang berguna dan bermanfaat, dan, sejauh ini, jenis meditasi ini 
yang paling bermanfaat secara umum sebagai lawan dari perenungan atau doa.  

Jenis meditasi yang disebut visualisasi memiliki tujuan bukan pada apa yang 
terkandung dalam meditasi itu sendiri. Visualisasi adalah alat seorang Adept. 
Mereka yang belajar berfokus pada gambar visual dalam pikiran, mereka 
sedang mengembangkan kekuatan konsentrasi batin yang dapat mengatasi 
kebosanan dan ketidaknyamanan. Ketika kemampuan ini mengkristal dalam 
seorang Adept, maka Adept tersebut dapat melakukan polarisasi dalam 
kesadaran tanpa tindakan eksternal yang dapat memengaruhi kesadaran 
planet. Ini adalah alasan bagi adanya, apa yang disebut, white magician. Hanya 
mereka yang ingin bertujuan untuk meningkatkan getaran dan kesadaran 
planet saja yang akan menemukan visualisasi sebagai jenis meditasi yang sangat 
memuaskan.  

Kontemplasi, atau pertimbangan dalam keadaan meditatif dengan suatu 
gambar atau teks yang menginspirasi, adalah sangat berguna juga di antara 
orang-orang Anda, dan fakultas kehendak melaui doa juga memiliki potensi 
yang bersifat membantu. Apakah kemudian, tentu saja, kegiatan itu 
bermanfaat atau tidak ini akan sangat tergantung pada niat dan objek dari 
orang yang berdoa tersebut.  

Bolehkah kami bertanya apakah ada pertanyaan singkat saat ini?  

49.9 PENANYA: Saya hanya akan bertanya apakah ada sesuatu yang dapat kita 
lakukan untuk membuat instrumen lebih nyaman atau untuk meningkatkan 
kontak dan jika dua sesi per minggu masih sesuai?  

RA: Saya Ra. Kami meminta untuk Anda memperhatikan penempatan 
bantalan leher entitas ini karena itu terlalu sering tertelisut. Anda teliti, dan 
pengaturan Anda baik-baik saja. Pengaturan waktunya, jika kami dapat 
menggunakan ungkapan itu, untuk sesi ini pada dasarnya benar. Namun, 
Anda harus percayakan dengan mengamati keletihan dalam kelompok ini dan 
menahan diri dari melanjutkan sampai semua merasa jatuh cinta, harmoni, 
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dan berenergi vital sebagai satu kesatuan. Ini, dan akan terus menjadi, paling 
bermanfaat.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan dalam cahaya Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa 
dan dalam damai Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 50  
6 MEI 1981  

50.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

50.1 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya indikasi akan kondisi instrumen 
sekarang?  

RA: Saya Ra. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya.  

50.2 PENANYA: Pada sesi terakhir, Anda menyebutkan mengenai pengalaman-
pengalaman yang tertarik kepada entitas melalui kutub selatan. Bisakah Anda 
mengembangkannya dan memberi kami definisi tentang apa yang Anda 
maksud?  

RA: Saya Ra. Diperlukan beberapa pertimbangan untuk mencapai perspektif 
yang tepat untuk memahami makna informasi di atas. Kutub selatan, atau 
negatif, adalah yang menarik. Itu artinya menarik bagi dirinya sendiri hal-hal 
yang bermagnet padanya. Jadi dengan kompleks pikiran / tubuh / roh, arus 
pengalaman berawal dari gelombang kutub selatan. Anda dapat menganggap 
ini sebagai pernyataan sederhana.  

Satu-satunya bagian spesifik dari kebenaran ini adalah bahwa pusat energi 
sinar-merah, atau pusat, sebagai pusat energi terendah, atau akar, dari 
kendaraan fisik, akan memiliki kesempatan pertama untuk bereaksi terhadap 
pengalaman apa pun. Dengan cara ini hanya Anda yang dapat melihat lokus 
fisik kutub selatan yang diidentifikasi dengan pusat energi akar. Dalam setiap 
segi pikiran dan tubuh, akar, atau fondasi, akan diberi kesempatan untuk 
berfungsi terlebih dahulu.  

Kesempatan apa selain dari bertahan hidup? Ini adalah akar dari kemungkinan 
dasar lahirnya respon-respon dan juga apa yang menjadi karakteristik fungsi-
fungsi dasar pikiran dan tubuh. Anda akan menemukan bahwa naluri inilah 
yang terkuat, dan sekali ini ini diseimbangkan, banyak celah yang akan 
terbuka bagi para pencari. Kutub selatan kemudian berhenti memblokir data 
pengalaman, dan pusat-pusat energi pikiran dan tubuh yang lebih tinggi akan 
berkesempatan menarik pengalaman yang diambil sesuai dengan masing-
masing energinya.  

50.3 PENANYA: Mengapa Anda mengatakan pengalaman tertarik pada, atau 
tertarik pada, entitas?  
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RA: Saya Ra. Kami mengatakan ini karena pemahaman kami bahwa ini adalah 
sifat dari fenomena katalis pengalaman dan masuknya ke dalam kesadaran 
kompleks pikiran / tubuh / roh.  

50.4 PENANYA: Bisakah Anda memberikan contoh bagaimana suatu entitas 
menetapkan kondisi menarik katalis pengalaman tertentu dan bagaimana 
katalis itu kemudian disediakan atau dipelajari.  

RA: Saya Ra. Contoh seperti itu dapat diberikan.  

50.5 PENANYA: Maukah Anda memberikannya?  

RA: Saya Ra. Kami berhenti sejenak untuk memindai kesadaran instrumen ini 
untuk izin menggunakan katalis pengalamannya sebagai contoh. Kami dapat 
melanjutkan.  

Ini adalah satu contoh, dan ekstrapolasi dapat dibuat untuk entitas lain yang 
telah memahami proses-proses evolusi. Entitas ini memilih, sebelum 
inkarnasinya, sarana yang memiliki kemungkinan besar katalisnya dapat 
diperoleh. Entitas ini menginginkan proses untuk mengekspresikan cinta dan 
cahaya tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Instrumen ini juga diprogram 
untuk berusaha menyelesaikan pekerjaan spiritual dan untuk menghibur 
dirinya sendiri dengan rekanan dalam melakukan pekerjaan ini.  

Perjanjian ini dibuat sebelum inkarnasi; yang pertama, dengan apa yang 
disebut orang tua dan saudara kandung dari entitas ini. Ini memberikan katalis 
pengalaman untuk situasi yang menawarkan cahaya keberadaan tanpa 
mengharapkan kembalian. Program kedua melibatkan perjanjian dengan 
beberapa entitas. Perjanjian ini menyediakan dan akan memberikan, dalam 
waktu / ruang dan kontinum ruang / waktu Anda, peluang untuk katalis 
pengalaman kerja dan persahabatan.  

Ada peristiwa yang merupakan bagian dari program untuk entitas ini hanya 
dalam hal kemungkinan / probabilitas dari vortisitas- vortisitas yang berkaitan 
dengan budaya masyarakat Anda. Peristiwa-peristiwa ini termasuk sifat hidup, 
atau standar hidup; jenis hubungan yang dimasukkan ke dalam kerangka 
hukum Anda; dan iklim sosial selama inkarnasi. Inkarnasi dipahami sebagai 
sesuatu yang akan terjadi saat panen.  

Pemberian ini, harus kami katakan, berlaku untuk jutaan umat Anda: mereka 
yang sadar akan evolusi dan berhasrat yang sangat ekstrem untuk mencapai 
hati yang penuh cinta dan pancaran cahaya yang memberikan pemahaman. 
Tidak peduli pelajaran apa yang diprogram, mereka harus melakukan dengan 
dirinya sendiri, bukan dengan peristiwa.  

Mereka harus melakukan dengan memberi, tidak menerima; karena pelajaran 
cinta adalah bersifat seperti ini, baik untuk yang positif maupun negatif. 
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Mereka yang dapat dipanen secara negatif akan ditemukan pada saat ini 
berusaha untuk membagikan kasih mereka kepada dirinya sendiri.  

Ada yang pelajaran lebih acak karena ketidakmampuan mereka saat ini untuk 
memahami sifat dan mekanisme evolusi pikiran, tubuh, dan roh. Dari semua 
ini kita dapat mengatakan bahwa proses ini dijaga oleh mereka yang tidak 
pernah berhenti dari harapan mereka untuk melayani. Tidak ada entitas yang 
tanpa (diberi) bantuan, baik melalui kesadaran diri akan kesatuan ciptaan, atau 
melalui wali diri yang melindungi pikiran / tubuh / roh yang kurang canggih 
dari pemisahan permanen dari kesatuan ketika proses pelajaran tentang 
kepadatan Anda ini berlanjut.  

50.6 PENANYA: Bisakah Anda memberikan contoh polarisasi negatif berbagi cinta 
terhadap diri sendiri? Tampak bagi saya bahwa itu akan menguras polarisasi 
negatif. Bisakah Anda mengembangkan konsep itu?  

RA: Saya Ra. Kami mungkin tidak menggunakan contoh makhluk yang 
dikenal karena pelanggaran yang akan ditimbulkan. Jadi kami harus 
mengambil yang bersifat umum.  

Makhluk yang berorientasi negatif adalah orang yang merasa telah 
menemukan kekuatan yang memberi makna pada keberadaannya persis seperti 
yang dirasakan oleh polarisasi positif. Entitas negatif ini akan berusaha untuk 
menawarkan pemahaman ini kepada orang lain, biasanya dengan proses 
pembentukan elite, kemuridan, dan mengajarkan kebutuhan dan kebenaran 
akan perbudakan diri lain untuk kebaikan mereka sendiri. Diri yang lain ini 
dikandung untuk bergantung pada dirinya dan membutuhkan bimbingan dan 
kebijaksanaan dirinya.  

50.7 PENANYA: Terima kasih. Dapatkah Anda memperluas konsep yang ini: 
bahwa perlu bagi suatu entitas untuk, selama inkarnasinya dalam fisik, seperti 
yang kita sebut, menjadi terpolarisasi atau berinteraksi dengan baik dengan 
entitas lain, dan mengapa ini tidak mungkin terjadi di antara inkarnasi ketika 
dia sadar akan apa yang dia ingin lakukan, mengapa dia harus menjelma atau 
berinkarnasi dengan kehilangan ingatan, ingatan sadarnya, tentang apa yang 
ingin dia lakukan untuk supaya kemudian bertindak dengan cara yang dia 
harapkan? Bisakah Anda mengembangkannya?  

RA: Saya Ra. Mari kami beri contoh dengan seorang pria yang sedang bermain 
poker dan mengetahui semua kartu-kartu pada tangan pemain lain. Dia 
kemudian menjadi tahu permainannya. Ini menjadi hanyalah permainan 
anak-anak untuk bertaruh, karena tidak ada risiko. Tangan lainnya diketahui. 
Kemungkinan-kemungkinannya diketahui dan pemain akan hanya 
memainkan dengan benar tetapi tanpa minat.  
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Dalam waktu / ruang dan dalam kepadatan warna hijau sejati, semua tangan 
pemain terbuka baik mata, pikiran, perasaan, masalah: semua ini dapat dilihat. 
Tidak ada penipuan dan keinginan untuk menipu. Dengan demikian, banyak 
hal dapat dicapai dalam keharmonisan, tetapi pikiran / tubuh / roh 
memperoleh sedikit polaritas dari interaksi ini.  

Mari kita periksa kembali metafora ini dan gandakan menjadi permainan 
poker terpanjang yang dapat Anda bayangkan: seumur hidup. Kartu-kartu itu 
adalah cinta, ketidaksukaan, batasan, ketidakbahagiaan, kesenangan, dll. 
Mereka dibagikan, dan dibagikan ulang, dan dibagikan ulang secara terus 
menerus. Anda dapat, selama inkarnasi ini mulai - dan kami mulai 
menekankan - untuk mengetahui kartu Anda sendiri. Anda mungkin mulai 
menemukan cinta dalam diri Anda. Anda mungkin mulai menyeimbangkan 
kesenangan Anda, keterbatasan Anda, dll. Namun, satu-satunya indikasi kartu 
orang lain adalah dengan menatap mata.  

Anda tidak dapat mengingat tangan Anda, tangan mereka, bahkan mungkin 
aturan permainan ini. Game ini hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang 
kehilangan kartu karena pengaruh cinta yang melelehkan; hanya bisa 
dimenangkan oleh mereka yang meletakkan kesenangan mereka, keterbatasan 
mereka, semua di atas meja dan menghadap ke atas dan berkata dalam hati: 
"Semua, kalian semua pemain, setiap diri lain, apa pun tanganmu, aku 
mencintaimu."  

Inilah permainannya: mengetahui, menerima, memaafkan, menyeimbangkan, 
dan membuka diri dengan cinta. Ini tidak dapat dilakukan tanpa melupakan, 
karena itu tidak akan membawa bobot dalam kehidupan totalitas pikiran / 
tubuh / roh.  

50.8 PENANYA: Terima kasih. Bagaimana kemampuan untuk berfokus pada satu 
gambar visual dalam pikiran yang memungkinkan seorang Adept melakukan 
polarisasi dalam kesadaran tanpa tindakan eksternal?  

RA: Saya Ra. Ini bukan pertanyaan sederhana, karena seorang adept adalah 
salah satu yang akan melampaui sinar hijau yang menandakan masuknya 
kemampuan terpanen. Seorang adept tidak hanya akan memanfaatkan energi 
cerdas sebagai sarana kesiapan untuk panen, tetapi memanfaatkan energi 
cerdas dan kecerdasan tak terbatas untuk tujuan mentransmisikan kemampuan 
panen planet dan tingkat kesadarannnya.  

Cara kerja ini terjadi di dalam diri. Kuncinya adalah pertama, diam, dan 
kedua, kesendirian pemikiran. Dengan demikian, visualisasi yang dapat 
dipertahankan dengan mantap di mata selama beberapa menit Anda, saat 
Anda mengukur waktu, akan menandakan peningkatan kemampuan berpikir 
seorang yang mahir. Pemikiran satu fokus ini, kemudian, dapat digunakan 
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oleh adept yang positif untuk bekerja dalam ritual kelompok visualisasi untuk 
peningkatan energi positif; oleh adept negatif (bertujuan) untuk peningkatan 
kekuatan pribadi.  

50.9 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana adept itu, setelah 
mampu menahan suatu gambar selama beberapa menit, apa yang dia lakukan 
yang kemudian dapat mempengaruhi kesadaran planet atau meningkatkan 
polaritas positif? Saya masih tidak begitu mengerti tentang ini.  

RA: Saya Ra. Ketika pakar positif menyentuh kecerdasan tak terbatas dari 
dalam, ini adalah koneksi yang paling kuat, karena itu adalah koneksi 
mikrokosmos kompleks seluruh pikiran / tubuh / roh dengan makrokosmos. 
Koneksi ini memungkinkan, katakanlah, warna sinar-hijau sejati dalam waktu 
/ ruang untuk terwujud dalam ruang / waktu Anda.1 Dalam sinar hijau, 
pikiran adalah makhluk. Dalam ilusi Anda ini biasanya tidak demikian.  

Para adept kemudian menjadi saluran hidup untuk cinta dan cahaya dan 
mampu menyalurkan cahaya ini langsung ke jaringan energi nexi planet. 
Ritual akan selalu berakhir dengan landasan energi ini dalam pujian dan 
ucapan terima kasih dan pelepasan energi ini ke seluruh planet ini.  

50.10 PENANYA: Saya tahu orang-orang yang baru-baru ini dilatih dalam meditasi 
yang, setelah periode meditasi yang sangat singkat, beberapa hari atau lebih, 
dapat menyebabkan aksi jarak jauh pada logam, dan menekuknya. . Ini 
pemahaman saya bahwa mereka mengenakan kawat berbentuk piramida di 
kepala mereka saat melakukan ini. Saya diundang ke salah satu sesi meditasi 
beberapa tahun yang lalu, tetapi saya tidak bisa ke sana. Bisakah Anda 
mengomentari proses ini, dan apakah mereka mencapai sesuatu yang bernilai 
atau tidak?  

RA: Saya Ra. Tidak. Tolong tanyakan secara lengkap pertanyaan ini.  

50.11 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya informasi lebih lanjut tentang 
medan energi tubuh yang berkaitan dengan otak kanan dan kiri dan jika ini 
terkait dengan bentuk piramida sejauh pemfokusan energi berlangsung? Saya 
sedikit bingung bagaimana tepatnya masuk ke jalur pertanyaan ini, tapi itulah 
yang saya ingin tanyakan.  

RA: Saya Ra. Kami sama-sama bingung di jalur jawab ini. Kami dapat 
mengatakan bahwa bentuk piramida hanyalah salah satu yang memfokuskan 
pemasukan energi untuk digunakan oleh entitas yang mungkin menjadi sadar 
akan pemasukan ini. Kita dapat mengatakan lebih jauh bahwa bentuk otak 

                                                
1 Ada kemungkinan bahwa Ra bermaksud untuk mengatakan, "Sambungan ini 

memungkinkan, harus kami katakan, warna hijau sejati dalam waktu / ruang untuk terwujud 
dalam ruang / waktu Anda," tetapi itu tidak pernah diperbaiki sebagai kesalahan dan dengan 
demikian terbuka untuk spekulasi.  
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fisik Anda tidak signifikan sebagai bentuk untuk memusatkan energi yang 
mengalir. Silakan tanyakan lebih spesifik, jika Anda bisa, apa sebenarnya 
informasi yang Anda cari.  

50.12 PENANYA: Kami masing-masing merasakan, dalam meditasi, energi di 
kepala di berbagai tempat. Bisakah Anda memberi tahu saya apa ini dan apa 
artinya, dan apa yang menandakan berbagai tempat yang kami rasakan?  

RA: Saya Ra. Melupakan akan bentuk piramida akan membantu Anda dalam 
mempelajari pengalaman-pengalaman ini. Pemasukan energi dirasakan oleh 
pusat-pusat energi yang membutuhkan, dan siap untuk, aktivasi. Jadi mereka 
yang merasakan stimulasi pada tingkat violet-lah yang mendapatkan hal itu. 
Mereka yang merasakannya di dahi di antara alis mengalami sinar indigo dan 
sebagainya. Mereka yang mengalami kesemutan dan menerima gambar visual 
mengalami penyumbatan di pusat energi yang diaktifkan itu, dan dengan 
demikianlah listrik tubuh menyebarkan energi ini dan efeknya memang 
menyebar.  

Mereka yang tidak sungguh-sungguh meminta energi ini mungkin belum 
merasakannya jika entitas tidak terlatih dengan baik dalam pertahanan 
psychicnya. Mereka yang tidak ingin mengalami sensasi dan aktivasi dan 
perubahan ini, bahkan pada tingkat alam bawah sadarnya, mereka tidak akan 
mengalami apa pun karena ketidakmampuan mereka dalam pertahanan dan 
perlindungan terhadap perubahan.  

50.13 PENANYA: Saat ini saya mendapatkan dua rasa secara bersamaan. Apakah ini 
normal untuk merasakan dua sekaligus?  

RA: Saya Ra. Yang paling normal bagi seorang adept adalah sebagai berikut: 
stimulasi indigo, mengaktifkan gerbang besar menuju penyembuhan, 
pekerjaan ajaib, perhatian penuh doa, dan pancaran keberadaannya; dan 
stimulasi sinar ungu yang merupakan pemberian dan pengambilan spiritual 
dari dan ke Sang Pencipta, dari Pencipta ke Pencipta.  

Ini adalah konfigurasi yang diinginkan.  

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kami meninggalkan instrumen ini?  

50.14 PENANYA: Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Anda teliti dan keberpihakan Anda berhati-hati. Akan lebih baik 
untuk menjaga leher instrumen ini dengan ditempatkan dengan hati-hati 
diatas bantalannya.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda, teman-teman saya, dalam cinta dan cahaya 
dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam 
kuasa dan dalam damai Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 51  
13 MEI 1981  

51.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

51.1 PENANYA: Saat kami memulai sesi ini, yakni Buku III dari The Law Of One, 
ada beberapa pertanyaan, salah satunya adalah pertanyaan transien yang cukup 
tidak penting dan satu yang saya anggap sedikit transien, yang saya merasa 
berkewajiban untuk bertanya karena berkaitan dengan komunikasi dengan 
orang lain.  

Yang pertama hanya tentang penjelasan poin terakhir tentang panen untuk 
teman kami Leo Sprinkle. Dan saya bertanya-tanya apakah ada supervisi 
ketika panen, dan jika demikian, mengapa supervisi ini diperlukan, dan 
bagaimana cara kerjanya dikarenakan kemampuan panen suatu entitas adalah 
sinar ungu? Apakah perlu bagi entitas untuk mensupervisi kepanenannya, atau 
apakah itu otomatis? Bisakah Anda menjawab ini?  

RA: Saya Ra. Pada saat panen selalu ada pemanennya. Buah terbentuk 
sebagaimana mestinya, tetapi ada beberapa pengawasan yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa karunia ini ditempatkan sebagaimana mestinya, tanpa 
memar atau cacat.  

Ada tiga tingkatan yang mengawasi panen.  

Tingkat pertama adalah tingkat keplanetan dan apa yang disebut sebagai 
entitas yang bersifat ‘malaikat’. Tipe wali ini mencakup totalitas kompleks 
pikiran / tubuh / roh atau diri yang lebih tinggi dari suatu entitas dan entitas-
entitas batin lain yang telah tertarik pada entitas ini selama proses pencarian 
batinnya.  

Kelas kedua dari mereka yang menjaga proses ini adalah mereka yang dari 
Konfederasi yang memiliki kehormatan / tugas berdiri di tempat-tempat kecil 
di tepi tangga cahaya / cinta sehingga entitas yang dipanen tidak akan, tidak 
peduli seberapa bingung atau ketidak mampuannya melakukan kontak dengan 
Diri Sejati mereka, tersandung dan jatuh karena alasan apa pun selain dengan 
kekuatan cahaya. Entitas-entitas Konfederasi ini menangkap mereka yang 
tersandung dan mengaturnya dengan benar sehingga mereka dapat terus 
masuk ke dalam cahaya.  

Kelompok ketiga yang mengawasi proses ini adalah kelompok yang Anda 
sebut Wali. Grup ini berasal dari oktaf di atas kami dan melayani dengan cara 
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nya sebagai pembawa cahaya. Wali ini memberikan emisi cahaya / cinta yang 
tepat dalam penyebarannya yang cerdik dan yang sangat teliti 
mendiskriminasikan sehingga getaran cahaya / cinta yang tepat dari setiap 
entitas dapat dipastikan (tercapai).  

Dengan demikian panen adalah otomatis karena mereka yang dipanen akan 
merespons sesuai dengan kondisinya yang tidak dapat diubah pada saat 
terpanen. Itulah emanasi violet-ray. Namun, para pembantu ini ada di 
sekitaran untuk memastikan panen yang tepat sehingga setiap entitas dapat 
memiliki kesempatan penuh untuk mengekspresikan kesejatian sinar violet 
mereka.  

51.2 PENANYA: Terima kasih. Pertanyaan berikut ini saya rasa merupakan jenis 
pertanyaan transien; namun, itu telah ditanyakan kepada saya oleh seseorang 
yang telah berkomunikasi dengan saya, yang sangat terlibat dalam beberapa 
bagian dari fenomena UFO tersebut. Jika Anda menganggapnya transien atau 
tidak penting, kami akan melewatinya, tetapi saya telah ditanya bagaimana 
mungkin untuk sebuah pesawat, dapat kami katakan, kepadatan keempat 
untuk sampai ke sini karena tampaknya, ketika Anda mendekati kecepatan 
cahaya, massa mendekati nilai yang tak terbatas. Kami telah berbicara tentang 
peningkatan massa spiritual, dan itu hanya pertanyaan tentang bagaimana 
transisi dari planet yang sangat jauh ini dibuat dalam suatu pesawat. Dan 
pertanyaan saya adalah mengapa sebuah pesawat diperlukan? Ini bukanlah 
pertanyaan penting.  

RA: Saya Ra. Anda telah mengajukan beberapa pertanyaan. Kami akan 
merespons secara bergiliran. Pertama, kami setuju bahwa materi ini bersifat 
sementara atau transien.  

Kedua, mereka, yang sebagian besar berasal dari titik yang jauh, demikian 
Anda istilahkan, tidak perlu sebuah pesawat seperti yang Anda kenal. 
Pertanyaan ini sendiri membutuhkan pemahaman yang tidak Anda miliki. 
Kami akan berusaha untuk menyatakan dengan apa yang mungkin bisa 
dinyatakan.  

Pertama, ada beberapa entitas kepadatan ketiga yang telah belajar cara 
menggunakan sebuah pesawat untuk melakukan perjalanan antar sistem 
bintang meski dengan mengalami keterbatasan yang Anda pahami selama ini. 
Namun, entitas tersebut telah belajar menggunakan hidrogen dengan cara 
yang berbeda dari pemahaman Anda sekarang. Entitas ini masih 
membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan ukuran waktu Anda, untuk 
bergerak. Namun, entitas ini dapat menggunakan hipotermia untuk 
memperlambat proses kompleks fisik dan mental untuk menahan durasi 
penerbangan. Yang seperti itu adalah tipe Sirius.  
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Ada dua jenis lainnya:  

Salah satunya adalah jenis yang, berasal dari kepadatan keempat, kelima, atau 
keenam di galaksi Anda sendiri, yang memiliki akses ke jenis sistem energi 
yang menggunakan kecepatan ringan seperti katapel, dan dengan demikian 
tiba di tempat yang diinginkan tanpa jangka waktu yang jelas, dalam 
pandangan Anda.  

Jenis pengalaman lainnya adalah kepadatan keempat, kelima, dan keenam dari 
galaksi lain, dan beberapa dari dalam galaksi Anda sendiri, yang telah 
mempelajari disiplin kepribadian yang diperlukan untuk melihat alam semesta 
sebagai satu kesatuan makhluk dan, karenanya, dapat melanjutkan dari locus 
to locus hanya dengan pikiran, mewujudkan pesawat-pesawat yang diperlukan 
saja, jika Anda mau, untuk melampirkan tubuh cahaya para entitas itu.  

51.3 PENANYA: Saya berasumsi bahwa tipe terakhir adalah jenis yang kami alami 
dengan sebagian besar pendaratannya dari kelompok Orion. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Kelompok Orion dicampur antara kelompok kedua dari 
belakang dan yang terakhir.  

51.4 PENANYA: Mengapa sebuah pesawat diperlukan untuk transisi ini? Ketika 
Anda, seperti Ra, pergi ke Mesir sebelumnya Anda menggunakan pesawat 
berbentuk lonceng, tetapi Anda melakukannya dengan pikiran. Bisakah Anda 
memberi tahu saya mengapa Anda menggunakan pesawat daripada hanya 
mematerialisasi sebuah tubuh?  

RA: Saya Ra. Kendaraan, atau pesawat, adalah bentuk pikiran yang 
mengandung konsentrasi kami yang dapat berfungsi sebagai motivator. Kita 
tidak akan memilih untuk menggunakan kompleks pikiran / tubuh / roh kami 
sebagai fokus untuk pekerjaan seperti itu.  

51.5 PENANYA: Terima kasih. Saya ingin membuat pernyataan. Saya yakin saya 
agak tidak suka dengan ini. Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk ditanyakan 
kepada saya, karena saya tidak benar-benar tahu apa yang saya bicarakan. 
Tetapi bagi saya - dan Anda dapat mengatakan di mana saya salah dengan 
pernyataan ini – yakni bahwa kami memiliki tujuh tubuh, masing-masing 
sesuai dengan salah satu dari tujuh warna spektrum. Dan energi yang 
menciptakan ketujuh tubuh ini adalah jenis energi universal yang mengalir ke 
lingkungan planet kami dan masuk melalui tujuh pusat energi yang kami 
sebut chakra untuk mengembangkan dan menyempurnakan tubuh ini.  

Dan ini adalah— Masing-masing tubuh ini entah bagaimana terkait dengan 
konfigurasi mental yang kami miliki, dan kesempurnaan masing-masing tubuh 
ini dan total masuk energi ini, Anda bisa katakan, adalah fungsi dari 
konfigurasi mental ini. Dan melalui konfigurasi mental ini kami dapat 
memblokir, sampai taraf tertentu, energi yang menciptakan masing-masing 



 SESI 51 399 

 
dari ketujuh tubuh ini. Bisakah Anda berkomentar di mana saya salah dan 
memperbaiki saya dalam hal ini yang telah saya nyatakan?  

RA: Saya Ra. Pernyataan Anda secara substansial benar. Untuk menggunakan 
istilah "konfigurasi mental" adalah menyederhanakan cara penyumbatan pada 
proses masuknya energi yang terjadi dalam kepadatan Anda. Kompleks pikiran 
memiliki hubungan dengan kompleks roh dan tubuh yang tidak tetap. 
Dengan demikian penyumbatan dapat terjadi antara roh dan pikiran, atau 
tubuh dan pikiran, pada berbagai tingkatan. Kami tegaskan bahwa setiap pusat 
energi memiliki tujuh sub-warna, bisa kita katakan untuk kenyamanan. Jadi 
penyumbatan spiritual / mental yang dikombinasikan dengan penyumbatan 
mental / tubuh dapat mempengaruhi masing-masing pusat energi dalam 
beberapa cara yang berbeda. Dengan demikian Anda dapat melihat sifat halus 
proses penyeimbangan dan evolusi.  

51.6 PENANYA: Saya tidak yakin apakah ini akan memberikan jalan untuk 
bertanya atau tidak yang akan bermanfaat. Namun, saya akan menanyakan 
pertanyaan ini karena bagi saya sepertinya ada koneksi di sini.  

Di belakang buku, Secrets of The Great Pyramid, ada beberapa reproduksi 
gambar atau karya ber model Mesir, beberapa menunjukkan burung terbang 
di atas sebuah entitas horisontal. Bisakah Anda memberi tahu saya apa ini dan 
apakah itu ada hubungannya dengan Ra?  

RA: Saya Ra. Gambar-gambar yang Anda bicarakan ini adalah beberapa dari 
banyak gambar yang mengubah pengajaran tentang persepsi kami tentang 
kematian sebagai pintu gerbang menuju pengalaman lebih lanjut. Distorsi 
tersebut menyangkut pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khusus 
terhadap proses-proses yang disebut kompleks pikiran / tubuh / roh yang 
"mati". Ini dapat disebut, dalam filosofi Anda, distorsi Gnostisisme: yaitu, 
keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai pengetahuan dan posisi yang tepat 
melalui gerakan, konsep, dan simbol yang diperhatikan dan diaksentuasi 
dengan cermat.  

Faktanya, proses kematian fisik adalah seperti yang telah kami jelaskan 
sebelumnya: dimana sesuatu di mana dalam prosesnya ada bantuan tersedia, 
dan satu-satunya kebutuhan pada saat kematian adalah pelepasan entitas itu 
dari tubuhnya oleh orang-orang di sekitarnya dan memuji proses itu oleh 
mereka yang berduka. Dengan cara ini semoga pikiran / tubuh / roh yang 
telah mengalami kematian fisik dapat dibantu, bukan oleh berbagai persepsi 
ritual yang cermat dan berulang-ulang.  

