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DEDICAȚIE 
Pentru mine ar fi fost o onoare să lucrez cu Don și Carla chiar fără 
„Contactul Ra”. Armonia între noi a fost atât de evidentă și naturală încât 
a părut ca și cum prieteni vechi se reîntâlnesc pentru încă o aventură în 
conștiință. Am făcut ceea ce am crezut necesar pentru a servi, în modul în 
care inimile noastre au simțit că este cel mai bine. Don a fost asemeni unui 
frate mai mare care deja știa secretele jocului vieții, pe care Carla și eu abia 
le învățam. 

După Contactul Ra și moartea lui Don, Carla și eu am împărțit, timp de 
28 de ani, o viață ca soț și soție, și ea a fost cea mai mare iubire a vieții mele. 
Acum când nici ea nu mai este cu noi, eu, împreună cu Gary Bean și Austin 
Bridges, continuăm munca pe care Don a început-o în 1968 ca Love&Light 
Research. 

Din acest motiv, această carte este dedicată lui Donald T. Elkins a cărui 
inteligență, intuiție și experiență în domeniul paranormalului, l-au pregătit 
într-un mod perfect pentru a purta o conversație uluitoare cu Ra. Această 
carte este, de asemenea, dedicată Carlei L. Rueckert care, neînfricată, și-a 
oferit viața în serviciul planetei Pământ, în timp ce a servit ca instrument 
pentru Contactul Ra. Înțelepciunea lui Don și iubirea Carlei au luminat 
calea prin voalul uitării, pentru oricine caută adevărul. 

Jim McCarty 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
Nu a existat și nu va exista vreodată o definiție, total acceptată, a ceea ce 
înseamnă căutarea adevărului. Căile spre cunoaștere și spre perfecțiunea 
umană sunt la fel de numeroase precum stelele pe cer, și la fel de rezistente 
la orice caracterizare sinoptică. Prin urmare, dacă cineva va vorbi de 
adevărul unic, trebuie să fi deschis o poartă spre o metodă de a se raporta 
la această problemă, care transcende toate limitările cunoscute, și care, de 
fapt, lasă în urmă toate cerințele deja definite de cunoaștere de sine. Din 
orice punct de vedere, accesibil prin experiență, asemenea poartă este greu 
de atins, iar ca cineva să poată găsi calea spre asimilarea și integrarea unei 
asemenea experiențe este, desigur, cu atât mai greu. 

Prin urmare, când voalul care înconjoară conștiința umană se subțiază 
pentru a permite cea mai efemeră sclipire a gloriei, este un fel de miracol, 
și fără îndoială o sursă de inspirație. Iar când prin acest voal răzbate o 
lumină pură, și atât de strălucitoare încât penetrează ceața groasă a 
existenței încarnate, este o ocazie demnă de cea mai mare atenție. Pentru 
numărul tot mai mare de oameni care caută adevărul, Contactul Ra este o 
asemenea lumină.  

Informația conținută în această lucrare aparține genului cultural 
„channeling”, în care a fost încadrată încă de la început. Există, într-adevăr, 
o ofertă bogată de informație primită prin channeling de cei care caută 
adevărul, iar cei cu mai mult discernământ au înțeles că este necesară o 
foarte atentă evaluare, atunci când se examinează informația oferită. Totuși, 
raportându-mă doar la experiența proprie, Contactul Ra se remarcă în acest 
gen de informație ca sursă care a rezistat oricărui test aplicat materialului. 
Din punct de vedere al scopului, consistenței, profunzimii și 
inepuizabilității este fără echivalent și fără pereche. Dar această opinie este 
doar evaluarea unui cititor. Fiecare din noi trebuie să își formeze propria 
părere. Prin urmare, permiteți-mi pur și simplu să recomand textul, 
transmițând oricărui cititor serios binecuvântările mele sincere.   

Văzute din afară, întrunirile celor a căror interes în Legea lui Unu este 
profundă și perseverentă, sunt remarcabile. Cu greu găsești altundeva 
oameni de știință, ingineri, filozofi, poeți, misticii, economiștii, fermierii și 
administratorii de birouri conectați într-un singur cerc de căutare și capabili 
să găsească un scop comun în ceea ce este prezentat. Acest lucru arată 
multivalența remarcabilă a materialului. Nu știu nici o altă cale de intrare 
în această multivalență, decât citirea atentă a acestui text, și chibzuirea 



CUVÂNT ÎNAINTE  7 

atentă a fiecărei fraze care oferă deschideri spre un peisaj cosmic uluitor, în 
același timp dând indicii asupra posibilităților de a continua explorarea. 

Povestea celor trei exploratori, a căror eforturi colective au făcut această 
comunicare posibilă, este în sine o poveste care merită știută. Această 
poveste este prezentată foarte detaliat, și cu mare grijă pentru redarea 
corectă a evenimentelor, în cartea lui Gary L. Bean numită „Asaltul morilor 
de vânt”. Povestea este cu adevărat extraordinară. Cititorul va înțelege că 
efortul producerii Legii lui Unu a avut consecințe. Aceste consecințe au fost 
semnificative pentru toți cei implicați. Prin urmare, doresc să închei această 
prefață exprimând-mi gratitudinea față de aceste călăuze care au deschis 
calea, jucând un rol decisiv în crearea acestei deschideri spre iubire și 
lumină. Prin această deschidere am învățat să privesc, cu ceilalți asemeni 
mie în minte și spirit, păstrându-mi inima deschisă. 

Dr Stephen Tyman 
Murphysboro, Illinois 
Octombrie 10, 2016 
 
 



CUVÂNT DE MULȚUMIRE 
Există oameni fără de care această carte nu ar fi fost posibilă, și alții fără de 
care această carte nu și-ar fi atins potențialul. 

Să mulțumesc Unicului Infinitului Creator poate părea neobișnuit, dar, 
precum a menționat Ra de atâtea ori, Unicul Creator a făcut tot ce există 
din Sine și prin urmare ar trebui să încep cu El. Îți mulțumesc ție Infinit 
Creator. Fiecare cuvânt în această carte vorbește în feluri misterioase și 
minunate, dincolo de imaginația noastră, de Tine ca Autor a tot ceea ce 
există. 
Îți mulțumesc Ra – celor 6.5 milioane de suflete care formează conștiința 
ta unificată – pentru că ți-a păsat, de noi cei de pe Pământ, și ne-ai vorbi 
cu atâta dragoste, înțelepciune, putere și hotărâre, când ai răspuns chemării 
noastre, la momentul important al trecerii pământenilor în a patra densitate 
a iubirii și înțelegerii. Cuvintele tale mă inspiră și mă învață în fiecare zi.  
Întorcându-mi atenția spre oameni, există doi giganți pe care îi port în 
inimă în fiecare zi. Ei au auzit chemarea Contactului Ra și au făcut tot 
posibilul, (riscând totul și oferindu-se serviciului) pentru a avea această 
conversație, pentru a aduce puțină claritate, înțelegere și perspectivă, 
căutătorului însetat de adevăr și acestei lumi, adesea tulburată. 
Intelectul vast al lui Don Elkins, intuiția sa stranie și decadele de experiență 
în cercetarea tuturor aspectelor paranormalului, l-au făcut moderatorul 
perfect pentru conversația cu complexul de memorie socială numit Ra. El 
a fost cea mai înțeleaptă persoană pe care am întâlnit-o vreodată. De fiecare 
dată când recitesc întrebările pe care Don le-a adresat lui Ra admirația mea 
pentru el continuă să fie nemărginită.   
Admir neînfricarea spirituală a Carlei L. Rueckert, care, de fiecare dată 
când părăsea corpul fizic, pentru a deschide ușa universului și pentru a 
primi această perspectivă unică în istoria omenirii, a riscat mult mai mult 
decât propria-i viață. Îți mulțumesc și te admir dincolo de cuvinte, pentru 
ce ai oferit lumii și, în plus, pentru ce mi-ai oferit mie cu fiecare zâmbet și 
fiecare moment al vieții tale pe care ai împărtășit-o cu mine. Nu pot să cred 
că am avut privilegiul de a fi partenerul tău pe durata Contactului Ra și 
soțul tău în anii petrecuți împreună după aceea. Deși nu mai ești aici, ești 
cu mine în fiecare zi. 
Mulțumesc din inimă lui Tobey Wheelock care a început Proiectul 
Reascultării cu mulți ani în urmă. În efortul său a petrecut ani reascultând 
înregistrările celor 106 sesiuni ale Contactului Ra, transcriind, 
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îmbunătățind și lucrând cu voluntari la Proiectul Reascultării până când, 
în final, a produs Versiunea Editată care este baza textului din această carte. 
Dedicația sa față de integritatea materialului este totală. Fără Proiectul 
Reascultării această carte nu ar fi existat. Fără efortul lui neobosit lumea nu 
ar fi avut azi cea mai buna metodă de studiu a Legii lui Unu, metodă pe 
care Gary, Austin și eu am folosit-o de nenumărate ori în studiul Legii lui 
Unu.  
Vorbind de voluntarii Proiectului Reascultării mulțumesc lui Terry Hsu și 
altora care au dorit să rămână anonimi. Știu că orele obositoare pe care le-
ați petrecut în acest proiect au făcut posibilă o reprezentare mai perfectă a 
textului marii conversații înregistrate pe casete. 
Nu pot mulțumi suficient lui Gary Bean pentru că a făcut ca această carte 
să fie posibilă. Începând cu Versiunea Editată și culminând cu Contactul 
Ra, el a condus echipa noastră în producerea, coordonarea, editarea acestui 
material în fiecare fază. Asemeni Carlei, îl iubesc din toată inima. 
Multe mulțumiri și dragoste trebuie îndreptate spre Austin Bridges, care 
este o parte inseparabilă și vitală a fundației L/L Research precum și a 
realizării acestei cărți. De la miile de decizii luate, la contribuțiile de 
creativitate, la acțiunea de editare finală intensivă făcută împreună cu Gary 
și cu mine, la formatarea întregii lucrări, gestionând procesul de tipărire și 
cel de structurare a indexului. Energia lui Austin a fost de neprețuit pentru 
dezvoltarea Contactului Ra. 
Mulțumesc lui Steve Tyman pentru asistența oferită în editarea 
Introducerii acestei cărți, fiind autorul „Cuvântului Înainte” și cel care a 
ajutat la reînceperea serviciul de „channeling” după moartea Carlei. 
Mulțumesc lui Joseph Dartez care și-a folosit mintea metodică pentru 
citirea sistematică a celor 106 sesiuni, producând o listă de 202 termeni. 
Acei termeni combinați cu cei ai Carlei și ai mei au format baza indexului 
extraordinar care acompaniază materialul. Și ce index nemaipomenit. Peste 
9000 de Întrebări și Răspunsuri catalogate. De la lista inițială de termeni, 
Gary a coordonat un efort voluntar care, literalmente, s-a întins pe tot 
globul, de la prietenii din Kentucky, Washington, Ohio, Colorado, 
Virginia și Tennessee, în China, Germania și Italia. Această comoară de 
studiu nu ar fi reușit dacă nu ar fi fost eforturi cu adevărat intense ale lui 
Jade Norby, Jochen Blumenthal, Sean Hsu, Fox Hutt, Joseph Dartez 
(pentru încă o rundă de contribuții), Erez Batat, Gianluca Mosaico, Lana 
Autio și Ken Wendt. Mulțumesc și lui Jeremy Weiland care a oferit 
asistență tehnică în automatizarea unei părți din proces. Și o reverență 
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adâncă lui Austin care a depus o energie enormă inovând formatarea și 
construind structura care a adus indexul în starea actuală de claritate și 
precizie. [Notă: Indexul versiunii originare nu face parte din versiunea tradusă 
în limba Romana] 
Aș dori, de asemenea, să mulțumesc din suflet lui Sean Hsu. Pe lângă 
munca sa la Index, el găsind timp să contribuie cu modificări interesante la 
cele 106 de sesiuni.  
Apoi am descoperit posibilitatea de a adăuga note de subsol la instanțe când 
Ra sau Don au menționat informațiile „acoperite anterior”, care să arate 
locul unde informațiile respective au fost discutate anterior. Neobositul 
Sean a atacat acel proiect cu o convingere, găsind întrebările și răspunsurile 
corecte pentru cele 17 cazuri identificate de noi și apoi continuând și găsind 
alte 94 de cazuri în care Ra sau Don indică materialele menționate anterior. 
Sunt recunoscător lui Aaron Maret (conducătorul Grup de studiu al Legii 
lui Unu Asheville), care a creat coperți evocatoare pentru volumele 
Contactului Ra. Ce imagini pot fi cel mai bine asociate cu cuvintele lui Ra? 
Ar fi mai potrivită o copertă fără imagine? Aaron a contribuit folosindu-și 
viziunea de artist: creând ceva frumos din aparent nimic, invocând teme 
cosmice dar păstrând pământul ca temă centrală. El a oferit cu generozitate 
câteva sugestii despre aspectului interior al cărților, dându-le mai multă 
strălucire. 
Sunt recunoscător și dragei mele prietene Beatriz Gonzales pentru 
contribuția ei la Introducere scrisă de Gary, Austin și eu, la care a oferit 
sugestii de importanță critică cu privire la modul de organizare a 
conținutului gândurilor dezbătute și talentatei Diana Roy pentru 
modificări de ultimă oră, dar foarte importante pentru această secțiune. 
Mulțumesc acelor ființe care s-au oferit cu generozitate să revizuiască 
versiunile tipărite ale acestei cărți, inclusiv Fox Hutt, Mary Allen, Jade 
Norby, Jeremy Weiland, Sean Hsu și Garry Fung. 
Gary, Austin și eu nu puteam avea un ajutor mai bun pentru aceste 
activități de durată, toate făcute cu dragoste și devotament în serviciul 
altora. După cum puteți vedea, această carte există datorită eforturile 
multor voluntari. Persoanelor neincluse în lista de mai sus, vă rugăm să 
acceptați scuzele noastre și sincera recunoștință. 
În sfârșit, mulțumesc tuturor persoanelor nenumite aici, care ne-au scris la 
L/L Research sau lui Tobey cu întrebări și gânduri de îmbunătățiri posibile 
la text. Deși majoritatea lucrărilor la cele 106 sesiuni au fost finalizate de 
numărul mic de persoane enumerate mai sus, întregul domeniu de aplicare 
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a proiectului a fost în esență corectat de cititori. Ești tu cititorule, cel care 
ne-a determinat pe Carla și pe mine să continuăm după moartea lui Don. 
Ești tu cititorule, care ți-ai împărtășit entuziasmul și mărturia despre efecte 
transformatoare și vindecătoare ale acestui material, cel care a inspirat și 
alimentat munca noastră pentru a pune această carte la dispoziția tuturor. 
Jim McCarty 
Louisville, KY 