51.7 PENANYA: Anda berbicara pada waktu sebelumnya tentang kecepatan rotasi 
pusat energi. Apakah saya benar dalam mengasumsikan bahwa ini adalah 
fungsi dari penyumbatan pusat energi, dan semakin sedikit yang terblokir, 
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semakin tinggi kecepatan rotasi, kemudian, ini menunjukkan semakin 
besarnya energi yang mengalir?  

RA: Saya Ra. Anda sebagian benar. Di tiga pusat energi pertama, sebuah 
pemblokiran penuh energi ini akan membuat kecepatan rotasi. Ketika entitas 
mengembangkan pusat energi yang lebih tinggi, pusat-pusat ini kemudian 
akan mulai mengekspresikan sifat mereka dengan membentuk struktur kristal. 
Ini adalah bentuk aktivasi pusat energi yang lebih tinggi, atau lebih seimbang, 
karena sifat ruang / waktu dari energi ini ditransmutasikan ke sifat waktu / 
ruang dari regularisasi dan penyeimbangan.  

51.8 PENANYA: Apa yang Anda maksud dengan struktur kristal?  

RA: Saya Ra. Setiap pusat energi dari kompleks fisik dapat dilihat memiliki 
struktur kristal yang khas pada entitas yang lebih maju. Masing-masing akan 
agak berbeda, sama seperti di dunia Anda tidak ada dua kepingan salju yang 
sama. Namun, masing-masing teratur.  

Pusat energi merah sering berbentuk roda yang berjeruji.  

Pusat energi oranye berbentuk bunga yang mengandung tiga kelopak. Pusat 
kuning dalam bentuk bulat, bersegi banyak, seperti bintang.  

Pusat energi hijau kadang-kadang disebut bentuk teratai, jumlah titik struktur 
kristal tergantung pada kekuatan pusat ini.  

Pusat energi biru yang mampu memiliki seratus aspek dan mampu 
memancarkan cahaya yang hebat.  

Pusat indigo adalah pusat yang lebih sunyi yang memiliki bentuk dasar 
segitiga, atau tiga-petal, dalam banyak, meskipun beberapa ahli yang telah 
menyeimbangkan energi yang lebih rendah dapat membuat bentuk yang lebih 
terfacet.  

Pusat energi violet adalah variabel yang paling sedikit dan kadang-kadang 
digambarkan dalam filosofi Anda sebagai ribuan kelopak, karena itu adalah 
jumlah totalitas distorsi kompleks pikiran / tubuh / roh.  

51.9 PENANYA: Saat ini saya merasakan rasa di pusat indigo. Jika pusat ini benar-
benar diaktifkan dan tidak diblokir sama sekali, apakah saya kemudian tidak 
merasakan apa-apa di sana?  

RA: Saya Ra. Pertanyaan ini, jika dijawab, akan melanggar Hukum 
Kebingungan.  

51.10 PENANYA: Segera setelah kematian tubuh fisik, Anda telah menyatakan 
bahwa — saya yakin saya benar mengatakan bahwa — Tubuh primer yang 
diaktifkan adalah indigo, dan Anda menyatakan bahwa itu adalah si pembuat 
bentuk. Kenapa begitu? Bisakah Anda menjawabnya?  
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RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari sesi kerja ini.  

Tubuh indigo dapat dilihat sebagai analog untuk energi cerdas. Yaitu, dalam 
mikrokosmos, Logos. Energi cerdas dari totalitas kompleks pikiran / tubuh / 
roh mengambil keberadaannya dari kecerdasan tak terbatas, atau Sang 
Pencipta. Pencipta ini harus dipahami, baik dalam makrokosmos dan 
mikrokosmos, untuk memiliki, seperti yang telah kita katakan, dua kodrat: 
ketidakterbatasan tak terhingga yang cerdas - hanya inilah yang ada.1  

Kehendak Bebas telah mempotensiasi baik Pencipta kita semua maupun diri 
kita sebagai rekan Pencipta dengan kecerdasan tak terbatas yang memiliki 
kehendak. Ini akan diambil dari indigo, atau pembuatan-bentuk tubuh dan 
kebijaksanaannya yang digunakan untuk kemudian memilih lokus dan jenis 
pengalaman yang sesuai yang diciptakan oleh Rekanan Pencipta ini, atau sub-
sub-Logos yang Anda sebut dengan sembrono sebagai “Orang” ini akan ambil.  

Saya Ra. Ini adalah saat untuk pertanyaan singkat.  

51.11 PENANYA: Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Anda teliti. Saya meninggalkan Anda 
sekarang, saudara-saudaraku, dalam cinta dan dalam terang Sang Pencipta 
Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian 
dari Sang Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai.  

                                                
1 Ra berkata, "Pencipta ini harus dipahami, baik dalam makrokosmos dan mikrokosmos, untuk 

memiliki, seperti yang telah kita katakan, dua kodrat," menunjukkan bahwa daftar dua item 
(mungkin aspek potensial dan kinetik dari infinity cerdas) akan mengikuti . Namun, tidak 
jelas apakah paragraf kedua merupakan item kedua dalam daftar itu.  



 

SESI 52  
19 MEI 1981  

52.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

52.1 PENANYA: Dalam sesi sebelumnya Anda menyatakan bahwa “jenis 
pengalaman lainnya adalah kepadatan keempat, kelima, dan keenam dari 
galaksi lain, dan beberapa ada dalam galaksi Anda sendiri, yang telah 
mempelajari disiplin kepribadian yang diperlukan untuk melihat alam semesta 
sebagai satu kesatuan makhluk, dan, oleh karena itu, dapat melanjutkan dari 
lokus ke lokus dengan pikiran saja, dan mewujudkan pesawat yang diperlukan. 
"  

Saya ingin bertanya kepada Anda ketika Anda mengatakan bahwa "kepadatan 
keempat, kelima, dan keenam galaksi lain, dan beberapa di dalam galaksi Anda 
sendiri," apakah Anda menyatakan di sini bahwa ada lebih banyak entitas dari 
galaksi lain yang mengembangkan kemampuan kepribadiannya daripada yang 
ada di galaksi ini, untuk jenis ini, harus saya katakan, yang bepergian? Saya 
menggunakan istilah galaksi sehubungan dengan bentuk lenticular dengan 250 
miliar bintang.  

RA: Saya Ra. Kami sekali lagi menggunakan makna untuk istilah ini, galaksi, 
yang tidak terletak dalam kosa kata Anda saat ini, jika Anda akan 
menyebutnya begitu. Kami merujuk ke sistem bintang Anda.  

Adalah salah untuk menganggap bahwa sistem bintang lainnya lebih mampu 
memanipulasi dimensi-dimensi dibanding milik Anda. Ini hanya ada banyak 
sistem lain selain Anda, itu saja.  

52.2 PENANYA: Terima kasih. Saya pikir mungkin saya ada pada poin penting di 
sini karena bagi saya kelihatannya karya agung dalam evolusi adalah disiplin 
kepribadian, dan tampaknya kami memiliki dua jenis yang bergerak di sekitar 
alam semesta, satu berasal dari disiplin kepribadian, dan yang lain berasal dari 
apa yang Anda sebut efek katapel. Saya bahkan tidak akan masuk ke kecepatan 
sub-cahaya karena saya tidak menganggap itu terlalu penting. Dan saya hanya 
menganggap materi ini penting sehubungan dengan fakta bahwa kami sedang 
menyelidiki disiplin kepribadian.  

Apakah penggunaan katapel berpengaruh dalam bepergian — apakah itu yang 
Anda sebut intelektual, atau otak kiri, sebuah jenis yang terlibat dalam 
pemahaman daripada jenis otak kanan?  
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RA: Saya Ra. Persepsi Anda tentang hal ini sangat luas. Anda menembus 
materi pengajaran luar. Kami lebih suka tidak menggunakan terminologi otak 
kanan dan kiri karena ketidaktepatan terminologi ini. Beberapa fungsi dapat 
berulang atau berlebih di kedua lobus, dan selanjutnya, untuk beberapa 
entitas, fungsi kanan dan kiri juga dapat terbalik. Namun, inti dari kueri ini 
patut dipertimbangkan.  

Teknologi yang Anda, sebagai kompleks sosial, pada saat ini sangat terpikat 
hanyalah kelahiran dari manipulasi energi cerdas dari sub-Logos yang, jika 
dibawa lebih jauh, dapat berkembang menjadi teknologi yang mampu 
menggunakan efek gravitasi, dimana itu adalah hal yang kita bicarakan. Kami 
mencatat bahwa istilah ini tidaklah akurat, tetapi tidak ada istilah lain yang 
lebih dekat.  

Oleh karena itu, penggunaan teknologi untuk memanipulasi bahwa di luar 
diri itu jauh lebih sedikit membantu dalam evolusi masing-masing pribadi 
dibandingkan dengan disiplin kompleks pikiran / tubuh / roh yang 
menghasilkan pengetahuan-pengetahuan tentang dirinya dalam mikrokosmos 
dan makrokosmos.  

Bagi entitas yang berdisiplin, semua hal terbuka dan gratis. Disiplin yang 
membuka alam semesta juga membuka gerbang menuju evolusi. Perbedaannya 
adalah memilih untuk menumpang ke tempat di mana keindahan dapat 
dilihat, atau berjalan, langkah demi langkah, mandiri dan bebas dalam 
kemerdekaan ini untuk memuji kekuatan dapat berjalan sendiri, dan 
berkesempatan untuk mempunyai kesadaran akan keindahan.  

Bagi Penumpang, sebaliknya, ia dapat terganggu oleh percakapan dan 
keanehan di tengah jalan dan, tergantung pada keinginan orang lain, 
cenderung prihatin dalam menepati janjinya. Penumpang ini akan melihat 
keindahan yang sama, tetapi belum mempersiapkan diri bagi pembangunan 
pengalaman-pengalamannya di akar pikirannya.  

52.3 PENANYA: Saya akan mengajukan pertanyaan ini untuk memahami disiplin 
mental dan bagaimana mereka berkembang. Apakah kompleks ingatan sosial 
keempat, kelima, dan keenam kepadatan positif, atau berorientasi layanan-ke-
orang lain menggunakan jenis ketapel dan tipe disiplin kepribadian dalam 
perjalanan mereka, atau apakah mereka hanya menggunakan salah satunya?  

RA: Saya Ra. Kompleks ingatan sosial yang berorientasi positif akan berusaha 
mempelajari disiplin pikiran, tubuh, dan jiwa. Namun, ada beberapa yang 
memiliki teknologi yang tersedia dan menggunakan kekuatan energi cerdas 
dalam menyelesaikan perjalanannya, dan melakukannya sambil mempelajari 
disiplin lain yang lebih tepat.  
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52.4 PENANYA: Maka saya mengasumsikan dalam kompleks memori sosial yang 
berorientasi positif bahwa persentase yang jauh lebih tinggi dari mereka adalah 
yang menggunakan disiplin kepribadian untuk perjalanannya. Apakah ini 
benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Ketika kepadatan kelima positif bergerak ke urutan 
keenam, hampir tidak ada entitas yang lagi menggunakan teknologi luar untuk 
perjalanan atau komunikasi.  

52.5 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya informasi yang sama pada kompleks 
memori sosial yang berorientasi negatif, dalam rasio, bagaimana mereka 
menggunakan katapel atau efek lainnya, disiplin kepribadian?  

RA: Saya Ra. Kerapatan keempat negatif menggunakan efek cahaya gravitasi 
ketapel, mungkin 80% dari anggotanya tidak mampu menguasai disiplin ilmu 
yang diperlukan untuk menggunakan metode perjalanan alternatif. Dalam 
kepadatan kelima negatif sekitar 50% di beberapa titik mendapatkan disiplin 
yang diperlukan untuk menggunakan pikiran untuk menyelesaikan 
perjalanan. Ketika mendekati kepadatan keenam, orientasi negatif 
dilemparkan ke dalam kebingungan dan sedikit perjalanan yang dicoba. 
Perjalanan yang dilakukan mungkin 73% dengan cahaya / pikiran.  

52.6 PENANYA: Apakah ada perbedaan, pada, katakanlah, mendekati akhir 
kepadatan kelima dalam disiplin kepribadian yang diperlukan untuk 
perjalanan ini bagi orientasi positif dan negatif, dalam kepadatan kelima lebih 
tinggi?  

RA: Saya Ra. Ada perbedaan paten antara polaritas, tetapi tidak ada perbedaan 
apa pun dalam penyelesaian pengetahuan tentang diri yang diperlukan untuk 
mencapai disiplin ini.  

52.7 PENANYA: Apakah saya benar, kemudian, dengan mengasumsikan bahwa 
disiplin kepribadian, pengetahuan tentang diri, dan kontrol, harus saya 
katakan, dalam memperkuat kehendak akan menjadi apa yang akan dilihat 
oleh setiap entitas kepadatan kelima sebagai hal-hal yang mempunya nilai 
penting baginya?  

RA: Saya Ra. Pada kenyataannya, hal-hal ini penting dalam kepadatan ketiga 
hingga awal ketujuh. Satu-satunya koreksi dalam nuansa yang akan kami 
lakukan adalah penggunaan kata Anda, kontrol. Sangatlah penting untuk 
dipahami bahwa sangat tidak diinginkan atau tidak akan membantu 
pertumbuhan pemahaman, dapat kami katakan, ketika suatu entitas dengan 
sendirinya mengendalikan proses berpikirnya atau impulsnya kecuali di mana 
mereka dapat mengakibatkan tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum 
Kesatuan.  
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Kontrol mungkin tampak sebagai jalan pintas menuju disiplin, kedamaian, 
dan penerangan. Namun, kontrol ini sangat mempotensiasi dan 
mengharuskan pengalaman inkarnatif lebih lanjut untuk menyeimbangkan 
kontrol ini, atau penindasan, diri yang sempurna.  

Sebagai gantinya, kami menghargai dan merekomendasikan penggunaan kata 
kerja kedua Anda sehubungan dengan penggunaan Kehendak. Penerimaan 
diri, pengampunan diri, dan arah dari kehendaknya: ini adalah jalan menuju 
kepribadian yang disiplin. Kemampuan kehendak Anda adalah apa yang kuat 
di dalam diri Anda sebagai rekan Sang Pencipta. Anda tidak dapat 
menganggap fakultas ini terlalu penting. Karena itu harus hati-hati digunakan 
dan diarahkan dalam pelayanan kepada orang lain bagi mereka yang berada di 
jalur yang berorientasi positif.  

Ada bahaya besar dalam penggunaan kehendak dimana kepribadian akan 
menjadi lebih kuat, karena dapat digunakan bahkan secara tidak sadar dengan 
cara mengurangi polaritas entitas.  

52.8 PENANYA: Saya rasa, mungkin, hubungan antara apa yang baru saja Anda 
katakan dan mengapa begitu banyak pengembara memilih waktu panen di 
planet ini untuk beringkarnasi. Apakah saya benar? Ini adalah gagasan yang 
kabur.  

RA: Saya Ra. Benar bahwa, dalam kesempatan untuk mengingat apa yang 
telah hilang dalam proses melupakan, ada banyak peluang untuk polarisasi 
positif.1 Kami percaya ini adalah dorongan spesifik dari kueri Anda. Silakan 
tanyakan lebih lanjut jika tidak.  

52.9 PENANYA: Baik, saya hanya akan memasukkan pertanyaan mengapa waktu 
panen dipilih oleh begitu banyak pengembara sebagai waktu untuk inkarnasi?  

RA: Saya Ra. Ada beberapa alasan inkarnasi selama panen. Mereka dapat 
dibagi dengan istilah Diri Sendiri dan Diri Lain.  

Alasan utama untuk mempersembahkan Saudara dan Saudari Kesedihan ini 
dalam keadaan inkarnatif adalah kemungkinannya untuk membantu orang 
lain dengan meringankan distorsi kesadaran planet dan kemungkinan 
menawarkan katalis ke diri orang lain yang akan meningkatkan daya panen.  

Ada dua alasan lain untuk memilih layanan ini yang ada hubungannya dengan 
diri sendiri.  

                                                
1 Dalam konteks ini, nimiety dapat didefinisikan sebagai “overabundance atau redundancy.”  
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Pengembara, jika ia mengingat dan mendedikasikan dirinya untuk melayani, 
akan mempolarisasi jauh lebih cepat daripada yang mungkin terjadi di dunia 
yang jauh lebih etiolasi dari katalis yang berkepadatan lebih tinggi.2 

Alasan terakhir adalah dalam totalitas pikiran / tubuh / roh atau totalitas 
kompleks ingatan sosial yang dapat menilai bahwa suatu entitas, atau anggota 
entitas sosial, dapat menggunakan katalis kepadatan ketiga untuk 
merekapitulasi pembelajaran / pengajaran yang diputuskan untuk menjadi 
kurang seimbang. Ini khususnya berlaku bagi mereka yang masuk dan 
melanjutkan melalui kepadatan keenam di mana keseimbangan antara kasih 
sayang dan kebijaksanaan disempurnakan.  

52.10 PENANYA: Terima kasih. Sama seperti sesuatu yang saya sedikit ingin tahu, 
tidak terlalu penting, tetapi saya ingin membuat pernyataan yang saya lihat 
secara intuitif, yang mungkin salah.  

Anda berbicara tentang efek ketapel, dan istilah itu membingungkan saya.  

Satu-satunya hal yang dapat saya lihat adalah bahwa Anda harus memasukkan 
energi ke dalam sebuah pesawat sampai mendekati kecepatan cahaya, dan ini, 
tentu saja, membutuhkan lebih banyak energi. Pelebaran waktupun terjadi, 
dan bagi saya tampaknya mungkin, dengan bergerak pada 90 ° ke sebuah arah 
tujuan, entah bagaimana mengubah energi yang tersimpan ini dalam 
penerapan arah, atau sejenisnya, sehingga Anda keluar dari ruang / waktu ke 
waktu / ruang dengan defleksi 90 °. Kemudian energi akan dikeluarkan dalam 
waktu / ruang, dan Anda akan memasuki kembali ruang / waktu pada akhir 
pembalikan energi ini. Apakah saya benar dalam hal ini?  

RA: Saya Ra. Anda cukup benar sejauh bahasa Anda dapat menjelaskannya 
dan, karena pelatihan, Anda lebih mampu daripada kami untuk 
mengekspresikan konsep ini. Koreksi kami satu-satunya, jika Anda mau, 
adalah menyarankan bahwa 90 ° yang Anda bicarakan adalah sudut yang 
paling baik dipahami sebagai bagian dari tesseract.3 

52.11 PENANYA: Terima kasih. Hanya satu hal kecil yang menggangguku yang 
tidak penting.  

Jadi, adakah di sana, kemudian — dari sudut pandang seseorang yang ingin 
mengikuti jalur pelayanan-ke-orang lain dari posisi kami sekarang dalam 
kepadatan ketiga — adakah yang penting lain selain disiplin kepribadian, 
pengetahuan tentang diri, dan memperkuat kemauan?  

                                                
2 Dalam konteks ini, etiolated dapat didefinisikan sebagai “dilemahkan; tidak lagi dengan 

kekuatan penuh; dibuat pucat atau kurus. "  
3 Dalam matematika spekulatif, tesseract adalah analog empat dimensi dengan kubus. Tesseract 

adalah kubus seperti kubus adalah persegi.  
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RA: Saya Ra. Ini adalah teknik. Ini bukan inti hati. Mari kita periksa inti 
evolusi.  

Mari kita ingat bahwa kita semua adalah satu. Ini adalah pembelajaran / 
pengajaran yang besar. Dalam persatuan ini terletak cinta. Ini adalah 
pembelajaran / pengajaran yang hebat. Dalam persatuan ini terletak cahaya. 
Ini adalah ajaran dasar dari semua bidang keberadaan dalam materialisasi. 
Kesatuan, cinta, cahaya, dan kegembiraan: ini adalah jantung dari evolusi roh.  

Pelajaran peringkat kedua adalah belajar / mengajar dalam meditasi dan dalam 
pelayanan. Pada titik tertentu kompleks pikiran / tubuh / roh diaktifkan 
dengan sangat lancar dan seimbang oleh pikiran atau distorsi sentral ini 
sehingga teknik yang telah Anda sebutkan menjadi cukup signifikan. Namun, 
alam semesta, yang misterinya tak terputus, adalah satu. Selalu mulai dan 
berakhir di Sang Pencipta, bukan dalam teknik.  

52.12 PENANYA: Terima kasih. Dalam menyebutkan, pada sesi sebelumnya, 
tentang panen, Anda menyebutkan tentang pembawa cahaya dari sebuah 
oktaf. Apakah saya harus mengerti bahwa mereka yang memberikan cahaya 
untuk kelulusan ini adalah satu oktaf di atas yang kita alami? Bisakah Anda 
ceritakan lebih banyak tentang pembawa cahaya ini, siapa mereka, dll.?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari pekerjaan ini.  

Kepadatan dari oktaf yang kita bicarakan ini adalah omega dan alpha, massa 
spiritual dari alam semesta tak terbatas menjadi satu Pusat Matahari, atau Sang 
Pencipta, sekali lagi. Maka lahirlah alam semesta baru, tak terhingga baru, 
sebuah Logos baru yang menggabungkan semua yang Sang Pencipta telah 
alami sendiri. Di oktaf baru ini ada juga yang mengembara. Kita tahu sangat 
sedikit dari lintasan batas oktaf bahwa makhluk-makhluk ini datang untuk 
membantu oktaf kita dalam penyelesaian Logos-nya.  

Apakah ada pertanyaan singkat yang Anda miliki saat ini?  

52.13 PENANYA: Hanya adakah yang bisa kita lakukan untuk membuat instrumen 
lebih nyaman atau untuk meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Instrumen ini memiliki beberapa distorsi di area paru-paru yang 
telah dikompensasi dengan baik oleh posisi kompleks fisik.  

Semuanya baik-baik saja.  

Kami meninggalkan Anda, teman-teman saya, dalam cinta dan dalam terang 
Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam 
kuasa dan dalam damai Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 53  
25 MEI 1981  

53.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

53.1 PENANYA: Pertama-tama saya ingin mengetahui kondisi instrumen dan 
mengajukan dua pertanyaannya. Dia ingin tahu apakah dia bisa melakukan 
satu latihan satu jam sehari, dan apakah rasa sakit yang dia rasakan sebelum 
sesi karena serangan Orion?  

RA: Saya Ra. Kondisi instrumen seperti yang dinyatakan sebelumnya.  

Dalam menjawab pertanyaan mengenai latihan, sekarang setelah periode 
intensif telah selesai, instrumen ini dapat, jika ingin memilih, berolahraga satu 
periode saja daripada dua. Dalam memindai distorsi kompleks-fisik instrumen 
ini, kami menemukan bahwa periode latihannya saat ini telah mencapai batas 
kekuatan instrumen ini. Ini baik untuk jangka panjang karena terjadinya 
akumulasi energi vital. Dalam jangka pendek itu melelahkan bagi entitas ini. 
Karena itu kami menyarankan entitas ini untuk menyadari peringatan kami 
sebelumnya mengenai bantuan jenis lain yang berguna bagi distorsi tubuh 
yang tepat.  

Dalam menjawab pertanyaan kedua, kami dapat mengatakan bahwa kesulitan 
kompleks fisik yang terjadi sebelum kontak dengan kompleks memori sosial 
kami adalah karena tindakan kehendak bawah sadar instrumen. Kehendak ini 
sangat kuat dan membutuhkan kompleks pikiran / tubuh / roh untuk 
menyimpan semua energi fisik dan vitalnya yang tersedia untuk kontak ini. 
Dengan demikian ketidaknyamanannya dialami karena distorsi dramatis 
terhadap kelemahan fisik sementara energi ini dialihkan. Entitas tersebut, 
dapat dicatat, juga berada di bawah serangan psikis, dan ini mengintensifkan 
kondisi yang sudah ada sebelumnya dan bertanggung jawab atas kram dan 
pusing serta distorsi di kompleks pikirannya.  

53.2 PENANYA: Terima kasih. Saya ingin tahu apakah [nama] dapat menghadiri 
salah satu sesi ini dalam waktu mendatang?  

RA: Saya Ra. Kompleks pikiran / tubuh / roh, [nama], secara roh adalah milik 
kelompok ini dan (kehadirannya) disambut. Anda dapat meminta periode 
meditasi khusus disisihkan sampai entitas ini dapat duduk dalam kerja ini. 
Kami dapat menyarankan bahwa foto orang yang dikenal sebagai James Allen1 

                                                
1 Juga dikenal sebagai Jim McCarty.  
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dikirim ke entitas ini dengan tulisannya yang mengindikasikan cinta dan 
cahaya. Dengan memegang ini saat meditasi akan membawa entitas itu ke 
dalam harmoni dan damai dengan masing-masing Anda sehingga tidak ada 
pemborosan energi saat pertukaran salam diantara dua entitas, keduanya 
memiliki distorsi terhadap kesendirian dan rasa malu, seperti yang Anda sebut. 
Hal yang sama mungkin dilakukan dengan foto entitas, [nama], untuk yang 
dikenal sebagai James Allen.  

53.3 PENANYA: Terima kasih. Selama perjalanan saya ke Laramie ada beberapa 
hal tertentu yang menjadi jelas bagi saya sehubungan dengan penyebarluasan 
buku pertama The Law of One kepada mereka yang telah memiliki 
pengalaman dengan UFO dan kepada para pengembara lainnya, dan saya 
harus mengajukan beberapa pertanyaan sekarang sehingga saya mungkin harus 
memasukkan dalam Buku I ini untuk menghilangkan kesalahpahaman yang 
saya anggap sebagai kemungkinan yang dapat ada dalam Buku I.2 Oleh karena 
itu, pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun sebagian besar bersifat transien, 
bertujuan menghilangkan distorsi pemahaman tertentu sehubungan dengan 
materi dalam Buku I. Saya berharap bahwa saya membuat pendekatan yang 
benar di sini. Anda mungkin tidak dapat menjawab beberapa, tetapi tidak apa-
apa. Kami hanya akan melanjutkan jika Anda tidak bisa menjawab apa yang 
saya minta.  

Pertama saya akan bertanya apakah Anda bisa memberi tahu saya afiliasi dari 
entitas yang menghubungi Betty Andreasson.  

RA: Saya Ra. Permintaan ini marjinal. Kami akan membuat konsesi terhadap 
segala informasi yang polaritasnya terhilangkan karena pelanggaran kehendak 
bebas. Kami meminta agar pertanyaan seperti ini dijaga seminimal mungkin.  

Entitas ini, dalam hal ini dan beberapa kasus lain yang diingat dengan jelas 
adalah mereka yang, merasa perlu menanam citra Konfederasi sedemikian rupa 
sehingga tidak melanggar kehendak bebas, menggunakan simbol kematian, 
kebangkitan, cinta, dan kedamaian sebagai sarana untuk menciptakan, pada 
tingkat pemikiran, ilusi waktu / ruang digambarkan sebagai kereta peristiwa 
yang sistematis yang memberikan pesan cinta dan harapan. Jenis kontak ini 
dipilih dengan pertimbangan cermat oleh para Anggota konfederasi dengan 
menghubungi entitas yang mempunya getaran yang familiar dengan asal 
mereka, begitu Anda menyebutnya. Proyek ini kemudian diajukan kepada 

                                                
2 Don memasukkan informasi dari 53,6-17 dalam sesi 26 dalam publikasi asli untuk memberi 

pembaca pandangan yang lebih luas tentang "penampakan dan pertemuan". Kedua sesi ini 
pada awalnya dibagi antara Buku I dan III, tetapi karena semuanya sekarang dimuat dalam 
volume yang sama , catatan kaki telah ditambahkan pada sesi 26 yang mengarahkan pembaca 
ke sesi ini untuk mengatasi kekhawatiran Don tentang menciptakan kesan yang salah 
mengenai fenomena ini.  



410 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

Dewan Saturnus dan, jika disetujui, maka akan diselesaikan. Karakteristik dari 
tipe kontak ini termasuk sifat pikiran yang alami tidak menyakitkan dan berisi 
pesan yang tidak membicarakan tentang malapetaka/kiamat, tetapi lebih 
tentang munculnya zaman yang baru.  

53.4 PENANYA: Tidak perlu saya sertakan informasi yang baru saja Anda berikan 
ini ke dalam buku demi tujuan saya. Untuk mempersingkat polaritas Anda, 
harus saya katakan, saya bisa menyimpannya sebagai materi pribadi jika Anda 
mau. Apakah Anda ingin saya tetap tidak mempublikasikannya?  

RA: Saya Ra. Apa yang kami tawarkan kepada Anda diberikan secara cuma-
cuma dan tunduk pada kebijaksanaan Anda.  

53.5 PENANYA: Saya pikir Anda akan mengatakan itu. Dalam hal ini, bisakah 
Anda memberi tahu saya tentang "blue book" yang disebutkan oleh Betty 
Andreasson dalam kasus itu?  

RA: Saya Ra. Tidak.  

53.6 PENANYA: Terima kasih. Dapatkah Anda memberi tahu saya tentang 
berbagai teknik yang digunakan oleh Konfederasi yang brorientasi pada 
layanan-ke-orang lain, atau yang berorientasi positif, melakukan kontak 
dengan orang-orang di planet ini, bisa berbagai bentuk, dan teknik, ketika 
mereka melakukan kontak?  

RA: Saya Ra. Kami bisa.  

53.7 PENANYA: Bisakah Anda melakukannya?  

RA: Saya Ra. Model kontak yang paling efisien adalah apa yang Anda alami di 
ruang / waktu sekarang ini. Pelanggaran atas kehendak bebas sangatlah tidak 
diinginkan. Oleh karena itu, entitas pengembara yang ada di atas bidang ilusi 
Anda akan menjadi satu-satunya subjek untuk proyeksi pemikiran yang 
membentuk apa yang disebut "pertemuan singkat" dan meeting antara 
kompleks ingatan sosial yang berorientasi positif dengan para pengembara.  

53.8 PENANYA: Bisakah Anda memberi saya contoh dari salah satu pertemuan 
ini, antara pengembara dan kompleks ingatan sosial dan apa yang akan dialami 
si pengembara?  

RA: Saya Ra. Salah satu contoh seperti yang Anda kenal adalah yang dikenal 
sebagai Morris.3 Dalam hal ini, kontak yang terjadi sebelumnya oleh entitas 
lain dalam lingkaran teman-temannya adalah, yang dialami entitas ini adalah 
berorientasi negatif. Namun, Anda akan ingat bahwa entitas Morris ini tidak 

                                                
3 Ini merujuk pada Kasus # 1 dalam Rahasia UFO, oleh Don Elkins dengan Carla L. Rueckert, 

Louisville, KY., Penelitian L / L, 1976, hlm. 10–11.  
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mempan terhadap kontak ini dan tidak dapat melihat, dengan alat optik 
fisiknya akan kontak ini.  

Namun, suara batin orang yang dikenal sebagai Morris ini memberinya 
peringatan untuk pergi sendiri ke tempat lain, dan di sana ada sebuah entitas, 
yang berbentuk ‘bentuk pikiran’ dan berpenampilan dari kontak lain, muncul 
dan menatap si entitas ini, sehingga membangkitkan keinginan di dalam 
dirinya untuk mencari kebenaran dari kejadian ini dan pengalaman 
inkarnasinya secara umum.  

Perasaan terbangun atau diaktifkan adalah tujuan dari jenis kontak ini. Durasi 
dan gambar yang digunakan bervariasi tergantung pada harapan bawah sadar 
si pengembara yang mengalami kesempatan ini untuk teraktivasi.  

53.9 PENANYA: Dalam "perjumpaan dekat" oleh jenis pesawat Konfederasi, saya 
berasumsi bahwa "perjumpaan dekat" ini adalah pertemuan dengan jenis 
pesawat dari ‘bentuk pikiran’. Apakah para pengembara dalam beberapa tahun 
terakhir ini mengalami "perjumpaan dekat" dengan pesawat jenis bentuk 
pikiran yang mendarat?  

RA: Saya Ra. Ya, Itulah yang telah terjadi, walaupun itu jauh lebih jarang 
dibandingkan dari apa yang disebut "pertemuan dekat” jenis Orion. Kita 
dapat mencatat bahwa di alam semesta persatuan tanpa akhir, konsep 
"perjumpaan dekat" itu lucu, karena bukankah semua pertemuan yang bersifat 
diri adalah dengan dirinya sendiri? Karena itu, bagaimana mungkin setiap 
pertemuan menjadi kurang dari sangat, sangat dekat?  

53.10 PENANYA: Baik, berbicara tentang jenis pertemuan antar diri, apakah ada 
pengembara dari polarisasi positif yang pernah mengalami apa yang disebut 
"pertemuan dekat" dengan Orion, atau polarisasi berorientasi negatif?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Itu-  

53.11 PENANYA: [Gangguan...] Mengapa itu terjadi?  

RA: Saya Ra. Ketika itu terjadi, itu sangatlah langka dan terjadi bisa karena 
kurangnya persepsi entitas Orion tentang kedalaman kepositifan entitas yang 
dihadapi atau karena keinginan dari entitas Orion untuk, harus kami katakan, 
berupaya menghilangkan kepositifan ini dari bidang ini. Taktik Orion 
biasanya adalah dengan memilih distorsi pikiran sederhana yang 
mengindikasikan kurangnya kompleks aktivitas mental dan spiritual.  

53.12 PENANYA: Saya jadi menyadari adanya variasi yang sangat besar akan kontak 
dengan para individu. Sang Konfederasi, saya berasumsi, menggunakan 
bentuk kontak untuk membangkitkan, seperti yang Anda katakan, para 
pengembara, dan dapatkah Anda memberi saya contoh umum metode yang 
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digunakan oleh Konfederasi untuk membangkitkan, atau sebagian 
membangkitkan para pengembara yang mereka hubungi?  

RA: Saya Ra. Metode yang digunakan untuk membangkitkan pengembara 
bervariasi. Pusat dari setiap pendekatan adalah pintu masuk ke alam sadar dan 
bawah sadar sedemikian rupa untuk menghindari sebab ketakutan dan untuk 
memaksimalkan potensi pengalaman subjektif yang dapat dipahami yang 
memiliki makna bagi entitas. Banyak yang terjadi ketika tidur, yang lain di 
tengah-tengah banyak kegiatan selama jam terbangun. Pendekatannya fleksibel 
dan tidak harus memasukkan sindrom "pertemuan dekat" sebagaimana yang 
Anda ketahui.  

53.13 PENANYA: Bagaimana dengan sindrom pemeriksaan fisik. Bagaimana 
hubungannya dengan pengembara dan kontak Konfederasi dan Orion?  

RA: Saya Ra. Ekspektasi bawah sadar si entitas yang akan membuat bagaimana 
detail dan sifat bentuk pikiran pengalaman yang ditawarkan oleh entitas 
bentuk pikiran Konfederasi. Jadi, jika pengembara mengharapkan 
pemeriksaan fisik, ia akan, terpaksa, mengalami sedikit distorsi terhadap 
kegelisahan atau ketidaknyamanan sebagaimana yang diizinkan oleh sifat 
alamiah ekpestasi dari distorsi bawah sadar si pengembara tersebut.  

53.14 PENANYA: Nah, apakah mereka yang diambil oleh pesawat Konfederasi dan 
Orion kemudian mengalami pemeriksaan fisik?  

RA: Saya Ra. Permintaan Anda menunjukkan pemikiran yang salah. 
Kelompok Orion menggunakan pemeriksaan fisik sebagai cara untuk 
menakuti individu dan menyebabkannya merasakan perasaan kepadatan kedua 
tingkat lanjut seperti hewan di laboratorium. Pengalaman seksual beberapa 
orang merupakan sub-tipe dari pengalaman ini. Tujuannya adalah untuk 
menunjukkan kontrol entitas Orion atas penduduk Terran.  

Pengalaman bentuk pikiran itu bersifat subyektif dan, sebagian besar, tidak 
terjadi dalam kepadatan ini.  

53.15 PENANYA: Jadi kontak Konfederasi dan Orion telah dibuat, dan "pertemuan 
dekat" itu bersifat ganda seperti yang saya mengerti. Mereka bisa dari jenis 
kontak dengan Konfederasi atau Orion. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar, meskipun mayoritas kontak berorientasi Orion.  

53.16 PENANYA: Baik, kami memiliki spektrum besar entitas di Bumi sehubungan 
dengan kemampuan terpanen, baik berorientasi positif dan negatif. Akankah 
Orion menargetkan pada ujung spektrum ini, baik positif dan negatif, untuk 
kontak. . . bagi para entitas di Bumi maksud saya?  

RA: Saya Ra. Permintaan ini agak sulit dijawab secara akurat. Namun, kami 
akan berusaha melakukannya.  
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Pendekatan yang paling khas dari entitas Orion adalah memilih apa yang 
Anda sebut entitas yang berpikiran lemah yang mungkin menyarankan 
sejumlah besar filosofi Orion untuk disebarluaskan.  

Beberapa entitas Orion dipanggil oleh entitas yang terpolarisasi negatif lebih 
tinggi di ruang / waktu nexus Anda. Dalam hal ini mereka berbagi informasi 
seperti yang kita lakukan sekarang. Namun, ini merupakan risiko bagi entitas 
Orion dimana frekuensi entitas negatif planet yang dapat terpanen ini 
kemudian akan berupaya untuk mengajukan penawaran dan memesan kontak 
dengan Orion, sama seperti entitas ini mengajukan penawaran kontak planet 
negatif. Ini akan menghasilkan upaya upaya penguasaan, dan jika kalah, ini 
akan merusak polaritas kelompok Orion.  

Demikian pula, kontak Orion yang salah dengan entitas yang sangat 
terpolarisasi positif dapat mendatangkan malapetaka bagi pasukan Orion 
kecuali para tentara ini mampu mendepolarisasi entitas yang dihubungi secara 
salah. Kejadian ini hampir tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, kelompok 
Orion lebih memilih untuk melakukan kontak fisik hanya dengan entitas yang 
berpikiran lemah saja.  

53.17 PENANYA: jadi, secara umum, saya bisa mengatakan bahwa jika seseorang 
memiliki "perjumpaan dekat" dengan UFO atau jenis pengalaman lain yang 
tampaknya terkait dengan UFO, ia harus melihat ke dalam hatinya akan 
pertemuan itu dan efek terhadapnya, dan ini akan menentukan apakah itu 
kontak Orion atau kontak Konfederasi. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Jika ada ketakutan dan malapetaka, kontak itu 
kemungkinan besar bersifat negatif. Jika hasilnya adalah harapan, perasaan 
bersahabat, dan kebangkitan perasaan positif dari pelayanan yang bertujuan 
untuk orang lain, tanda-tanda kontak Konfederasi itu jelas.  

53.18 PENANYA: Terima kasih. Saya tidak ingin membuat kesan yang salah dengan 
materi yang kami sertakan dalam Buku I, dan merasa perlu untuk 
menambahkan beberapa materi ini. Saya tahu bahwa ini bersifat transien, 
tetapi saya percaya itu perlu untuk pemahaman penuh atau, harus saya 
katakan, pendekatan yang benar untuk materi ini.  

Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di sini. Jika Anda tidak mau 
menjawabnya, kami akan mengabaikannya. Akan tetapi, saya ingin bertanya, 
apakah Anda dapat memberi tahu saya seperti apa, sebagian besar —  atau 
bagian utama dari entitas Konfederasi — seperti apa bentuknya?  

RA: Saya Ra. Entitas Konfederasi densitas keempat terlihat berbeda tergantung 
pada, harus kami katakan, derivasi kendaraan fisiknya.  

53.19 PENANYA: Apakah beberapa dari mereka terlihat seperti kita? Bisakah 
mereka lulus untuk orang Bumi?  
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RA: Saya Ra. Yang seperti ini paling sering adalah kepadatan kelima.  

53.20 PENANYA: Saya berasumsi bahwa jawaban yang sama akan berlaku untuk 
grup Orion. Apakah ini benar? Sejauh kepadatan keempat dan kelima?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  

53.21 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa [nama] memiliki 
begitu banyak flek perak padanya?  

RA: Saya Ra. Ini adalah pelanggaran. Tidak.  

53.22 PENANYA: Terima kasih. Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa saya 
sakit selama Bincang-bincang Carl Raschke?  

RA: Saya Ra. Kami memindai pikiran Anda. Mereka benar dan, oleh karena 
itu, kami tidak melanggar dengan mengkonfirmasi mereka. Ruang / waktu 
bicara Anda yang dialokasikan semakin dekat, dan Anda berada di bawah 
serangan Orion karena keinginan besar dari beberapa entitas yang berorientasi 
positif untuk menjadi sadar akan Hukum Kesatuan. Ini mungkin diharapkan, 
terutama ketika Anda tidak berada dalam kelompok yang saling memberikan 
kekuatan.  

53.23 PENANYA: Terima kasih. Dapatkah Anda mengomentari atas pengalaman 
saya dan si instrumen ini, jika ia menyetujuinya, tentang apa yang disebut bola 
cahaya ketika kami masih anak-anak?4 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan terakhir dari sesi ini. 
Anda dikunjungi oleh orang-orang Anda untuk didoakan supaya 
baik-baik saja. Apakah ada pertanyaan lain yang bersifat singkat yang 
dapat kami jawab?  

53.24 PENANYA: Tidak. Saya minta maaf karena mengajukan banyak pertanyaan 
transien selama sesi ini. Saya berharap bahwa kami tidak menimbulkan 
masalah bagi Anda, terutama berkenaan dengan hilangnya polaritas dan satu 
pertanyaan, dimana saya merasa perlu untuk memasukkan beberapa materi ini 
sehingga para pengembara dan yang lain membaca buku pertama The Law of 
One tidak akan mendapatkan kesan yang salah sehubungan dengan 
pengalaman mereka dalam kontak ini. Saya minta maaf atas masalah yang 
mungkin saya sebabkan.  

                                                
4 Carla menulis: “Ketika saya berusia sekitar satu tahun, saya sedang tidur di buaian yang agak 

jauh dari jendela yang terbuka. Saat itu terjadi badai. Ibu masuk untuk menutup jendela. Dia 
melihat bola petir masuk ke ruangan dan berputar di sekitar buaian satu setengah kali dan 
kemudian keluar lagi. Ketika saya diberitahu cerita Don, dia mengatakan bahwa hal yang 
sama terjadi padanya ketika dia masih bayi. Ibunya tidak menjelaskannya, jadi hanya itu yang 
dia tahu. ”  



 SESI 53 415 

 
Saya hanya akan bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan untuk 
meningkatkan kontak atau membantu instrumen?  

RA: Saya Ra. Instrumennya bagus. Harap jaga penjajaran Anda dengan hati-
hati. Kami meninggalkan Anda sekarang, teman-teman saya, dalam cinta dan 
dalam terang Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, 
bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian Pencipta yang Tak Terbatas. 
Adonai.  



 

SESI 54  
29 MEI 1981  

54.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang.  

54.1 PENANYA: Pertama, saya ingin menanyakan kondisi instrumen.  

RA: Saya Ra. Seperti yang dinyatakan sebelumnya.  

54.2 PENANYA: Saya punya pertanyaan dari Jim tentang pengalaman yang dia 
miliki ketika dia pertama kali pindah ke areanya di mana dia diberi tahu, 
"Kunci kelangsungan hidup Anda datang secara tidak langsung, melalui 
kegugupan." Entitas itu adalah Angelica. Bisakah Anda memberinya informasi 
sehubungan dengan ini?  

RA: Saya Ra. Bisa.  

54.3 PENANYA: Maukah Anda melakukannya?  

RA: Saya Ra. Seperti yang telah kami catat, setiap kompleks pikiran / tubuh / 
roh memiliki beberapa pemandu yang tersedia untuknya.1 Persona dari dua 
pemandu ini adalah polaritas pria dan wanita. Yang ketiga adalah androgini 
dan mewakili fakultas konseptualisasi yang lebih menyatu.  

Pemandu yang berbicara sebagai kompleks getaran suara, Angelica, adalah 
persona yang terpolarisasi wanita. Pesan itu mungkin tidak sepenuhnya 
dijelaskan karena Hukum Kebingungan. Kami dapat menyarankan bahwa 
untuk maju, keadaan ketidakpuasan akan hadir, sehingga memberikan entitas 
stimulus untuk pencarian lebih lanjut. Ketidakpuasan, kegugupan, atau 
kecemasan ini, jika Anda mau, tidak dengan sendirinya berguna. Dengan 
demikian penggunaannya adalah secara tidak langsung.  

54.4 PENANYA: Terima kasih. Saya ingin melacak energi yang saya asumsikan 
berasal dari Logos. Saya akan membuat pernyataan dan membiarkan Anda 
mengoreksi pernyataan itu dan memperluas konsep saya.  

Dari Logos muncul semua frekuensi radiasi cahaya. Frekuensi radiasi ini 
membentuk semua kepadatan pengalaman yang diciptakan oleh Logos itu. 
Saya berasumsi bahwa sistem planet matahari kita, dalam semua 
kepadatannya, adalah total dari pengalaman yang diciptakan oleh matahari 
kita sebagai Logos. Apakah ini benar?  

                                                
1 Tercatat dalam 12.14 dan 18.8–9, dan 36.10.  
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RA: Saya Ra. Ini benar.  

54.5 PENANYA: Sekarang, saya mengasumsikan bahwa frekuensi yang berbeda 
dipisahkan, seperti yang telah kita katakan, ke dalam tujuh warna; bahwa 
masing-masing warna ini dapat menjadi frekuensi dasar untuk sub-Logos dari 
matahari-Logos kita; dan bahwa sub-Logos atau, dapat kami katakan, 
seseorang dapat mengaktifkan salah satu dari frekuensi atau warna dasar ini 
dan menggunakan tubuh yang dihasilkan dengan aktivasi frekuensi atau warna 
tersebut. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Jika kami memahami pertanyaan Anda dengan benar, ini tidak 
benar karena sub-sub-Logos tidak berada dalam dimensionalitas tetapi hanya 
dalam pendamping Pencipta (co-Creator), atau kompleks pikiran / tubuh / 
roh.  

54.6 PENANYA: Yang saya maksud adalah bahwa kompleks pikiran / tubuh / roh 
kemudian dapat mengaktifkan tubuh yang merupakan salah satu dari tujuh 
sinar ini. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar dalam arti yang sama seperti itu benar untuk 
menyatakan bahwa siapa pun dapat memainkan kompleks instrumen yang 
mengembangkan kompleks getaran harmonik yang merdu seperti hal-nya 
piano Anda, dan dapat memainkannya dengan baik sehingga dapat 
menawarkan sebuah konser kepada publik, seperti demikian Anda katakan.  

Dengan kata lain, meskipun benar bahwa setiap kendaraan dengan warna 
sejati tersedia, atau berpotensi ada, ada keterampilan dan disiplin yang 
diperlukan untuk membangun diri sebuah kendaraan yang lebih maju atau 
yang lebih ringan.  

54.7 PENANYA: Sekarang, saya telah membuat pernyataan ini hanya untuk 
mendapatkan pertanyaan dasar yang ingin saya tanyakan. Ini adalah 
pertanyaan yang sulit ditanyakan.  

Kami memiliki, berasal dari sub-Logos yang kami sebut matahari milik kami, 
energi cerdas, yang kemudian terbentuk — dan kita akan ambil sebagai 
contoh satu sub-sub-logo yang merupakan kompleks pikiran / tubuh / roh. 
Energi cerdas ini entah bagaimana dimodulasi atau terdistorsi, sehingga 
berakhir sebagai kompleks pikiran / tubuh / roh dengan distorsi kepribadian 
tertentu yang diperlukan untuk kompleks pikiran / tubuh / roh, atau bagian 
mental dari kompleks itu, untuk tidak terdistorsi, supaya dapat menyesuaikan 
sekali lagi dengan energi cerdas asli.  

Pertama, saya ingin tahu apakah pernyataan saya tentang itu benar. Dan, 
kedua, saya ingin tahu mengapa hal itu seperti ini; dan jika ada jawaban selain 
distorsi pertama Hukum Kesatuan dalam hal ini?  
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RA: Saya Ra. Pernyataan ini secara substansial benar. Jika Anda akan 
menembus sifat Distorsi Pertama dalam penerapan diri yang mengetahui diri 
sendiri,  

Anda mungkin mulai membedakan ciri khas dari Pencipta Tak Terbatas: 
yakni varietas. Jika tidak ada potensi kesalahpahaman dan, oleh karena itu, ada 
pemahaman, maka tidak akan ada pengalaman.  

54.8 PENANYA: OK. Begitu kompleks pikiran / tubuh / roh menyadari proses ini, 
ia kemudian memutuskan bahwa untuk memiliki kemampuan ini, yakni 
kemampuan penuh sebagai ciptaan dan sebagai Pencipta (yang sebenarnya 
hanyalah sebagian kecil saja namun pada saat yang sama, mencakup 
kesemuanya), untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan seluruh 
ciptaan, perlu ia menyatukan kembali pemikirannya atau menyatukan kembali 
pemikirannya dengan Pemikiran Kreatif Asli dalam getaran yang tepat, atau 
frekuensi getaran yang akan saya katakan. Untuk melakukan ini, perlu 
mendisiplinkan kepribadian sehingga sesuai dengan Pemikiran Asli, atau 
Getaran Asli, dan ini dipecah menjadi tujuh bidang disiplin, masing-masing 
sesuai dengan salah satu warna spektrum. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Pernyataan ini, meskipun benar, memiliki potensi besar untuk 
disalahpahami. Keakuratan yang dimiliki oleh masing-masing pusat energi 
dengan Pemikiran Asli tidak terletak pada penempatan sistematis setiap nexus 
energi, melainkan pada penempatan cairan dan plastik yang mencampur 
seimbang dari pusat-pusat energi ini sedemikian rupa sehingga energi cerdas 
dapat menyalurkan dirinya sendiri dengan minimal distorsi.  

Kompleks pikiran / tubuh / roh bukanlah mesin. Ini lebih pada apa yang Anda 
sebut sebagai puisi bernada.  

54.9 PENANYA: Apakah semua kompleks pikiran / tubuh / roh di seluruh ciptaan 
memiliki tujuh pusat energi begitu mereka telah mencapai pengembangan 
penuh atau pengembangan sampai pada titik di mana mereka dapat memiliki 
tujuh pusat energi?  

RA: Saya Ra. Pusat-pusat energi ini memiliki potensi dalam makrokosmos 
sejak awal penciptaan oleh Logos. Begitu keluar dari keabadian, semua telah 
dipersiapkan. Ini adalah ciptaan yang tak terbatas.  

54.10 PENANYA: Maka saya akan berasumsi bahwa Sang Pencipta, dalam penilaian 
cerdasnya tentang cara mengenal diri sendiri, menciptakan konsep tujuh 
bidang pengetahuan. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian salah. Logos menciptakan Cahaya. Sifat Cahaya ini 
dengan demikian menciptakan sifat tingkat katalitik dan energetik tiap 
pengalaman dalam penciptaan. Demikianlah, mereka yang mempunya 
kehormatan / tugas tertinggi dari semuanya, yakni yang diberikan kepada 
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orang-orang pada oktaf berikutnya, adalah yang menjadi pengawas cahaya 
dalam bermanifestasi selama masa pengalaman, jika Anda mau sebut, pada 
siklus Anda.  

54.11 PENANYA: Saya akan membuat pernyataan lain. Kompleks pikiran / tubuh / 
roh dapat memilih, karena Distorsi Pertama, konfigurasi mental yang cukup 
tergeser dari konfigurasi energi cerdas dalam frekuensi atau warna tertentu dari 
energi yang mengalir sehingga dapat memblokir sebagian energi yang mengalir 
dalam frekuensi atau warna tertentu. Apakah pernyataan ini benar?  

RA: Saya Ra. Iya nih.  

54.12 PENANYA: Pertanyaan ini mungkin tidak baik, tetapi saya akan 
menanyakannya. Dapatkah Anda memberi saya gambaran tentang persentase 
maksimum energi ini yang mungkin diblokir dalam satu warna, atau apakah 
itu masuk akal?  

RA: Saya Ra. Bisa jadi ada, dalam satu pola entitas energi yang mengalir, 
penyumbatan lengkap dalam energi apa pun, atau warna, atau kombinasi 
energi, atau warna.  

54.13 PENANYA: OK. Kemudian saya berasumsi bahwa Distorsi Pertama adalah, 
harus saya katakan, menjadi motivator atau apa ‘yang 
mengizinkan’penyumbatan ini. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Kami berharap tidak ada kebawelan tetapi lebih memilih untuk 
menghindari penggunaan istilah seperti kata kerja ‘yang mengizinkan’. 
Kehendak bebas tidak mengizinkan, juga tidak menentukan apa yang tidak 
diizinkan sebelumnya, dalam distorsi pengalaman. Sebaliknya Hukum 
Kebingungan menawarkan jangkauan bebas bagi energi dari setiap kompleks 
pikiran / tubuh / roh.  

Kata kerjanya, yang diizinkan, akan dianggap merendahkan dalam arti 
menunjukkan polaritas antara benar dan salah, atau diizinkan dan tidak 
diizinkan.  

Ini mungkin tampak sebagai titik yang sangat kecil. Namun, menurut cara 
berpikir terbaik kami, ini mengandung nilai.  

54.14 PENANYA: Terima kasih. Ini juga memberi bobot pada cara berpikir saya, 
dan saya menghargai apa yang Anda katakan kepada saya.  

Sekarang, saya ingin kemudian mempertimbangkan asal mula katalis dalam— 
Pertama kami memiliki kondisi kompleks pikiran / tubuh / roh yang, karena 
fungsi dari Distorsi Pertama, telah mencapai kondisi tersumbat, atau 
tersumbat parsial, pada satu atau lebih pusat-pusat energi. Saya akan 
menganggap katalis itu diperlukan hanya jika setidaknya ada penyumbatan 
sebagian pada satu pusat energi. Apakah ini benar?  
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RA: Saya Ra. Tidak.  

54.15 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya alasannya?  

RA: Saya Ra. Sementara itu menjadi prioritas utama dalam mengaktifkan atau 
membuka blokir setiap pusat energi, itu juga merupakan prioritas utama pada 
saat itu untuk mulai memperbaiki keseimbangan antar energi sehingga setiap 
nada akord dari keberadaan getaran total dapat bergema dalam kejernihan 
nada, dan selaras satu sama lain dengan energi lainnya.  

Keseimbangan, penyetelan, dan penyelarasan diri ini paling penting bagi 
kompleks pikiran / tubuh / roh yang lebih maju atau mahir. Setiap energi 
dapat diaktifkan tanpa keindahan yang bisa ada melalui disiplin dan apresiasi 
energi pribadi, atau apa yang Anda sebut sebagai kepribadian yang lebih 
dalam, atau identitas jiwa.  

54.16 PENANYA: Biarkan saya membuat analogi yang baru saja saya pikirkan. 
Sebuah alat musik dengan tujuh dawai dapat dimainkan dengan 
membelokkan setiap dawai menjadi lendutan penuh dan melepaskannya dan 
mendapatkan sebuah not. Atau — setelah string mampu dibelokkan melalui 
defleksi penuh mereka (menghasilkan sebuah not atau nada) — jadi bukannya 
dengan menghasilkan nada dengan cara ini, tetapi dengan mengambil 
kepribadian kreatif individu dan membelokkan masing-masing dalam jumlah 
yang tepat ke dalam urutan yang tepat untuk dapat menghasilkan untaian 
musik. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar. Pada individu yang seimbang, energi itu tergolek 
menunggu tangan Sang Pencipta untuk memetiknya dengan harmoni.  

54.17 PENANYA: Saya ingin melacak evolusi katalis pada kompleks pikiran / tubuh 
/ roh dan bagaimana itu mulai digunakan dan sepenuhnya digunakan untuk 
membuat tuning ini. Saya berasumsi bahwa sub-Logos yang membentuk 
bagian kecil ciptaan kita, menggunakan kecerdasan Logos yang merupakan 
bagian darinya, yang menyediakan, harus saya katakan, katalis dasar yang akan 
bertindak pada kompleks pikiran / tubuh dan komplekas pikiran / tubuh / roh 
sebelum mereka mencapai tahap perkembangan di mana mereka dapat mulai 
memprogram katalis mereka sendiri. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian benar. Sub-Logos menawarkan katalis pada tingkat 
energi yang lebih rendah, triad pertama; ini ada hubungannya dengan 
kelangsungan hidup kompleks fisik. Pusat yang lebih tinggi mendapatkan 
katalis dari bias kompleks pikiran / tubuh / roh itu sendiri dalam menanggapi 
semua pengalaman yang acak dan terarah.  

Dengan demikian entitas yang kurang berkembang akan merasakan katalis 
tentang hal itu dalam hal kelangsungan hidup kompleks fisik, dengan distorsi 
yang lebih disukai. Entitas yang lebih sadar, yang sadar akan proses katalitik, 
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akan mulai mengubah katalis yang ditawarkan oleh sub-Logos menjadi katalis 
yang dapat bertindak pada nexi energi yang lebih tinggi.  

Dengan demikian sub-Logos hanya dapat menawarkan kerangka dasar, harus 
kami katakan, katalis. Otot-otot dan daging — yang berkaitan dengan, harus 
kita katakan, kelangsungan hidup kebijaksanaan, cinta, kasih sayang, dan 
pelayanan — dihasilkan oleh aksi kompleks pikiran / tubuh / roh pada katalis 
dasar untuk menciptakan Katalis yang lebih kompleks yang, pada gilirannya, 
dapat digunakan untuk membentuk distorsi dalam pusat energi yang lebih 
tinggi ini.  

Semakin maju entitas, semakin lemah hubungan antara sub-Logos dan katalis 
yang dirasakan sampai, akhirnya, semua katalis dipilih, dihasilkan, dan 
diproduksi oleh diri sendiri, untuk diri sendiri.  

54.18 PENANYA: Entitas mana yang berinkarnasi pada saat ini di planet ini yang 
termasuk kategori itu, yang dapat membuat semua katalis mereka?  

RA: Saya Ra. Kami menemukan permintaan Anda tidak pasti tetapi dapat 
menjawab bahwa jumlah mereka yang telah menguasai katalis luar cukup 
kecil.  

Sebagian besar dari mereka yang dapat dipanen pada ruang / waktu nexus ini 
memiliki kontrol parsial atas ilusi luar dan menggunakan katalis luar untuk 
bekerja pada beberapa bias yang belum seimbang.  

54.19 PENANYA: Dalam kasus polarisasi layanan diri sendiri, jenis katalis apa yang 
entitas akan ikuti di program jalur ini ketika mereka mencapai tingkat 
pemrograman katalis mereka sendiri?  

RA: Saya Ra. Entitas yang berorientasi negatif akan memprogram untuk 
pemisahan maksimal, dan mengendalikannya, dari semua hal dan entitas yang 
sadar yang dianggapnya terpisah dari dirinya.  

54.20 PENANYA: Maksud saya— Saya mengerti bagaimana entitas yang 
berorientasi positif akan memprogram katalis seperti itu akan menghasilkan 
rasa sakit fisik jika itu. . . Saya berasumsi bahwa suatu entitas dapat 
memprogram sesuatu yang akan memberikannya pengalaman sakit fisik jika 
tidak mengikuti jalan yang telah dipilihnya. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Silakan ulas kembali kueri ini.  

54.21 PENANYA: Entitas yang berorientasi positif dapat memilih jalur pemikiran 
dan aktivitas sempit tertentu selama inkarnasi dan kondisi program yang akan 
menciptakan rasa sakit fisik jika jalur ini tidak diikuti. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini benar.  
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54.22 PENANYA: Apakah entitas yang berorientasi negatif melakukan hal seperti 
ini? Bisakah Anda memberi saya contoh?  

RA: Saya Ra. Kompleks pikiran / tubuh / roh individu yang berorientasi 
negatif biasanya akan memprogram kekayaan, kemudahan eksistensi, dan 
peluang terbaik pada kekuasaan. Dengan demikian banyak entitas negatif yang 
meledak dengan distorsi kompleks fisik yang Anda sebut kesehatan.  

Akan tetapi, entitas yang berorientasi negatif dapat memilih kondisi yang 
menyakitkan untuk meningkatkan distorsi terhadap apa yang disebut sebagai 
pemogokan emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, dan frustrasi. Entitas 
semacam itu dapat menggunakan seluruh pengalaman inkarnatifnya untuk 
mengasah kebencian, atau kemarahan yang tumpul, sehingga ia dapat lebih 
terpolarisasi ke arah kutub negatif, atau menjadi terpisah.  

54.23 PENANYA: Sekarang, tampaknya kita memiliki, sebelum inkarnasi, dalam 
inkarnasi apa pun, sebagaimana entitas telah menjadi lebih sadar akan proses 
evolusinya dan yang telah memilih sebuah jalur, apakah itu positif atau 
negatif, pada titik tertentu entitas tersebut menjadi sadar akan apa yang ingin 
dilakukan sehubungan dengan pembukaan sumbatan-sumbatan dan 
menyeimbangkan pusat-pusat energinya. Pada titik itu ia dapat memprogram 
pengalaman hidupnya dan pengalaman katalitik yang akan membantunya 
dalam proses penyumbatan dan penyeimbangan. Apakah itu benar?  

RA: Saya Ra. Itu betul.  

54.24 PENANYA: Tujuannya kemudian, dilihat dari sebelum-inkarnasi, dari apa 
yang kami sebut keadaan fisik yang berinkarnasi yang tampak menyeluruh, 
atau hampir menyeluruh, yaitu mengalami pada saat itu katalis yang 
diprogramkan dan kemudian berkembang sebagai fungsi katalis itu sendiri. 
Apakah itu benar?  