 

Alături de mulți alți studenți devotați ai acestor informații, viețile noastre 
au fost transformate complet și irevocabil de perspectiva lui Ra. Filozofia 
Legii lui Unu a ajuns să servească drept fundament și cadru viziunilor 
noastre mondiale și căutărilor spirituale. Într-adevăr, cum spune Gary, dacă 
nu ar fi fost această muncă, s-ar fi chinuit pe undeva făcând cu totul altceva. 
Evident, mulțumim Ra pentru perspectiva unică dar este în primul rând 
Don Elkins, Carla Rueckert și în ciuda protestului său, Jim McCarty cei 
cărora le mulțumim. Am trăit și am lucrat cu doi dintre cei trei. Știm bine 
istoria, personalitățile și energiile lor. Știm că Don, Carla și Jim s-au dedicat 
complet contactului cu Ra nu în scopul faimei, statutului, averii sau 
dobândirii puterii personale ci în întregime în scopul serviciului. Pur și 
simplu au dorit să aducă lumină în acest loc întunecat, pentru a oferi iubirii 
o platformă prin care să vorbească inimilor noastre. Este de necrezut riscul 
asumat de Carla pentru a face acest serviciu. Noi și mulți alți căutători 
spirituali, le rămânem îndatorați pentru darul care potolește setea multor 
vieți de căutare. Vă mulțumim vouă Carla, Don și Jim pentru că v-ați 
îndeplinit menirea încarnării cu o asemenea integritate, dăruire și puritate 
a inimii. 
Deși Carla a participat la etapele de început ale acestei cărți, ea a trecut din 
această încarnare înainte ca lucrarea să fi început cu adevărat. Jim a fost 
prin urmare cel care, în scopul creării „Contactului Ra: Învățăturile Legii 
lui Unu” a citit cele 106 sesiuni de mai multe ori decât degetele de la mâini. 
În fiecare etapă a dezvoltării acestei cărți, Jim McCarty și-a oferit cu grație 
contribuția, ideile, sprijinul, bucuria și cel mai important, prietenia lui. 
Gary L. Bean 
Austin Bridges 
Louisville, KY 



CUM AU FOST CREATE ACESTE CĂRȚI 
În toamna anului 2004, Tobey Wheelock a început ceea ce urma să fie 
numit „Proiectul de Reascultare”. După cum îi spune și numele, el, 
împreună cu alți voluntarilor, au re-ascultat metodic, de trei ori în decurs 
de opt ani, originalul înregistrării celor 106 sesiuni ale contactului cu Ra. 
Din acest efort a rezultat o nouă transcriere care avea să devină baza acestei 
cărți. 
După finalizarea proiectului în martie 2012, Tobey a scris „Raportul 
Reascultării”, catalogând meticulos multele modificări aduse textului, și 
împărtășind detalii despre efortul din care au rezultat Versiunile Reascultată 
și Ușor Editată. Prima este o transcriere exactă a ceea ce este în audio, cu 
toate silabele și sunete incluse. Cea din urmă este o versiune ușor editată a 
aceleași versiuni audio. Versiunile Reascultată și Ușor Editată nu sunt 
derivate sau bazate pe cele cinci cărți publicate inițial; în schimb, sunt cu 
totul noi manuscrise preluate direct din materialul sursă (adică casetele 
audio). 
Textul cărții Contactul Ra vine direct din Versiunea Ușor Editată. Prin 
urmare, marea majoritate a modificărilor aduse de Versiunea Reascultată 
Ușor Editată (detaliată în „Raportul de Reascultare”) au fost folosite în 
această carte. Cu toate acestea, s-au făcut îmbunătățiri suplimentare la 
textul Contactului Ra. În consecință, cititorul poate descoperi mici 
discrepanțe între modificările catalogate în raport și material care apare în 
această carte. 
Contactul Ra este menit să servească drept o continuare a proiectului ediției 
Ușor Editate. Și în această privință, misiunea cărții este de a oferi, cât mai 
bine, o transcriere exactă a versiunii audio cu editări minore, mai ales 
gramaticale pentru a îmbunătăți înțelegerea. Cele două volume ale 
Contactului Ra nici nu anulează și nici nu înlocuiesc cele cinci cărți 
originale publicate. Ambele seturi vor continua să fie oferite în paralel 
pentru ca cititorul să își aleagă forma de lectură preferată, fiecare având 
propriile sale merite. 
Puteți citi „Raportul Reascultării” al lui Tobey la sfârșitul acestei cărți, 
împreună cu un addendum care rezumă îmbunătățirile noastre 
suplimentare. Site-ul său, www.lawofone.info este cel mai bun instrument 
de studiu pentru această lucrare. Ne îndreptăm recunoștința infinită din 
inimă față de Tobey pentru dedicația sa unică pentru acest proiect și pentru 
deschiderea căii spre această carte. [Notă: Raportul Reascultării nu este inclus 
în traducerea în limba Română.]  



 

INTRODUCERE 
Din 15 ianuarie 1981, până în 15 martie 1984, trei oameni dedicați 
adevărului au primit informația prezentată în această carte. Mesajele, după 
cum veți înțelege, au provenit din partea unei civilizații extraterestre care s-
a identificat ca Ra. „Contactul Ra: Învățăturile Legii lui Unu” conține o 
versiune completă, rectificată și acum unificată a acestei perioade de trei ani 
a contactului cu Ra. 

Această introducere nu intenționează să explice în detaliu contactul sau 
filozofia contactului. Scopul acestei secțiuni este pur și simplu să ofere 
cititorului un mic context despre felul în care s-a întâmplat acest contact, 
despre sursa cu care comunicau Don Elkins, Carla Rueckert și Jim 
McCarty, și un rezumat a ceea ce spune această sursă despre realitatea 
metafizică. Această introducere nu este esențială citirii și înțelegerii acestei 
cărți; ea este oferită ca mijloc de orientare și pregătire pentru călătoria 
viitoare. 

Despre Ra 
În istoria antică a Pământului, Ra este cunoscut ca zeul egiptean al soarelui. 
Ei afirmă însă că atunci când i-au vizitat pe egipteni, au venit asemeni 
fraților și surorilor și nu ca zei. Au venit pentru că civilizația egipteană a 
dezvoltat o cultură și un sistem de credință care au ușurat înțelegerea 
conceptelor Legii lui Unu. Această aparentă capacitate de înțelegere a Legea 
lui Unu i-a atras pe cei din Ra spre egipteni pentru a se oferi ca învățători 
ai acestor principii. 

Ra spune că eforturile lor de a ajuta cultura egipteană au fost neînțelese și 
denaturate. Egiptenii, în special elita regală, care au rezervat mesajul 
propriei clase sociale, au curățat mesajul celor din Ra de orice compasiune 
inerentă, distorsionând filosofia unității tuturor lucruri. În consecință Ra 
s-a îndepărtat de experiența egipteană, dar au continuat, de atunci, să 
observe dezvoltarea Pământului de la distanță. Ceea ce i-a determinat să ia 
contact cu grupul nostru a fost dorința îndelungată a lui Ra de a corecta 
neadevărurile, intenționat, introduse Legii lui Unu în acea perioadă. 

Acesta însă nu a fost singurul motiv. Ra a luat legătura cu grupul nostru și 
pentru că Pământul se apropie de sfârșitul unui ciclu de 75.000 de ani de 
evoluție, iar mulți dintre pământeni sunt gata să treacă la următoarea etapă 
evolutivă, ceea ce Ra numește „a patra densitate a iubirii și înțelegerii”. Ei 
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au dorit să fie de ajutor în acest timp de tranziție și astfel au răspuns apelului 
de serviciu venit de pe această planetă. 

Ra aparțin celei de a șasea densitate și sunt, în cuvintele lor, un „complex 
de memorie socială”. Acest tip de organizare este caracteristic populațiilor 
planetare în densitățile mai evoluate, dincolo de a noastră. În acest 
aranjament social, gândurile, amintirile și experiențele fiecărui individ sunt 
cunoscute și disponibile întregului grup. Întregul corp social este format 
din multe persoane unice care au acces la un depozit comun de memorie și 
identitate. 

Potrivit lui Ra, populația Pământului își va naște propriul complex de 
memorie socială după ce trecerea în a patra densitate este completă. La fel 
cum indivizii evoluează în timp, complexele de memoria socială, de 
asemenea, evoluează, transformându-se și devenind mai unificate pe 
măsură ce lecțiile fiecărei densități de evoluție, mai înalte, sunt înțelese cu 
succes. Complexul de memorie socială Ra nu face nici o distincție între 
individ și întregul grup. Astfel, pe durata contactului cu cei din Ra, am 
vorbit cu o entitate individualizată a complexului de memorie socială. 
Deoarece toată lumea în acest grup utilizează o minte comună, comunicam 
de fapt cu toate cele 6,5 milioane de entități ale complexului de memorie 
socială Ra. 

Ra face parte dintr-un grup, mai mare, numit Confederația Planetelor în 
Serviciul Unicului Infinitului Creator, care este alcătuit din multe alte 
complexe de memorie socială de pe alte planete din porțiunea locală a Căii 
Lactee. Potrivit lui Ra, pentru o lungă perioadă de timp membrii 
Confederației au oferit serviciile lor prin channeling, și alte mijloace, 
multor indivizi și grupuri din întreaga lume, interacțiunea lor cu această 
planetă începând în trecutul preistoric îndepărtat. Grupul nostru a fost în 
contact cu diverși membrii ai acestei confederații de la începutul 
activităților de channeling, în 1962. 

Mesajul principal al Confederației a fost întotdeauna același: că trăim cu 
toții într-un univers al unității, că lumea așa cum o percepem noi este o 
iluzie, că suntem aici pentru a învăța cum să dăruim și să primim iubire, iar 
meditația este unul dintre principalele mijloace de descoperire a 
Creatorului care există în noi toți. 

În cursul acestei conversații, Ra și-a asumat responsabilitatea pentru 
perspectiva lor, dar a renunțat la orice autoritate, indicând că ceea ce trebuie 
să împărtășească este doar perspectiva lor - ceea ce ei descriau ca „o 
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perspectivă oarecum diferită a unor informații mereu aceleași." Ra nu au 
dorit să fie identificați ca sursa acestei informații. În schimb ei au cerut în 
mod specific să fie descriși ca „Mesageri umili ai Legii lui Unu”. În această 
afirmație, ei își recunosc propriile limite și onorează relația lor cu Unicul 
Adevăr care transcende (dar include) fiecare porțiune, aparentă, de 
identitate în întregul univers: 

Încurajăm pe cel care caută să nu piardă din vedere Unica Infinita Sursă 
de Iubire și Lumină, a cărei mesageri suntem cu toții, umili și știind că 
suntem doar cea mai mică porțiune a Creatorului, o mică parte dintr-o 
totalitate magnifică a Inteligenței Infinite. 

Legea lui Unu este Cosmologie 
Așa descrie Ra Legea lui Unu: 

De fapt nu există bine și rău. Nu există polaritate, căci toate vor fi, putem 
spune, reconciliate la un moment dat în dansul vostru prin complexul 
minte/corp/spirit pe care vă amuzați distorsionându-l în toate felurile, în 
acest moment. Această distorsionare nu este deloc necesară. Este alegerea 
fiecăruia dintre voi ca alternativă la înțelegerea unității complete de 
gândire, care leagă toate lucrurile. 

Nu vorbim aici despre entități sau lucruri întrucâtva similare sau 
asemănătoare unității. Sunteți, de fapt, fiecare lucru, fiecare ființă, fiecare 
emoție, fiecare eveniment, fiecare situație. Sunteți Unitatea. Sunteți 
infinitul. Sunteți iubire/lumină și lumină/iubire. Sunteți. Aceasta este 
Legea lui Unu. 

În această carte, Ra ne aduce față în față cu același adevăr de bază care a fost 
formulat de misticii din toate zonele lumii de-a lungul timpului: realizarea 
uluitoare că Unicul Infinitul Creator este în noi, în toate și peste tot. De 
fapt, Legea lui Unu afirmă că nu există nimic care să nu fie parte din 
Creator; nu există nimic în afara acestei unități. Ra spune că Unicul Creator 
a făcut infinitul din sine în scopul cunoașterii și experimentării propriului 
sine. Această „Inteligență Infinită”, așa cum o numește Ra, generează din 
propria ființă: galaxii, stele, planete, entități precum suntem noi înșine, 
întuneric și lumină, iubire și frică, fiecare nuanță și experiență, fiecare mod 
de gândire și activitate și orice altceva real sau imaginat în fiecare plan de 
existență. Creatorul a înzestrat fiecare parte aparentă a acestei creații cu 
Liberul Arbitru: care înseamnă, capacitatea de a învăța, de a crește, de a 
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intenționa, de a se adapta, de a face alegeri evolutive, de a construi o cale 
de întoarcere spre Creator. 

Pe măsură ce înaintăm în aventurile noastre spirituale, exersăm Liberul 
Arbitru, alegând ca treptat să ne cunoaștem mai clar și, mai devreme sau 
mai târziu, să creștem și să ne unim cu Unicul Creator. Deoarece toate 
entitățile din infinita creație parcurg această cale, Unicul Creator ajunge să 
se cunoască pe Sine în moduri nesfârșite și de neimaginat prin fiecare 
alegere a Liberului Arbitru făcută vreodată de o porțiune a creației. 

Călătoria pe care o face fiecare entitate, potrivit lui Ra, trece printr-un 
sistem infinit de „octave”, fiecare octavă fiind divizată în șapte densități 
ascendente (sau concentrații) de lumină. În prima densitate a octavei 
noastre curente, focul și vântul învață pământul și apa să se formeze, astfel 
încât să producă fundația pentru viața biologică care urmează.  