RA: Saya Ra. Kami akan menyatakan kembali untuk memperjelas. Tujuan 
dari keberadaan inkarnatif adalah evolusi pikiran, tubuh, dan roh. Untuk 
melakukan ini, tidak perlu memiliki katalis. Namun, tanpa katalis keinginan 
untuk berevolusi dan tumbuhnya iman dalam prosesnya biasanya tidak 
terwujud, dan dengan demikian evolusi tidak terjadi.  

Oleh karena itu, katalis diprogram, dan program ini dirancang untuk 
kompleks pikiran / tubuh / roh sesuai dengan karakteristik uniknya. Dengan 
demikian diharapkan bahwa kompleks pikiran / tubuh / roh menjadi sadar 
dan dapat mendengarkan suara katalis pengalamannya, kemudian 
mengumpulkannya dimana itulah kenapa ia terinkarnasi.  

54.25 PENANYA: Maka tampaknya mereka yang berada di jalur positif, berbeda 
dengan mereka yang berada di jalur negatif, justru akan memiliki tujuan 
timbal balik dalam tiga sinar pertama; merah, oranye, dan kuning. Setiap jalur 
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akan berusaha memanfaatkan sinar dengan cara yang berlawanan. Apakah ini 
benar?  

RA: Saya Ra. Itu sebagian, dan bahkan secara substansial, benar. Ada energi di 
setiap pusat yang dibutuhkan untuk menjaga kompleks pikiran / tubuh / roh, 
yang merupakan kendaraan untuk sebuah pengalaman, dalam konformasi dan 
komposisi yang benar. Entitas negatif dan positif sebaiknya menyimpan 
bagian kecil dari masing-masing pusat ini untuk menjaga integritas kompleks 
pikiran / tubuh / roh. Namun, setelah titik ini, benar bahwa yang negatif akan 
menggunakan tiga pusat yang lebih rendah untuk memisahkan dan 
mengendalikan orang lain — dengan cara seksual, dengan penegasan pribadi, 
dan dengan tindakan kepada masyarakat Anda.  

Sebaliknya, entitas yang berorientasi positif akan mentransmisikan energi 
seksual sinar-merah yang kuat menjadi transfer energi sinar-hijau dan radiasi 
dengan warna biru dan nila, dan juga akan mentransmutasikan jati dirinya 
dan menempatkannya dalam masyarakat ke dalam situasi-situasi yang terjadi 
transfer energi di mana entitas dapat bergabung dan melayani orang lain dan 
kemudian, akhirnya, memancarkan kepada orang lain tanpa mengharapkan 
transfer apa pun sebagai imbalan.  

54.26 PENANYA: Bisakah Anda menggambarkan energi yang masuk ke salah satu 
pusat energi ini? Bisakah Anda menggambarkan jalan asalnya, bentuknya, dan 
efeknya? Saya tidak tahu apakah ini mungkin, tetapi bisakah Anda 
melakukannya?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian mungkin.  

54.27 PENANYA: Maukah Anda melakukannya?  

RA: Asal usul semua energi adalah tindakan Kehendak Bebas atas Cinta. Sifat 
semua energi adalah Cahaya. Cara masuknya ke dalam kompleks pikiran / 
tubuh / roh adalah rangkapan.  

Pertama, ada cahaya batin yang merupakan Polaris dari diri, bintang 
penuntun. Ini adalah hak kelahiran dan hakikat sejati semua entitas. Energi ini 
tinggal di dalam.  

Titik masuk kedua adalah kebalikan dari Bintang Utara, harus kami katakan, 
dan dapat dilihat, jika Anda ingin menggunakan tubuh fisik sebagai analog 
sebuah medan magnet, seperti yang datang melalui kaki, dari bumi dan 
melalui titik tulang belakang yang lebih rendah.  

Titik masuknya energi cahaya universal ini tidak dibeda-bedakan sampai ia 
memulai proses penyaringannya melalui pusat-pusat energi. Persyaratan dari 
masing-masing pusat energi, dan tingkat efisiensi yang telah dipelajari individu 
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dalam memanfaatkan cahaya batinnya, menentukan sifat penggunaan yang 
dibuat oleh entitas dari instreaming ini.  

54.28 PENANYA: Apakah katalis pengalaman mengikuti jalur yang sama? Ini 
mungkin pertanyaan bodoh.  

RA: Saya Ra. Ini bukan pertanyaan yang sia-sia, karena katalis dan 
persyaratan, atau distorsi, dari pusat-pusat energi adalah dua konsep yang 
dihubungkan sekencang dua untaian tali.  

54.29 PENANYA: Kemudian, Anda telah menyebutkan dalam sesi sebelumnya 
bahwa katalis pengalaman pertama kali dialami oleh kutub selatan dan dinilai 
sehubungan dengan kelangsungan hidup, dll. Itulah mengapa saya 
mengajukan pertanyaan ini, dan saya— Dapatkah Anda memperluas konsep 
itu?  

RA: Saya Ra. Kami telah membahas proses penyaringan dimana energi yang 
masuk ditarik ke atas sesuai dengan distorsi masing-masing pusat energi dan 
kekuatan kemauan, atau keinginan, yang berasal dari kesadaran cahaya batin. 
Jika mungkin kami bisa lebih spesifik, harap tanyakan dengan spesifik.2 

54.30 PENANYA: Saya akan membuat pernyataan ini yang mungkin agak 
terdistorsi dan membiarkan Anda memperbaikinya. Kami memiliki, melalui 
kaki dan pangkal tulang belakang, energi total yang akan diterima oleh 
kompleks pikiran / tubuh / roh dengan cara yang kita sebut cahaya. Setiap 
pusat energi yang terpenuhi akan menyaring dan menggunakan sebagian dari 
energi ini, merah sampai ungu. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Ini sebagian besar benar. Pengecualiannya adalah sebagai 
berikut: Masuknya energi diakhiri dengan indigo. Sinar violet adalah 
termometer, atau indikator, dari keseluruhan.  

54.31 PENANYA: Karena energi ini diserap oleh pusat-pusat energi, pada titik 
tertentu ia tidak hanya diserap ke dalam makhluk tetapi juga menyebar 
melalui pusat energi ke luar. Saya percaya ini dimulai dengan pusat biru dan. . 
. dan juga terjadi dengan indigo dan violet? Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Pertama, kami akan menyatakan bahwa kami belum selesai 
menjawab pertanyaan sebelumnya dan dengan demikian dapat menjawab 
keduanya dengan menyatakan bahwa dalam entitas yang diaktifkan 
sepenuhnya, hanya sebagian kecil dari cahaya yang mengalir yang diperlukan 
untuk menyetel pusat energi yang digunakan, sebagian besar sisanya bebas 
untuk disalurkan dan ditarik ke atas.  

                                                
2 Ditujukan dalam 49.5–6 dan 54.27.  
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Untuk menjawab pertanyaan kedua Anda secara lebih lengkap, kami dapat 
mengatakan bahwa memang benar bahwa radiasi tanpa perlu respons dimulai 
dengan sinar biru; walaupun sinar hijau, sebagai sinar transisi yang besar, 
harus dipertimbangkan dengan saksama, karena sampai transfer energi dari 
semua jenis telah dialami dan dikuasai secara luas, maka masih akan ada 
penyumbatan pada radiasi biru dan nila.  

Sekali lagi, emanasi violet adalah, dalam konteks ini, adalah sumber, yang 
melalui indigo, kecerdasan tak terbatas dapat dihubungi. Radiasinya tidak 
akan menjadi sinar ungu melainkan hijau, biru, atau nila tergantung pada sifat 
dari jenis kecerdasan yang dibawa oleh kecerdasan tak terbatas itu menjadi 
energi yang dapat dilihat.  

Jenis radiasi sinar-hijau dalam hal ini adalah penyembuhan, sinar-biru 
komunikasi dan inspirasi, indigo yang merupakan energi ahli yang memiliki 
tempat dalam iman.  

54.32 PENANYA: Bagaimana jika kompleks pikiran / tubuh / roh merasakan 
perasaan dalam meditasi di pusat indigo, apa yang dia rasakan?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari pekerjaan ini.  

Seseorang yang merasakan aktivasi ini adalah seseorang yang mengalami 
instreaming di pusat energi itu untuk digunakan baik untuk membuka blokir 
pusat ini, untuk penyetelannya agar cocok secara harmonik dari pusat energi 
lainnya, atau untuk mengaktifkan gerbang menuju kecerdasan tak terbatas.  

Kita tidak bisa spesifik, karena masing-masing dari ketiga pekerjaan ini dialami 
oleh entitas yang merasakan distorsi kompleks-fisik ini.  

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kita meninggalkan instrumen ini?  

54.33 PENANYA: Saya hanya akan bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan 
untuk membuat instrumen lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Harap perhatikan perlunya dukungan terhadap leher si 
instrumen. Semuanya baik-baik saja.  

Saya meninggalkan Anda, teman-teman saya, dalam cinta dan cahaya Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan 
kedamaian dari Sang Pencipta yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 55  
5 JUNI 1981  

55.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Saya berkomunikasi sekarang.  

55.1 PENANYA: Pertama-tama saya ingin bertanya tentang kondisi instrumen ini, 
bisakah?  

RA: Saya Ra. Instrumen ini mengalami distorsi fisik terhadap kelemahan 
kompleks tubuh yang terjadi akibat serangan psikis. Namun energi vital 
instrumen ini belum terpengaruh karena bantuan mereka yang hadir dalam 
pekerjaan penyembuhan. Instrumen ini tampaknya akan mengalami distorsi 
kelemahan seperti itu karena proses inkarnatif yang mempengaruhi kompleks 
tubuh menuju distorsi kelemahan.  

55.2 PENANYA: Apakah ada hal khusus yang dapat kami lakukan yang telah Anda 
sampaikan kepada kami?. Atau sebaliknya, apa yang dapat meringankan 
serangan psikis ini atau bantuan yang paling bisa untuk instrumen ini?  

RA: Saya Ra. Kami memindai instrumen ini dan menemukan distorsi 
terhadap apresiasinya bagi setiap entitas dan kepedulian setiap entitas disini, 
demikian Anda menyebutnya. Suasana ini, harus kami katakan, menawarkan 
kontras terbesar dengan ketidaknyamanan serangan psikis seperti itu, yang 
menjadi timbal baliknya, yaitu atmosfer dukungan psikis.  

Ini semua, Anda masing-masing lakukan sebagai fungsi bawah sadar dari 
distorsi sikap, mental, emosional, dan spiritual yang benar terhadap instrumen 
ini. Tidak ada keajaiban yang lebih besar daripada distorsi cinta yang tulus.  

55.3 PENANYA: Terima kasih. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan 
tentang materi sebelumnya yang tidak saya mengerti. Saya berharap bahwa ini 
akan menjernihkan pemahaman saya, sehubungan dengan konfigurasi mental 
yang kami hadapi.  

Dalam sesi terakhir sebelumnya, Anda menyatakan, “Bagaimanapun, ini 
menjadi risiko bagi entitas Orion karena frekuensi entitas planet yang dapat 
dipanen negatif kemudian akan berupaya untuk menawar, atau memesan, 
kontak Orion, sama seperti entitas ini menawarkan kontak keplanetan negatif. 
”Dapatkah Anda menjelaskan mekanisme yang mempengaruhi polarisasi 
dalam kesadaran sehubungan dengan pernyataan ini?  

RA: Saya Ra. Polarisasi negatif sangat dibantu oleh penaklukan atau 
perbudakan diri lain. Potensi antara dua entitas yang terpolarisasi negatif 
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adalah sedemikian rupa sehingga entitas yang memperbudak yang lain atau 
memerintah diri lain akan menghasilkan polaritas negatif.  

Entitas yang begitu diperintah atau diperbudak, dalam melayani orang lain, 
tentu akan kehilangan polaritas negatif, meskipun begitu ia akan mendapatkan 
keinginan untuk terpolarisasi negatif lebih lanjut. Keinginan ini kemudian 
cenderung menciptakan peluang untuk mendapatkan kembali polaritas 
negatif.  

55.4 PENANYA: Apakah saya harus mengerti — faktanya bahwa entitas kepadatan 
ketiga di planet ini. . . faktanya bahwa dia memanggil atau mengajukan 
perintah kepada pasukan Orion adalah jenis tindakan polarisasi yang dapat 
mempengaruhi kedua entitas tersebut?  

RA: Saya Ra. Ini salah. Mekanisme panggilan tidak kongruen sedikitpun 
dengan mekanisme pelelangan perintah. Ketika dalam pemanggilan, entitas 
yang memanggil merupakan orang baru yang memohon bantuan dalam 
pengertian negatif, mohon Anda dapat memaafkan kesalahan penyebutan ini. 
Dan tanggapan dari Orion akan meningkatkan polaritas negatifnya, yakni 
ketika mereka menyebarkan filosofi negatif, sehingga itu akan memperbudak, 
atau memerintah, panggilan entitas itu.  

Ada beberapa contoh, ketika kontak itu menjadi kontes yang merupakan 
prototip dari negativitas. Dalam kontes ini, pemanggil akan berusaha untuk 
tidak meminta bantuan tetapi untuk menuntut hasil. Karena entitas dengan 
kepadatan ketiga yang berorientasi negatif, dan yang dapat dipanen memiliki 
nexus pengalaman eksperimental yang inkarnatif, dan karena pasukan Orion, 
sebagian besar, terikat oleh Distorsi Pertama untuk maju, entitas Orion akan 
rentan terhadap penawaran semacam itu, jika itu dilakukan dengan benar.  

Dalam hal ini, entitas kepadatan ketiga menjadi master, dan pasukan Orion 
menjadi terperangkap dan dapat diperintah. Ini jarang terjadi. Namun, ketika 
telah terjadi, entitas Orion atau kompleks ingatan sosial yang terlibat telah 
mengalami kehilangan polaritas negatif sebanding dengan kekuatan perintah 
entitas dari kepadatan ketiga itu.  

55.5 PENANYA: Anda menyebutkan bahwa ini akan berfungsi ketika pelelangan 
itu dilakukan dengan benar. Apa yang Anda maksud dengan "ketika itu 
dilakukan dengan benar?"  

RA: Saya Ra. Perintah dengan benar berarti bersifat negatif. Persentase 
pemikiran dan perilaku yang melibatkan layanan kepada diri sendiri harus 
mendekati 99% supaya entitas negatif kepadatan ketiga dapat 
terkonfigurasikan dengan benar dalam kontes ‘lelang perintah’ semacam itu.  

55.6 PENANYA: Metode apa yang digunakan oleh pelelang negatif jenis ini untuk 
berkomunikasi dengan entitas Orion?  



428 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

RA: Saya Ra. Ada dua jenis pelelangan yang paling umum adalah: Satu, 
penggunaan penyimpangan sihir seksual; dua, penggunaan penyimpangan 
ritual sihir. Dalam setiap kasus, kunci keberhasilan terletak pada kemurnian 
kehendak atau niat si pemerintah. Konsentrasi pada kemenangan atas si 
‘pelayan’ (atau budak) harus hampir sempurna.  

55.7 PENANYA: Bisakah Anda memberi tahu saya, dalam polarisasi kesadaran, 
jika ada analogi sehubungan dengan apa yang baru saja Anda katakan dalam 
jenis kontak sehubungan dengan apa yang kami lakukan, saat ini, dalam 
berkomunikasi dengan Ra?  

RA: Saya Ra. Tidak ada hubungan antara jenis kontak ini dan proses 
pelelangan semcam itu. Kontak ini dapat dicirikan sebagai salah satu jenis 
umum dari para Brothers and Sisters of Sorrow (para saudara saudari kesedihan) 
di mana mereka yang menerima kontak telah berupaya untuk mempersiapkan 
kontak semacam itu dengan mengorbankan segala hal yang tidak 
berhubungan dan berorientasi pada diri sendiri agar dapat melayani.  

Kompleks memori sosial Ra menawarkan dirinya juga sebagai fungsi dari 
keinginannya untuk melayani. Baik atas para pemanggil dan kontak ini 
dipenuhi dengan rasa terima kasih atas kesempatan untuk dapat melayani 
orang lain.  

Kami dapat mencatat bahwa ini sama sekali tidak menganggap bahwa si 
pemanggil atau orang-orang dari kelompok kami, dengan cara apa pun, adalah 
yang mendekati kesempurnaan, atau kemurnian, seperti yang dijelaskan dalam 
proses lelang perintah (diatas tadi). Kelompok pemanggil mungkin memiliki 
banyak distorsi dan bekerja dengan banyak katalis, seperti halnya dengan Ra. 
Keinginan utama untuk melayani orang lain, terikat secara unik dan harmoni 
dengan getaran kompleks kelompok ini, memberi kami kesempatan untuk 
melayani sebagai sebuah saluran bagi Sang Pencipta Yang Satu dan Tak 
Terbatas.  

Segala sesuatu datang bukan kepada mereka yang berorientasi positif, tetapi 
melalui makhluk-makhluk seperti itu.  

55.8 PENANYA: Terima kasih. Anda menyatakan sebelumnya "sampai transfer 
energi dari semua jenis telah dialami dan dikuasai secara luas, akan tetap ada 
penyumbatan pada radiasi biru dan nila." Bisakah Anda menjelaskannya lebih 
lengkap?  

RA: Saya Ra. Pada ruang / waktu ini kita belum membahas materi materi yang 
lebih dalam yang sesuai. Harap tanyakan kembali di nexi ruang / waktu yang 
lebih tepat.  

55.9 PENANYA: OK. Saya seperti berburu di sekitar sini untuk masuk ke beberapa 
informasi. Saya mungkin mencari di area yang tidak produktif.  
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Anda telah menyatakan bahwa "kami (yaitu, Ra) telah dibantu oleh bentuk-
bentuk seperti piramida, sehingga kami dapat membantu orang-orang Anda 
dengan bentuk seperti piramida." Bentuk-bentuk ini telah disebutkan 
berulang kali, berkali-kali, dan Anda juga telah menyatakan bahwa bentuk itu 
sendiri tidak terlalu banyak memiliki konsekuensi. Saya melihat hubungan 
antara bentuk-bentuk ini dan energi-energi yang telah kami pelajari 
sehubungan dengan tubuh, dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan 
soal piramida untuk melihat apakah saya bisa masuk ke dalam beberapa 
pemahaman ini.  

Anda menyatakan, "Anda akan menemukan persimpangan segitiga yang 
berada di tingkat pertama di masing-masing dari empat sisi membentuk 
berlian di bidang yang horizontal." Dapatkah Anda memberi tahu saya apa 
yang Anda maksud dengan kata, persimpangan?  

RA: Saya Ra. Matematika dan aritmatika Anda kekurangan deskripsi 
konfiguratif yang bisa kami gunakan. Tanpa bermaksud mengaburkan, kami 
dapat mencatat bahwa tujuan dari bentuk-bentuk itu adalah untuk bekerja 
dengan porsi waktu / ruang dari kompleks pikiran / tubuh / roh. Oleh karena 
itu, persimpangan adalah berorientasi ruang / waktu dan waktu / ruang dan 
dengan demikian terekspresikan dalam tiga dimensi geometri oleh dua 
persimpangan yang, ketika itu diproyeksikan dalam waktu / ruang dan ruang / 
waktu, akan membentuk satu titik.  

55.10 PENANYA: Saya telah menghitung titik ini menjadi seperenam dari 
ketinggian segitiga yang membentuk sisi piramida. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Perhitungan Anda secara substansial benar, dan kami senang 
dengan kemampuan Anda.1 

55.11 PENANYA: Ini akan menunjukkan kepada saya bahwa di Piramida Besar di 
Giza, di Kamar Ratu, demikian sebutannya, akan menjadi kamar untuk 
inisiasi. Apakah ini benar?  

RA: Saya Ra. Sekali lagi, Anda menembus pengajaran luar.  

Kamar Ratu tidak akan sesuai atau berguna untuk pekerjaan penyembuhan 
karena pekerjaan itu melibatkan penggunaan energi dalam konfigurasi yang 
lebih sinergis daripada konfigurasi pemusatan pada satu makhluk.2  

55.12 PENANYA: Lalu apakah pekerjaan penyembuhan akan dilakukan di Kamar 
Raja?  

                                                
1 Dalam konteks ini, perspicacity dapat didefinisikan sebagai "ketajaman penglihatan atau 

kebijaksanaan."  
2 Dalam konteks ini, sinergis dapat didefinisikan sebagai “bekerja bersama.”  
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RA: Saya Ra. Ini benar. Kami dapat mencatat bahwa terminologi semacam itu 
bukan milik kami.  

55.13 PENANYA: Ya, saya mengerti itu. Itu hanyalah penamaan umum dari dua 
kamar di Piramida Besar. Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini akan 
membawa saya ke pemahaman yang lebih baik tentang energi, tetapi sampai 
saya telah mengeksplorasi konsep-konsep ini, tidak ada yang bisa saya lakukan 
selain mengajukan beberapa pertanyaan.  

Ada kamar di bawah tingkat dasar piramida, di bawah tanah, yang tampaknya 
kira-kira sejajar dengan Kamar Raja. Kamar apakah itu?  

RA: Saya Ra. Kami dapat mengatakan bahwa ada informasi yang dapat 
diperoleh dari jalur pertanyaan ini.  

Kamar yang Anda minta informasinya adalah kamar beresonansi. Bagian 
bawah struktur seperti itu, untuk dapat menyebabkan distorsi tepat untuk 
katalis penyembuhan, harus terbuka.  

55.14 PENANYA: Buku, Life Force in the Great Pyramid, mereka telah 
menghubungkan bentuk ankh dengan resonansi dalam piramida. Apakah ini 
analisis yang benar?  

RA: Saya Ra. Kami telah memindai pikiran Anda dan menemukan ungkapan 
"bekerja dengan krayon." Ini akan berlaku. Hanya ada satu signifikansi untuk 
bentuk-bentuk ini seperti crux ansata; itu adalah penempatan dalam bentuk 
kode hubungan matematika.  

55.15 PENANYA: Apakah sudut 76 ° 18’ yang ada di puncak piramida merupakan 
sudut kritis?  

RA: Saya Ra. Untuk pekerjaan penyembuhan yang dimaksudkan, sudut ini 
sesuai.  

55.16 PENANYA: Mengapa Kamar Raja memiliki berbagai kamar kecil di atasnya?  

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi permintaan penuh terakhir dari pekerjaan ini.  

Kami harus menjawab pertanyaan ini secara lebih umum untuk menjelaskan 
pertanyaan spesifik Anda. Penentuan posisi dari entitas yang akan 
disembuhkan adalah sedemikian rupa sehingga energi kehidupan, jika Anda 
mau, berada dalam posisi untuk sedikit diinterupsi, atau berpotongan, oleh 
cahaya.  

Cahaya ini kemudian, dengan katalis seorang penyembuh dengan 
menggunakan kristal, akan memanipulasi pusat kekuatan aural, yang Anda 
sebut sebagai pusat-pusat energi, sedemikian rupa sehingga jika entitas yang 
akan disembuhkan menghendaki untuk sembuh, maka koreksi dapat terjadi. 
Kemudian entitas akan dilindungi kembali oleh medan energinya sendiri, yang 



 SESI 55 431 

 
sekarang sudah menjadi kurang terdistorsi dan dapat berjalan sesuai 
keinginannya.  

Proses dimana hal ini dilakukan akan melibatkan terbawanya si entitas untuk 
disembuhkan ke dalam keseimbangan. Ini melibatkan suhu, tekanan 
barometrik, dan atmosfer yang diisi listrik. Dua persyaratan pertama dikontrol 
oleh sistem cerobong asap.  

55.17 PENANYA: Apakah penyembuhan yang bekerja dengan mempengaruhi 
pusat-pusat energi sedemikian rupa sehingga tidak terblokir dan 
menyempurnakan tujuh tubuh yang mereka hasilkan dan, oleh karenanya, 
membuat entitas tersebut disembuhkan ke dalam keseimbangan yang tepat?  

RA: Saya Ra. Entitas ini kelelahan. Kami harus menjawab secara singkat dan 
menyatakan secara sederhana bahwa konfigurasi pusat energi yang terdistorsi 
dimaksudkan untuk sementara waktu akan terganggu, dan kemudian 
kesempatan diberikan kepada orang yang akan disembuhkan untuk 
memegang kendali, untuk mengambil rute yang seimbang, dan untuk berjalan 
di sana dimana distorsi menuju ketidaknyamanan pikiran, tubuh, dan roh 
akan sangat berkurang.  

Efek katalitik dari atmosfer yang diisi daya dan kristal yang diarahkan oleh 
penyembuh harus dipertimbangkan sebagai bagian integral dari proses ini, 
karena untuk membawa kembali entitas ke konfigurasi kesadaran sadar tidak 
akan tercapai jika setelah reorganisasi kemungkinan-kemungkinan ditawarkan 
tidak ada kehadiran penyembuh dan kehendak yang diarahkan.  

Apakah ada pertanyaan singkat sebelum kami meninggalkan instrumen ini?  

55.18 PENANYA: Hanya apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat 
instrumen lebih nyaman atau meningkatkan kontak?  

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja. Anda teliti. Saya sekarang membiarkan 
ini bekerja.  

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda, teman-teman saya, dalam cinta dan cahaya 
Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Maka pergilah, bersukacitalah dalam kuasa 
dan dalam damai Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai.  



 

SESI 56 
8 JUNI 1981 

56.0 RA: Saya Ra. Saya menyambut Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Kami berkomunikasi sekarang. 

56.1 PENANYA: Bisakah Anda terlebih dahulu memberi saya indikasi akan 
kondisi si instrumen? 

RA: Saya Ra. Instrumen ini sangat terdistorsi terhadap kelemahan kompleks 
mental dan fisiknya saat ini, dan berada di bawah serangan psikis karena 
peluang ini. 

56.2 PENANYA: Apakah lebih baik menghentikan kontak sekarang? 

RA: Saya Ra. Ini sepenuhnya atas kebijaksanaan Anda. Instrumen ini memiliki 
sejumlah energi yang telah ditransfer sebelumnya dan tersedia. Namun, itu 
tidak begitu bagus karena ada efek seperti yang dinyatakan sebelumnya. 

Kami, jika Anda ingin menanyai kami lebih lanjut dalam sesi ini, akan selalu 
berusaha untuk melindungi instrumen ini. Kami merasa bahwa Anda 
menyadari parameter ini tanpa elaborasi lebih lanjut. 

56.3 PENANYA: Kalau begitu saya akan bertanya tentang bagaimana cara kerja 
bentuk piramida? 

RA: Saya Ra. Kami berasumsi bahwa Anda ingin mengetahui prinsip bentuk, 
sudut, dan persimpangan piramida pada apa yang Anda sebut Giza. 

Pada realitasnya, bentuk piramida itu tidak ada fungsinya. Ia tidak berfungsi 
apa-apa. Ini adalah soal pengaturan yang tersentralisasi, serta difraksi, energi 
cahaya yang berputar ke atas yang disebabkan ketika digunakan oleh kompleks 
pikiran / tubuh / roh. 

Sifat cahaya yang berputar adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet 
seseorang dipengaruhi oleh energi yang berputar. Bentuk-bentuk tertentu akan 
menawarkan ruang gema, demikian kita katakan, atau penguat bagi prana 
yang bergerak spiral, sebagaimana orang-orang menyebut distorsi mendasar 
dari Sang Pencipta Yang Tak Terbatas ini. 

Jika niatnya adalah untuk mengintensifkan keperluan kehendak entitas sendiri 
untuk memunculkan cahaya batinnya agar sesuai dengan intensifikasi energi 
cahaya yang berputar, entitas akan ditempatkan pada posisi yang Anda sebut 
Kamar Ratu di objek yang berbentuk khusus ini. . Ini adalah tempat inisiasi 
dan tempat kebangkitan. 
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Tempat off-set, mewakili spiral saat bergerak, adalah posisi yang tepat bagi 
seseorang untuk disembuhkan; seperti pada posisi ini nexi magnetik getaran 
suatu entitas terganggu dalam aluran normalnya. Dengan demikian peluang/ 
probabilitas pusaran akan terjadi: sebuah permulaan barupun, harus kami 
katakan, ditawarkan untuk si entitas di mana entitas tersebut dapat memilih 
konfigurasi yang lebih tidak terdistorsi, tidak lemah, atau tidak tersumbat dari 
konfigurasi distorsi-distorsi energi-pusat-magnetik. 

Fungsi penyembuh dan kristal mungkin tidak terlalu ditekankan, karena 
kekuatan interupsi ini harus dikontrol, harus kami katakan, dengan kecerdasan 
yang berinkarnasi; kecerdasannya adalah kecerdasan yang mengenali pola 
energi; yang, tanpa menilai, ia mengakui penyumbatan, kelemahan, dan 
distorsi lainnya; dan yang mampu memvisualisasikan, melalui keteraturan diri 
dan keteraturan kristal, akan diri lain yang kurang terdistorsi untuk 
disembuhkan. 

Bentuk lain yang melengkung, beralur, berkubah, berbentuk kerucut, atau 
yang sebagai tepees Anda juga merupakan bentuk dengan jenis intensifikasi 
cahaya spiral. Gua Anda, yang dibulatkan, adalah tempat yang bertenaga 
karena pembentukan ini. 

Perlu dicatat bahwa bentuk-bentuk ini adalah berbahaya. Kami sangat senang 
memiliki kesempatan untuk memperluas subjek bentuk seperti piramida ini, 
karena kami berharap, sebagai bagian dari kehormatan / tugas kami, dapat 
menyatakan bahwa telah banyak kegunaan yang salah akan bentuk 
melengkung ini; karena dengan penempatan yang tidak tepat, niat yang tidak 
tepat, atau kurang terkristalisasi, yang berfungsi sebagai saluran untuk 
penyembuhan, entitas yang sensitif akan lebih banyak terdistorsi dalam 
beberapa kasus. 

Perlu dicatat bahwa orang-orang Anda membangun, sebagian besar, tempat 
tinggal yang bersudut atau persegi, karena itu tidak dapat memusatkan tenaga. 
Lebih lanjut untuk dicatat bahwa para pencari spiritual telah, selama banyak 
periode waktu Anda bertahun-tahun, mencari bentuk bulat, melengkung, dan 
memuncak sebagai ekspresi kekuatan Sang Pencipta. [1]1 

56.4 PENANYA: Apakah ada sudut apex yang merupakan sudut efisiensi 
maksimum dalam piramida? 

RA: Saya Ra. Sekali lagi, untuk menghemat energi instrumen ini, saya 
berasumsi bahwa Anda bermaksud menunjukkan sudut apex yang paling tepat 
untuk pekerjaan penyembuhan. Jika bentuknya sedemikian rupa hingga 
cukup besar untuk memuat kompleks pikiran / tubuh / roh individu pada 

                                                
1 Untuk melihat diagram operasi tiga spiral di dalam dan yang melalui piramida, lihat buku 

Resource.  
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posisi off-set yang sesuai di dalamnya, 76 ° 18 ′ kira-kira, maka sudut ini pun 
berguna dan sesuai. Jika posisinya bervariasi, sudutnya dapat bervariasi. Lebih 
lanjut, jika tabib memiliki kemampuan untuk melihat distorsi dengan 
diskriminasi yang cukup, posisi di dalam piramida dapat berpindah-pindah 
sampai hasilnya tercapai. 

Bagaimanapun juga, kami menggangap sudut khusus ini berguna. Kompleks 
memori sosial lainnya, atau beberapa bagiannya, telah juga menentukan sudut 
apex tertentu untuk kegunaan yang berbeda, tidak ada hubungannya dengan 
penyembuhan tetapi untuk pembelajaran. Ketika seseorang bekerja dengan 
kerucut atau, kami katakan, jenis bentuk silo, energi untuk penyembuhan 
dapat ditemukan dalam pola lingkaran umum yang unik untuk setiap bentuk 
sebagai fungsi dari tinggi dan lebar tertentu dan, pada bentuk kerucut itu 
sendiri, pada sudut puncaknya. Dalam kasus ini tidak ada sudut memojok. 
Dengan demikian energi spiral bekerja dalam gerakan memutar. 

56.5 PENANYA: Saya akan membuat pernyataan yang Anda dapat perbaiki. Secara 
intuitif saya melihat energi spiral dari piramida Giza tersebar saat ia bergerak 
melalui Kamar Raja dan kemudian fokus kembali pada apa yang disebut 
Kamar Ratu. Saya menduga bahwa penyebaran energi dalam apa yang disebut 
Kamar Raja terlihat dalam spektrum warna, merah sampai ungu, dan bahwa 
pusat energi entitas yang akan disembuhkan harus diselaraskan dengan 
penyebaran spektrum ini sehingga spektrum cocok dengan berbagai pusat 
energi. Bisakah Anda memperbaiki pernyataan ini? 

RA: Saya Ra. Kami dapat memperbaiki pernyataan ini. 

56.6 PENANYA: Tolong lakukan itu. 

RA: Energi spiral mulai menyebar pada titik di mana ia melewati posisi Kamar 
Raja. Namun - meskipun spiral itu terus berpotongan, menutup dan 
membuka dalam spiral ganda melalui sudut puncak - difusi atau kekuatan 
energi spiral, merah melalui nilai warna ungu, berkurang jika kita berbicara 
tentang kekuatan, dan akan mendapatkan, jika kita berbicara tentang difusi 
sampai pada puncak piramida, Anda memiliki resolusi warna yang sangat 
lemah yang berguna untuk tujuan penyembuhan. 

Dengan demikian posisi Kamar Raja dipilih sebagai spiral pertama setelah 
awalnya berpusat melalui posisi Kamar Ratu. Anda dapat memvisualisasikan 
sudut difusi sebagai kebalikan dari sudut piramida, tetapi sudutnya kurang 
lebar dari sudut puncak piramida, berada di suatu tempat antara 33 dan 54 °, 
tergantung pada berbagai ritme planet itu sendiri. 

56.7 PENANYA: Kemudian saya berasumsi jika saya memulai sudut saya di bagian 
bawah Kamar Ratu, dan membuat sudut 33 hingga 54 ° dari titik itu, sehingga 
setengah dari sudut itu jatuh di sisi garis tengah Kamar Raja yang aktif, yang 
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akan menunjukkan difusi spektrum, mulai dari titik di bagian bawah Kamar 
Ratu; katakanlah jika kita menggunakan sudut 40 °, kita akan memiliki difusi 
20 ° di sebelah kiri garis tengah, melewati Kamar Raja. Apakah itu benar? 

RA: Saya Ra. Ini akan menjadi pertanyaan penuh terakhir dari sesi ini. 

Benar bahwa setengah dari sudut tersebut melewati posisi Kamar Raja. Tidak 
benar untuk menganggap bahwa Kamar Ratu adalah dasar dari sudut. Sudut 
akan mulai di suatu tempat antara posisi Kamar Ratu dan kemudian ke bawah 
menuju tingkat ruang beresonansi, sebagai off-set untuk pekerjaan 
penyembuhan. 

Variasi ini tergantung pada berbagai aluran magnet planet ini. Posisi Kamar 
Raja dirancang untuk memotong spiral terkuat dari aliran energi terlepas dari 
mana sudut dimulai. Namun, saat melewati posisi Ruang Ratu, energi spiral 
ini selalu terpusat dan pada titik terkuatnya. 

Bolehkah kami menjawab pertanyaan singkat saat ini? 

56.8 PENANYA: Saya hanya akan bertanya apakah ada yang bisa kita lakukan 
untuk membuat instrumen lebih nyaman atau meningkatkan kontak? 

RA: Saya Ra. Semuanya baik-baik saja, teman-teman saya. Namun, perlu 
disadari keterbatasan instrumen ini. Kami merasa keberpihakannya sangat 
bagus saat ini. 

Saya Ra. Saya meninggalkan Anda dalam cinta dan dalam terang Sang 
Pencipta Yang Tak Terbatas. Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa 
dan dalam kedamaian Sang Pencipta Yang Tak Terbatas. Adonai. 

[Sesi kontak RA: yang tersisa, #57–106, terkandung dalam Kontak RA: Ajaran 
Hukum Kesatuan, Volume 2.] 



 

GALERI FOTO 
Kecuali jika disebutkan lain, semua foto di galeri berikut diambil 
pada 9 Juni 1982, sebelum dan  setelah sesi kontak Ra. Dari semua 
foto yang diambil pada hari itu, beberapa dicetak dalam Buku I 
The Law of One yang awal. (alias Materi Ra.) Foto-foto di galeri ini 
termasuk juga yang tidak dicetak dalam buku Law of One yang 
awal. 

Don dan Ra mendiskusikan pengambilan foto kontak Ra di 
bagian-bagian berikut (terdapat dalam Volume 2, Kontak Ra: 
Ajaran Hukum Kesatuan): 

88.10 PENANYA: Penerbit kami meminta foto untuk buku, The 
Law of One, yang akan dicetak segera. Bisakah Anda memberi 
komentar dalam sebagai nasihat, manfaat atau kerugiannya, soal 
kegaibannya atau sebaliknya, dengan kami menggunakan foto 
tentang aransemen kegiatan khusus ini, si instrumen, dan akan 
perlengkapan untuk buku ini? 

RA: Saya Ra. Layak dan praktisnya proyek semacam itu 
sepenuhnya merupakan produk dari diskriminasi Anda. 
Namun, ada pertimbangan magisnya. 

Pertama, jika foto diambil ketika saat kerja berlangsung, 
gambar visualnya haruslah yang; yaitu, akan baik bagi 
Anda untuk memotret pada kerja aktualnya dan tidak ada 
penipuan atau substitusi dengan materi apa pun. Tidak 
ada distorsi lebih dari yang kita harapkan yang kelompok 
ini dapat hindari kecuali distorsi akan kata-kata kami. 

Kedua, tidak disarankan untuk memotret instrumen atau 
bagian apa pun dari ruang kerja saat instrumen sedang 
kondisi trance. Ini adalah kontak pita sempit, dan kami 
ingin menjaga energi listrik dan elektromagnetik yang 
konstan ketika hal itu diperlukan ada, atau (hal ini) tidak 
akan ada sama sekali jika sebaliknya. 

88.11 PENANYA: Dari apa yang Anda. . . oh maafkan saya. 
Lanjutkan. Jika Anda bermaksud melanjutkan, lanjutkan. Jika 
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tidak, saya akan mengajukan pertanyaan. 

RA:  Saya Ra. Kami ingin menyatakan, ketiga, bahwa 
begitu instrumen menyadari bahwa pengambilan gambar 
akan dilakukan, bahwa selama proses pengambilan 
gambar, baik sebelum atau setelah sesi, instrumen diminta 
untuk terus merespon pembicaraan, sehingga memastikan 
bahwa tidak ada kondisi trance yang akan terjadi. 

88.12 PENANYA: Dari apa yang Anda katakan kepada saya, maka, 
saya merencanakan prosesnya sebagai berikut: Kami akan, 
setelah sesi selesai dan instrumen telah bangun, sebelum kami 
memindahkan instrumen, kami akan meminta instrumen 
untuk terus berbicara kepada kami sementara itu saya 
mengambil gambar konfigurasi instrumen pada saat itu. Selain 
itu, saya juga akan mengambil beberapa gambar instrumen ini 
di ruangan lain, dan mungkin juga diri kami sendiri, hanya 
sebagai foto-foto tambahan bagi kita seperti yang diminta oleh 
penerbit. Apakah ini optimal atau cukup terhadap 
persyaratannya? 

RA: Saya Ra. Iya. Kami meminta agar foto apa pun 
mengatakan yang sebenarnya, bahwa foto itu bertanggal 
dan bersinar dengan jelas sehingga tidak ada bayang-
bayang ekspresi apa pun kecuali asli untuk dapat disajikan 
bagi mereka yang mencari kebenaran. 

Kami datang sebagai utusan sederhana Hukum Kesatuan, 
berhasrat untuk mengurangi distorsi-distorsi. Kami 
meminta Anda, yang telah menjadi teman kami, bekerja 
dengan pertimbangan apa pun seperti yang dibahas di 
atas, tidak dengan pemikiran untuk dengan cepat 
menghapus detail yang tidak penting, tetapi, seperti dalam 
semua hal, menganggap seperti pada kesempatan lain 
untuk, sebagaimana yang harus dilakukan oleh seorang 
Adept, jadilah diri Anda sendiri dan persembahkan apa 
yang ada di dalam (diri) dan yang selalu bersama Anda 
tanpa pretensi apapun.  
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Atas: Sebelum memulai sesi dengan Ra, Don sedang menyelaraskan 
perlengkapan yang diperlukan: Alkitab yang dibuka pada halaman Injil 

Yohanes, Bab 1, cawan baptis, dupa, dan lilin putih. 
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Atas: Peralatan-peralatan yang memberi energi dan yang merawat instrumen 
yang ditempatkan di atas kepala Carla pada setiap sesi dengan Ra. 

Atas: Tenang, berani, tidak takut, penuh kedamaian: Carla menunggu sesuatu 
“yang tak dikenal”. 
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Atas: Carla yang sedang dibantu oleh Jim dengan penuh perhatian sebelum 
memulai sesi dengan Ra. 

 
Atas: Jim menyisir rambut Carla ke dalam "konfigurasi yang terurut" sebelum 

memulai sesi dengan Ra. (69.0 & 75.33) 
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Atas: Carla melihat ke si pengambil foto sebelum memulai sesi dengan Ra. 
Kursi Jim tampak di latar belakang. 

 
Atas: Carla dengan tiga mikrofon terpasang untuk merekam sesi dengan Ra. 
Energi Carla memiliki efek buruk pada alat elektronik yang mengharuskan 

untuk menggunakan tiga perekam. 
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Atas: dengan buku catatan penuh dengan daftar pertanyaan untuk Ra di pangkuannya, Don 
mengamati Carla menyanyikan "Amazing Grace" untuk memastikan bahwa dia belum 

masuk ke kondisi trance saat gambar sedang diambil. 

 
Atas: Jim mulai memvisualisasikan cahaya yang bergerak memasuki 

instrumen. Dia akan bertahan dalam meditasi fokusi ini dengan perhatian 
tunggal pada seluruh sesi, berhenti hanya ketika harus membalik kaset. 
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Atas: Don memeriksa daftar pertanyaannya sementara Carla berbaring 
dengan mikrofon terpasang dan mata tertutup sebelum memulai sesi 

dengan Ra. 

 
Atas: Don menggosok bahu Carla yang sangat sakit dan kaku setelah 

menyelesaikan sebuah sesi dengan Ra. Kelelahannya, kata Ra, setara dengan 
“kerja fisik yang keras dan lama atau berjam-jam. " 
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Si Pemberani Carla L. Rueckert. Meskipun kami beroperasi sebagai kelompok, Carla 
sendiri-lah yang melakukannya dan menghadapi risiko menjadi instrumen dan 

memasuki trance. Kata Ra juga bahwa dia menerima "pukulan terberat" dari “salam-
salam” semacam itu. 
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Atas: Carla, terlihat kilau wajahnya tertundukkan oleh kelelahan yang cukup 
signifikan, duduk di pinggir jalan masuk rumah kami dengan taman bunga 

disamping dan jendela dapur kami di belakangnya. 

 
Atas: Don sedang di L/L office di rumah Watterson Train. Joey Wackerbath 
duduk dimejanya sementara Chocolate Bar bersantai di latar depan. Gandalf 

dan Fairchild ada di tempat lain. 
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Atas: Jim bekerja di kantor dengan Chocolate Bar di latar depan dan Joey 
Wackerbath di latar belakang. 

 
Atas: Ruang sudut rumah Watterson Trail kami yang berfungsi sebagai 

ruang sesi Ra. 
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Atas: Carla, dengan bobotnya yang mendekati 84 lb untuk menyalurkan 
kontak Ra, memberikan kepada Jim buket bunga marigold saat mereka 
menikmati sore hari di kebun kecil di belakang rumah Watterson Trail. 

 
Atas: Carla menari di antara dedaunan sementara Jim duduk di teras rumah 
Lake Lanier tempat kami mengadakan sesi # 106, percakapan terakhir kami 

dengan Ra. 
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Atas: Don di kantor L / L di rumah Watterson Trail dimana 105 sesi 
berlangsung. 
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Atas: Carla berpose untuk diambil gambarnya, terlihat keberaniannya 
memancar. 
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Atas: Jim duduk di ruang  tengah rumah Watterson Trail. 
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Atas: Kami bertiga berpose di jalan masuk rumah Watterson Trail pada hari 
musim panas yang indah, yang merupakan salah satu dari dua foto yang pernah 

diambil dimana kami semua ada. 



 

LAPORAN DENGAR ULANG 
Kata Pengantar dari L / L Research  
Berikut ini adalah "Laporan Dengar Ulang" oleh Tobey Wheelock yang 
ditulis pada bulan Maret 2012, segera setelah selesainya Proyek Dengar 
Ulang,  sebuah upaya yang menghasilkan apa yang disebut dengan Versi 
Dengar Ulang dan Versi Suntingan Ringan. 

Dikarenakan teks buku Kontak Ra berasal langsung dari Versi Suntingan 
Ringan, sebagian besar perubahan pada versi Dengar Ulang dan Suntingan 
Ringan— yang dilaporkan Tobey di bawah ini — telah dimasukkan ke 
dalam buku ini. Namun, penyempurnaan tambahan dilakukan pada teks 
Kontak Ra. Ini dirinci dalam “Addendum pada Laporan Dengar Ulang”. 

Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Tobey atas dedikasinya 
pada proyek ini dan karena mengizinkan kami untuk mencetak ulang 
ringkasan perjalanannya di sini. 

Pengantar 

Proyek Dengar Ulang dimulai pada musim gugur 2004. Saya tertarik 
untuk memahami di mana materi Buku V masuk ke dalam sesi-sesi yang 
darinya buku itu dihapus. Ternyata satu-satunya cara untuk mengetahui 
di mana materi-materi itu berasal adalah dengan mendengarkan salinan 
dari kaset aslinya. Begitu saya mulai mendengarkan, saya menyadari 
bahwa ada informasi yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan 
saya memutuskan bahwa akan lebih baik untuk mendengarkan dengan 
cermat setiap sesi untuk menghasilkan versi baru yang lebih akurat dari 
bahan menakjubkan ini. 

Saya telah mendengarkan sesi 1–98 seperti yang dilakukan Jim McCarty, 
sang penulis asli: dengan memutar kaset pada tape recorder portabel kecil. 
Pada tahun 2006, Gary Bean di L / L Research membuat salinan digital 
dari kaset aslinya, dan pada tahun 2007 dan 2008 Terry Hsu dengan 
hati-hati mendengarkan mp3 dari sesi 75-106. Terry akhirnya 
memutuskan bahwa, karena bahasa Inggris bukanlah bahasa ibunya, ia 
bukan orang yang terbaik untuk pekerjaan itu, tetapi keantusiasannya 
menular dan membawaku melampaui masa-masa sulit dalam upaya 
dengar ulang waktu itu. 

Akhirnya, saya menyadari bahwa salinan digital lebih baik daripada 
salinan kaset yang saya gunakan, jadi saya beralih mendengarkan salinan 
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digital untuk sesi 99-106. Pada 2010, saya bertanya ke tim L / L Research 
apakah mereka bisa mengatur sukarelawan untuk memverifikasi transkrip 
yang saya buat, dan Gary merekrut sukarelawan untuk pekerjaan itu. 
Seorang relawanpun memulai dengan sesi berikutnya dan kembali ke sesi 
31. Namun keterbatasan waktu telah membuatnya tidak mungkin untuk 
melanjutkan, tetapi kami cukup beruntung, karena ada relawan yang 
lain(yang juga ingin tetap anonim) mengambil tongkat estafet ini, 
memverifikasi sesi 1–30, dan kemudian bekerja keseluruhan sesi 
selanjutnya juga. 

Saya ingin membuat transkripsi ini seakurat mungkin, tetapi saya tidak 
ingin kehilangan kualitas keterbacaan buku-buku aslinya. Solusi saya 
adalah menghasilkan tiga versi, yang saya sebut: Asli, Dengar Ulang, dan 
Suntingan Ringan. Dengar Ulang adalah versi teks yang mewakili apa 
yang sebenarnya ada di audio setepat mungkin, termasuk kegagapan dan 
semuanya. The Lightly Edited atau versi Suntingan Ringan adalah versi 
dengan editan ringan untuk mempertahankan kualitas keterbacaan. 

Pembaruan 2018: Versi Suntingan Ringan kemudian disempurnakan 
oleh Jim McCarty, Gary Bean, dan Austin Bridges untuk buku Kontak 
Ra. Versi default di Lawofone.info sekarang adalah versi buku Kontak Ra. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagai versi dan cara 
mengidentifikasi perbedaan di antara mereka, silakan lihat: 
http://www.lawofone.info/versions.php 

Perubahan paling signifikan 

Kalimat yang terputus dipulihkan kembali 
Salah satu penemuan paling menarik adalah bahwa adanya segmen dari 
sejumlah jawaban yang telah ditarik dari pempublikasiasnnya, banyak 
kemungkinan karena kesalahan pengetikan dan penyusunan huruf. 
Dalam beberapa kasus, mereka mengklarifikasi jawaban yang 
membingungkan dari Ra. Berikut ini daftarnya: 

Daftar lengkap kalimat-kalimat yang dipulihkan: 
• . . . You are part of a thought. You are dancing in a ballroom in which 

there is no material. You are dancing thoughts.   1.0 
. . . Anda adalah bagian dari sebuah pikiran. Anda menari di sebuah 
ruang dansa di mana tidak ada materi. Anda adalah pikiran yang 
menari. 1.0 

• . . . We, too, have our place. We are not those of the Love or of the 
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Light.   1.1 
. . . Kami juga memiliki tempat kami. Kami bukan mereka yang 
berasal dari Cinta atau Cahaya. 1.1 

• . . . This is not so with many of the entities of the Confederation. We 
found it was not efficacious.   1.1 
. . . Ini tidak demikian dengan banyak entitas dari Konfederasi. 
Kami menyadari itu semua tidaklah berhasil. 1.1 

• . . . Some of these landings are of your peoples . . .   7.12 
. . . Sebagian dari pendaratan ini adalah milik bangsa Anda. . . 7.12 

• . . . Other sightings are due to the inadvertent visualization by your 
peoples’ optical mechanisms of your own government’s weaponry.   12.9 
. . . Penampakan lainnya disebabkan oleh visualisasi yang tidak 
disengaja oleh mekanisme optik masyarakat Anda akan persenjataan 
pemerintah Anda sendiri. 12.9 

• . . . a premature aging process. We were attempting to aid in giving the 
mind/body/spirit complexes of third density . . .   14.10 
. . . proses penuaan dini. Kami berusaha membantu dengan 
memberikan kompleks pikiran / tubuh / roh kepadatan ketiga. . . 
14.10 

• . . . always stating the prerequisite of meditation, contemplation . . .   
15.14 
. . . selalu menyatakan prasyarat meditasi, kontemplasi. . . 15.14 

• . . . The free will of your future is not making this available. We shall 
speak on one item. There is a fairly large percentage, approximately 
thirty-five percent of the intelligent planets, which do not fit in the 
percentiles. These mysteries are of sixth and seventh density and are not 
available for our speaking.   16.27 
. . . Kehendak bebas masa depan Anda tidak membuat (informasi) 
ini tersedia. Kami akan berbicara mengenai satu hal. Ada persentase 
yang cukup besar, sekitar tiga puluh lima persen dari planet-planet 
kecerdasan, yang tidak sesuai dengan persentil. Misteri-misteri ini 
berkaitan dengan kerapatan keenam dan ketujuh dan tidak tersedia 
untuk pembicaraan kita. 16.27 

• . . . The errors which have occurred have occurred due to the occasional 
variation in the vibrational complex of this instrument due to its 
ingestion of a chemical substance.   18.1 
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. . . Kesalahan yang telah terjadi telah terjadi karena adanya variasi 
yang muncul sesekali dalam kompleks getaran instrumen ini karena 
pengkonsumsian bahan kimia. 18.1 

• Go forth, therefore, rejoicing in the power and the peace of the One 
Creator.   20.45 
Karena itu, pergilah, bersukacitalah dalam kuasa dan kedamaian 
Sang Pencipta. 20.45 

• . . . at what you would call a later period in your time measurement.   
27.1 
. . . pada apa yang Anda sebut periode selanjutnya dalam 
pengukuran waktu Anda. 27.1 

• Does this fulfill the requirements of your query?   29.32 
Apakah ini memenuhi persyaratan pertanyaan Anda? 29.32 

• . . . entity to radiate to the other- . . .   32.1 
. . . entitas untuk memancarkan ke yang lain-. . . 32.1 

• . . . The green-ray energy transfer occurs due to the vibratory rate of . . .   
31.5 
. . . Transfer energi sinar-hijau terjadi karena laju getaran. . . 31.5 

• . . . service. You will find an infinite array of contradictory requests for . 
. .   67.11 
. . . layanan. Anda akan menemukan berbagai permintaan 
kontradiktif yang tak terbatas. . . 67.11 

• . . . A great deal of the answer you seek is in this sentence.   74.8 
. . . Sebagian besar jawaban yang Anda cari ada di kalimat ini. 74.8 

• . . . This is for the purpose of refinement of the one original thought.   
82.10 
. . . Ini untuk tujuan penyempurnaan Sang  Pikiran Asli yang Satu. 
82.10 

• . . . loss to the conscious mind of the . . .   86.18 
. . . kehilangan pikiran sadar. . . 86.18 

• . . . flight, and messages, and movement, and in some cases, protection. 
The folded wing in this image is intended to suggest . . .   91.24 
. . . penerbangan, dan pesan-pesan, dan gerakan, dan dalam 
beberapa kasus, perlindungan. Sayap yang terlipat dalam gambar ini 
dimaksudkan untuk menyarankan. . . 91.24 
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• . . . vibrations. We suggest that you then request of this living entity that 
it now be welcoming and absorbent for the . . .   95.4 
. . . getaran. Kami sarankan agar Anda meminta entitas hidup ini 
agar dapat menerima dan menyerap untuk. . . 95.4 

Pertanyaan dan jawaban baru 
Ada juga sejumlah pertanyaan dan jawaban yang belum pernah 
dipublikasikan sebelumnya, bahkan dalam Buku V sekalipun. 
Diantaranya yang paling menarik adalah: mengenai manfaat dari layanan 
kepada orang lain yang dapat mempertahankan penampilan muda (15,6), 
bantuan konfederasi dalam proses panen 2D ke 3D (19,7) ), kehidupan 
seks kucing Gandalf (30.13), jawaban atas pertanyaan yang tidak diminta 
tidak dapat dipublikasikan (42.1), dan efek dari piramida yang dibangun 
dari materi batangan (58.16). Selain itu, beberapa paragraf baru tentang 
penyembuhan dan keseimbangan pusat energi Carla juga ditambahkan ke 
jawaban dari sesi 12 (12.31). 

Daftar lengkap pertanyaan dan jawaban baru: 
 (inaudible)   1.5 (tidak terdengar) 1.5 

 (Orion/our own UFOs)   7.13  (Orion / UFO kami 
sendiri) 7.13 

Not completely new, but several 
new paragraphs about Carla in 
question about wanderers 
healing themselves   12.31 

Tidak sepenuhnya baru, 
tetapi beberapa paragraf 
baru tentang Carla yang 
bertanya tentang 
pengembara dapat 
menyembuhkan dirinya 
sendiri 12.31 

 (visitor to evening session)   
13.27 

 (pengunjung pada sesi 
malam) 13.27 

 (youthful appearance)   15.6  (Penampilan awet muda) 
15.6 

 (Orion contacts)   16.13–14; 
(cattle mutilations)   16.43–
46; (Orion techniques)   16.58 

 (Kontak Orion) 16.13–
14; (mutilasi ternak) 
16.43–46; (Teknik Orion) 
16.58 

 (Confederation aid in 2D/3D  (Bantuan konfederasi 
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harvest)   19.7 pada panen 2D / 3D) 19.7 

 (Maldek)   21.5–7; (history of 
Orion contacts)   21.21–23; 
(Lemuria)   21.24–27 

 (Maldek) 21.5–7; (sejarah 
kontak Orion) 21.21–23; 
(Lemuria) 21.24–27 

 (Just “Thank you.”)   23.18  (Hanya "Terima kasih.") 
23.18 

 (Coughing requests, for the 
most part)   24.2–24.3, 24.5, 
24.7, 24.15, 24.21, 24.22 

 (Permintaan batuk, pada 
sebagian besar) 24.2–24.3, 
24.5, 24.7, 24.15, 24.21, 
24.22 

 (coughing requests)   26.9, 
26.14, 26.29, 26.35, 26.37, 
26.39 

 (permintaan batuk) 26.9, 
26.14, 26.29, 26.35, 
26.37, 26.39 

 (Coughing requests)   28.12, 
28.17 

 (Permintaan batuk) 
28.12, 28.17 

 (dinosaur extinction)   30.8; 
(spiritual side of the cat 
Gandalf’s sex life)   30.13 

(kepunahan dinosaurus) 
30,8; (sisi spiritual 
kehidupan seks kucing 
Gandalf) 30.13 

(instrument’s condition)   31.1 (kondisi instrumen) 31.1 

(will moving affect Ra contact?)   
41.3 

(apakah berpindah tempat 
akan memengaruhi kontak 
Ra?) 41.3 

 (difference between mentally 
requested and spoken questions; 
question about balancing)   
42.1–2; (cattle mutilations)   
42.21 

(perbedaan antara 
pertanyaan yang diajukan 
secara mental dan yang 
diucapkan; pertanyaan 
tentang keseimbangan) 
42.1–2; (mutilasi ternak) 
42.21 

 (instrument’s condition)   
46.1; 46.6 (whether to end 
session)   46.6 

(kondisi instrumen) 46.1; 
46.6 (apakah akan 
mengakhiri sesi) 46.6 

 (what would Ra do if (apa yang akan dilakukan 



458 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

incarnate now)   48.4 Ra jika menjelma 
sekarang) 48.4 

 (metal bending wearing 
pyramid hats)   50.10 

(Pelengkungan logam 
memakai topi piramida) 
50.10 

 (instrument’s condition)   
54.1; 54.20 (programming 
catalyst)   54.20 

(kondisi instrumen) 54.1; 
54.20 (katalis 
pemrograman) 54.20 

 (rod-sided pyramid vs. solid-
sided)   58.16 

(Piramida bersisi batangan 
vs bersisi padat) 58.16 

 (instrument’s condition)   60.1 (kondisi instrumen) 60.1 

 (number of wanderers)   64.3 (jumlah pengembara) 64.3 

 (instrument’s condition)   
69.1–2; (Esmerelda 
Sweetwater)   69.20–21 

(kondisi instrumen) 69.1–
2; (Esmerelda Sweetwater) 
69.20–21 

 (sexual energy transfer)   
72.16 

(transfer energi seksual) 
72.16 

 (correction about miracles 
infringing on free will)   73.15 

(koreksi tentang mukjizat 
yang melanggar kehendak 
bebas) 73.15 

 (galactic evolution)   78.14 (evolusi galaksi) 78.14 

 (sexual energy transfer)   79.3 (transfer energi seksual) 
79.3 

 (Thank you)   79.44 (Terima kasih) 79.44 

 (analogy of flying in a 
simulator to life pre-veil)   83.8 

(analogi terbang dalam 
simulator untuk 
kehidupan sebelum 
selubung tabir) 83.8 

 (Clarification)   94.17 (Klarifikasi) 94.17 

 (Billy Meier contact)   100.4–
5 

(Kontak Billy Meier) 
100.4–5 
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Perubahan yang kurang signifikan 
Ada banyak perubahan pada jawaban Ra dan banyak, banyak perubahan 
pada pertanyaan Don. Beberapa contoh ditunjukkan di bawah ini (Versi 
Asli lebih dulu). 

Lawofone.info memiliki fungsionalitas untuk meninjau perubahan antara 
teks secara berdampingan untuk ulasan yang lebih dekat dan lebih luas. 

The pyramids which we 
thought/built were constructed 
thought-forms created by our 
social memory complex. 

 

Piramida-piramida yang kami 
pikir / bangun adalah bentuk-
bentuk pikiran yang 
diciptakan oleh kompleks 
ingatan sosial kami. 

 

The pyramids which we 
thought/built were 
constructed from thought-
forms created by our social 
memory complex.   3.11 

 

Piramida-piramida yang 
kami pikir / bangun 
dibangun dari bentuk-
bentuk pikiran yang 
diciptakan oleh kompleks 
memori sosial kami. 3.11 

 

. . . thus bringing with them in 
totally latent form many skills 
and understandings . . .  

 

. . . dengan demikian 
membawa mereka dalam 
bentuk yang benar-benar 
laten dengan banyak 
keterampilan dan 
pemahaman. . . 

 

. . . thus bringing with them 
in sometimes totally latent 
form many skills and 
understandings . . .   4.9 

 

. . . dengan demikian 
membawa mereka ke 
dalam, terkadang-kadang, 
bentuk yang sangat laten 
akan banyak keterampilan 
dan pemahaman. . . 4.9 

 

The exercise is to consciously see 
that love in awareness and 
understanding distortions. 

The exercise is to consciously 
seek that love in awareness 
and understanding 
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Latihannya adalah untuk 
secara sadar melihat cinta 
dalam kesadaran dan distorsi 
–distorsi pemahaman. 

 

distortions.   10.14 

 

Latihannya adalah untuk 
secara sadar terus mencari 
cinta itu dalam kesadaran 
dan memahami distorsi. 
10.14 

 

to recapitulate a 
learning/teaching which is 
adjudged to be less than perfect. 

 

untuk merekapitulasi 
pembelajaran / pengajaran 
yang dinilai kurang 
sempurna. 

 

to recapitulate a 
learning/teaching which is 
adjudged to be less than 
perfectly balanced.   52.9 

untuk merekapitulasi 
pembelajaran / pengajaran 
yang dinilai kurang 
seimbang. 52.9 
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Firstly, that exercise of which 
we have spoken called the 
exercise of fire: this is, through 
physical energy transfer, not 
that which is deeply involved in 
the body complex combinations. 