A doua densitate este nivelul de conștiință ocupat de bacterii și organisme 
unicelulare în stadiile inferioare până la nivelul plantelor și animalelor din 
stadiile superioare. Lecțiile acestei densități implică transformarea de la 
schimbările întâmplătoare ale primei densități la o conștiință mai coerentă 
care facilitează crearea și mișcarea direcționată. Pe măsură ce entitățile 
progresează prin a doua densitate, încep să se îndrepte spre densitatea 
următoare de conștiință de sine; și în timp ce de complexul spirit se trezește, 
absolvirea la a treia densitate devine posibilă. 

Conform Confederației, Pământul și populația sa se apropie în prezent de 
sfârșitul ciclului de a treia densitate. În această a treia densitate, densitatea 
alegerii, avem o conștiință de sine mai dezvoltată care include mintea, 
corpul și, pentru prima dată, un spirit complet activat. Funcția acestei 
densități este de a ne polariza conștiința și de a alege forma de iubire, forma 
de serviciu. La un capăt al spectrului este serviciul sinelui: o iubire exclusivă 
de sine care respinge iubirea universală și caută să controleze, să manipuleze, 
să exploateze și chiar să înrobească pe alții în beneficiul sinelui. La celălalt 
capăt al spectrului este servirea celorlalți: o iubire nu numai a sinelui, ci a 
tuturor celorlalți. Serviciu celorlalți caută și îmbrățișează iubirea universală, 
necondiționată, identifică Creatorul în toate lucrurile și susține Liberul 
Arbitru al tuturor. Cu toate acestea, viețile trăite nu sunt atât de alb/negre, 
în timp ce ne străduim spre capătul ales al spectrului de polaritate în 
conștiință. 

În acord cu diferite tradiții de înțelepciune pe Pământ, Ra spune că ne 
îndreptăm către o „nouă eră” sau ceea ce Ra ar numi o recoltare pentru a 
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patra densitate de iubire și înțelegere. Acesta este momentul când 
complexul de memorie socială se naște, unde gândurile devin lucruri, 
iubirea devine vizibilă iar polaritățile pozitive și negative se separă una de 
cealaltă pentru a locui în medii mai potrivite cursurilor de evoluție 
divergente. 

A cincea densitate este densitatea luminii, în care înțelepciunea devine 
scopul, precum și criteriu pentru absolvirea la următoarea densitate. A șasea 
densitate echilibrează și unifică iubirea învățată în a patra densitate cu 
lumina (înțelepciunea) învățată în a cincea densitate, și produce o putere 
de a servi celorlalți, care este mai eficientă decât cea a iubirii sau a 
înțelepciunii. A șaptea densitatea atinge un tărâm al experienței și mai 
dificil de descris. Potrivit lui Ra, aceasta este densitatea „veșniciei” și aici 
începem să trecem în armonie totală cu Unicul Creator. A opta densitate 
reprezintă coagularea completă a întregii creații în Unicul Creator și poate 
fi privită ca prima densitate a unei octave noi, similară în aranjament cu 
notele din scala muzicală. Fructele acestei octave vor naște în cele din urmă 
o altă octavă de densități, ale cărei fructe vor naște la rândul lor o altă octavă 
de densități și așa mai departe, la infinit. 

Cum s-a întâmplat Contactul Ra 
Don Elkins a început să își pună marile întrebări despre viață când era în 
gimnaziu. În mijlocul cititului cotidian, scrierii și matematicii se întreba: 
Care este sensul vieții? Cât de mare este universul și cum funcționează? Ce scapă 
înțelegerii noastre? Dorința aceasta de a înțelege și de a așeza piesele de puzzle 
în ordine va persista, neabătută, de-a lungul încarnării sale. Profesional, 
Elkins va deveni profesor atât în Inginerie Mecanică, cât și în Fizică, iar în 
viața personală, un investigator perseverent al OZN-urilor, reîncarnării și a 
altor domenii paranormale. El a înțeles că știința modernă consacrată nu 
dezbate temele fundamentale și scopul universului, așa că s-a îndreptat spre 
aceste domenii de interes paranormal, pentru a căuta răspunsuri pe care 
știința nu le-a putut oferi. 

Carla L. Rueckert a fost înzestrată cu intelect extraordinar și credință 
profundă și personală. Ea s-a numit „Episcopalian din Leagăn” și în cele 
din urmă, mistică creștină. Carla a fost un copil precoce care a excelat la 
școală, trecând cu succes orice test primit. În ciuda împrejurărilor grele din 
copilărie, Carla a vibrat plină de dragoste de viață. Ea a fost pasionată de 
dans, de cântat, de interacțiunea cu natura și a fost dedicată complet unei 
vieți de devotament și serviciu. Ea a fost atât de dedicată unei perspective 
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iubitoare, încât oamenii adesea au considerat-o naivă, Persona ei sinceră a 
produs multora dorința de a o proteja într-o lume aprigă, asemeni celei în 
care ne aflăm. 

La sfârșitul anului 1961, Don a primit un volum mic, maron, creativ 
intitulat, Jurnalul Maron, care a fost creat de Walt Rogers din Detroit, 
Michigan, un coleg care s-a confruntat anterior cu o întâlnire de aproape, 
cu o entitate OZN. După întâlnire, Mr. Rogers a avut simptome de 
comunicare telepatică cu această entitate, fenomen care a fost frecvent 
raportat în întâlniri similare din anii '50. Jurnalul Maron, compus de 
Rogers, conținea informații despre natura metafizică a realității, primite din 
presupuse surse extraterestre. De asemenea, descria modul în care un grup 
de persoane, care meditau împreună în mod frecvent, puteau primi acest 
fel de informații prin contact telepatic cu entități extraterestre. Don Elkins 
a fost atât de impresionat de asemănările materialului aflat în jurnal și 
propriile experiențe, încât, a decis să încerce un experiment cu un grup de 
studenți de fizică din Louisville, Kentucky. 

Știrea despre proiect a ajuns la urechile prietenei unuia dintre acei studenți. 
Ea începuse să fie recent interesată de liniștea și iubirea meditației, astfel 
încât a cerut să participe. Numele ei era Carla L. Rueckert. 

Don nu a explicat grupului scopul experimentului, ci doar că s-ar putea 
întâmpla ceva interesant, dacă meditau împreună. El a încercat de fapt să 
efectueze un experiment științific pentru a vedea dacă studenții ar primi un 
contact telepatic extraterestru fără a fi conștienți de scopul acestor sesiuni. 
După un timp în care nu au fost produse rezultate concrete, Walt Rogers a 
vizitat grupul și și-a contact sursa, Hatonn, entitatea cu care s-a întâlnit de 
aproape. Hatonn a spus că au încercat să comunice cu grupul lui Don, dar 
studenții nu au înțeles că semnalele pe care le primesc erau de la 
extratereștri. Don Elkins a considerat că acest eveniment a anulat validitatea 
științifică a experimentului, dar a început să producă rezultate. După 
această vizită toată lumea din grup a învățat să channel, cu excepția Carlei, 
ea preferând meditația tăcută. 

După această întâlnire traiectoriile Carlei și a lui Don i-au purtat pentru 
un timp pe căi diferite, dar în cele din urmă s-au reunit și oficial au început 
împreună o misiune comună de cercetare și căutare în 1968. Doi ani mai 
târziu vor forma Compania L/L, schimbându-i numele în L/L Research în 
1976. În 1974 - doisprezece ani după ce Carla a participat la primul 
experiment de channeling - Don i-a cerut Carlei să preia serviciul de 



INTRODUCERE  19 

channeling. Nu întâmplător în același an Don Elkins a început să păstreze 
(de fapt să nu arunce sau să recicleze) înregistrările ședințelor de channeling. 
Mesajele au făcut un salt calitativ mulțumită aptitudinii Carlei în 
channeling, cuplată cu perfecționările pe care ea le-a făcut protocolului 
rudimentar de channeling creat inițial de Don. Între aceste perfecționări, 
Carla a dezvoltat procedura crucială de reglare a instrumentului și de 
channeling a contactului, care a devenit emblema stilului de channeling 
pentru L/L Research. 

În 1978, Jim McCarty locuia izolat într-o cabină de bușteni pe care a 
construit-o pe cei 132 de acri ai proprietății sale în pădurea din centrul 
statului Kentucky. Într-o seară, în timp ce asculta radioul la postul WKQQ 
difuzat din Lexington, Kentucky, el a auzit un interviu pe tema OZN-
urilor cu Don Elkins și Carla L. Rueckert. Fascinat, Jim a dorit să îi 
întâlnească. Un an mai târziu, dorința sa a devenit realitate când a fost 
prezentat lui Don și Carlei de către niște prieteni comuni. După ce a 
condus la Louisville în fiecare duminică seara, timp de un an pentru a 
participa la meditațiile lor de channeling, Don și Carla l-au invitat pe Jim 
să se alăture lor pentru a-i ajutați cu cercetarea. Jim s-a mutat la reședința 
lor în 23 decembrie 1980. 

Douăzeci și trei de zile mai târziu, la 15 ianuarie 1981, în timp ce Carla 
preda unui student channeling, o voce a vorbit prin Carla și a spus: „Eu sunt 
Ra”. Înainte de această sesiune, channeling-ul Carlei a fost făcut în mod 
conștient, dar când a fost instrument pentru Ra ea a fost complet 
inconștientă. Într-un fel care nu a fost niciodată înțeles pe deplin de Don, 
Carla sau Jim, ea își părăsea corpul pentru contactul cu Ra. Ra era apoi 
capabil de la distanță să opereze mecanic coardele vocale ale Carlei pentru 
a produce răspunsuri la întrebările lui Don. Pentru fiecare din cele 105 
sesiuni care au urmat, Carla devenea inconștientă fără să știe mesajul pe 
care îl comunica. Doar la sesiunea 23 a început Don să prezinte Carlei 
transcrierile cuvintelor lui Ra. Don nu le împărtășise Carlei mai înainte 
pentru a păstra viabilitatea științifică a contactului. 

Contactul Ra a fost un salt cuantic înainte atât de important, în 
profunzimea informației și amploarea viziunii, încât Don, Carla și Jim s-au 
dedicat complet acestui contact pentru următorii trei ani și două luni. 
Pentru a citi mai detaliat despre evenimentele care au dus la contactul cu 
Ra, consultați seria de resurse. 
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Conversația cu Ra 
Conversația cu Ra a constat din întrebări și răspunsuri. Ra considerau că 
acest format proteja cel mai bine încălcarea Liberului Arbitru al persoanelor 
din grup. Ra au descris contactul lor drept „bandă îngustă” ceea ce însemna 
câteva lucruri:  

• în primul rând cerea concentrare și disciplină considerabile pentru a 
se menține contactul;  

• în al doilea rând calitatea informațiilor aveau o precizie și o adâncime 
mult mai mari decât era disponibilă prin channeling conștient;  

• în al treilea rând Ra și-au dorit să se concentreze în principal pe 
filozofie și principii spirituale veșnice, care însemna evitarea 
informațiilor trecătoare care nu aveau valoare de durată. 

Ra i-au ales, pentru comunicare, pe Don, Carla și Jim pentru că, Don și 
Carla practicau și perfecționau procesul de channeling de ani de zile. Dar 
mai important Ra i-au ales pentru că grupul avea o armonie desăvârșită. O 
mare importanță a avut puritatea absolută a Carlei, dorința și dăruirea ei 
totală de a fi în slujba Unicului Infinitului Creator prin comunicare și mai 
ales prin channeling. Acești factori au susținut contactul Ra într-o manieră 
stabilă care a produs în cele din urmă 106 sesiuni care explorează Legea lui 
Unu. 

Pregătirile pentru contactul cu Ra începeau în seara de dinaintea zilei când 
urma să fie ținută sesiunea. Don, Carla și Jim trebuiau să mediteze 
împreună iar apoi să treacă peste sesiunea anterioară, formulând noi 
întrebări pe care să le adreseze celor din Ra. S-a descoperit că transferurile 
de energie sexuală prelungeau sesiunile cu Ra prin creșterea energiilor vitale 
ale Carlei, astfel Carla și Jim care aveau deja o relație intimă, dedicau acest 
transfer Unicului Creator și contactului Ra. În dimineața ședinței, Don, 
Carla și Jim luau un mic dejun ușor iar apoi Jim oferea Carlei un masaj 
pentru a elimina durerea de artrită care apărea datorită nemișcării de 
aproximativ o oră. 

Între micul dejun și ședință, ei meditau împreună în camera de zi iar în 
timpul meditației Don primea adesea o întrebare sau două pentru a le pune 
celor din Ra. Se retrăgeau apoi în camera contactului și o aranjau pe Carla 
pe patul din mijlocul camerei. Jim pregătea cele trei casetofoane pentru a 
asigura o înregistrare reușită. Don măsura ceea ce Ra numea „accesorii” – 
Biblia, cădelnița, potirul de apă și lumânarea – pentru a fi sigur că se găseau 
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într-o poziție optimă, așezate fiind după instrucțiunile celor din Ra. (Aceste 
obiecte au fost alese de Ra datorită semnificației lor personale pentru Carla, 
întrucât serveau altarului bisericii ei și împodobeau altarul în fiecare 
duminică. Au fost o mare sursă de confort pentru ea în timp ce își părăsea 
corpul.) 

Ra a oferit grupului un ritual de protecție numit Cercul lui Unu în care 
Don și Jim umblau în jurul Carlei în timp ce repetau cuvintele care 
reflectau dorința lor de a fi de serviciu altora. Apoi Don se așeza pe scaun 
și revizuia întrebările pentru Ra, iar Jim se așeza pe scaun și începea să 
mediteze pe toată durata sesiunii. El vizualiza lumina trecând prin centrele 
energetice ale Carlei din creștetul capul până la tălpile picioarelor. La un 
minut sau două după completarea Cercul lui Unu, Ra începea sesiunea. 

Pe parcursul celor trei ani de contact cu Ra, Don a adresat peste 2.600 
întrebări celor din Ra. Răspunsurile lor i-au permis să îmbine piesele de 
puzzle de care avea nevoie pentru a răspunde celor mai urgente întrebări. 

Cel care Caută, Caută Unitatea 
Ra spune că fiecare dintre noi este un căutător al adevărului. Pe măsură ce 
ne consolidăm voința de a căuta adevărul și credința noastră că vom găsi 
dragoste, în noi înșine și în lumea din jurul nostru, vom găsi de asemenea 
adevărata noastră natură, care este un alt fel de a spune că vom găsi Unicul 
Infinitul Creator. După cum a spus Ra: 

Cel care caută, caută Unitatea. Această Unitate este căutată, după cum am 
spus, de către sinele echilibrat și împăcat cu sine, conștient atât de 
imperfecțiunile sale aparente, cât și de perfecțiunea sa absolută. Odihnind 
în această conștientizare echilibrată, entitatea deschide sinele către 
universul existent. Energia luminii tuturor lucrurilor poate apoi fi atrasă 
de această căutare intensă și oriunde căutarea interioară întâlnește prana 
cosmică, are loc Unitatea. 

În timpul ședințelor noastre de channeling, Confederația aproape 
întotdeauna prefațează sesiunea sfătuind pe cei care caută să examineze 
mesajele primite cu atenție, și apoi să folosească propriul discernământ 
pentru a determina ce este util și adevărat pentru sine, și să lase restul în 
urmă. Repetăm și noi acest sfat cititorilor acestei cărți, încurajând pe cei 
care au citit cuvintele lui Ra să se apropie de ele cu minte deschisă, dar și 
cu discernământ. Am folosit cuvântul „adevăr” mai sus, dar vă amintim că 
adevărul pe care îl căutăm este personal și aparține fiecăruia; nici un mesaj, 
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filozofie sau altă combinație de cuvinte, nu poate egala sau înlocui ceea ce 
suntem. 

Fiți binecuvântați în călătoria voastră de căutare a Unicului Infinitului 
Creator, în sine, în prieteni și familie, și în lumea din jurul vostru. 

  

  

 



 

NOTA CITITORULUI 
Când Don, Carla și eu am avut aceste ședințe cu Ra, la începutul anilor 
'80, știam că trăim cele mai frumoase zile din viața noastră. Știam că această 
lucrare era motivul principal pentru care ne aflam pe acest Pământ. Cu greu 
am crezut norocul de a avea de-a face cu entități extraterestre care vorbeau 
atât de elocvent, atât de precis și atât de profund despre natura creației, 
despre cum evoluăm cu toții prin ea, despre sensul vieții și despre cum 
iubirea, lumina și unitatea sunt elementele de bază ale tuturor lucrurilor. 
Pur și simplu, Ra vorbea limba inimilor noastre și a sufletelor noastre iar 
noi vibram în armonie cu tot ce avea de spus. 

De-a lungul anilor am constatat că există o mică comunitate de căutători ai 
adevărului, care de asemenea au aceeași puternică vibrație față de informația 
lui Ra. Dacă sunteți unul dintre acești oameni, fiți bineveniți în familia 
noastră. Chiar dacă nu ne vom întâlni niciodată, este bine să știm că sunteți 
aici. În serviciul Unicul Infinitul Creator suntem întotdeauna împreună, 
indiferent de aparența realităților noastre fizice. Deci vă trimitem dragostea 
și lumina noastră și vă rugăm să împărtășiți iubirea și lumina voastră celor 
pe care îi veți întâlni, în toate experiențele din viața prezentă și cele viitoare. 
Jim McCarty 
 



 

SESIUNEA 1 
IANUARIE 15,  1981  

1.0 R A  Sunt Ra. Nu am vorbit prin acest instrument, până acum. A trebuit să 
așteptăm până când a fost calibrat precis, deoarece noi transmitem o 
vibrație în bandă îngustă. Vă salutăm în iubirea și lumina Infinitului 
Creator. 

V-am studiat grupul. Suntem interesați de grupul vostru, deoarece aveți 
nevoie de o diversificare a experiențelor de channeling, care să vă ofere o 
metodă mai avansată de abordare a studiului iluziei corpului, minții și 
spiritului, studiu pe care îl numiți „Căutarea adevărului”. Sperăm să vă 
oferim o perspectivă, întrucâtva diferită, de interpretare a informației, care 
este mereu și pentru totdeauna aceeași.  

Confederația Planetelor în Serviciul Infinitului Creator are doar un mesaj 
important. Prieteni, precum deja știți, mesajul este: Toate lucrurile, toată 
existența, toată creația sunt parte a unui Unic Gând Inițial.  

Dacă vom reuși, vom testa fiecare canal de comunicare. Recepția 
fasciculului nostru este, întrucâtva, o performanță mai avansată decât 
canalele de vibrații mai largi, deschise de alți membrii ai Confederației, 
pentru munca la nivel de începător, sau la nivel intermediar.  

Haideți să considerăm gândul pentru un moment. Ce înseamnă prieteni să 
gândești? Ați gândit azi vreun gând? Ce gânduri ați gândit azi? Ce gânduri 
au fost azi parte din Gândul Originar? În câte din gândurile voastre a 
sălășluit creația? V-ați gândit vreun moment la iubire? Ați făcut azi vreo 
faptă bună, gratuită? 

Voi, toți, sunteți parte dintr-un gând. Nu existați într-un univers material. 
Dansați într-o sală de bal, în care materia nu există. Sunteți gânduri care 
dansează. Vă mișcați trupurile, mințile și spiritele pe traiectorii, întrucâtva, 
excentrice, deoarece încă nu ați înțeles că aparțineți Gândului Originar.  

Ne vom muta, în acest moment, la instrumentul numit Don. Sunt Ra.  

[Două minute pauză] 

[Din nou Vocea Carlei] Sunt Ra. Sunt din nou în acest instrument. Suntem 
aproape de a iniția contactul cu Don, dar avem dificultăți cu trecerea peste 
o anumită tensiune mentală și lipsă de concentrare, care este întrucâtva 
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caracteristică acestui canal de comunicare. Vom descrie tipul de vibrație 
care este transmis. Instrumentul ne va simți intrând câmpul energetic într-
un unghi ascuțit la partea din spate a vârfului capului, într-o zonă îngustă, 
cu intensitate mare. Nu putem oferi nici o condiționare energetică, datorită 
propriei noastre limitări în transmisie. Prin urmare, dacă instrumentul 
poate simți, în special, acest efect el poate exprima gândurile noastre în 
timp ce vin spre el. Vom încerca din nou instrumentul Don. Sunt Ra. 

[Nouăzeci de secunde pauză] 

[Din nou Vocea Carlei] Acest instrument, numit Carla, rezistă contactului 
nostru. Însă o asigurăm că suntem satisfăcuți cu calitatea contactului, 
deoarece contactul cu cel numit Don nu este preferabil la acest moment, 
celui cu instrumentul numit Carla. Prin urmare, vom trece la cel numit 
Leonard. Din nou avertizăm instrumentul că este o comunicare de bandă 
îngustă, care este simțită ca o vibrație intrând în aura personală. Vom 
transfera acum contactul. Sunt Ra. 

[Nouăzeci de secunde pauză] 

[Din nou Vocea Carlei] Sunt Ra. Vă salutăm încă odată în iubirea și lumina 
Infinitului Creator. Vă rugăm să fiți răbdători, deoarece noi suntem un 
canal care este greu de recepționat. S-ar putea însă ca noi să adăugăm extra 
dimensiuni înțelegerii voastre.  

La acest moment vom vorbi, cu drag, despre orice subiect pe care entitățile 
din cameră doresc să îl abordeze. 

1.1 I N T E R V I E V A T O R  Se pare că membrii Confederației au rol specific. Este acest 
lucru adevărat și în cazul vostru? Dacă da, care este acest rol? 

R A  Sunt Ra. Începem comunicarea. Noi aveam de asemenea rolul nostru. 
Nu suntem cei din densitatea Iubirii [densitatea a patra], sau cei din 
densitatea Luminii [densitatea a cincea]. Noi suntem cei din Legea lui Unu. 
În vibrația noastră polaritățile dispar, complicațiile sunt simplificate și 
paradoxurile sunt rezolvate. Noi suntem unul. Aceasta este natura și 
menirea noastră. 

Noi avem vechime pe planeta voastră, și, cu succes variabil, am servit 
pământenilor în transmiterea Legii lui Unu, a Unității și a Singularității. 
Noi am trăit pe Pământ. Am trăit între pământeni. Nu multe din entitățile 
Confederației au făcut acest lucru. Ulterior am realizat că nu este util să 
locuim între pământeni.  
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Însă am simțit marea responsabilitate de a rămâne cu voi, cu scopul de a 
înlătura neadevărurile care au fost atribuite Legii lui Unu. Vom continua 
în această direcție până când ciclul vostru se va termina. Dacă nu vom reuși 
în acest ciclu atunci, vom continua în următorul. Noi suntem în afara 
timpului și de aceea putem fi cu voi în orice timp al vostru. 

Fratele meu, v-am oferit destulă informație din care să extrageți scopul 
nostru? 

1.2 I N T E R V I E V A T O R  Ați oferit. Mulțumesc. 

R A  Apreciem vibrația voastră. Aveți vreo altă nelămurire? 

1.3 I N T E R V I E V A T O R  Am auzit de numele „Ra” în conexiune cu Egiptenii. 
Sunteți voi legați, în vreun fel, de acel Ra? 

R A  Sunt Ra. Da suntem aceeași. Putem clarifica? 

1.4 I N T E R V I E V A T O R  Vă rog. 

R A  Ce nu înțelegeți? 

1.5 I N T E R V I E V A T O R  Ați putea da mai multe detalii despre rolul vostru, legat de 
Egipteni? 

R A  Sunt Ra. Identitatea vibrației Ra este identitatea noastră. Noi, ca grup, 
sau ceea ce ați putea numi complex de memorie socială, am luat contact cu 
rasa de tip planetar pe care o numiți Egipteni. Alții din densitatea noastră 
au stabilit contact, în același timp, în America de Sud, și așa numitele „orașe 
dispărute” au fost încercările lor de a contribui la transmiterea Legii lui 
Unu. 

Noi am comunicat cu cineva care a auzit și înțeles, și a fost în poziția de a 
decreta Legea lui Unu. Însă preoții și oamenii acelei epoci au deformat 
repede mesajul nostru, răpindu-i compasiunea, care este parte din însăși 
natura Unității. Din moment ce Unitatea conține totul nu poate detesta 
nimic. 

Când nu am mai dispus de canale de comunicare corespunzătoare, prin 
care să putem transmite Legea lui Unu, ne-am retras din poziția ipocrită, 
în care am permis să fim puși. Apoi alte mituri, alte înțelesuri, având de a 
face mai mult cu polaritatea și lucruri aparținând complexului vostru 
vibratoriu, au luat în stăpânire, din nou, complexul social egiptean. Este 
informația primită suficientă sau doriți mai multe detalii? 
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1.6 I N T E R V I E V A T O R  [Audio Neclar] 

R A  Există o altă nelămurire? 

1.7 I N T E R V I E V A T O R  [Întrebarea a fost pierdută deoarece Don era situat prea 
departe de casetofonul care înregistra conversația] 

R A  Sunt Ra. Consideră, te rog, că universul este infinit. Acest lucru trebuie 
încă să fie confirmat sau negat, dar putem să vă asigurăm că nu există sfârșit 
al sinelui vostru, înțelegerii voastre, cunoașterii sau percepției voastre despre 
creație. 

Cel care este infinit, nu poate fi mai mulți, deoarece mulțimea este un 
concept finit. Pentru a avea infinit trebuie să definești acel infinit ca unic; 
altfel termenul nu are nici un sens sau înțeles. Într-un Creator Infinit există 
doar Unitate. Voi ați cunoscut exemple simple de unitate. Ați văzut prisma 
care revelează toate culorile izvorând din lumina soarelui. Acesta este un 
exemplu simplu de unitate.  

De fapt nu există bine și rău. Nu există polaritate. La un moment dat în 
dansul vostru, în care, vă amuzați distorsionându-vă complexul 
minte/corp/spirit, toate vor fi reconciliate. Această distorsionare nu este 
necesară. Este alegerea fiecăruia, ca alternativă la înțelegerea unității 
complete de gândire care leagă toate lucrurile.  

Nu vorbim aici despre entități sau lucruri întrucâtva similare sau 
asemănătoare. Sunteți fiecare lucru, fiecare ființă, fiecare emoție, fiecare 
eveniment, fiecare situație. Sunteți Unitatea. Sunteți infinitul. Sunteți 
iubire/lumină și lumină/iubire. Sunteți. Aceasta este Legea lui Unu. 

Putem descrie această lege cu mai multe detalii? 

1.8 I N T E R V I E V A T O R  [Audio Neclar] 

R A  Aveți o altă nelămurire? 

1.9 I N T E R V I E V A T O R  Puteți da informații despre schimbările planetare care 
urmează? 

R A  Sunt Ra. Înainte de a vorbi, am preferat să așteptăm până când 
instrumentul recâștigă starea potrivită de concentrare profundă.  

Schimbările care urmează pe planetă sunt triviale. Noi nu suntem 
îngrijorați din cauza condițiilor care aduc recolta.  
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1.10 I N T E R V I E V A T O R  Altă întrebare. Este posibil să producem vreo accelerare a 
înțelegerii în alte entități, sau a eforturilor pe care entitatea le face pentru 
accelerarea înțelegerii individuale? Cu alte cuvinte, dacă un individ încearcă 
să lucreze ca și catalizator pentru a mări conștiința planetară, nu trebuie el 
să facă nimic altceva decât să acționeze asupra sinelui propriu, sau este 
posibil [audio neclar]? 

R A  Sunt Ra. Vom răspunde la această întrebare în două părți, fiecare parte 
fiind de importanță egală. 