 

Pertama, latihan yang telah 
kita bicarakan disebut latihan 
api: ini adalah, melalui 
transfer energi fisik, bukan 
latihan yang terlibat dengan  
kombinasi kompleks tubuh. 

 

Firstly, that exercise of 
which we have spoken called 
the exercise of fire: this is, 
though physical energy 
transfer, not that which is 
deeply involved in the body 
complex combinations.   
73.22 

 

Pertama, latihan yang 
telah kita bicarakan 
disebut latihan api: ini, 
meski  ini merupakan 
transfer energi fisik, ia 
bukanlah latihan yang 
melibatkan kombinasi 
kompleks tubuh. 73.22 

 

 . . . intended to be studied as 
individual concept complexes as 
Matrix, Potentiator, etc., in 
viewing mind/body/spirit 
connections and in pairs with .  

 

. . . dimaksudkan untuk 
dipelajari sebagai kompleks 
konsep individu seperti 
Matrix, Potensiator, dll., 
dalam melihat koneksi 
pikiran / tubuh / roh dan 
yang berpasangan dengan. . . 

 

. . . intended to be studied 
as individual concept 
complexes; as Matrix, 
Potentiator, etc. in viewing 
mind/body/spirit 
connections; and in pairs 
with . . .   89.19 

 

. . . dimaksudkan untuk 
dipelajari sebagai 
kompleks konsep 
individu; sebagai Matrix, 
Potentiator, dll dalam 
melihat koneksi pikiran / 
tubuh / roh; dan 
berpasangan dengan. . . 
89.19 
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Pertanyaan yang tidak diedit terkadang membuat jawaban Ra lebih 
jelas. Contoh: 

Questioner: The crown of three 
stars, we are guessing, would 
represent the balancing of the 
mind, body, and spirit. Is this 
in any way correct? 

 

Penanya: Mahkota tiga 
bintang ini, kami tebak, ia 
mewakili keseimbangan 
pikiran, tubuh, dan roh. 
Apakah ini benar? 

 

Questioner: The crown of 
three stars, we are guessing, 
indicates mastery and 
balancing of the mind, 
body, and spirit. Is this in 
any way correct? 

 

Penanya: Mahkota tiga 
bintang, kita menebak, 
menunjukkan penguasaan 
dan keseimbangan pikiran, 
tubuh, dan roh. Apakah 
ini benar? 

 

Ra: I am Ra. This device is astrological in origin and the 
interpretation given somewhat confusing.   100.10 

 

Ra: Saya Ra. Perangkat ini berasal dari astrologi dan interpretasi 
yang diberikan agak membingungkan. 100.10 

 

Terkadang jawaban menjadi kurang jelas, misalnya: 
The mind/body/spirit complex 
known as Adolf 

 

 Kompleks pikiran / tubuh / 
roh yang dikenal sebagai 
Adolf 

The mind/body/spirit 
complex known Adolf   11.7 

 

Kompleks pikiran / tubuh 
/ roh yang dikenal Adolf 
11.7 
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If it is a contemplative general 
daydream . . .  

 

Jika itu adalah sebuah 
lamunan umum 
kontemplatif. . . 

If it is contemplative general 
daydream . . .   16.54 

 

Jika itu adalah lamunan 
umum kontemplatif. . . 
16.54 

 

Kemungkinan salah saji 
Ada beberapa jawaban di mana Ra mungkin salah bicara. Sulit diketahui 
pasti karena Don tidak menindaklanjuti hal ini; Namun, mereka diubah 
dalam buku-buku yang diterbitkan diawal. Versi yang sebelumnya 
diterbitkan ditampilkan terlebih dahulu; transkrip aktual kedua. 

There are no negative beings 
which have attained the 
Oversoul manifestation . . .  

 

Tidak ada makhluk negatif 
yang telah mencapai 
manifestasi Oversoul. . . 

 

There are no beings which 
have attained the Oversoul 
manifestation . . .   36.12 

 

Tidak ada satupun 
makhluk yang telah 
mencapai manifestasi 
Oversoul. . . 36.12 
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. . . common to a reasonable 
number of entities who, having 
lost the desire for orange- and 
yellow-ray sexual experiences . . 
.  

 

. . . umum bagi entitas 
dengan jumlah yang masuk 
akal, yang telah kehilangan 
keinginan untuk pengalaman 
seksual yang berwarna oranye 
dan kuning. . . 

 

. . . common to a reasonable 
number of entities who, 
having lost the desire for 
orange- and green-ray 
sexual experiences . . .   48.2 

 

. . . umum bagi entitas 
dengan jumlah yang 
masuk akal, yang telah 
kehilangan keinginan 
untuk pengalaman seksual 
yang berwarna oranye dan 
hijau. . . 48.2 

 

You may see the air and fire of 
that which is chaos as literally 
illuminating and forming the 
formless 

 

Anda mungkin melihat udara 
dan api yang bergerak tak 
beraturan yang secara harfiah 
menerangi dan membentuk 
sesuatu yang tak berbentuk 

 

You may see the air and 
water of that which is chaos 
as literally illuminating and 
forming the formless   78.29 

 

Anda dapat melihat udara 
dan air bergerak tak 
beraturan yang secara 
harfiah menerangi dan 
membentuk sesuatu yang 
tak berbentuk 78.29 

 

 

Jawaban yang diedit dan tidak diedit 

Jawaban yang diedit 
Sebagian besar, Versi suntingan ringan, yang merupakan versi default 
pada Lawofone.info, menggunakan jawaban-jawaban dari Versi Dengar 
Ulang. Pengecualian termasuk kemungkinan salah saji di atas dan 
perubahan kecil lainnya: 
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. . . already closely aligned with 
a[n] all-embracing belief in the 
live-ness or consciousness of all.   
2.2 

. . . sudah sangat selaras 
dengan [sebuah/banyak] 
kepercayaan yang 
merangkul semua 
kehidupan atau kesadaran 
semua. 2.2 

This Council is located in the 
octave, or eight[h] dimension, 
of the planet Saturn . . .   6.8 

Dewan ini terletak di 
oktaf, atau dimensi 
[ke]delapan , dari planet 
Saturnus. . . 6.8 

The mind/body/spirit complex 
known [as] Adolf . . .   11.7 

Kompleks pikiran / tubuh 
/ roh yang dikenal sebagai 
Adolf. . . 11.7 

The . . . memory . . . then 
become[s] known to the social 
complex . . .   11.17 

. . . memori. . .tersebut  
kemudian menjadi dikenal 
pada kompleks sosial. . . 
11.17 

The balancing pyramidal 
structures could [be] and were 
used for individual initiation.   
14.10 

Struktur piramidal 
penyeimbang dapat dan 
telah digunakan untuk 
inisiasi individu. 14.10 

tape blank LSD   18.3 pita kosong LSD 18.3 

has/is/will 
experienced/experiences/experie
nces has/is/will 
experienced/experiencing/experi
ence 

Telah/ sedang / akan 
mengalami / pengalaman / 
pengalaman  

Telah/ sedang / akan 
mengalami / mengalami / 
pengalaman 

. . . the impression that they 
had given to those who called 
them [was] that these entities 
were an elite group . . .  

. . . kesan yang mereka 
berikan kepada mereka 
yang memanggil mereka 
adalah bahwa entitas-
entitas ini adalah 
kelompok elit. . . 

. . . this being not only by the . . . ini tidak hanya oleh 
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functions of energy transfer but 
also [by] the various services 
performed . . .   30.10 

fungsi transfer energi 
tetapi juga berbagai 
layanan yang dilakukan. . . 
30.10 

There are no [negative] beings 
which have attained the 
Oversoul manifestation . . .   
36.12 

Tidak ada makhluk 
[negatif] yang telah 
mencapai manifestasi Diri 
lebih Luhur. . . 36.12 

If those who desired to be 
healers [were] of a crystallized 
nature and . . .   57.17 

Jika mereka yang ingin 
menjadi tabib [adalah] 
yang memiliki sifat 
mengkristal dan. . . 57.17 

The initiation of [the] Queen’s 
Chamber has to do with the 
abandoning of self . . .   57.24 

Inisiasi di Kamar Ratu 
berhubungan dengan 
pengabaian akan diri. . . 
57.24 

. . . those things most holy . . . 
[were] placed.   60.17 

. . . hal-hal yang paling 
suci. . . ditempatkan. 
60.17 

Logois Logoi   78.19 Logois Logoi 78.19 

However, in that mystic or 
prophet [who] desires to serve, 
such service will increase the 
entity’s polarity.   86.12 

Namun, dalam mistikus 
atau nabi [yang] ingin 
melayani itu, layanan 
seperti itu akan 
meningkatkan polaritas 
entitas. 86.12 

The loss to the conscious mind 
of   86.18 

Hilangnya pikiran sadar 
dari 86,18 

the more carefully polarized of 
negative mind/body/spirits*   
89.44 

semakin dengan perlahan 
terpolarisasinya pikiran/ 
tubuh / roh-roh negatif * 
89.44 
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mind/body/spirits* undergoing 
Its care   90.23 

pikiran / tubuh / roh * 
menjalani perawatannya 
90.23 

D— Due Due to the first 
misperception   92.17 

D— Karena kesalahan 
persepsi pertama 92.17 

. . . this entity . . . [has] done 
substantial work . . . and [has] 
indeed developed maturity and 
rationality.   94.9 

. . . entitas ini. . . [telah] 
melakukan pekerjaan 
besar. . . dan [memang] 
telah mengembangkan 
kedewasaan dan 
rasionalitas. 94.9 

Each of the images . . . [has] 
the increasing intensity . . . –
95.27 

Masing-masing gambar. . . 
[memiliki] intensitas yang 
meningkat. . . –95.27 

 

Jawaban yang dapat diedit tetapi saat ini tidak 
Jawaban-jawaban ini diedit dalam lima buku asli yang diterbitkan oleh L 
/ L Research. Namun, mereka ditampilkan dalam Versi yang Diedit 
Ringan dan Dirilis Ulang sesuai dengan yang ada dalam rekaman audio: 

. . . in which case you have 
done you/they little or no good.   
1.9 

. . . dalam hal ini Anda 
telah melakukan kepada 
Anda /mereka sedikit 
kebaikan atau tidak baik. 
1.9 

Please check your eye to make 
fine correction.   3.4 

Silakan periksa mata Anda 
untuk melakukan koreksi. 
3.4 
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One item which may be of 
interest is that a healer asking 
to learn must take the 
distortion understood as 
responsibility for that 
ask/receiving, thus healing.   
4.20 

Satu hal yang mungkin 
menarik adalah bahwa 
seorang tabib yang 
meminta untuk belajar 
harus mengambil distorsi 
yang dipahami sebagai 
tanggung jawab akan 
permintaan/penerimaan 
itu, sehingga (ia dapat) 
menyembuhkan. 4.20 

This is a honor/duty . . .   4.20 Ini suatu 
kehormatan/tugas. . . 4.20 

This entity has a experiential 
history of healing   29.33 

Entitas ini memiliki 
riwayat pengalaman 
penyembuhan 29,33 

. . . as it passes through the 
Queen Chamber position . . .   
56.7 

. . . saat melewati posisi 
Kamar Ratu. . . 56.7 

moves ever more fairly into the 
green ray.   85.16 

bergerak lebih sedikit ke 
sinar hijau. 85.16 

 

Perubahan Editorial 
Dalam proses membuat dan mengedit Versi Dengar Ulang, saya 
membuat beberapa perubahan pada paragraf, ejaan, dll. 

Perubahan paragraf 
• 47.15 
• 52.2 
• 55.18 
• 63.9 
• 65.23 
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Perubahan ejaan 
affect(ed)/effect(ed) (3.1, 6.1, 
96.2, 96.3, 97.10) 

mempengaruhi (ed) / efek 
(ed) (3.1, 6.1, 96.2, 96.3, 
97.10) 

lightening/lightning (17.27) meringankan / kilat 
(17.27) 

principles/principals (39.9) prinsip / prinsip (39.9) 

dynaflagallate/dinoflagellate 
(41.10, 41.11, 41.13) 

dynaflagallate / 
dinoflagellate (41.10, 
41.11, 41.13) 

effect/affect (48.2, 49.8) efek / pengaruh (48.2, 
49.8) 

naval/navel (57.10, 57.11) naval / pusar (57.10, 
57.11) 

its self/itself (60.3, 72.15, 
74.11, 77.6) 

Dirinya sendiri / dengan 
sendirinya (60.3, 72.15, 
74.11, 77.6) 

in so far/insofar (72.8, 106.23) sejauh ini / sejauh (72.8, 
106.23) 

your self/yourself (74.11, 85.4) diri Anda / diri Anda 
sendiri (74.11, 85.4) 

one’s self/oneself (90.9) diri seseorang (90,9) 

accouterments/accoutrements 
(94.30) 

perlengkapan/ornamen 
(94.30) 

waved/waived (96.13) melambai / melepaskan 
(96.13) 
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Added accents to words that Ra 
pronounced with two syllables: 
wingèd (91.24, 93.10, 97.5, 
97.7), blessèd (106.7), markèd 
(67.21, 106.12). 

Menambahkan aksen pada 
kata-kata yang diucapkan 
Ra hanya dengan dua suku 
kata: wingèd (91.24, 
93.10, 97.5, 97.7), blessèd 
(106.7), markèd (67.21, 
106.12). 

Added accents to séance, 
naïveté, naïve. 

Menambahkan aksen pada 
séance, naïve, naif. 

Perubahan tanda hubung 
being-ness → beingness perwujudan 

rock-ness → rockness Kekerasan 

third density entity → third-
density entity 

entitas kepadatan ketiga 

in third-density → in third 
density 

di kepadatan ketiga 

green ray transfer → green-ray 
transfer 

transfer sinar hijau  

the green-ray is → the green 
ray is 

sinar hijau 

the path of service-to-others → 
the path of service to others 

Jalur layanan ke orang lain 

the service to others path → the 
service-to-others path 

Jalur layanan ke orang lain 

the path of service-to-self → the 
path of service to self 

jalur layanan ke diri 
sendiri  

the service to self path → the 
service-to-self path 

jalur layanan ke diri 
sendiri 

true color green → true-color 
green 

Warna hijau sejati 

requestion → re-question pertanyaan ulang 
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over-ride → override Tertimpa 

 

Kapitalisasi berubah 
Secrets Of The Great Pyramid 
→ Secrets of the Great 
Pyramid   51.6 

Rahasia Piramida Besar 
51.6 

THE LAW OF ONE → The 
Law of One   53.24 

HUKUM KESATUAN→ 
Hukum Kesatuan 53.24 

The Life Force Of The Great 
Pyramid → The Life Force in 
the Great Pyramid   55.14 

Kekuatan Hidup Piramida 
Besar → Kekuatan Hidup 
dalam Piramida Besar 
55.14 

Catatan 
• Sesi 26. Dalam Buku I, sesi 26 mencakup sejumlah pertanyaan yang 

sebenarnya dari sesi 53. Pertanyaan-pertanyaan itu telah dihapus 
dari versi sesi 26 yang diperlihatkan di Lawofone.info [juga dalam 
Kontak Ra]. Juga, pertanyaan tentang transfer energi seksual yang 
sebenarnya ditanyakan selama sesi ini, 26.38, tidak diterbitkan 
sampai Buku II (awalnya diterbitkan sebagai sesi 31.1). 

• Sesi 50. Dalam Buku II, sesi 50 diterbitkan tidak berurutan. 
(Analogi poker tidaklah benar-benar di akhir sesi.) Hal ini 
ditunjukkan dalam urutan, dalam rekaman Versi Suntingan Ringan 
dan Dengar Ulang [dan juga di Kontak Ra]. 

• Sesi 75 juga awalnya diterbitkan tak sesuai dengan urutan dan juga 
telah dipulihkan. 

• Ada empat sesi di mana Don meminta Ra membuat tubuh Carla 
batuk: 24, 26, 28, 97 (97 sudah ditandai dengan sesuai). 

• Dalam buku-buku asli, nama-nama individu diperlihatkan sebagai 
“(nama).” Sebagian besar kami terus tidak menuliskan nama-nama 
yang ada, kecuali jika orang-orang yang disebutkan memberi izin 
atau telah meninggal dunia. Jim dan Carla telah memberikan izin 
untuk menggunakan nama mereka dan nama Don di mana pun 
mereka disebutkan, dan kami juga menyertakan nama dua 
penghubung UFO terkenal yang ditanyakan oleh Ra: Betty 
Andreasson dan Billy Meier. 
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• Koreksi. Ketika Ra atau Don memperhatikan bahwa informasi yang 
salah telah diberikan, mereka mengoreksi informasi itu. Dalam 
buku-buku yang awalnya diterbitkan, pertanyaan atau jawaban yang 
salah kemudian diedit. Dalam versi "Suntingan" dan "Dengar 
Ulang", informasi yang salah ditampilkan sebagaimana yang ada 
pada rekaman, tetapi informasi yang benar dicatatkan di bawahnya. 

Pengamatan 

Proyek ini telah memperdalam dan memperkaya rasa hormat mendalam 
saya untuk orang-orang yang terlibat dan untuk mereka yang berasal dari 
Ra. Saya sebelumnya sadar bahwa Don, Carla, dan Jim telah membuat 
pengorbanan yang signifikan untuk menempatkan diri mereka dalam 
posisi untuk menyalurkan pesan-pesan Ra. Mendengarkan sesi-sesi ini 
membuat (semuanya tampak) nyata bagi saya bahwa pengorbanan itu 
sedang berlangsung dan komitmen pada semua bagiannya cukuplah 
tegas. Itu meningkatkan rasa hormat saya terhadap semua yang terlibat: 

• bagi Carla, karena berat usahanya yang terlihat betul dari suaranya 
ketika dia kembali ke tubuhnya setiap sesi selesai, dan karena 
akurasinya yang luar biasa sebagai saluran pada sesi satu, dimana ia 
tidak dalam kondisi trance tetapi berbunyi sangat-sangat hampir 
sama dengan sesi lainnya, ketika dia tersurupi; 

• bagi Don karena kemampuannya untuk tetap mengikuti jawaban Ra 
yang panjang dan tidak terimbas dan menindaklanjuti dengan 
pertanyaan yang cerdas dan terfokus, dan untuk cinta dan 
kepeduliannya terhadap Carla dan rasa hormat dan persahabatannya 
terhadap Jim yang dia tunjukkan selama sesi berlangsung; 

• bagi Jim bagi kekuatan dan ketenangannya  yang dia tunjukkan 
pada waktu ia perlu untuk kembali melakukan ritual pada Circle of 
One dan uga ketika untuk membalik kaset (sungguh!) dan untuk 
keakuratan transkripsi aslinya; 

• untuk Ra - kesetiaan mereka dalam menjawab, setepat dan 
selengkap mungkin apa pun yang diminta dari kelompok ini, 
meskipun tampak jelas, dari nada suara yang kadang-kadang mereka 
gunakan (misalnya dalam jawaban mereka terhadap pertanyaan 
tentang pola pikir arketipikal), bahwa mereka benar-benar memiliki 
preferensi yang signifikan mengenai jenis informasi yang ingin 
mereka bagikan. 

Beberapa momen paling mengharukan dalam kontak ini terjadi di setiap 
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akhir sesi. Setelah Ra memberikan pernyataan terakhir mereka, Don akan 
memanggil Carla kembali ke tubuhnya dengan diam-diam dan terus-
menerus mengatakan nama panggilannya untuknya, "Alrac" (Carla 
dibaca mundur). "Alrac. . . Alrac. . . Alrac. . . "Terkadang butuh beberapa 
saat sebelum Carla menjawab. "Ya?" Katanya, dan kemudian Don akan 
bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Seringkali audio berakhir pada titik 
itu, tetapi kadang-kadang Anda akan mendengar jawaban Carla: "Oke," 
atau "Lelah," atau " Mmmph. ”Seringkali suaranya terdengar sangat lelah. 

Saya selalu bertanya-tanya bagaimana Don bisa berbicara tanpa 
permulaan yang salah. Sebenarnya, dia melakukan awal yang salah, tetapi 
tidak terlalu sering. Terkadang, Ra menjawab sebagian pertanyaannya 
yang kemudian diedit. Contoh: 88.17 ("condense the archetypes | 
menyingkat arketipe"). Don sangat pandai mengatakan kapan Ra selesai 
menjawab, tetapi kadang-kadang mereka memulai berbicara pada saat 
yang sama. Di lain waktu Ra akan menunggu dengan sabar sampai Don 
menyadari bahwa dia hanya membuat pernyataan, tidak mengajukan 
pertanyaan, lalu ia akan menambahkan "Apakah itu benar?" Atau sesuatu 
yang mirip dengan pernyataannya. Beberapa kali mungkin mendengar 
Don tertawa atau bereaksi, seperti setelah Ra menjawab pertanyaan rumit 
dalam satu kata singkat (“Tidak.”) (65.18) 

Secara umum, ada sedikit kebisingan latar belakang, pengecualian yang 
luar biasa adalah sesi 45, ketika seorang pengemudi truk air sedang 
melakukan pengiriman. Pengecualian lain: telepon berdering di sesi 1; 
Jim menurunkan makanan di sesi 1, sesekali ada kucing mendengkur dan 
mengeong. 

Ra berbicara agak lambat dan dengan suara yang kebanyakan monoton 
kecuali ketika kelompok ini mendiskusikan arketipe — maka antusiasme 
Ra muncul. Pada sesi pertama, seperti yang disebutkan di atas, Carla 
tidak sedang kesurupan, dan intonasinya terdengar seperti yang kita 
bayangkan biasa diucapkan dalam percakapan normal. Beberapa sesi 
lainnya sangat monoton; sepertinya itu ada hubungannya dengan 
seberapa dalam keadaan trans Carla. Sesi pertama adalah satu-satunya sesi 
dimana Anda akan mendengar pembukaan "Aku Ra," karena di semua 
sesi lainnya Don dan Jim menunggu sampai Ra mulai berbicara lalu 
mereka mulai merekam. 

Setelah sesi pertama, Tim L / L merekam setiap sesi dengan tiga kaset, 
untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi kehilangan informasi. Sesi 1–17 
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cukup samar, terutama pertanyaannya, tetapi kualitas rekaman lainnya 
relatif baik. Dalam setiap sesi, setelah sekitar 45 menit, kita dapat 
mendengar suara kaset yang berhenti dan diputar ulang. 

Kesimpulannya, saya pikir usaha ini sangatlah berharga. Tujuan awalnya 
adalah untuk mengintegrasikan kembali materi Buku V ke dalam setiap 
sesi, dan saya pikir dengan membaca sesi-sesi setelah materi Buku V 
terintegrasikan memang telah menambah pengalaman saya. Dalam 
banyak hal, materi Buku V adalah jantung dari kontak Ra, dan senang 
bisa membacanya sesuai dengan konteks. Selain itu, materi baru, yang 
sebelumnya tidak diterbitkan di mana pun, menarik untuk dibaca dan 
dalam beberapa kasus cukup berharga. Akhirnya, model layanan khusus 
yang dicontohkan dalam sesi –sesi ini oleh Carla, Don, Jim, dan Ra telah 
menjadi inspirasi bagi saya secara pribadi. 

Ucapan Terima Kasih 
Banyak terima kasih kepada Don Elkins, atas usahanya seumur hidup 
untuk belajar, untuk memahami, dan untuk mengejar pembelajarannya 
ke mana pun ia pergi. Kontak Ra adalah puncak dari kehidupan 
pencariannya. Terima kasih kepada Carla Rueckert, penyalur tanpa rasa 
takut, yang mempertaruhkan nyawanya dan kebebasan jiwanya untuk 
membawa informasi ini menembus selaput tabir, dan kepada Jim 
McCarty, bagai mesin yang membuat semuanya berjalan baik. Dan 
terima kasih kepada Ra atas cahaya mereka, ketepatan dan kekuatan 
mereka dalam kata-kata, dan keyakinan mereka bahwa kita, 
manusia,adalah layak untuk diinvestasikan (dibantu). 

Banyak penghargaan, juga, untuk Gary Bean, [kemudian] admin di L / L 
Research, yang menyediakan sejumlah kaset awal untuk memulai proyek 
ini dan yang telah menanggapi setiap permintaan saya dengan humor dan 
rahmat; kepada Terry Hsu dari Taipei, Taiwan, yang memberikan 
dorongan yang tak kunjung padam (dan pengingat yang tepat waktu) 
yang sangat membantu saya untuk memperbarui dan mempertahankan 
komitmen saya pada proyek ini; kepada sukarelawan yang tidak ingin 
disebutkan namanya, yang telah disebutkan di atas, yang dengan setia 
dan terus-menerus kembali mengulang mendengarkan sesi 31-106, 
menangkap banyak perbedaan diantara transkrip saya dan rekaman yang 
sebenarnya; dan kepada sukarelawan kedua, yang telah mengambil alih 
kerja Dengar Ulang yang dengan penuh semangat dan ketekunan. Saya 
tidak bisa menyelesaikan proyek ini tanpa mereka. 
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Akhirnya, semua berkat istri tercinta saya, Jennifer, dan anak-anak, Elijah 
dan Elise, yang telah mendengarkan, dengan humor yang baik dan 
kadang-kadang bahkan dengan penuh minat, terhadap banyak pesan 
kutipan dari Ra dibanding istri atau anak-anak lainnya pada umumnya. 

Tobey Wheelock 
Maret, 2012 
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GLOSARIUM 
Adept – Orang yang mengabdikan diri untuk mencari Sang Pencipta dan 
menggunakan disiplin kepribadian dalam upaya berkaitan dengan iman 
dan roh. Setelah ia menyeimbangkan pusat-pusat energinya, para adept 
melanjutkan ke sinar indigo untuk melakukan kontak dengan kecerdasan 
tak terbatas. Sang Adept dapat membawa energi cerdas melalui gerbang 
indigo untuk menyembuhkan, mengajar, dan bekerja untuk Sang 
Pencipta dengan cara-cara yang bercahaya dan seimbang. Namun, apa 
pun layanan luarnya, pekerjaan utama sang adept bukanlah “melakukan”, 
melainkan untuk “menjadi”. 

Archetypal Mind | Pikiran Pola Dasar atau Arketipe – Desain arsitektur 
dari sifat evolusi pikiran, tubuh, dan roh, yang mengandung semua segi 
yang dapat memengaruhi pikiran atau pengalaman (dalam inkarnasi). Ini 
merupakan sumber daya yang ada di pikiran yang mendalam yang sangat 
berpotensi membantu seorang Adept. Pikiran arketipe tidak secara khusus 
merupakan rencana dalam evolusi tetapi lebih tepatnya, ketika ia diselami 
dengan jernih, ia merupakan sebuah cetak biru tanpa distorsi dari sebuah 
struktur yang dibangun hasil dari semua pengeluaran energi dan semua 
pencarian. 

Body (Seven) | Tubuh (Tujuh) - Salah satu prasyarat bagi sebuah 
keberadaan di ruang / waktu adalah adanya bentuk kompleks tubuh. 
Setiap tubuh menawarkan kendaraan untuk belajar, bergerak, dan 
mengalami dalam lingkungan tertentu. Termasuk tubuh fisik saat ini, 
terdiri dari tujuh tubuh dasar. 

Sinar Merah: Materi tubuh yang tidak terkonstruksi, tubuh unsur 
tanpa bentuk, tubuh kimia. Namun, bukan sistem biologis tulang, 
jaringan, organ, otot, saraf, hormon, impuls elektrokimia dan 
sebagainya yang merupakan anggota tubuh fisik manusia. Badan 
material tak berbentuk yang mendasar ini penting untuk dipahami 
karena ada penyembuhan yang dapat dilakukan dengan pemahaman 
sederhana tentang unsur-unsur yang ada dalam kendaraan fisik. 

Sinar Oranye: Kompleks tubuh fisik murni ini terbentuk tanpa 
kesadaran diri, tubuh dalam kandungan sebelum kompleks roh / 
pikiran masuk. Tubuh ini dapat hidup tanpa penghuni yang berupa 
kompleks pikiran dan roh. Namun, ini jarang terjadi. 
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Sinar Kuning: Tubuh yang aktif dalam inkarnasi kepadatan ketiga; 
kendaraan fisik seperti yang kita kenal sekarang yang terintegrasi 
dengan pikiran dan jiwa. 

Badan yang lebih tinggi berikut ini - sering disebut sebagai badan halus - 
tersedia untuk entitas kepadatan ketiga, tetapi ada keterampilan dan 
disiplin yang diperlukan untuk menyediakan bagi diri kendaraan yang 
lebih maju atau lebih ringan. Mereka tidak perlu untuk pekerjaan 
kepadatan ketiga tetapi berguna bagi seorang adept. 

Sinar Hijau: Tubuh yang lebih ringan yang dikemas lebih padat 
dengan kehidupan, yang disebut oleh beberapa ajaran sebagai tubuh 
astral. Ini adalah tubuh yang akan diaktifkan dan dinikmati oleh 
mereka yang berada dalam siklus pengalaman kepadatan keempat. 

Sinar Biru: Tubuh cahaya yang juga bisa disebut tubuh devachanic. 
Ada banyak nama lain untuk tubuh ini, terutama dalam Sutra India 
karena orang-orang dari budaya tersebut telah menjelajahi area-area 
yang tersedia untuk tubuh sinar-biru. 

Sinar Indigo: Tubuh eterik, atau gerbang, atau pembuat bentuk, 
digambarkan baik sebagai "analog untuk energi cerdas" dan "energi 
cerdas" Itu sendiri.  Dalam tubuh ini, bentuk adalah zat; itu akan 
terlihat oleh mata kita hanya sebagai cahaya, karena dapat 
membentuk dirinya sendiri sesuai keinginan. 

Ini adalah tubuh pertama yang diaktifkan setelah apa yang kita sebut 
kematian (lenyapnya tubuh sinar-kuning). Tubuh indigo juga 
memainkan peran penting dalam kesehatan dan penyembuhan, 
mengadopsi konfigurasi yang diinginkan dan memanifestasikannya 
dalam tubuh sinar-kuning. 

Sinar Violet: Tubuh sinar violet mungkin dapat dipahami sebagai 
apa yang kita sebut sebagai tubuh Buddha atau tubuh yang lengkap. 
Ini juga merupakan tubuh yang diaktifkan selama saat anomali 
panen untuk mengukur kemampuan terpanennya sebuah entitas. 

Catalyst | Katalis - Seorang instigator atau pemicu yang netral yang, 
ketika ia digunakan, dapat menawarkan pembelajaran (terutama pelajaran 
pra-inkarnatif yang dipilih), memfasilitasi evolusi, mengembangkan 
kemauan dan keyakinan, mempercepat pengalaman, dan mempolarisasi 
entitas kepadatan ketiga. Pada dasarnya semua yang mencapai indera dan 
segala sesuatu yang datang tanpa pemberitahuan kepada suatu entitas 
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adalah katalis, meskipun diri lain adalah mekanisme utama katalis, yang 
berfungsi sebagai cermin yang menawarkan refleksi dari buah 
perwujudan. 