În primul rând trebuie să înțelegeți că noi nu putem distinge între sine și 
alți-sine. Noi considerăm că nu există separare între eforturile de creștere a 
conștientizării, pe care voi o înțelegeți ca personalitate, și ceea ce înțelegeți 
ca altă-personalitate. Prin urmare, a învăța este același lucru cu a preda afară 
de cazul când nu predai ceea ce înveți; în care caz, voi/ei ați ajutat puțin, 
sau deloc. Înțelegerea acestui fapt ar trebui chibzuită bine de complexul 
minte/corp/spirit propriu, deoarece joacă un rol important în ceea ce trăiți 
în acest moment.  

În a doua parte a răspunsului vom explica înțelegerea noastră, așa limitată 
cum este. Conștiința individualizată de grup este o stare în care se 
împărtășește înțelegerea cu alte complexe minte/corp/spirit care pot fi 
ajutate de complexele minte/corp/spirit, individuale sau de grup. Prin 
urmare vă vorbim și acceptăm atât posibilele neînțelegeri ale noastre, cât și 
pe ale voastre, privitoare la enunțarea legilor creației, în special Legea lui 
Unu. 

Nu suntem disponibili multora dintre pământeni deoarece aceasta nu este 
o metodă de comunicare, sau tip de filozofie, care să fie ușor de înțeles. Însă 
chiar ființa noastră este, sperăm, un exemplu viu, atât a necesității, cât și a 
lipsei de speranță cu care se confruntă încercările de a preda.  

Fiecare în acest grup se străduie să folosească, să digere și să diversifice 
informația pe care o transmitem nedistorsionată, prin complexul 
minte/corp/spirit al acestui instrument. Cei câțiva pe care îi veți ilumina 
prin împărtășirea acestei informații sunt un motiv care justifică orice efort 
de a preda. Când ești de ajutor unuia, ești de ajutor tuturor.  

Prin urmare, afirmăm că învățarea/predarea sau predarea/învățarea este 
sigura activitate care merită, într-adevăr, făcută. Nimic nu demonstrează 
Gândului Originar mai bine decât predarea/învățarea, exceptând poate 
chiar existența voastră. Dar sunt multe neînțelegerile care provin din 
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lucrurile neexplicate, nearticulate sau din ființa ascunsă în mister. În cursul 
procesului de învățare este, prin urmare, util să discerneți și să găsiți drumul 
printre distorsiunile minții/corpului/spiritului pământenilor. Nu putem 
vorbi de un curaj mai mare decât dorința voastră de a servi.  

Doriți să dăm alte explicații pe marginea acestui subiect? 

1.11 I N T E R V I E V A T O R  Veți fi disponibili pentru comunicare? Vă putem chema în 
viitor? 

R A  Sunt Ra. Avem un contact bun prin acest instrument datorită 
experiențelor ei recente cu starea de transă. Ea va fi capabilă să comunice 
gândurile noastre în viitor. Vă sfătuim însă să evitați perturbarea 
momentană a canalului de comunicație, și apoi să aveți grijă cu procedura 
necesară ajutării instrumentul la reintrarea în complex minte/corp/spirit pe 
care ea l-a ales pentru experiența vieții în acest timp/spațiu. Știți cum să 
hrăniți acest instrument? 

1.12 I N T E R V I E V A T O R  Nu. Puteți explica? 

R A  Sunt Ra. Sugerăm la început o scurtă perioadă de tăcere. 

Apoi sugerăm repetarea numelui instrumentului. Repetați acest nume al 
instrumentului până primiți răspuns. 

Apoi așezați-vă mâinile în regiunea gâtului ei pentru un timp scurt, astfel 
încât instrumentul să își reîncarce bateriile, care nu sunt încărcate prin 
esența acestui câmp energetic la acest moment.  

Și, în sfârșit, oferiți-i un pahar cu apă în care să fie dăruită iubirea tuturor 
celor prezenți. Acest procedeu va reface entitatea deoarece este predispusă 
la o mare sensibilitate față de vibrațiile iubirii, iar apa încărcată cu iubire îi 
va oferi un mare confort.  

Acum înțelegeți? 

1.13 I N T E R V I E V A T O R  Nu în întregime. 

R A  Sunt Ra. Găsim în mintea ta vibrația „Alrac”1. Această vibrație a ta este 
cea care conține cea mai multă iubire. Alții numesc această entitate „Carla”. 

                                                             
1  Numele Carla rostit de la coadă, nume folosit cu afecțiune de Don in relația sa 

cu Carla. 



30 CONTACTUL RA: ÎNVAȚATURILE LEGII LUI UNU 

Încărcarea apei cu iubire este făcută de cei prezenți prin plasarea mâinilor 
deasupra paharului și vizualizarea puterii iubirii intrând în apă. Acest fapt 
va încărca apa, acest mediu foarte efectiv, cu acele vibrații.  

Instrumentul este destul de obosit la acest moment. Însă inima ei este 
predispusă astfel încât continuă să rămână deschisă spre noi, fiind pregătită 
pentru comunicare. Acesta este motivul pentru care am folosit timp/spațiul 
disponibil, explicându-vă cum poate fi ameliorată oboseala.  

Acest instrument nu trebuie atins înainte de a răspunde chemării numelui 
ei. Nu dorim să depășim capacitatea energiei fizice a instrumentului. Este 
în scădere. Prin urmare trebuie să părăsim instrumentul. 

Vă las în glorie, pace și unitate. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și 
pacea Unicului Creator. Sunt Ra. 



 

SESIUNEA 2 
IANUARIE 20,  1981  

2.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Sunt cu 
complexul minte/corp/spirit care s-a oferit pentru a fi canal de comunicare. 
Începem comunicarea. 

Folosirea întrebărilor este recomandabilă datorită inerentelor distorsiuni 
mentale specifice acestui timp/spațiu. Prin urmare, vă garantăm că pentru 
complexul nostru de memorie socială există o metodă de comunicare 
preferată cu cei câțiva care sunt capabili să își sincronizeze distorsiunile cu 
ale noastre, și această metodă este aceea de a răspunde întrebărilor lor. 
Suntem confortabili cu acest format. Hai să începem. 

2.1 I N T E R V I E V A T O R  Cred că există destui oameni care ar înțelege ce spuneți și 
ar fi interesați în această informație, pentru ca noi să publicăm o carte care 
să conțină aceste sesiuni. Mă întreb dacă ați fi de acord cu acest lucru? Dacă 
sunteți de acord cu ideea, cred că ar fi binevenită o introducere informativă 
legată de Ra. 

R A  Sunt Ra. Motivul pentru care am contactat acest grup este posibilitatea 
comunicării, unu la unu, cu un nivel de neînțelegere acceptabil, care să nu 
influențeze înțelesul fundamental al ideilor. Sunt puțini cei care vor 
înțelege, fără deformări majore, ceea ce transmitem prin acest complex 
minte/corp/spirit.  

Dacă doriți să împărtășiți mesajele noastre altora, credem că trebuie să vă 
reglați și cristalizați modelele proprii de vibrație în cadrul experienței pe 
care o numiți viață. Dacă cineva este iluminat nu sunt oare toți iluminați? 
Prin urmare, noi suntem de acord să vorbim din orice motiv pe care îl 
considerați util. A preda/învăța este unul dintre cele mai fundamentale 
aspecte ale Legii lui Unu. 

2.2 I N T E R V I E V A T O R  Ați putea spune ceva despre istoria voastră, perioada 
timpurie din iluzie, posibil încarnarea voastră pe această planetă de care ați 
vorbit mai înainte, și contactele cu rase mai vechi pe această planetă? Atunci 
vom avea informație cu care să începem scrierea cărții. 

R A  Sunt Ra. Înțelegem că mintea/corpul complexului tău determină 
metoda adecvată de creare a instrumentului de predat/învățat.  
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Suntem conștienți că veți găsi încarnarea noastră de interes. Am așteptat o 
a doua întrebare pentru a remarca că un timp/spațiu de câteva mii de ani 
creează un tip de interes greșit. Prin urmare, dând acest tip de informație, 
cerem să nu se pună accentul pe experiențele noastre în timp/spațiul vostru. 
Predat/învățatul de care suntem responsabili este mai degrabă filozofic 
decât istoric. Acum vom continua cu cererea voastră, care este inofensivă 
dacă este folosită din perspectivă corectă.  

Noi suntem cei din Confederație care, acum 11.000 de ani pământeni, am 
luat contact direct cu civilizațiile voastre planetare, care erau la acel moment 
apropiate spiritual de creația Unicului Creator. Am fost naivi crezând că 
putem preda/învăța prin contact direct și că Liberul Arbitru al 
individualității și personalității nu este în primejdie să fie disturbat, 
deoarece acele civilizații erau deja aliniate strâns cu acceptarea totală a 
conștiinței unice. 

Noi am venit și am fost bine primiți de pământenii pe care am dorit să îi 
servim. Am încercat să îi ajutăm pe căi tehnice care aveau de-a face cu 
vindecarea problemelor complexelor minte/corp/spirit prin folosirea 
cristalului potrivit pentru acel tip de problemă, amplasat într-o construcție 
materială de proporții corespunzătoare în timp/spațiu. Astfel au fost create 
piramidele. 

Am înțeles ulterior că tehnologia noastră era rezervată, în majoritate, celor 
care aveau mintea/corpul orientate spre putere. Acest lucru nu a fost în 
intenția Legii lui Unu. I-am părăsit pe pământeni. Grupul care lucra cu cei 
din America de Sud nu a abandonat atât de ușor. Ei s-au reîntors. Noi nu 
am mai revenit. Cu toate acestea, nu am părăsit niciodată vibrația voastră, 
datorită responsabilității pe care o purtăm în legătură cu schimbarea în 
conștiință pe care am cauzat-o la început, care apoi s-a accentuat în direcții 
neavând legătură cu Legea lui Unu. Am încercat să intrăm în contact cu 
conducătorii teritoriului unde am venit prima dată, numit Egipt, sau cu 
anumite regiuni ale Pământul Sfânt.  

În a Optsprezecea Dinastie din Egipt, cum este cunoscută în arhivele 
voastre, am reușit să stabilim contactul cu faraonul. El era tânăr, avea 
puțină experiență de viață în plan pământean, și a fost ceea ce acest 
instrument [Instrumentul se referă la Carla] ar numi un Rătăcitor. Prin 
urmare, acest complex minte/corp/spirit a înțeles mesajul nostru, și a reușit 
să își sincronizeze vibrațiile cu ale noastre.  
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Această entitate tânără a fost numită în onoarea unui zeu prosper, pe care 
acest complex minte/corp/spirit al instrumentului [Instrumentul se referă la 
Carla] l-ar numi „Amun”. Entitatea a decis că această silabă adăugată în 
numele1 propriu în onoarea unuia dintre zeii acelei epoci nu este 
acceptabilă. Prin urmare el și-a schimbat numele cu acela care onora 
soarele. Acest sunet numit „Aten” a fost apropiat realității noastre, din 
punct de vedere a înțelegerii naturii complexului minte/corp/spirit. Cu 
toate acestea, faraonul nu a fost total aliniat cu predat/învățatul intenționat 
de Ra pe durata transmisiei. Entitatea Akhenaten a fost convinsă că vibrația 
Unității este vibrația spirituală adevărată, și prin urmare a decretat Legea 
lui Unu. 

Însă credința acestei entități a fost acceptată de foarte puțini. Preoții lui 
doar mimau serviciul fără dorința spirituală de a căuta. Oamenii de rând 
au continuat în credințele lor vechi. Când faraonul a încetat să existe în 
această densitate, credințele polarizate în zeii numeroși au redevenit 
populare și au continuat în acest fel până când Muhammad i-a îndrumat 
pe acei oameni către o credință a relațiilor minte/corp/spirit mai ușor de 
înțeles.  

Sunteți interesați în mai multe detalii la acest moment? 

2.3 I N T E R V I E V A T O R  Suntem foarte interesați în întreaga poveste, și de 
asemenea interesați să discutăm foarte în detaliu Legea lui Unu. Voi pune 
câteva întrebări care ar putea fi direct legate de Legea lui Unu. Înainte de a 
fi distribuit pământenilor, cred însă că acest material trebuie analizat în 
detaliu pentru a fi prezentat în formă optimă ca metodă de 
predare/învățare.  

Ați vorbit de vindecarea cu cristale. Un lucru care doresc să îl menționez 
este că atunci când instrumentul obosește dorim să întrerupem 
comunicarea, și să o reîncepem în altă zi, după ce instrumentul se reface. 
Dacă instrumentul este în formă bună în acest moment aș dori să avem o 
scurtă discuție despre vindecarea cu cristale pe care ați menționat-o. 

R A  Sunt Ra. Principiul vindecării cu cristale este bazat pe înțelegerea naturii 
ierarhice a structurii acestei iluzii în care este plasat corpul fizic. Există 

                                                             
1  Nota Traducătorului: Pe cuprinsul celor 106 sesiuni de channeling Ra a folosit 

expresia „complex vibratoriu sonor” pentru a se referi la cuvinte sau nume 
specifice. Pentru a simplifica textul în această traducere expresia originară a 
fost înlocuită cu cuvintele „cuvântul” sau „numele” depinzând de context. 
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cristale care acționează asupra energiilor care intră în corpul spiritual; sunt 
cristale care acționează asupra deformărilor spiritului și minții; există 
cristale care balansează distorsiunile între minte și corp. Toate acest cristale 
vindecătoare sunt încărcate din surse energetice purificate. Fără relativa 
cristalizare a vindecătorului care lucrează cu acel cristal, cristalul nu va fi 
încărcat corespunzător. 

Un alt aspect important este aliniamentul corespunzător al vindecătorului 
cu câmpurile energetice ale planetei Pământ și cu fluxurile holistice sau 
cosmice care pătrund în aura planetară, în așa fel încât formele (piramidală, 
sau orice altă formă care amplifică aceste fluxuri) de proporție corectă și 
amplasamentul corect în interiorul acelor forme, să fie de ajutor în 
echilibrarea energetică.   

Să enumerăm cristale care pot fi folosite ar fi extenuant pentru acest 
instrument, dar puteți întreba despre acest subiect într-o altă sesiune. 
Partea delicată a alegerii cristalului potrivit este foarte importantă. Adevărul 
este că o structură cristalină, cum este diamantul sau rubinul, poate fi 
folosită de către o sursă energetică purificată în aproape orice aplicație, după 
ce cristalul este încărcat cu iubirea/lumina Unității.  

Acest lucru însă cere inițiere și nu au fost niciodată prea numeroși cei care 
au perseverat suficient pentru a trece prin încercările grele cauzate de 
inițiere.  

Putem oferi altă informație despre acest subiect sau despre oricare altul? 

2.4 I N T E R V I E V A T O R  Ați menționat că piramidele au fost rezultatul acestui 
proces. Ați putea detalia puțin răspunsul următoarei întrebări: Ați fost voi, 
cei care au construit piramidele și care a fost scopul construirii lor? 

R A  Sunt Ra. Piramidele mai mari au fost construite prin abilitatea noastră 
de a folosi forțele Unității. Pietrele sunt vii. Acest lucru nu a fost înțeles de 
complexele minte/corp/spirit ale civilizației voastre.  

Piramidele au avut două scopuri: 

În primul rând, au avut scopul de a asigura un loc corespunzător, din punct 
de vedere al orientării spațiale, pentru cei ce doreau să fie surse purificate 
sau inițiate ale Legii lui Unu. 

În al doilea rând, am dorit să ghidăm îndeaproape dezvoltarea inițiaților 
care încercau să ajute vindecarea pământenilor și a planetei. Piramidă după 
piramidă, (fiecare încărcată de inițiați folosind cristale) au fost proiectate să 
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echilibreze energiile Creației Unice, penetrând aura planetei, și multele 
distorsiuni planetare cauzate, în principal, de pământeni. Prin acest efort 
am reușit continuarea muncii începute de frații noștri din Confederație, 
care au construit alte structuri purtătoare de cristal, închizând astfel cercul 
de echilibrare creat de acestea pe suprafața pământului. 

Acest instrument începe să piardă energie. Vă rugăm să mai adresați o 
singură întrebare înainte de a termina comunicarea pentru acest 
timp/spațiu. 

2.5 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica (inițial a existat o piatră în partea de vârf 
a piramidei) din ce a fost făcută acea piatră și cum ați mișcat pietrele grele 
pentru construirea piramidei? Ce tehnică a fost folosită pentru construcție? 

R A  Sunt Ra. Vă rog repetați această întrebare în sesiunea viitoare. 

Dacă aveți o întrebare legată de folosirea corectă a acestui complex 
minte/corp/spirit apreciem dacă o puneți acum. 

2.6 I N T E R V I E V A T O R  Considerați că am pus întrebările pe care le-am avut 
pregătite. Nu mai am nimic pregătit pentru acum. Care este modul de 
utilizare corect al acestui instrument? Ce am putea face pentru a optimiza 
abilitatea ei, confortul, recuperarea, etc? 

R A  Sunt Ra. Ne pare bine că ați pus această întrebare, deoarece noi credem 
că nu avem dreptul/datoria de a împărtăși percepțiile noastre despre un 
subiect, cu excepția filozofiei, fără a primi o întrebare directă. Însă acest 
complex minte/corp/spirit nu este folosit corect și de aceea se confruntă cu 
probleme fizice, de tip oboseală, care nu ar trebui să existe.  

Vibrațiile pot fi purificate de o simplă execuție a Cercului lui Unu și de 
rostirea următorului dialog în timpul execuției cercului:   

Întrebare: Ce este legea? 

Răspuns: Legea lui Unu. 

Întrebare De ce suntem aici? 

Răspuns: Căutăm Legea lui Unu. 

Întrebare: De ce căutăm Ra? 

Răspuns: Ra este un mesager umil al Legii lui Unu. 

Împreună: Să ne bucurăm atunci și să purificăm acest loc în Legea lui 
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Unu. Nu vom permite formelor-gând să pătrundă în cercul pe care l-
am parcurs în jurul instrumentului pentru Legea lui Unu. 

La terminarea dialogului instrumentul ar trebui să fie în transă. Alinierea 
optimă a corpului ei este cu capul îndreptat douăzeci de grade nord-nord-
est. Aceasta este direcția din care izvorăsc noile fluxuri de iubire/lumină, 
care sunt mai puțin deformate, și, de aceea, acest instrument va găsi confort 
în această poziționare. Acest instrument este sensibil, ceea ce înseamnă că 
distorsiunile, care intră în complexul minte/corp/spirit, pot proveni din 
oricare din simțurile ei. De aceea este recomandat să faceți următoarele: 

Plasați la capul entității un potir cu apă virgină. 

La centru cartea cea mai strâns aliniată cu distorsiunile mentale ale entității, 
care ar fi Biblia pe care ea o atinge cel mai frecvent, care este de asemenea 
cel mai strâns aliniată cu Legea lui Unu. 

De partea cealaltă a Bibliei o mică cantitate de tămâie într-o cădelniță 
virgină. 

La partea depărtată a cărții o lumânare albă; cartea care simbolizează 
Unitatea trebuie deschisă la Evanghelia lui Ioan, capitolul întâi.  

Instrumentul va fi întărit de îmbrăcarea unei robe albe. Instrumentul 
trebuie să fie acoperit și întins, cu ochii de asemenea acoperiți. 

Credem că deși acesta este o activitate/împrejurare ce pare nelegată de 
experiența predat/învățatului, aceste clarificări despre tehnica transei vor 
calma grijile unora, legate de starea instrumentului, deoarece vor observa o 
reducere a simptomelor de oboseală ale instrumentului. Mai adăugăm doar 
că, dacă aceste sesiuni de predat/învățat se desfășoară când soarele nu 
luminează camera, este mai bine să stabilim contactul cu instrumentul 
înainte de a fi necesară lumina artificială.  

Sunt Ra. Vă lăsăm în gloria și pacea Unicului Creator. Bucurați-vă, în 
iubirea/lumina și puterea Unicului Creator. Vă lăsăm în bucurie. Adonai.



 

SESIUNEA 3 
IANUARIE 21,  1981  

3.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

3.1 I N T E R V I E V A T O R  Prima întrebare este dacă am executat corect ritualul de 
început al comunicării? 

R A  Sunt Ra. Accesoriile necesare balansării instrumentul trebuie plasate la 
capul entității, pentru efectul de balansare maxim și distorsiune minimă. 
Partea de început de intonare a motivului sesiunii este destul de bună, 
deoarece cei care o rostesc doresc să fie de ajutor. Dar emfaza mentală a 
intonării nu a fost potrivită acestei lucrări. 

Mai presus de toate, vă avertizăm că celor care nu doresc serviciul altora nu 
le este permis să participe la ritualul de început, pentru a nu împrumuta 
distorsiunile complexului lor minte/corp/spirit sesiunii, deoarece nu vom 
putea sincroniza distorsiunile noastre cu cele ale instrumentului. 

3.2 I N T E R V I E V A T O R  Pot muta Biblia, lumânarea și tămâia în acest moment? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru ar fi de preferat. 

[După mutarea accesoriilor] 

3.3 I N T E R V I E V A T O R  Este această poziție potrivită? 

R A  Sunt Ra. Te rog corectează unghiul cădelniței astfel încât să fie douăzeci 
de grade nord-nord-est. 

[După corectarea poziției] 

3.4 I N T E R V I E V A T O R  Este bine așa? 

R A  Sunt Ra. Te rog verifică la ochi pentru a face o corecție precisă. Vom 
explica procesul prin care acest lucru devine important pentru balansarea 
distorsiunilor. 

Tămâia acționează ca energizant al corpului fizic al instrumentului, 
semnificând umanitatea. Este prin urmare necesar ca fumul produs să vină 
din direcția în care instrumentul știe că este plasată Biblia. Acest fum este 
echilibrat de lumânarea aprinsă, care semnifică iubirea/lumina și 
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lumina/iubirea și prin urmare oferă distorsiunilor mentale și emoționale un 
semn al paradisului și păcii pe care instrumentul le caută. Prin urmare, 
energizat de sus până jos, instrumentul se echilibrează și nu obosește.  

Apreciem preocuparea voastră deoarece va permite ca predatul/învățatul să 
se desfășoare mai ușor. 

3.5 I N T E R V I E V A T O R  Par acum corect aliniate? 

R A  Sunt Ra. Le consider aliniate în limite acceptabile. 

3.6 I N T E R V I E V A T O R  Sesiunea trecută am avut două întrebări pe care le-am 
amânat pentru sesiunea aceasta: una având de a face cu piatra de la vârful 
Marii Piramide din Giza; cealaltă cu metoda prin care ați mutat pietrele 
grele pentru construcție. Știu că aceste întrebări sunt neimportante pentru 
Legea lui Unu, dar am crezut și mă puteți corecta dacă greșesc, că această 
informație va oferi o introducere mai ușoară cititorului acestui material. 
Suntem foarte recunoscători pentru acest contact și vom accepta sugestii 
despre cum ar trebui să abordăm această activitate. Aceasta este doar părerea 
mea. 

R A  Sunt Ra. Nu vom sugera seria de întrebări potrivită. Acesta este 
privilegiul vostru ca agenți independenți ai Legii lui Unu, care au învățat și 
înțeles că noi din acest complex de memorie socială nu putem discerne 
eficient distorsiunile sociale ale complexelor minte/corp/spirit de pe 
Pământ. Dorim acum să îndeplinim onoarea/responsabilitatea de a 
preda/învăța prin răspunsul la aceste întrebări. Acest răspuns va fi doar la 
nivel general, deoarece nu putem evalua profunzimea deformărilor care 
infectează pământenii. 

Prima întrebare prin urmare este despre piatra de la vârful piramidei. 
Repetăm lipsa de importanță a acestei informații.  

Așa numita Mare Piramidă a avut două pietre de vârf. Una a fost proiectată 
de noi și a fost alcătuită din bucăți mai mici de material numit granit, care 
au fost îmbinate cu grijă. Bucățile au fost aranjate pentru proprietățile 
cristaline, și pentru curgerea necesară a aerului prin ceea ce numiți hornuri 
de ventilare. 

La momentul când noi deja părăsisem densitatea voastră, piatra de vârf 
creată de noi a fost înlocuită cu o alta mai prețioasă. A fost construită în 
parte dintr-un material numit aur. Acest fapt nu a schimbat în nici un fel 
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proprietățile piramidei. Schimbarea a fost cauzată de dorința câtorva de a 
restrânge folosirea structurii doar la elita regală. 

Doriți să adresați alte întrebări în legătură cu acest subiect? 

3.7 I N T E R V I E V A T O R  Ce ai dorit să spui prin termenul horn? Care a fost scopul 
lui? 

R A  Sunt Ra. Există o curgere de aer care, deși redusă, împrospătează toată 
structura. Această piatră a fost proiectată cu tuburi de ventilație, cum le-ar 
numi instrumentul, situate astfel încât să producă o împrospătare a aerului 
fără a cauza perturbări sau curenți de aer. 

3.8 I N T E R V I E V A T O R  Cum au fost mișcate blocurile de piatră? 

R A  Sunt Ra. Trebuie să vă imaginați activitatea în mediul în care se 
desfășoară. Energia este, deși finită, destul de mare, comparată fiind cu 
înțelegerea pământenilor. Acest fapt este bine cunoscut pământenilor dar 
ignorat. 

Această energie este inteligentă. Este ierarhică. Întocmai cum complexul 
minte/corp/spirit este parte a unei ierarhi de vehicule (corpuri), și prin 
urmare reține forma, câmpul și inteligența fiecărui corp (vehicul) inteligent 
și balansat pe măsură ce urcă în ierarhie, la fel face fiecare atom al unei 
asemenea pietre. 

Cu această conexiune făcută se poate da o comandă. Această inteligență a 
pietrei veșnice comunică vehiculului fizic, și acea separare și deplasare care 
este dorită este astfel îndeplinită prin mutarea câmpului energetic al rocii 
din finit în infinit.  

Astfel, ceea ce este cerut este îndeplinit datorită cooperării înțelegerii 
infinite a Creatorului locuind în roca vie. Acesta este mecanismul prin care 
sunt îndeplinite multe lucruri care nu sunt supuse mijloacelor voastre 
actuale de analiză fizică a acțiunii la distanță. 

3.9 I N T E R V I E V A T O R  Acest lucru îmi amintește de o afirmație care sună cam așa: 
Dacă ai destulă credință poți spune unui munte să miște și el se va mișca. 
Presupun că spuneți cam același lucru și că dacă sunteți complet conștienți 
de Legea lui Unu atunci sunteți capabili să faceți aceste lucruri. Este 
adevărat? 
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R A  Sunt Ra. Cuvântul „credință” este poate una din diferențele 
fundamentale între cei ce sunt angajați pe calea infinită și cei ce sunt pe cale 
finită a demonstrării/înțelegerii. 

Este foarte corectă înțelegerea ta despre echivalența credinței și inteligenței 
infinite; însă unul este un termen spiritual celălalt este poate mai potrivit 
cadrului conceptual a celor care caută cu aparatul de măsură și creionul. 

3.10 I N T E R V I E V A T O R  Atunci pentru un individ total informat despre Legea lui 
Unu, care trăiește și este Legea lui Unu, asemenea lucruri, precum 
construirea piramidelor prin efortul mental direct, sunt ceva obișnuit. Este 
acesta lucrul pe care trebuie să îl înțeleg? Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este incorect, deoarece există o distincție însemnată între 
puterea individuală, obținută prin Legea lui Unu, și puterea combinată, 
obținută prin Legea lui Unu de complexele minte/corp/spirit dintr-o 
societate. 

În primul caz, doar un individ purificat de orice defect poate mișca 
muntele. În cazul înțelegerii în grup a Unității, fiecare individ poate avea 
un număr acceptabil de defecte și totuși mintea grupului poate mișca 
muntele. 

Procesul normal este trecerea de la înțelegerea pe care o căutați voi acum, 
la dimensiunea înțelegerii guvernată de Legile Iubirii, care mai departe 
caută Legile Luminii. Cei care vibrează în acord cu Legile Luminii, caută 
Legea lui Unu. Cei care vibrează în acord cu Legea lui Unu, caută Legea 
Eternității. 

Noi nu putem spune ce este dincolo de dizolvarea sinelui unificat în 
totalitate, deoarece, în continuare, căutăm calea spre totalitate și încă 
suntem Ra. Prin urmare calea noastră continuă. 