The Choice | Pilihan - Fungsi utama dari pengalaman kepadatan ketiga 
yang sangat intens dan sangat singkat adalah untuk membuat Pilihan: 
untuk memilih dan mendedikasikan diri pada jalur positif layanan kepada 
orang lain atau jalur negatif layanan untuk diri sendiri. Jika katalis 
densitas ketiga berhasil digunakan untuk membuat Pilihan, yaitu, untuk 
mempolarisasi dan membiaskan kesadaran (diukur dalam laju getaran 
51% untuk melayani orang lain dan 95% untuk melayani diri sendiri), 
maka, pada saat panen, entitas akan lulus dari kepadatan ketiga hingga 
keempat. 

Complex | Kompleks - Suatu istilah yang digunakan oleh Ra yang pada 
dasarnya berlaku sebagai kata benda, dan dengan cara yang sama dengan 
Merriam-Webster mendefinisikannya: "Sebuah keseluruhan yang terdiri 
dari bagian-bagian yang rumit atau saling terkait." Ra berbicara tentang 
hal ini dalam konteks arketipe: "Sebuah kompleks konsep adalah konsep 
yang kompleks seperti halnya molekul adalah struktur kompleks yang 
terdiri dari lebih dari satu jenis energi nexus atau atom. ” 

Beberapa contoh termasuk: kompleks pikiran / tubuh / roh, kompleks 
pikiran, kompleks tubuh, kompleks roh, kompleks memori sosial, 
kompleks getaran suara, dan banyak lagi. 

Ini juga dapat berarti kompleks dari sesuatu, misalnya: "kompleks 
pemikiran, ide, dan tindakan." 

Confederation (of Planets In the Service of the Infinite Creator) | 
Konfederasi (dari Planet-planet yang Melayani Sang Pencipta yang 
Tidak Terbatas) - Konfederasi Planet (sering disingkat “Konfederasi") 
adalah sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar lima puluh tiga 
peradaban, yang terdiri dari sekitar lima ratus kesadaran planet, termasuk 
juga para entitas  dari bidang dalam Bumi, dan mereka yang lulus dari 
kepadatan ketiga di Bumi. Ini adalah Konfederasi sejati karena 
anggotanya tidak sama tetapi semuanya bersekutu dalam pelayanan sesuai 
dengan Hukum Kesatuan. Dalam Konfederasi ini masing-masing 
konstituen kompleks ingatan sosial secara sukarela menempatkan data 
kolektif mereka dalam repositori pusat yang disediakan bagi semua 
anggota. 
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Ada banyak Konfederasi di galaksi, tetapi dalam hampir semua kasus 
istilah ini mengacu pada mereka yang saat ini melayani Bumi. 

Kebalikan dengan sepantaran mereka, Kekaisaran Orion, yang datang 
sendiri untuk menakhlukkan, Konfederasi Planet menunggu sebuah 
panggilan untuk datang melayani. 

Crystallization (Crystallize, Crystallized Being)  | Kristalisasi 
(pengkritalan, Diri yang mengkristal) - Digunakan sebagai referensi akan 
pusat energi atau entitas itu sendiri. Seperti yang dijelaskan Ra, ketika 
struktur kristal terbentuk dari bahan fisik, unsur-unsur yang ada di setiap 
molekulnya terikat secara teratur dengan unsur-unsur di masing - masing 
molekul lainnya. Dengan demikian strukturnya teratur dan, ketika 
sepenuhnya telah sempurna mengkristal, ia akan memiliki sifat-sifat 
tertentu. Itu tidak akan hancur atau pecah; menjadi sangat kuat tanpa 
harus melakukan apa-apa; dan iapun bercahaya, menyiratkan cahaya yang 
membias indah dan memberi keindahan bagi mata banyak orang. 

Melalui kerja yang konsisten dalam kesadaran selama periode waktu 
tertentu (alias: "disiplin kepribadian"), pusat energi itu sendiri menjadi 
kristal, membentuk struktur kristal unik yang dijelaskan dalam 51.8. 

Density | Densitas - Satu dari tujuh (atau delapan, tergantung pada 
perspektif tertentu) dimensi atau siklus evolusi dalam satu oktaf 
pengalaman. Ini disebut "kepadatan" karena setiap urutan kepadatan 
mengandung cahaya yang lebih padat. Sejalan dengan skala musik, tujuh 
kepadatan dikelompokkan bersama dalam satu oktaf, di mana kepadatan 
kedelapan memulai sebagai yang pertama pada oktaf berikutnya yang ada 
dalam sebuah tali oktaf yang tak terbatas. Setiap kepadatan mewakili 
spektrum getaran kuantum atau bagian dari energi cerdas, dan setiap 
siklus kepadatan, atau bergerak ke kepadatan berikutnya, sesuai dengan 
ritme energi-energi cerdas yang bergerak seperti sebuah jam sesuai dengan 
yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dirancang oleh Logo, setiap kepadatan pengalaman menawarkan 
pelajaran dan parameter yang telah ditetapkan, untuk dipelajari dan 
dipahami guna melewati ambang batas dan beralih dari satu kepadatan ke 
yang berikutnya. Setiap kepadatan memiliki tujuh sub-kepadatan. Setiap 
sub-kepadatan memiliki tujuh sub-kepadatan. Dan seterusnya, tanpa 
batas. Getaran inti dari tujuh kepadatan memiliki korespondensi dengan 
tujuh warna sejati dan tujuh pusat energi. 
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Disciplines of the Personality | Disiplin Kepribadian –adalah sebuah kerja 
atau karya terpenting dari siapa pun yang telah secara sadar menyadari 
proses evolusinya. Inti dari disiplin kepribadian ada tiga: Satu, kenali diri 
Anda. Dua, terima diri Anda. Tiga, jadilah Sang Pencipta. 

Disiplin kepribadian menghasilkan, pada akhirnya, dalam seluruh 
pengetahuan tentang diri dalam mikro dan makrokosmos, dan dalam 
kasih sayang dan cinta yang tersetel halus untuk menemukan semua hal 
sebagai cinta. 

Distortion | Distorsi - Definisi kedua yang diberikan untuk kata "distort" 
dalam  kamus Merriam-Webster adalah "memuntir (hal atau sesuatu) 
dari bentuk atau kondisinya yang semula alami, normal, atau asli." 
Dalam pengertian yang sama, Ra menggunakan istilah "distorsi" untuk 
menyampaikan pemutaran, pemodifikasian, perepresentasian, atau 
penyembunyian kecerdasan yang tak terbatas yang semula tidak 
terdiferensiasi, yang belum terjamah potensinya yang dalam bentuk 
murni, yaitu Sang Pencipta. 

Jadi, segala sesuatu di alam semesta adalah distorsi atau penyimpangan, 
dimulai dengan Penyimpangan Pertama: Kehendak Bebas, lalu pindah ke 
Cinta, lalu ke Cahaya, lalu ke alam semesta yang diciptakan, termasuk 
bintang, planet, manusia, ruang, waktu, dll. 

"Distorsi" dapat memiliki nilai apa pun yang ditetapkan padanya ("baik," 
"buruk," "indah," "mengerikan,") tetapi pada akhirnya tidak berkaitan 
dengan positif atau negatif. Ini digunakan sebagai istilah yang sangat 
netral untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dialami dalam 
penciptaan adalah simpangan dari Sang Pencipta. 

Dual-Activated (Bodies, Entities) | Dobel Aktivasi (Tubuh, Entitas) – 
yakni para entitas yang dipanen dari planet kepadatan ketiga lainnya yang 
telah menjelma dalam kepadatan ketiga di Bumi untuk melakukan 
transisi dengan planet ini ke kepadatan keempat. Entitas-entitas ini 
bukan pengembara dalam arti bahwa bola planet ini adalah planet asal 
kepadatan keempat mereka. Mereka adalah pelopor atau pendahulu 
kepadatan keempat Bumi. 

Mereka berinkarnasi dengan tubuh yang teraktivasi ganda yakni 
kepadatan ketiga dan kepadatan keempat kepadatan. Badan transisi ini 
adalah salah satu yang akan dapat mengerti dan memahami energi 
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kepadatan keempat ketika peningkatan semakin terjadi tanpa disertai 
adanya gangguan pada tubuh kepadatan ketiganya. (Jika entitas 
kepadatan ketiga secara elektrik menyadari kepadatan keempat secara 
penuh, medan listrik kepadatan ketiga akan gagal karena 
ketidakcocokan.) 

Tujuan dari aktivasi gabungan seperti itu adalah bahwa entitas-entitas 
semacam itu sampai batas tertentu sadar akan pemahaman kepadatan 
keempat yang mana kepadatan ketiga tidak dapat mengingat karena lupa. 
Dengan demikian, pengalaman di kepadatan keempat dapat dimulai 
dengan daya tarik tambahan untuk tinggal di lingkungan kepadatan 
ketiga yang bermasalah dan menawarkan cinta dan kasih sayang. 
Merupakan suatu keistimewaan untuk diizinkan inkarnasi dini ini karena 
ada banyak katalis pengalaman dalam melayani orang lain pada saat 
panen ini. 

Pada saat kontak Ra terjadi, entitas dual-aktivasi ini terbatas pada mereka 
yang dipanen dari planet lain. Ada kemungkinan kini bahwa entitas yang 
dipanen dari Bumi telah bergabung dengan barisan mereka. 

Energy Centers | Pusat Energi - Tujuh sinar atau pusat kesadaran yang 
menyaring dan memproses energi cinta / cahaya dari Sang Pencipta, baik 
melalui kutub selatan atau utara dari sistem energi masing-masing. Setiap 
pusat energi (atau sinar, atau chakra) mewakili tahap atau modalitas 
kesadaran dengan ekspresi, pelajaran, dan aspek identitas keseluruhan 
diri. Diatur secara berurutan dalam struktur ROYGBIV yang hierarkis, 
semua kehidupan yang dialami diproses dengan urut-urutan pusat-pusat 
energi ini. 

Harvest, General (Graduation) | Panen, Secara Umum (Kelulusan) - 
Titik transisi antara kepadatan dalam satu oktaf yang bergerak sesuai 
dengan apa yang mungkin dianggap sebagai jam tiga dimensi yang 
membentang di seluruh galaksi. Saat galaksi berputar atau berpilin, setiap 
tata surya dan planet konstituennya bergerak melewati masing-masing 
kepadatan pengalaman yang terjadwal. Siklus-siklus itu bergerak dengan 
ukuran yang tepat seperti halnya sebuah jarum jam yang menembus 
waktu. Setelah menyelesaikan sebuah kepadatan, atau sebuah siklus di 
dalamnya, mereka yang telah berhasil mempelajari pelajaran dari siklus 
itu akan dipanen agar mereka dapat memastikan apakah mereka siap 
untuk lulus ke kepadatan berikutnya. Ini mungkin agak sejalan dengan 
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lulus pada ujian akhir di sekolah pada masa akhir untuk dapat pindah ke 
kelas berikutnya. 

Higher Self (Oversoul) | Diri Luhur – Sebuah makhluk yang melampaui 
berbagai polaritas yang berada di kepadatan pertengahan keenam yang 
memiliki pemahaman penuh tentang akumulasi pengalaman sebuah 
entitas. Ia beroperasi dari apa yang kita anggap sebagai masa depan kita, 
Diri luhur ini adalah diri Anda pada kepadatan keenam: hasil akhir dari 
semua perkembangan yang Anda alami hingga saat itu. Setiap entitas — 
baik positif, negatif, atau yang bimbang— memiliki masing masing Diri 
Luhur. Bimbingan apapun yang diterima dari Diri Luhur ini dapat 
ditafsirkan dalam bentuk cahaya positif atau negatif tergantung pada 
polaritas si pencari, meskipun mereka para entitas negatif, yang terpisah 
karena dirinya sendiri, tidak mungkin akan mencari bimbingan tersebut. 

Diri Luhur juga bekerja erat dengan entitas di masa antara inkarnasi, 
membantu entitas dalam mencapai penyembuhan dari pengalaman yang 
belum dipelajarinya dengan benar, dan membantu dalam pemrograman 
pengalaman hidup lebih lanjut. Namun, apa pun aktivitasnya, kehendak 
bebas entitas yang berinkarnasi adalah hal yang terpenting dalam segala 
layanan yang ditawarkannya. 

Honor/Responsibility, Honor/Duty, and vice versa | Kehormatan / 
Tanggung Jawab, Kehormatan / Tugas, dan sebaliknya - Setiap 
tanggung jawab adalah suatu kehormatan; setiap kehormatan, sebuah 
tanggung jawab. Tanggung jawab dan tugas tidak dilihat sebagai tugas 
atau kewajiban yang membelenggu dalam arti merendahkan; sebaliknya, 
para pencari memiliki kebebasan untuk menerima tanggung jawab atau 
tugas sebagai suatu kehormatan, dan kebebasan untuk memenuhi 
tanggung jawab atau tugas sebagai bentuk layanan. (Merupakan 
kehormatan / tanggung jawab Ra untuk tetap bersama orang-orang di 
planet Bumi untuk menghilangkan distorsi yang ada pada Hukum 
Kesatuan.) 

Initiation | Inisiasi - Seseorang akan bergerak melalui banyak inisiasi 
selama inkarnasi mereka. Setiap inisiasi dapat dikarakterisasi secara umum 
dengan menyatakan sebagai ambang yang dilampaui yang 
menggambarkan pengalaman sebelumnya dari yang lebih baru. Ini dapat 
terjadi dalam beberapa momen atau dalam periode waktu yang lama. 
Seringkali ada tantangan atau kesulitan yang terkait dengan 
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penyeberangan ambang batas ini, dan beberapa ukuran kemauan dan 
iman diperlukan. Bagi sebagian orang ini dapat bermanifestasi sebagai 
malam gelap jiwa. 

Inner Light | Cahaya Dalam/Batin - Energi yang berdiam di dalam suatu 
entitas, yang merupakan jantung dari keberadaannya, hak lahir dan sifat 
sejati dari setiap entitas. Ditarik oleh kekuatan cahaya bagian dalam, 
cahaya yang berputar ke atas memasuki sinar merah dan bergerak ke utara 
melalui pusat energi suatu entitas untuk bertemu dan bereaksi oleh 
cahaya bagian dalam, yang menunjukkan tingkat perkembangan suatu 
entitas. Kekuatan cahaya batin sama dengan kekuatan keinginan untuk 
mencari cahaya. 

Inner Planes | Bidang Dalam (Bumi) - Sementara para manusia dengan 
tubuh fisiknya mengalami inkarnasinya di dunia fisik dan berada dalam 
ruang / waktu atau disebut juga bidang luar, bagian non-fisik dari 
pengalaman kepadatan ketiga adalah dalam waktu/ruang, atau bidang 
dalam. Bidang dalam ini juga dialami pada momen antara inkarnasi 
ketika dalam masa ulasan dan penyembuhan inkarnasi sebelumnya dan 
perencanaan inkarnasi yang akan datang. Mereka juga masuk dalam 
kondisi mimpi dan dalam mode kesadaran non-reguler lainnya. 

Karma | Karma- Ra menyamakan karma dengan roda inersia: yakni 
tindakan-tindakan yang dijalankan yang akan terus melaju menggunakan 
pola-pola yang menyeimbangkan hingga momen khusus seperti adanya 
panggilan terhadap (ia) yang memegang kendali atau prinsip-prinsip yang 
lebih tinggi, yang dapat disamakan dengan pengereman atau penghentian 
laju. Penghentian roda inersia aksi ini bisa disebut pengampunan. Kedua 
konsep ini tidak dapat dipisahkan. Dalam pengampunan terletak 
penghentian roda aksi, atau apa yang Anda sebut karma. Tindakan yang 
dilakukan dengan sadar berupa tindakan yang tidak welas asih terhadap 
makhluk lain adalah tindakan yang dapat menghasilkan karma. 

Law of One | Hukum Kesatuan- Di luar batasan bahasa, Hukum 
Kesatuan dapat diperkirakan dengan menyatakan bahwa semua hal 
adalah satu, bahwa tidak ada polaritas, tidak ada benar atau salah, tidak 
ada ketidakharmonisan, tetapi hanya ada identitas. Anda adalah 
segalanya, setiap makhluk, setiap emosi, setiap peristiwa, setiap situasi. 
Anda adalah kesatuan. Anda tidak terbatas. Anda adalah cinta / cahaya, 
cahaya / cinta. Demikianlah Anda. 
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Untuk menyatakannya dengan cara lain: Semua adalah satu. Yang Satu 
itu adalah cinta / cahaya, cahaya / cinta, Pencipta yang Tak Terbatas. Ini 
adalah Hukum Kesatuan. 

Law of Responsibility | Hukum Tanggung Jawab - Hukum atau cara 
yang mulai diberlakukan seiring dengan meningkatnya kemampuan 
entitas untuk memahami pelajaran yang bisa dipelajari dalam kepadatan 
ini. Jika tingkat pembelajaran dipercepat atau ditingkatkan dicari, 
Hukum Tanggung Jawab mensyaratkan bahwa pemahaman yang lebih 
besar dipraktikkan dalam momen ke momen pengalaman entitas. 
Demikian juga, semakin dekat dengan cahaya dimana ia berusaha untuk 
bertahan, semakin banyak Hukum Tanggung Jawab berlaku. Ketika 
dalam siklus sebelumnya dari pengalaman kepadatan ketiga ini katalis 
tidak digunakan, pelajaran tidak dipelajari, buah-buah pembelajaran 
tidak diperlihatkan, makan rentang hidupnya akan menjadi sangat 
berkurang, karena prinsip-prinsip kehormatan / tugas tidak diterima. 

Laws | Hukum - Meskipun bidang pada fisika sebagaimana berlaku juga 
pada bidang material (yaitu, ruang / waktu) adalah pendekatan yang 
terbatas untuk memahami apa yang dimaksud Ra dengan "Hukum," 
definisinya dapat dimulai dari sana. Hukum ilmiah dipahami sebagai 
operasi fundamental fisik alam semesta yang tidak dirancang oleh 
manusia melainkan “ditemukan” oleh manusia. Di antara sifat-sifatnya, 
hukum ilmiah dapat dibuktikan secara empiris benar, sederhana, absolut, 
stabil, konstan, dan universal. Segala sesuatu di alam semesta harus 
dengan cara tertentu mematuhi atau menyesuaikan diri dengan atau 
beroperasi dalam hukum-hukum ini. 

Ra menunjukkan bahwa sebenarnya hanya ada satu hukum: Hukum 
Kesatuan. Hukum-hukum lainnya merupakan distorsi dari Hukum ini, 
meskipun beberapa di antaranya sangat mendasar dan sangat penting bagi 
kemajuan evolusi. Namun demikian, Ra menggunakan kata "Hukum" 
ketika merujuk pada distorsi Hukum Kesatuan, seperti Hukum 
Kebingungan, Hukum Cinta, Hukum Cahaya, dll. Ra menunjukkan 
bahwa istilah "hukum" dapat dipertukarkan dengan istilah "cara." 

Learn/Teaching (Teach/Learning)  | Belajar / Mengajar (Mengajar / 
Belajar) - Belajar / mengajar dan mengajar / belajar adalah istilah terbalik, 
satu ke yang lain. Seorang guru adalah seorang pengajar/pembelajar; 
seorang siswa yang pembelajar/pengajar. Belajar sama dengan mengajar, 
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kecuali Anda tidak mengajarkan apa yang Anda pelajari; dalam hal ini 
Anda telah melakukan ketidakbaikan  terhadap Anda / mereka. Seseorang 
tidak dapat belajar/mengajar bagi orang lain, tetapi hanya dapat 
mengajar/belajar. 

Logo (Logoi) Sub-logo - Logo adalah Distorsi Primal Kedua dari Hukum 
Kesatuan, pemusatan kecerdasan tanpa batas melalui kehendak bebas 
untuk menjadi energi cerdas, Prinsip Kreatif, atau Cinta. Setiap Prinsip, 
Cinta, atau Logo Kreatif merancang kreasi atau sistemnya sendiri. Setiap 
Logos menentukan jalur energi cerdas, merancang hukum alam dan cara 
mengekspresikannya secara matematis dan sebaliknya. Energi ini bersifat 
alami yang menciptakan polanya dalam gaya holografik. 

Kompleks pikiran / tubuh / roh, atau manusia, setelah cukup terbangun, 
dengan sendirinya adalah Logos — atau, yang lebih teknis, sub-sub dari 
Sub-Logos. 

Sub-logo (Sub-Logoi) – Sang Logos Besar (Logos Utama, Pusat 
Matahari Utama) yang menciptakan oktaf-oktaf (alam semesta, kreasi) 
adalah Sang Logos itu sendiri. Ra juga umumnya menggunakan istilah 
"Logos" untuk merujuk pada Logoi galaksi, sehingga menggunakan 
istilah "sub Logos" untuk merujuk pada Logoi matahari (benda matahari) 
dan "sub-sub Logos" untuk merujuk pada pikiran / tubuh / kompleks 
roh. Semua tingkat sub Logoi, seperti Logos, dimiliki dengan kehendak 
bebas. Dalam pedoman atau cara logo senior, sub logo junior dapat 
menemukan berbagai cara untuk membedakan dan memperbaiki 
pengalaman tanpa menghilangkan atau menambah cara-cara ini. Setiap 
entitas yang ada adalah sub Logos dengan urutan tertentu hingga batas 
pengamatan apa pun, karena seluruh ciptaan masih hidup. Masing-
masing juga merupakan Pencipta bersama yang, dalam gaya holografik, 
berisi keseluruhannya. 

Ra mungkin, kadang-kadang, menggunakan awalan “sub” tidak 
konsisten, meskipun selalu digunakan untuk menunjukkan arsitektur 
hierarki Logoi. Jika satu Primal Logos dari oktaf dilihat sebagai tier 
pertama atau yang original dalam hierarki Logos, dan jika dengan 
demikian digunakan sebagai dasar untuk awalan sebuah “sub”, maka sub 
Logos dapat merujuk ke tingkatan berikutnya (galactic Logoi), sub-sub 
Logo untuk solar Logoi, dan sub-sub sub Logoi yang mengacu pada 
kompleks pikiran / tubuh / roh. (92.22 dapat menjadi contoh dari 
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nomenklatur ini.) 

Love/Light (Light/Love) | Cinta / Cahaya (Cahaya / Cinta) - Di alam 
semesta tanpa batas hanya ada satu energi: cinta / cahaya atau cahaya / 
cinta atau energi cerdas - alam semesta terbuat dari dan dari cinta / 
cahaya, cahaya / cinta. Energi itulah yang menyembuhkan, membangun, 
menghilangkan, menghancurkan, mengubah, dan membentuk jalur atau 
apa yang disebut hukum alam dari alam semesta tertentu. Energi ini 
muncul sebagai Cinta (Distorsi Primal Kedua), dengan menggunakan 
Kehendak Bebas, ia menciptakan Cahaya (Distorsi Primal Ketiga), 
sehingga menjadi cinta / cahaya. 

Cinta dan cahaya (seperti cinta dan kebijaksanaan), tidak hitam dan 
putih, tetapi mereka adalah wajah-wajah dari satu koin yang sama. Ada 
perbedaan yang sama antara cinta / cahaya dan cahaya / cinta seperti 
halnya ada mengajar / belajar dan belajar / mengajar. Cinta / cahaya 
adalah enabler, kekuatan pemberi energi. Cahaya / cinta adalah 
manifestasi yang terjadi ketika cahaya terimpressi dengan cinta. 

Magic | Magis / Ajaib / Sihir - Kemampuan untuk membuat perubahan 
di dalam kesadaran melalui kehendak, atau kemampuan untuk secara 
sadar menggunakan bawah sadar. Sihir adalah karya seorang Adept; itu 
adalah koneksi sakramental yang dilakukan pada tingkat gerbang, atau 
Sinar indigo, yang diumpan oleh disiplin kepribadian. Jantung dari sihir 
putih (penggunaan positif sihir) adalah pengalaman kegembiraan bersatu 
dengan Sang Pencipta yang bergabung dengan tubuh, pikiran, dan roh 
dengan Sang Pencipta Yang Tak Terbatas dan terpancar sepanjang 
pengalaman hidup. 

Magical Personality | Personalitas Magis- Ketika Diri Luhur dipanggil 
dengan benar dan efektif untuk tujuan bekerja, itu disebut kepribadian 
magis. Pada invokasi ini, sebuah jembatan dibuat antara ruang / waktu 
dan waktu / ruang. Sebagai akibatnya, diri yang lebih tinggi secara 
langsung mengalami katalis densitas ketiga selama bekerja. Dan diri 
dengan kepadatan ketiga mengambil sendiri semacam jubah kepribadian 
kesadaran yang melimpahkan persepsi dan kekuatan magis. 

Master & Major Cycles - Kepadatan ketiga dimulai dan berakhir dalam 
rentang siklus master, kita sekitar 75.000-76.000 tahun. Pada akhir siklus 
master, semua dipanen terlepas dari tingkat kemajuan mereka. Mereka 
yang telah berhasil melakukan polarisasi akan pindah ke rumah 
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kepadatan keempat yang terpolarisasi. Mereka yang belum membuat 
Pilihan akan mengulang kepadatan ketiga di tempat lain. Dalam siklus 
master ada tiga siklus utama sekitar 25.000 tahun. 

Maldek - Apa yang kita kenal sebagai sabuk asteroid adalah sisa-sisa 
planet ini sebelumnya yang merupakan rumah bagi kepadatan pertama, 
kedua, dan ketiga yang aktif. Ada berbagai nama yang digunakan untuk 
mengidentifikasi planet ini, tetapi pada bagian-bagian tertentu dari 
sejarah Bumi (mungkin beberapa di antaranya telah hilang) tampaknya 
memiliki nama Maldek. Populasi kepadatan ketiga dari Maldek memiliki 
peradaban yang memperoleh banyak informasi teknologi dan 
menggunakannya tanpa peduli untuk pelestarian planet mereka, 
menganut cara-cara perang dan layanan untuk diri sendiri yang dengan 
tulus diyakini itu dapat melayani orang lain. Kehancuran yang semakin 
meningkat merusak biosfer mereka dan menyebabkan disintegrasi. 

Mars - Pernah menjadi rumah bagi getaran kepadatan aktif pertama, 
kedua, dan ketiga. Kecenderungan populasi kepadatan ketiga asli menuju 
perang menyebabkan atmosfer menjadi tidak bersahabat sebelum akhir 
siklusnya. Konfederasi membantu entitas-entitas ini dengan 
mentransfernya pada awal pengalaman kepadatan ketiga di Bumi 75.000 
tahun yang lalu. Pemindahan ini tidak biasa karena materi genetiknya 
dipertahankan, disesuaikan, dan, melalui semacam proses kloning, lalu 
dipindahkan ke Bumi. Akibatnya, sebuah karantina planet Bumi 
dibentuk karena penilaian para/Wali bahwa kehendak bebas orang-orang 
Mars telah diringkas. 

Meditasi - Ra menggambarkan meditasi sebagai prasyarat mendasar dari 
jalan pencari spiritual, karena tanpa metode membalik proses analitis, 
seseorang tidak dapat mengintegrasikan ke dalam sebuah kesatuan dari 
banyak pemahaman yang diperoleh dalam pencarian tersebut. Mereka 
tidak akan menyatakan bagaimana cara terbaik untuk bermeditasi, tetapi 
menggambarkannya dengan  kategori yang luas: 

1. Meditasi pasif melibatkan pembersihan pikiran dan 
pengosongan mental yang campur aduk yang merupakan 
karakteristik dari kompleks pikiran manusia. Ini berkhasiat 
bagi mereka yang tujuannya adalah mencapai keheningan 
batin sebagai dasar untuk mendengarkan Sang Pencipta. 
Sejauh ini, ini adalah jenis meditasi yang paling bermanfaat 
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secara umum lawandari kontempelasi atau doa. 

2. Perenungan atau fokus perhatian dalam keadaan meditatif 
terhadap gambar, teks, atau prinsip spiritual yang 
mengilhami. 

3. Fakultas kehendak yang disebut berdoa. Apakah ini benar-
benar suatu kegiatan yang dapat membantu, akan 
tergantung sepenuhnya pada niat dan objek orang yang 
berdoa. 

4. Jenis meditasi yang disebut visualisasi adalah alat seorang 
Adept. Ketika kemampuan untuk mempertahankan suatu 
gambar visual dalam pikiran yang telah mengkristal dalam 
seorang adept, maka adept tersebut kemudian, tanpa adanya 
tindakan eksternal, dapat mempolarisasi dalam kesadaran 
yang dapat mempengaruhi kesadaran planet. Hanya mereka 
yang ingin mengejar proses peningkatan getaran planet yang 
sadar yang akan menemukan tekni visualisasi sebagai jenis 
meditasi yang sangat memuaskan. 

Mind Complex | Kompleks Pikiran - Aspek entitas yang mengandung 
perasaan, emosi, pemikiran intelektual, ide, imajinasi, konseptualisasi, 
bermimpi, dll. Ini mencerminkan curahan (in-pourings) roh dan 
pancuran (up-pourings) kompleks tubuh. Pikiran disebut sebagai 
"kompleks" karena adanya selubung yang memisahkan kesadaran awam 
dengan pikiran bawah sadar. 

Ra menggambarkan pikiran sebagai yang memiliki konfigurasi lapisan 
atau sifat yang lebih dalam. Intuisi menyampaikan informasi kepada 
pikiran seorang individu dari aspek yang lebih dalam dari pikiran rasial, 
pikiran planet, pikiran arketipikal, dan pikiran kosmik. Kompleks roh 
kemudian menyalurkan akar-akar pikiran ini ke dalam kontak dengan 
kecerdasan tanpa batas. 

Kompleks Pikiran / Tubuh / Roh - Istilah yang digunakan Ra untuk 
merujuk pada entitas (alias: orang) dengan kepadatan ketiga atau lebih 
tinggi. (Entitas kepadatan kedua disebut kompleks pikiran / tubuh.) 
Pikiran, tubuh, dan roh saling terkait dan tidak dapat berlanjut, satu 
tanpa yang lain. Pekerjaan kepadatan ketiga dilakukan melalui interaksi 
ketiga komponen ini, bukan melalui salah satunya saja dari komponen 
mana pun. 
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Sifat pikiran, tubuh, dan roh yang kompleks (terdiri dari komponen atau 
bagian yang tampaknya terpisah dan berbeda) itu adalah hasil dari adanya 
lapisan tudung diatas. Entitas sebelum adanya lapisan tudung atau pre-
veil adalah murni hanya pikiran / tubuh / roh (non-kompleks). 

Mixed Contact | Kontak Campuran – Kontak yang bisa saja terjadi 
dimana saluran yang berorientasi positif tetapi yang tidak ter-setel atau 
ter-tuned dan bingung, dapat menerima komunikasi positif dan negatif. 
Jika saluran di dasar kebingungannya berorientasi pada layanan kepada 
orang lain, sumber negatif dapat mengesankan pesan-pesan yang 
berbicara tentang malapetaka yang akan datang dan menawarkan alasan 
untuk takut. Banyak kontak penyalur yang kebingungan dan merusak 
diri sendiri karena saluran-saluran itu berorientasi pada pelayanan kepada 
orang lain, tetapi, dalam keinginannya akan pembuktian, ia terbuka 
terhadap informasi yang menipu dari para ‘crusader’ atau tentara negatif  
yang kemudian dapat menetralkan keefektifan saluran tersebut. Tuning 
dan tantangan selalu dikonseling untuk saluran yang berorientasi positif. 