3.11 I N T E R V I E V A T O R  Atunci a fost piramida construită de acțiunea combinată a 
mai multora din Ra? 

R A  Sunt Ra. Piramidele gândite/construite de noi au fost construite din 
forme-gând create de complexul nostru de memorie socială. 

3.12 I N T E R V I E V A T O R  Atunci piatra a fost creată cu puterea gândului, și nu adusă 
de altundeva. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Am construit Marea Piramidă din „piatră veșnică”. Celelalte 
piramide au fost construite cu piatră adusă din alte locuri. 
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3.13 I N T E R V I E V A T O R  Ce este „piatra veșnică”? 

R A  Sunt Ra. Dacă înțelegeți conceptul formelor-gând, realizați că ele induc 
neregularități de câmp energetic mai mici, în piatra pe care o creează (prin 
conversia de la gând la energia finită și apoi la materializare), decât 
neregularitățile câmpurilor energetice caracteristice materialelor deja 
existente pe planetă, cum ar fi piatra disponibilă în acea zonă. 

Putem răspunde într-o altă formă? 

3.14 I N T E R V I E V A T O R  Această întrebare este oarecum trivială, dar mă întrebam, 
în cazul acesta, de ce a fost construită piramida din multe blocuri, în loc să 
fie creată dintr-o singură bucată? 

R A  Sunt Ra. Există o lege, care are de-a face cu, credem noi, unul dintre 
cele mai importante principii fundamentale ale Legii lui Unu. Aceasta este 
Legea Confuziei. Voi ați numit-o Legea Liberului Arbitru.  

Noi am dorit să producem o mașină de vindecare, sau o formă 
proporțională timp/spațiu care să fie atât de eficace pe cât posibil. Însă nu 
am dorit să permitem misterului să fie penetrat de pământeni, în așa fel 
încât noi să ajungem venerați ca fiind constructorii unei piramide 
miraculoase. Prin urmare piramida a trebuit să pară construită nu gândită. 

3.15 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz spui că piramidele, în special Marea Piramidă, 
sunt la bază mașini de vindecare, și de asemenea ai vorbit despre ele ca fiind 
loc de inițiere. Sunt aceste două idei parte a aceluiași concept? 

R A  Sunt Ra. Ele sunt parte ale aceluiași complex de oferire/împărtășire a 
iubirii/luminii. Pentru folosirea proprietăților de vindecare a fost important 
să avem un canal pur și dedicat, pentru ca iubirea/lumina Infinitului 
Creator să treacă prin el. Prin urmare metoda inițierii a fost necesară 
pregătirii minții, corpului și spiritului entității, care urma să devină 
vindecător, pentru serviciul în slujba Creatorului. Amândouă aspectele sunt 
necesare. 

3.16 I N T E R V I E V A T O R  Este forma piramidei o funcție cheie în procesul inițierii? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este o întrebare mare. Credem că ar fi bine să o 
reevaluați și să o adresați din nou într-o sesiune viitoare deoarece 
considerăm acest punct important. 

Pentru început, există două funcții principale ale piramidei legate de 
procesul de inițiere. Una are de a face cu corpul. Înainte de a fi inițiat 
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corpul, trebuie inițiată mintea. Acesta este punctul la care cei mai mulți 
adepți ai ciclului vostru prezent încep să se confrunte cu distorsiuni în 
complexul minte/corp/spirit. 

Când caracterul sau personalitatea, care este adevărata identitate a minții, 
este deformată, atunci corpul trebuie cunoscut foarte în detaliu. Prin 
urmare diferitele funcții ale corpului trebuie înțelese și controlate cu 
detașare. Primul scop al piramidei este acela de a izola, pentru a lipsi 
entitatea de simțurile senzoriale, astfel încât corpul ei, într-un fel, să pară 
mort astfel încât o nouă viață să poată începe. 

Sugerăm la acest moment întrebările scurte și o încheiere rapidă a sesiunii. 
Aveți întrebări la acest timp/spațiu? 

3.17 I N T E R V I E V A T O R  Singura întrebare este dacă am făcut ceva greșit sau dacă 
putem face ceva pentru a îmbunătăți confortul instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Scanăm instrumentul. 

Instrumentul a fost ajutat mult de măsurile luate. Sugerăm doar mai multă 
atenție la zona gâtului, care pare predispusă spre slăbiciune/tărie. Mai mult 
suport în acea regiune a corpului ar putea ajuta instrumentul. 

3.18 I N T E R V I E V A T O R  Ar trebui ea să bea apă din potir după ce o încărcăm, sau 
ar trebui să folosim un pahar de apă diferit? 

R A  Sunt Ra. Potirul și doar potirul este benefic, deoarece apa virgină trăind 
în potir acceptă, reține și răspunde vibraților iubirii activate de ființele 
voastre. 

Sunt Ra. Voi lăsa acum grupul bucurând-se în puterea și pacea Unicului 
Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 4 
IANUARIE 22,  1981  

4.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

4.1 I N T E R V I E V A T O R  La sfârșitul sesiunii precedente am adresat o întrebare care 
a necesitat un răspuns prea lung. Se referea la forma piramidei și relația ei 
cu inițierea. Este acesta un moment oportun pentru a pune din nou această 
întrebare? 

R A  Sunt Ra. Da este un timp/spațiu oportun pentru a repeta întrebarea. 

4.2 I N T E R V I E V A T O R  Are forma piramidei efect asupra inițierii? 

R A  Sunt Ra. În timp ce începem răspunsul la întrebarea sesiunii trecute, 
voi ați înregistrat deja în memoria individuală prima funcție a formei de 
piramidă, având de-a face cu inițierea complexului corp. Inițierea spiritului 
a fost proiectată cu mai mare grijă, deoarece este legată de proporțiile 
timp/spațiu la care entitatea, care urmează să fie inițiată, se găsește pe sine. 

Dacă vizualizați fața așa numitei forme piramidale, și mental împărțiți acest 
triunghi în patru triunghiuri egale, veți observa că intersecția triunghiului 
care este la nivelul de jos al fiecăreia din cele patru laturi, formează un 
diamant într-un plan orizontal. Mijlocul acestui plan este locul precis unde 
se intersectează energiile izvorând din dimensiunile infinite și diferitele 
câmpuri energetice împletite ale complexul minte/corp/spirit  

Prin urmare, am proiectat forma astfel încât cel care urmează să fie inițiat 
să poată percepe, la început mental, iar apoi să devină portal către 
Inteligența Infinită. Acesta a fost al doilea motiv pentru proiectarea acestei 
forme specifice. 
Doriți mai multe detalii, de orice fel, la această întrebare? 

4.3 I N T E R V I E V A T O R  Dacă înțeleg bine, inițierea urma să fie pe linia de centru a 
piramidei, dar la o altitudine deasupra bazei precum definită de intersecția 
celor patru triunghiuri, făcute prin împărțirea fiecărei fețe în patru 
triunghiuri. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 
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4.4 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că la acest punct există o focalizare de energie de 
tip extra-dimensional. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Poți să o numești și așa, însă nu este întru-totul corect 
deoarece nu există extra dimensiuni. Am prefera folosirea termenului 
multidimensional. 

4.5 I N T E R V I E V A T O R  Este mărimea piramidei o funcție în eficacitatea inițierii? 

R A  Sunt Ra. Fiecare piramidă, în funcție de mărime, are punctul propriu 
de captare a Inteligenței Infinite. Prin urmare, o piramidă mică care poate 
fi așezată sub corp sau deasupra corpului, va avea efecte specifice și variate, 
depinzând de amplasamentul corpului în raport cu punctul de intrare al 
Inteligenței Infinite. 

Pentru scopul inițierii, mărimea piramidei trebuia să fie impozantă, astfel 
încât punctul de intrare al Inteligenței Infinite multidimensionale să poată 
străbate și umple complet pe cel inițiat, întregul corp fiind așezat în zona 
de focalizare. Mai mult, pentru scopul vindecării era necesar ca atât inițiatul 
cât și cel vindecat să poată fi amplasați împreună în punctul de focalizare. 

4.6 I N T E R V I E V A T O R  Este marea piramidă din Giza încă funcțională, sau nu mai 
lucrează în prezent? 

R A  Sunt Ra. Acea piramidă, ca multe alte structuri piramidale, este 
asemenea unui pian dezacordat. Dezacordul irită pe cei sensibili. Datorită 
mutării punctelor din care este emisă energia în raport cu poziția piramidei, 
doar foarte puțină din această energie este încă captată. Această mutare 
energetică este cauzată atât de mutarea câmpului electromagnetic al 
planetei Pământ, cât și de complexele vibratorii dezacordate ale celor care 
au folosit locul de inițiere și vindecare în scopuri lipsite de compasiune. 

4.7 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi posibil să construim o piramidă azi cu materialele pe 
care le avem la dispoziție, să o aliniem corect și să o folosim? 

R A  Sunt Ra. Este foarte posibil să construiți o structură piramidală. 
Materialul folosit nu este important, doar proporțiile timp/spațiu contează. 
Însă folosirea structurii pentru inițiere și vindecare depinde în totalitate de 
disciplina interioară a celor care efectuează munca. 

4.8 I N T E R V I E V A T O R  Atunci întrebarea este dacă există indivizi încarnați pe 
planetă în prezent, care ar avea disciplina interioară necesară, ca folosind 
instrucțiunile voastre să construiască o piramidă și apoi să o folosească 



SESIUNEA 4 45 

pentru inițiere? Este cineva pe planetă, în prezent, care să aibă această 
capacitatea, sau nu există o asemenea persoană? 

R A  Sunt Ra. Există oameni care sunt capabili să facă acest lucru, la acest 
moment, pe planetă. Însă noi dorim să subliniem încă o dată că timpul 
piramidelor a trecut. Este într-adevăr o structură veșnică. Însă energia 
izvorând în univers a fost, la momentul la care am încercat să ajutăm această 
planetă, cea care cerea un anumit grad de puritate. În timp ce locul de unde 
izvorăște energia s-a deplasat în raport cu planeta, toate lucrurile au evoluat, 
iar înțelegerea purității, a crescut devenind mai luminoasă. Prin urmare, 
există între pământeni indivizi a căror puritate este deja unită cu Inteligența 
Infinită. Prin urmare, vindecătorul/vindecatul poate acționa fără a mai fi 
nevoie de structură. 
Doriți alte detalii despre un anume subiect? 

4.9 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil să ne instruiți în tehnicile de vindecare, dacă 
putem găsi asemenea indivizi cu abilități native? 

R A  Sunt Ra. Este posibil. Trebuie să clarificăm că multe sisteme de 
predat/învățat a tehnicilor vindecător/vindecat sunt bune, considerând 
diversitatea complexelor minte/corp/spirit. Imaginați-vă relativa simplitate 
a minții umane în ciclul evolutiv anterior, în comparație cu mai puțin 
distorsionatele, dar adesea prea complicatele puncte de vedere și procese de 
gândire/spirit ale unor complexe minte/corp/spirit din prezent, după 
multele încarnări. 

De asemenea înțelegeți existența celor care au ales să servească, și și-au 
mutat complexele minte/corp/spirit dintr-o dimensiune în alta, aducând 
cu ei, uneori într-o formă complet latentă, multe talente și cunoștințe care 
se potrivesc foarte bine proceselor vindecător/vindecat. 

4.10 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori foarte mult să continuăm investigarea 
posibilităților procesului de vindecare. Sunt însă pierdut și nu știu unde să 
încep. Ați putea spune care ar fi primul pas? 

R A  Sunt Ra. Nu pot să îți sugerez ce întrebări să adresezi. Analizează 
informația întrucâtva complexă pe care ai primit-o, astfel identificând 
câteva posibile direcții pentru a pune întrebările. Există o singură formă de 
sănătate în mediul vostru polarizat, dar există câteva tipuri de complexe 
minte/corp/spirit, diferind semnificativ unele de altele. Fiecare tip de 
complex trebuie să urmeze învățat/predatul propriu în legătură cu acest 
subiect. 
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4.11 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că primul pas ar fi găsirea unui individ cu talentul 
de a vindeca adus în această încarnare. Este această presupunere corectă? 

R A  Sunt Ra. Este corectă. 

4.12 I N T E R V I E V A T O R   Odată ce am selectat un individ pentru a face vindecarea, 
va fi util să primim instrucțiuni din partea voastră. Este acest lucru posibil? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru este posibil din punctul de vedere al informației 
verbale. 

4.13 I N T E R V I E V A T O R   Atunci presupun că individul selectat va trebui să fie cineva 
care este foarte mult în armonie cu Legea lui Unu. Totuși el s-ar putea să 
nu aibă înțelegerea intelectuală a acestui lucru, el ar trebui să trăiască Legea 
lui Unu. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este și corect și incorect. Partea corectă s-ar referi la cineva 
asemeni celui care adresează întrebările, care are înclinare spre vindecare. 

Partea incorectă, care trebuie remarcată, este capacitatea de vindecare a 
celor a căror activități în iluzia spațiu/timpului vostru nu reflectă Legea lui 
Unu, dar ale căror abilități au găsit drumul spre Inteligența Infinită, 
indiferent de planul de existență în care această îndemânare există. 

4.14 I N T E R V I E V A T O R  [Adresându-se lui Jim] Jim ai înțeles? [Adresându-se lui Ra] 
Sunt puțin confuz. Am înțeles parțial, dar nu sunt sigur că am înțeles total. 
Ai putea reformula această frază? 

R A  Sunt Ra. Pot să reformulez acest lucru în multe feluri, considerând 
multele cuvinte cunoscute de instrument. Voi încerca o explicație mai 
scurtă, de data aceasta. 

Sunt două tipuri a celor care pot vindeca: cei asemeni ție, care având 
predispoziția înnăscută spre oferirea cunoștințelor Legii lui Unu ar putea 
vindeca dar nu o fac, și cei care au aceeași știință, dar nu arată o 
predispoziție conștientă semnificativă spre Legea lui Unu în minte, corp 
sau spirit, dar cu toate acestea au deschis un canal de comunicare pentru 
această abilitate. 

Ideea este că există indivizi care, fără pregătirea necesară, totuși vindecă. 