Octave | Oktaf - Sistem kepadatan dimana para entitas berevolusi dan 
memori sosial - memori sosial bergerak di dalam siklus yang lebih besar 
yang dikenal sebagai oktaf. Setiap oktaf berisi tujuh kepadatan dengan 
kepadatan kedelapan menjadi kepadatan pertama dari oktaf berikut. 
Setiap oktaf adalah detak jantung yang melahirkan alam semesta baru 
yang dimulai dengan kepadatan pertama dan diserap lagi pada kepadatan 
ke delapan. Apa yang dipelajari dalam satu oktaf kemudian diteruskan ke 
depan. Mengakui keterbatasan pengetahuan mereka, Ra mengasumsikan 
bahwa ada oktaf dalam jumlah tak terbatas, beberapa cara mereka yang 
tanpa memiliki waktu; yaitu, ada tujuh kerapatan dalam setiap ciptaan, 
begitu seterusnya tanpa batas. 

Karena ciptaan dapat dilihat memiliki beberapa karakteristik fraktal, Ra 
kadang-kadang merujuk pada kepadatan individu, sub-kepadatan, atau 
bahkan siklus pengalaman tertentu, sebagai oktaf. Oktaf juga identik 
dengan istilah semesta dan penciptaan. 

One Original Thought / Original Thought | Satu Pemikiran 
Asli/Pemikiran Awal - Semua hal, semua kehidupan, semua ciptaan 
adalah bagian dari Satu Pemikiran Asli. Dalam setiap oktaf, Pikiran Asli 
ini memuat hasil panen dari semua pengalaman Sang Pencipta oleh Sang 
Pencipta dari oktaf sebelumnya. Misalnya, panen oktaf sebelumnya ke 
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oktaf kita sekarang adalah efisiensi polaritas pria / wanita, dan Pencipta 
Cinta terwujud dalam pikiran, tubuh, dan roh. 

Orion – Sebuah kekaisaran entitas dan kompleks ingatan sosial yang telah 
memilih jalur negatif. Dimana Konfederasi Planet diorganisasikan sebagai 
konfederasi aliansi yang berbagi kekuasaan dan layanan berdasarkan 
kesatuan semua hal, Grup Orion mengorganisir diri berdasarkan 
kekuatan untuk melawan kekuasaan, membangun urutan kekuasaan 
dengan semakin kuat mengendalikan mereka yang kurang kuat. 
Konfederasi mengajarkan persatuan dan pelayanan kepada orang lain; 
Kekaisaran Orion mengajarkan pemisahan dan pelayanan kepada diri 
sendiri. Mereka melakukan ini dengan menyebut diri mereka untuk 
menaklukkan, berusaha membawa entitas dan planet kepadatan ketiga ke 
dalam bawahan mereka menggunakan berbagai cara manipulasi dan 
perbudakan. Ini dilakukan dengan membentuk dan membangun elite 
dan menyebabkan orang lain melayani para elit. Karena masalah yang 
melekat dalam mengadu kekuatan melawan kekuasaan, entropi spiritual 
mereka menyebabkan mereka mengalami disintegrasi kompleks ingatan 
sosial mereka, sehingga jumlah mereka mungkin sepersepuluh dari 
Konfederasi pada titik mana pun. 

Mereka disebut sebagai Orion karena kompleks memori sosial dari 
konstelasi Orion berada di atas angin dan dengan demikian mereka yang 
memerintah anggota lainnya. Tidak jelas apakah ada juga makhluk positif 
dari bintang-bintang di dalam rasi bintang Orion. 

Other-Self | Diri Lain - Istilah yang digunakan Ra untuk merujuk pada 
entitas selain diri sendiri, yaitu aku adalah dirimu yang lain, dan kau 
adalah diriku yang lain. Ini juga merupakan istilah yang mengakui 
kesatuan pada segala sesuatu, karena masing-masing adalah diri, dan 
masing-masing adalah diri lain untuk diri sendiri, dan masing-masing 
adalah bagian dari satu Diri: Satu Pencipta yang Tak Terbatas. 

Polarity (In Consciousness) | Polaritas (Dalam Kesadaran) - Agar berhasil 
lulus dari kepadatan ketiga, sebuah kesadaran dapat dan harus 
terpolarisasi ke salah satu kutub atau yang lain: "layanan kepada orang 
lain " atau "layanan untuk diri sendiri." Tujuan dari berpolaritas ini 
adalah untuk mengembangkan potensi untuk melakukan sebuah karya. 
Karya ini mendorong evolusi ke depan dan mendorong pengembangan 
kehendak dan iman, menciptakan pengalaman yang lebih jelas dan 
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intensif dari Sang Pencipta yang sedang mengetahui dirinya sendiri. 
Disebut sebagai sumbu dari perubahan penciptaan, kepadatan yang lebih 
tinggi melakukan pekerjaan mereka berdasar pada polaritas yang 
diperoleh dalam pemilihan ini hingga pada kepadatan keenam ketika 
polaritas itu dilepaskan. 

Hukum Kesatuan tidak memihak pada terang atau gelap, tetapi ia 
tersedia bagi polaritas melayani orang lain dan melayani diri sendiri. 
Dalam kepadatan keenam, kepadatan persatuan, jalur positif dan negatif 
harus saling membutuhkan agar supaya semua sekarang harus dilihat 
sebagai cinta / cahaya dan cahaya / cinta. Ini tidak sulit untuk polaritas 
positif, yang mengirimkan cinta dan cahaya kepada semua orang lain, 
maka akan cukup sulit untuk entitas terpolarisasi layanan ke diri sendiri 
sehingga pada titik tertentu polaritas negatif akan ditinggalkan. 

Possible / Probability Vortex | Sumbu Kemungkinan/Probabilitas - 
Suatu istilah yang digunakan oleh Ra untuk menggambarkan 
kemungkinan akan pengalaman dan skenario di masa depan (seperti yang 
kita pahami). Beberapa vortisitas atau kemungkinan bisa lebih kuat 
daripada yang lain, memiliki probabilitas pembukaan yang lebih tinggi 
berdasarkan pilihan kehendak bebas dari entitas yang terlibat dan pola 
momentum dan energi yang ada. Segala kompleks kemungkinan / 
probabilitas memiliki eksistensi karena adanya peluang yang tak terbatas. 
Ramalan dapat dianggap sebagai penayangan berbagai kemungkinan / 
kemungkinan vortisitas, dengan vortisitas yang lebih kuat lebih mudah 
dipahami. Nilai ramalan harus disadari hanya sebagai pengungkapan akan 
kemungkinan-kemungkinan ini. 

Programming (Incarnational)  | Pemrograman (Inkarnasional) - 
Sebelum entitas menjadi sadar akan jalan evolusi spiritual, maka inkarnasi 
berjalan otomatis dan katalis umumnya hadir bersifat acak. Ketika entitas 
menjadi sadar akan mekanisme evolusi spiritual (setelah aktivasi pusat 
energi sinar-hijau), entitas itu sendiri akan, sebelum inkarnasi, akan 
mengatur dan menempatkan pelajaran dan entitas yang diperlukan untuk 
pertumbuhan maksimum dan ekspresi polaritas dalam pengalaman 
inkarnatifnya. Pemrograman semacam itu dapat meliputi: kecenderungan 
genetik, pemilihan orang tua dan keluarga, keadaan kehidupan, periode 
waktu inkarnasi yang akan berlangsung, karakteristik kepribadian, 
pelajaran polaritas, keseimbangan antara cinta dan kebijaksanaan, dll. 
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Psychic Greeting (Psychic Attack) | Sambutan Psikis (Serangan Psikis) – 
Pemanfaatan dengan memberi energi lebih pada distorsi yang sudah ada 
sebelumnya dari seorang pencari di kepadatan ketiga oleh entitas 
kepadatan tinggi. Sapaan negatif dapat berupa godaan terhadap entitas 
atau kelompok entitas yang jauh dari polarisasi total menuju layanan 
kepada orang lain dan juga lebih condong terhadap pemujaan diri atau 
organisasi sosial yang diidentifikasi oleh diri sendiri. Bergantung pada 
sifat getaran dan tujuan salam itu, entitas kepadatan ketiga dapat diberi 
energi, diblokir, atau ketidakseimbangannya ditekankan. 

Quarantine  | Karantina - Sekitar 75.000 tahun yang lalu, mereka yang 
disebut Ra sebagai Guardian atau wali, mereka mentransfer materi 
genetik populasi Mars kepadatan ketiga dari planet asal mereka yang 
dihancurkan, ke Bumi. Ini dianggap sebagai peringkasan kehendak bebas, 
sehingga sebuah karantina ditempatkan di sekitar Bumi oleh para Wali 
ini pada awal siklus master 75.000 tahun kepadatan ketiga. Karantina ini 
mencegah masuknya gangguan dari entitas kepadatan lain kecuali dalam 
dua keadaan: Pertama, Dewan memberikan izin untuk menghentikan 
karantina, atau dua, entitas negatif mengambil keuntungan dari efek 
jendela yang ada. 

Ra - Kompleks ingatan sosial yang berevolusi di planet Venus, mengalami 
kepadatan ketiga di sana 2,6 miliar tahun yang lalu, mereka sejak 
meninggalkan planet dan saat ini berada pada tingkat evolusi kepadatan 
keenam. Tujuan utama mereka adalah untuk mengajarkan Hukum Satu 
dalam menanggapi panggilan untuk melakukan layanan kepada planet 
ini. Mereka telah melakukan upaya historis ini, termasuk berinteraksi 
dengan masyarakat Mesir. Ajaran mereka, bagaimanapun, terdistorsi oleh 
orang-orang pada masa itu, sehingga tujuan utama mereka saat ini adalah 
untuk menyembuhkan distorsi yang diberikan kepada Hukum Kesatuan. 

Seniority of Vibration | Senioritas Getaran - Perlakuan istimewa yang 
memberikan prioritas reinkarnasi kepada entitas yang sadar akan perlunya 
untuk membengkokkan pikiran, tubuh, dan roh untuk menggapai 
kemampuan terpanen. Dapat disamakan dengan seperti menempatkan 
berbagai macam cairan dalam gelas yang sama: beberapa diantaranya akan 
naik ke atas, yang lain akan tenggelam ke bawah. Lapisan dan lapisan 
entitas akan terjadi, dan, ketika panen semakin dekat, mereka yang 
dipenuhi dengan cahaya dan cinta yang paling banyak akan secara alami, 
dan tanpa pengawasan, akan sejalan dengan program pengalaman 
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inkarnasi. 

Service to Others (Positive Path) | Layanan untuk Orang Lain (Jalur 
Positif) - Salah satu dari dua jalur polaritas yang dipilih dalam 
pengalaman kepadatan ketiga. Disebut juga jalan dimana; cinta, 
penerimaan, dan pancaran cahaya menjadi ciri khas dari jalan positif. 
Jalan positif berusaha untuk memahami kesatuan segala sesuatu dan 
berputar di sekitar pemahaman, mengalami, menerima, dan menyatukan 
diri dengan diri sendiri dan dengan diri lain, dan akhirnya dengan Sang 
Pencipta. Dalam keinginan untuk melayani orang lain adalah 
penghormatan mendasar terhadap kehendak bebas semua makhluk dan 
dengan demikian entitas positif menunggu panggilan untuk melayani, 
hanya melayani sejauh yang diminta. Cara terbaik untuk melayani orang 
lain adalah upaya terus-menerus untuk berusaha membagikan kasih Sang 
Pencipta sebagaimana itu telah diketahui oleh diri batiniahnya. Jalur ini 
berupaya untuk membuka dan menyeimbangkan spektrum penuh pusat 
energi. 

Service to Self (Negative Path) | Layanan untuk Diri Sendiri (Jalur 
Negatif) - Salah satu dari dua jalur polaritas yang dipilih dalam 
pengalaman kepadatan ketiga. Disebut juga sebagai jalan apa saja yang 
“tidak”; kontrol, manipulasi, dan absorsi adalah keunggulan dari jalur 
negatif. Jalan ini didasarkan pada pemisahan dan manipulasi, 
pelanggaran, dan perbudakan atas kehendak bebas dari semua diri lain 
untuk kepentingan diri. Ini membutuhkan penghilangan dan penolakan 
cinta universal, atau pusat energi sinar-hijau. Karenanya kurang empati, 
entitas layanan-ke-diri sendiri tidak menunggu panggilan untuk 
melakukan pelayanan tetapi ia memanggil dirinya sendiri untuk 
menaklukkan. 

Sexual Energy Transfer  | Transfer Energi Seksual - Transfer energi 
secara umum adalah pelepasan perbedaan energi potensial di ruang 
potensial. Transfer energi seksual adalah transfer energi selama hubungan 
seksual antara dua entitas yang terpolarisasi secara seksual tergantung 
pada rasio prinsip pria / wanita. Transfer energi seksual positif dan negatif 
dimungkinkan. Transfer energi positif mengharuskan kedua entitas 
bergetar pada tingkat sinar-hijau. Dalam transfer positif, pria akan 
menawarkan pelepasan energi fisik kepada wanita, dan wanita 
melepaskan energi mental dan emosional yang tersimpan. Transfer ini 
saling mengangkat dan meningkatkan, dan menawarkan kemungkinan 
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polarisasi dan layanan. Dengan perkembangan yang hati-hati transfer ini 
juga memiliki kemungkinan untuk membuka pintu gerbang dan 
mengalami persekutuan sakramental dengan Sang Pencipta. 

Sinkhole of Indifference | Lubang sumur bagi Ketidakpedulian - Jalan 
spiritual didasarkan pada pilihan antara polaritas positif dan negatif. 
Tenggelamnya ketidakpedulian adalah keadaan tetap tidak terpolarisasi 
dan tidak mencapai transformasi yang diberikan dengan membuat 
Pilihan. Ini adalah keadaan kurang sadar dan tanpa kekuatan, 
pengulangan pola yang buta. Ketika tidak ada jalan yang dipilih, entitas 
akan terus menerima katalis sampai membentuk bias terhadap 
penerimaan dan cinta atau pemisahan dan kontrol. 

Social Memory Complex  | Kompleks Memori Sosial - Ketika kumpulan 
entitas terkait, yang disebut kompleks sosial, mencapai titik satu orientasi 
atau pencarian, itu menjadi kompleks memori sosial. Dalam kompleks 
memori sosial, pengalaman setiap entitas tersedia untuk keseluruhan, ini 
membentuk memori grup yang tersedia untuk seluruh kompleks sosial. 
Ini umumnya dicapai dalam kepadatan keempat oleh kelompok positif 
dan negatif. Keuntungan dari kompleks ini adalah relatif kurangnya 
distorsi dalam memahami makhluk sosial dan relatif kurangnya distorsi 
dalam mengejar arah pencarian. 

Kompleks ingatan sosial yang negatif disusun dalam urutan kekuasaan 
yang ketat atas dasar kekuasaan relatif, yang lebih kuat mengendalikan 
dan memperbudak yang kurang. Kompleks ingatan sosial yang positif 
disusun berdasarkan kesatuan, atau Pencipta dalam segala hal. Dalam 
pengaturan ini, kekuatan dan cinta dibagikan dan layanan penghormatan 
kehendak bebas diberikan secara gratis. 

Ruang / Waktu dan Waktu / Ruang - Ruang/waktu adalah dunia fisik 
yang kelihatan dan sekarang kita alami sebagai makhluk yang sadar dan 
berinkarnasi. Ini adalah bidang fisik dan panca indera. Waktu / ruang 
adalah alam metafisik yang tak terlihat, juga dikenal sebagai bidang batin. 
Ini adalah ranah niat dan ketidaksadaran. Terminologi ini kemungkinan 
didasarkan pada teori-teori fisika Dewey Larson, yang digunakan oleh 
Don dan Ra untuk mengintegrasikan pemahaman ilmiah ini dengan 
pemahaman spiritual. 

Ruang / waktu dan waktu / ruang adalah sistem yang kompleks dan 
lengkap yang membentuk aspek fundamental dari ilusi kita. Mereka 
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berbagi hubungan terbalik karena ketidaksetaraan antara waktu dan 
ruang. Dalam ruang / waktu, orientasi spasial material menyebabkan 
kerangka nyata untuk terbentuknya ilusi. Dalam ruang / waktu, 
ketidaksetaraan bergeser ke properti waktu. 

Perbedaan ruang / waktu dan waktu / ruang ini tidak berpengaruh 
kecuali dalam kepadatan ketiga. Namun, keempat, kelima, dan sampai 
batas tertentu, kepadatan keenam, bekerja dalam beberapa sistem ruang / 
waktu dan ruang / waktu yang terpolarisasi. 

Catatan: Ra juga menggunakan istilah "waktu / ruang" untuk 
menunjukkan berlalunya waktu dan waktu kalender seperti yang kita 
kenal. 

Spirit Complex | Kompleks Roh - Bidang kekuatan dan kesadaran yang 
paling murni dari distorsi pada kompleks pikiran / tubuh / roh (tetapi 
yang dapat diwujudkan dalam banyak cara yang terdistorsi dan tidak 
terintegrasi oleh kompleks pikiran dan tubuh dari medan energi). Ketika 
energi pikiran dan tubuh yang cerdas seimbang, kompleks roh bertindak 
sebagai saluran dua arah, sebuah jalur, pengantar-jemput, atau 
komunikator di mana 1) pencurahan dari berbagai sumber universal, 
planet, dan pribadi dapat disalurkan ke akar kesadaran. , dan 2) kesadaran 
dapat disalurkan ke pintu gerbang kecerdasan tak terbatas. Penyembuhan 
adalah bentuk realisasinya dan terjadinya pembukaan pikiran dan tubuh 
yang tidak terdistorsi untuk dorongan spiritual ini. 

Penambahan yang jelas kompleks roh ini terjadi ketika entitas kepadatan 
kedua (kompleks pikiran / tubuh) menjadi sadar diri, sehingga ia menjadi 
kompleks pikiran / tubuh / roh dan memasuki kepadatan ketiga, yakni 
kepadatan pertama dari kesadaran roh. Penambahan ini adalah “tampak 
jelas” daripada “sesuatu yang nyata” karena ini hanyalah realisasi dari 
kompleks roh yang sebenarnya memang telah selalu ada untuk 
terpotensiasi. 

Spiritual Entropy | Entropi Spiritual – Sebuah tipe kehilangan polaritas 
dan kohesi. Hal ini terutama dialami oleh kompleks ingatan sosial negatif 
karena kecenderungan mereka terhadap ketidakmampuannya untuk 
bertindak sepenuhnya sebagai satu makhluk, sehingga menyebabkan 
mereka mengalami disintegrasi konstan pada ingatan kompleks sosial 
mereka. 
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Tarot - Sebuah sistem 22 gambar (The Major Arcana) pertama kali 
dikembangkan oleh Ra selama pengalaman kepadatan ketiga mereka dan 
kemudian diteruskan kepada masyarakat Mesir oleh Ra, dimana itu 
digunakan sebagai alat untuk mempelajari pikiran pola dasar dan 
mengembangkan kepribadian magis. Ra menyarankan agar Arcana 
Utama tidak digunakan sebagai metode ramalan tetapi digunakan sebagai 
sarana untuk mempelajari pola dasar pikiran, dan untuk memperoleh 
pengetahuan tentang diri oleh diri untuk tujuan memasuki, memahami 
momen sekarang dengan lebih mendalam, kesadaran menyadari diri saat 
ini. 

Thought Form | Bentuk Pikiran - Suatu pola atau kegigihan pemikiran 
yang dalam beberapa kasus dapat memperlihatkan ciri-ciri metafisik atau 
fisik yang persisten dan terpisah dari si pemikir aslinya. Karakteristik fisik 
dapat mencakup keberadaan visual atau material. Bentuk-bentuk pikiran 
dapat diciptakan oleh entitas secara sadar (biasanya makhluk dengan 
kepadatan lebih tinggi) atau secara tidak sadar, terutama oleh pikiran 
bawah sadar kolektif. 

Trance State / Channel | Kondisi tersurupi / saluran  - Dalam konteks 
kontak Ra, ia adalah keadaan di mana kompleks pikiran / tubuh / roh 
instrumen meninggalkan tubuh fisiknya yang memungkinkan Ra untuk 
berbicara melalui tubuh tersebut dengan cara yang seharusnya tidak 
terganggu oleh adanya bias instrumen itu sendiri. Dalam keadaan ini 
instrumen itu tidak sadarkan diri dan terbangun tanpa memori informasi 
yang dilewatinya. 

Transient Information | Informasi Trasien - Dalam konteks kontak Ra, 
mereka adalah informasi yang bersifat spesifik dan tidak memiliki prinsip 
atau relevansi metafisik, atau tidak secara langsung berkaitan dengan 
evolusi pikiran, tubuh, dan roh. Tingkat dan kemurnian kontak 
tergantung pada tingkat dan kemurnian informasi yang dicari. Informasi 
transien dan spesifik, terutama jika ditekankan, dapat merusak pekerjaan. 

True Color | Warna Sejati - Frekuensi yang menjadi dasar pada setiap 
kepadatan, setiap warna memiliki karakteristik getaran spesifik baik 
dalam ruang / waktu dan dalam waktu / ruang. Ini adalah getaran dasar 
dari sebuah kepadatan yang kemudian dibalut dan diwarnai oleh berbagai 
tingkat getaran dalam kepadatan itu, dan juga oleh daya tarik ke getaran 
kerapatan warna sejati berikutnya. 
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Tuning | Menyetel (frekuensi) – Proses untuk menghadirkan harmoni, 
mengingatkan pada proses tuning alat musik. Termasuk kegiatan seperti 
membawa pusat energi ke keseimbangan yang harmonis atau penyetelan 
diri dengan mencocokkan getaran kontak untuk penyaluran. 

Bawah Sadar - Bagian dari kompleks pikiran yang berada di luar persepsi 
kesadaran diri entitas. Ia memiliki berbagai tingkatan dan kedalaman 
mulai dari pikiran pribadi hingga pikiran kosmik, dan mungkin 
mengandung konfigurasi, kesadaran, atau kehendak yang berbeda dari 
pikiran sadar. Sifat bawah sadar adalah sifat konsep daripada kata. Ini 
sesuai dengan energi pola dasar feminin, diwakili oleh pola dasar High 
Priestess, dan merupakan Potensiator kesadaran. Ra menggambarkan sifat 
menembus selubung tabir ke pikiran bawah sadar sebagai "diumpamakan 
dengan perjalanan yang terlalu kaya dan eksotis untuk direnungkan 
secara memadai dalam menggambarkan uraiannya." 

Unmanifested Self | Diri yang tidak termanifestasi - Diri yang tidak 
membutuhkan diri lain untuk memanifestasi  atau bertindak; makhluk 
yang ada dan melakukan pekerjaannya tanpa referensi atau bantuan dari 
orang lain. Meditasi, kontemplasi, dan penyeimbangan pikiran dan reaksi 
internal adalah kegiatan dari diri yang tidak termanifestasi, sementara hal-
hal seperti rasa sakit atau penyakit adalah katalis dari diri yang tidak 
termanifestasi. Dalam magik, seseorang bekerja dengan diri yang tidak 
termanifestasi dalam tubuh, dalam pikiran, atau / dan dalam roh; 
campurannya tergantung pada sifat kerjanya. 

Upward Spiraling Light  | Cahaya Spiral ke atas - Biasa disebut "prana," 
cahaya ini adalah energi yang selalu ada dari Sang Pencipta yang 
memancar keluar dari semua titik di ruang angkasa. Istilah "ke atas" 
bukanlah arah indikasi, tetapi indikasi konsep apa yang sedang mencapai 
Sang Sumber cinta dan cahaya (Sang Pencipta). Melalui cahaya ini kita 
maju dalam evolusi menuju Sang Pencipta, dan itu dapat dipanggil dan 
ditarik dengan menggunakan keinginan untuk mencari cahaya. Bentuk 
geometris yang berbeda, seperti piramida, dapat memanfaatkan cahaya ini 
untuk berbagai keperluan. 

Veil | Selubung Tabir - Suatu aspek dari kesadaran dan pengalaman yang 
dapat digambarkan sebagai pemisahan antara pikiran sadar dan tidak 
sadar, yang juga menghasilkan selubung kesadaran kita akan sifat sejati 
Sang Pencipta. Tabir ini ada sebagai hasil dari percobaan kreasi awal sub-



498 KONTAK RA: AJARAN HUKUM KESATUAN 

Logoi. Ini disebut untuk "memperluas kehendak bebas" dan 
mengakibatkan peningkatan signifikan dalam kehendak bebas sehingga 
entitas non-selubung dianggap tidak memiliki kehendak bebas. Sebelum 
implementasi ini, entitas yang tidak terselubung berkembang di 
sepanjang jalur evolusi spiritual dengan sangat lambat, kondisi yang tidak 
terselubung tidak kondusif bagi polarisasi. Tabir ini sangat efektif dalam 
meningkatkan polarisasi sehingga diadopsi oleh semua sub-Logoi 
berikutnya. Kondisi yang diciptakan oleh tabir selubung menghasilkan 
apa yang disebut Ra sebagai Pilihan, yang menjadi tujuan utama dari 
pengalaman kepadatan ketiga. 

Tabir ini bersifat semi permeabel, dan upaya menyingkap tabir ini secara 
progresif adalah pekerjaan kepadatan ketiga, namun tidak akan terbuka 
sepenuhnya. 

Vibration | Getaran - Istilah yang digunakan untuk merujuk pada: 
kepadatan atau sub-kepadatan; untuk suara, atau ucapan, atau nama; 
keadaan pikiran; menyalurkan kontak; wujud keseluruhan entitas, atau 
pola perilaku, atau pola distorsi, atau kemajuan evolusi spiritual, atau 
proses pemikiran; keadaan metafisik suatu tempat; keadaan metafisik 
sebuah planet dan orang-orang di planet tersebut; getaran atau gerakan 
dalam fisika, khususnya Teori Reciprocal Dewey Larson. Ra menunjukkan 
bahwa segala sesuatu yang nyata adalah getaran, dimulai dengan foton itu 
sendiri. 

Vibratory Sound Complex (Sound Vibration Complex) | Kompleks Suara 
Getaran (Kompleks Getaran Suara) - Kadang-kadang digunakan oleh Ra 
sebagai istilah untuk sebuah "kata," yang sering digunakan ketika 
merujuk pada sebuah nama. 

Vital Energy | Energi Vital – Kompleks tingkat energi pikiran, tubuh, 
dan jiwa. Tidak seperti energi fisik, itu membutuhkan kompleks yang 
terintegrasi bergetar dengan pola yang bermanfaat. Hal ini dapat terlihat 
dalam kecintaannya yang mendalam terhadap hidup dan penghargaan 
terhadap diri sendiri dan keindahan. Tanpa energi vital ini, paling tidak 
kompleks fisik yang paling tidak terdistorsi akan menjadi gagal dan 
musnah. Dengan cinta ini, atau energi vital ini atau élan ini, entitas dapat 
berlanjut meskipun kompleks fisiknya sangat terdistorsi. Energi vital 
dapat digunakan, atau dicadangkan, dihabiskan atau ditingkatkan. 

Wanderer (Brothers and Sisters of Sorrow) | Pengembara (Saudara dan 
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saudari dari Kesedihan) - Entitas dari kepadatan keempat, kelima, dan 
keenam yang menanggapi panggilan kesedihan dengan menjelma ke 
dalam lingkungan kepadatan ketiga agar dapat melayani orang lain 
dengan memancarkan cinta orang lain. Dalam melakukan layanan ini, 
pengembara sepenuhnya menjadi makhluk dengan kepadatan ketiga, dan 
dengan demikian tunduk pada selubung tabir lupa yang hanya dapat 
ditembus dengan meditasi dan kerja yang disiplin. Keputusan ini 
membawa risiko bahwa pengembara akan melupakan misinya dan 
menjadi terlibat secara karma, sehingga perlu terus bereinkarnasi dalam 
kepadatan ketiga untuk menyeimbangkan karma. 

White Magic | Sihir Putih - Sihir pada umumnya adalah ritual yang 
didedikasikan untuk bekerja dengan makhluk yang tidak terwujud, sihir 
putih mengarahkan upaya ini untuk mengalami cinta dan kegembiraan 
bersatu dengan Sang Pencipta untuk tujuan pelayanan kepada orang lain. 
Cinta atau kegembiraan ini kemudian bisa menjadi perlindungan 
sekaligus kunci menuju gerbang kecerdasan tak terbatas dan akan 
memancar sepanjang pengalaman hidup para adept yang positif. Sihir 
putih paling baik dilakukan dalam kelompok, tetapi itu dapat dilakukan 
oleh individu selama itu dilakukan dalam pengetahuan bahwa dengan 
membantu diri lain dalam polarisasi terhadap cinta dan cahaya hal itu 
juga merupakan bantuan bagi getaran planet. 

Will | Kehendak - Keinginan murni; motivasi, atau dorongan dalam diri 
seseorang yang terbangun dan dimanfaatkan ketika diarahkan menuju 
pelayanan dan pencarian spiritual. Kehendak ini juga bisa dilihat sebagai 
daya tarik ke garis spiral evolusi spiritual yang memandu kepada cahaya 
ke atas. Ini adalah ukuran tunggal dari tingkat dan kelemahan dari 
aktivasi dan penyeimbangan berbagai pusat energi. Kehendak dapat 
berupa sadar atau tidak sadar, pemanfaatan yang tidak disadari dari 
kemungkinan akan mendepolarisasi individu dalam pencarian mereka. 
Fakultas kehendak telah banyak ditingkatkan oleh adanya selubung tabir. 
Dalam hubungannya dengan iman, kehendak pencari adalah aspek 
penting dari banyak aspek pelayanan dan pencarian, dari pemanfaatan 
katalis yang sederhana untuk evolusi ke pembukaan gerbang menuju 
kecerdasan tak terbatas. 

Work | Pekerjaan - Suatu istilah yang umumnya merujuk pada tindakan, 
pengalaman, atau pelayanan yang dilakukan dalam arti yang signifikan 
dan efektif secara spiritual. Pekerjaan semacam itu membutuhkan 
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polaritas dalam kesadaran, oleh karena itu hal itu dilakukan jauh lebih 
efisien — dengan kemurnian, intensitas, dan variasi yang lebih besar — 
ketika suatu entitas secara terus menerus membuat Pilihan, mempolarisasi 
diri dalam layanan kepada orang lain atau layanan untuk diri sendiri. 
Contohnya dapat berkisar dari pekerjaan halus soal keseimbangan mental 
hingga pekerjaan besar dalam menawarkan hidup seseorang sebagai 
penyembuh. 

 

Glosari dibuat oleh Austin Bridges dan Gary Bean. 

Definisi-definisi ini tidak dimaksudkan sebagai final atau otoritatif. Untuk 
pemeriksaan yang lebih mendalam tentang istilah-istilah ini, lihat Panduan 
Konsep di buku Resource. 
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