În continuare este interesant de remarcat că cei a căror mod de viață nu 
egalează munca pe care o fac, ar putea avea dificultăți în absorbirea energiei 
Inteligenței Infinite, dezechilibrându-se și cauzând lipsă de armonie în sine 
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și în cei vindecați. Acest lucru îi poate determina să înceteze activitățile de 
vindecare. Prin urmare, cei din primul tip, cei ce caută să servească și sunt 
doritori să se pregătească în gândire, cuvânt și faptă, sunt cei ce vor fi 
capabili să mențină confortabil inclinația spre serviciu în slujba vindecării. 

4.15 I N T E R V I E V A T O R  Atunci este posibil să ne pregătiți pentru practicarea 
vindecării? 

R A  Sunt Ra. Este posibil. 

4.16 I N T E R V I E V A T O R  Ne veți pregăti? 

R A  Sunt Ra. Da. 

4.17 I N T E R V I E V A T O R  Nu am idee cât de mult va dura sau dacă veți putea spune 
ceva despre acest lucru. Este posibil să ne faceți un rezumat al programului 
de pregătire necesar? Nu știu ce întrebări să formulez în acest moment. Am 
adresat această întrebare în speranța că are sens. 

R A  Sunt Ra. Evaluăm cererea ta de a primi informație, deoarece, cum ai 
remarcat, există un număr semnificativ de cuvinte care pot fi folosite pentru 
a pregăti vindecătorul. 

Un rezumat ar fi un mod potrivit de a începe, deoarece ați putea înțelege 
ce se cere. 

În primul rând mintea trebuie să se cunoască pe sine. Aceasta este poate cea 
mai dificilă partea a activității de vindecare. Dacă mintea se cunoaște pe 
sine, atunci cel mai important aspect al activității de vindecare este împlinit, 
deoarece conștiința este microcosmosul Legii lui Unu.  

A doua parte are de a face cu disciplinarea corpului. În emisiile energetice 
care ajung pe planetă la acest moment, aceste cunoștințe și discipline au de 
a face cu echilibrarea între iubire și înțelepciune, în folosirea corpului în 
funcțiile naturale. 

A treia parte este cea spirituală, și în această parte sunt conectate primele 
două discipline, prin dobândirea contactului cu Inteligența Infinită. 

4.18 I N T E R V I E V A T O R  Cred că știu cum să realizez primul pas, sau cel puțin cred 
că am idee despre cum să îl realizez. Ai putea elabora realizarea pașilor? Nu 
sunt familiar cu ultimii doi pași. 

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți corpul. Imaginează-ți aspectele mai dense ale 
corpului. Începe de la cea mai în profunzime cunoaștere a fluxurilor 



48 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

energetice, care rotindu-se, cauzează energizarea corpului. Înțelege că toate 
funcțiile naturale ale corpului au toate aspectele de la dens la pur și pot fi 
sfințite. Aceasta este o scurtă explicație a celui de al doilea pas. 

Ca să înțelegi pasul al treilea, imaginează-ți funcția unui magnet. Magnetul 
are doi poli. Unul orientat în sus, celălalt orientat în jos. Funcția spiritului 
este să integreze dorința ascendentă a energiei minte/corp și curgerea 
descendentă a Inteligenței Infinite. Aceasta este o scurtă explicație a pasului 
trei. 

4.19 I N T E R V I E V A T O R  Necesită această pregătire lucruri specifice, instrucțiuni 
specifice și exerciții? 

R A  Sunt Ra. Deoarece nu suntem încarnați între pământeni, putem să vă 
ghidăm și să încercăm să specificăm exerciții, dar nu vă putem arăta. Acesta 
este un handicap. Însă ar trebui într-adevăr să existe exerciții destul de 
specifice ale minții, corpului și spiritului pe durata procesului de 
predat/învățat pe care îl oferim. 

Trebuie să repetăm încă o dată, că vindecarea nu este decât o consecință a 
Legii lui Unu. Pentru a dobândi o înțelegere nedeformată a acestei legi nu 
este necesar să vindeci sau să te manifești în vreun fel, ci doar să practici 
conceptele pe care le înveți.  

Vă rugăm să adresați o întrebare sau două înainte de finalul acestei sesiuni. 

4.20 I N T E R V I E V A T O R  Obiectivul meu este în primul rând să aprofundez 
înțelegerea Legii lui Unu, și pentru acest scop, ar fi foarte de ajutor să învăț 
tehnici de vindecare. Sunt conștient de reținerea voastră legată de Liberul 
Arbitru. Ați putea sugestiona... am uitat că nu puteți face sugestii, de aceea 
voi întreba dacă puteți enunța Legea lui Unu și legea vindecării? 

R A  Sunt Ra. Legea lui Unu, dincolo de limitarea numelui, poate fi 
aproximată afirmând că toate lucrurile sunt parte din Unitate, că nu există 
polaritate, nu există bine sau rău, nu există lipsă de armonie, ci există doar 
identitate. Totul este unitate, și unitatea este iubire/lumină, lumină/iubire, 
unitatea este Infinitul Creator. 

Una din consecințele de bază a Legii lui Unu este aceea de vindecare. 
Vindecarea se produce când Legea lui Unu, care sune că nu există lipsă de 
armonie, nici imperfecțiune, se revelează, profund, in sinele complexului 
minte/corp/spirit. Totalitatea este completă și este perfectă. Prin urmare, 
Inteligența Infinită sincronizează iluzia corpului, minții sau spiritului cu 
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Legea lui Unu în acel complex minte/corp/spirit. Vindecătorul acționează 
ca energizator sau catalizator pentru acest proces complet individual.  

Un aspect care poate fi de interes este acela că vindecătorul care dorește să 
învețe, trebuie să își asume responsabilitatea pentru denaturarea înțelegerii 
întrebării/răspunsului, și prin urmare a vindecării. Aceasta este o 
onoare/datorie la care trebuie cugetat în deplinătatea Liberului Arbitru, 
înainte de a aborda o asemenea activitate. 

4.21 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că vom continua mâine. 

R A  Sunt Ra. Presupunerea ta este corectă, dacă nu crezi că este necesară o 
ultimă întrebare. Energizarea instrumentul este optimă pentru o sesiune de 
lungimea aceasta. 

4.22 I N T E R V I E V A T O R  O întrebare scurtă. Este acest instrument capabil să 
conducă două sau trei sesiuni într-o zi, sau este mai bine să ne limităm la 
una? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este capabil să conducă două sesiuni de 
comunicare pe zi. Însă ea trebuie îndemnată să mențină complexul corp 
puternic prin hrănirea corespunzătoare, care trebuie să depășească 
cantitatea de alimente pe care instrumentul o consumă în mod obișnuit, 
datorită solicitării cauzate de acest tip de activitate.  

În continuare activitățile instrumentului trebuie supravegheate pentru a 
preveni depășirea unui nivel optim, deoarece această activitate este 
echivalentă cu o muncă fizică extrem de obositoare. 

Dacă aceste atenționări sunt respectate, ar fi posibile două sesiuni pe zi. Noi 
nu dorim să epuizăm instrumentul. 

4.23 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc Ra. 

R A  Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicei Infinitei Inteligențe. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unității. Adonai. 



 

SESIUNEA 5 
IANUARIE 23,  1981  

5.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

5.1 F R A G E S T E L L E R  Ultima dată când am comunicat am vorbit despre studiul 
vindecării. Impresia mea, bazată pe ceea ce ne-ați spus în sesiunea trecută, 
este că în primul pas trebuie să purificăm sinele prin anumite metode și 
exerciții. Apoi, pentru a vindeca un pacient, este necesar, ca urmând un 
exemplu și posibil anumite exerciții, să creăm o configurație mentală în 
pacient care să îi permită să se vindece pe sine. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Deși învățătura/înțelegerea ta este în esență corectă, alegerea 
cuvintelor nu este atât de optimă pe cât îți permite vocabularul.  

Calea pe care vindecătorul efectuează activitatea de vindecare, nu este 
urmarea unui exemplu. Activitatea există în sinele vindecătorului. 
Vindecătorul este doar catalizatorul, întocmai cum acest instrument are 
cataliza necesară pentru a oferi canalul de comunicare pentru cuvintele 
noastre, și totuși nu există exemplu sau exercițiu de vreun fel care să ajute 
cu acest tip de activitate. 

Activitatea de vindecare este similară prin faptul că este o formă de 
canalizarea unor distorsiuni ale Inteligenței Infinite. 

5.2 I N T E R V I E V A T O R  Am decis să acceptăm, dacă ne este oferit, onoarea/datoria 
de a învăța/preda procesul vindecării. Voi întreba despre primul pas care 
trebuie îndeplinit pentru a deveni vindecători efectivi. 

R A  Sunt Ra. Vom începe cu prima dintre cele trei lecții/învățături. 

Începem cu lecția/învățătura mentală necesară pentru contactul cu 
Inteligența Infinită. Premiza pentru activitățile mentale este abilitatea de a 
reține constant liniștea sinelui, când este dorit de către sine. Mintea trebuie 
deschisă ca o ușă. Cheia este liniștea.  

În ușă stă o construcție ierarhică, care poate părea distribuită și geometrică, 
deoarece ierarhia este destul de regulată și este legată strâns de relațiile 
interioare. 
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Pentru a înțelege conceptul disciplinei mentale, este necesar studiul sinelui. 
Polaritatea proprie trebuie înțeleasă, integrată în sine și acceptată. Unde în 
minte este găsită răbdare, conștient, trebuie căutată și găsită nerăbdarea 
corespunzătoare, precum și viceversa. Fiecare gând pe care o ființă îl are, va 
avea la rândul lui un contra-gând, sau o antiteză. Disciplinarea minții 
implică mai întâi identificarea în sine atât a lucrurilor acceptate, cât și a 
celor neacceptate, și apoi echilibrarea fiecărei polarizări pozitivă sau 
negativă, cu egalul ei de polaritate opusă. Mintea conține toate lucrurile. 
Prin urmare trebuie descoperită deplinătatea absolută în sine. 

A doua disciplină mentală este acceptarea acestei deplinătății a conștiinței. 
Nu stă în competența unei ființe polarizate în conștiință, să aleagă sau să 
prefere între atributele personale, astfel construind funcții care cauzează 
blocaje și confuzie într-un complex minte deja distorsionat. 

A treia disciplină a minții este repetarea primei discipline, dar de această 
dată orientată spre exterior, spre celelalte entități întâlnite. În fiecare 
entitate există deplinătate. Prin urmare este necesară abilitatea de a înțelege 
fiecare echilibru. Când este găsită răbdare în alt-sine, este responsabilitatea 
sinelui să oglindească în înțelegerea mentală proprie răbdarea/nerăbdarea. 
Când este găsită nerăbdarea în alt sine, este necesar ca sinele să oglindească 
în înțelegerea mentală proprie nerăbdarea/răbdarea. Acesta a fost un 
exemplu simplu. Majoritatea configurațiilor mentale iau în considerare 
multe aspecte, fie a polarităților sinelui, fie a polarităților altor-sine, și toate 
acestea pot și trebuie înțelese ca activități delicate. 

Următorul pas este acceptarea polarităților altor-sine, identic cu al doilea 
pas. 

Aceștia sunt primii patru pași pentru învățarea disciplinei mentale. Al 
cincilea pas implică observarea relațiilor și proporțiilor de distribuire și 
geometrice ale minții proprii, minții altora, minții sociale și minții infinite. 

A doua porțiune de învățat/predat este studierea/înțelegerea complexului 
corp. Este necesară cunoașterea corpului în profunzime. Această 
conștientizare înseamnă folosirea minții pentru examinarea modului în care 
simțămintele, prejudecățile, emoțiile, afectează anumite porțiuni din 
complexul corp. Va fi necesară atât înțelegerea polarităților corpului, cât și 
acceptarea lor. Repetând în manifestarea chimică/fizică munca care a fost 
făcută asupra minții, prin înțelegerea conștiinței. 
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Corpul este o creatură a minții. Are predispoziții proprii. În primul rând, 
prejudecățile biologice trebuie înțelese complet, iar apoi prejudecăților 
opuse trebuie să li se permită expresia completă, pentru a fi înțelese. Atunci 
este realizat procesul de acceptare a corpului ca entitate, atât echilibrată cât 
și polarizată. 

Apoi urmează munca de extindere a acestei înțelegeri asupra corpurilor 
altor-sine. Cel mai simplu exemplu al acestei munci este înțelegerea 
faptului că fiecare bărbat biologic este femeie, și fiecare femeie biologică 
este bărbat. Este un exemplu simplu. Însă, aproape în fiecare caz în care se 
încearcă înțelegerea corpul (sinelui sau a altui-sine), este necesar cel mai 
subtil discernământ pentru a înțelege complet polaritatea complexelor 
implicate. 

La acest moment sugerăm încheierea acestei discuții până sesiunea viitoare 
în care vom devota ceva timp celei de a treia porțiuni importante. 

Mai putem răspunde unei întrebări scurte înainte de a părăsi instrumentul. 

5.3 I N T E R V I E V A T O R  Este instrumentul confortabil? Există lucruri care ar mări 
confortul instrumentului? Asta este tot. 

R A  Sunt Ra. Lumânarea ar putea fi rotită în direcția acelor de ceasornic 
cam 10° în fiecare sesiune pentru a îmbunătăți curgerea energiei spiralate, 
prin mecanismele de recepționare ale ființei. Această configurație, în 
particular, este optimă din celelalte puncte de vedere. Vă cerem ca obiectele 
descrise și folosite să fie centrate geometric și verificate din când în când. 
De asemenea, ele nu ar trebui expuse în spațiu/timpul în care nu se 
efectuează comunicarea.  

Sunt Ra. Lăsăm acest instrument în iubirea și lumina Unicului Infinitului 
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. 
Adonai. 



 

SESIUNEA 6 
IANUARIE,  24 1981  

6.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

6.1 I N T E R V I E V A T O R  Am dori să continuăm materialul de ieri. A trebuit să 
întrerupem înainte [audio neclar]. 

R A  Sunt Ra. Suntem de acord. 

Continuăm cu a treia porțiune de predat/învățat implicată în dezvoltarea 
puterilor de vindecare. 

A treia porțiune este complexul spiritual, care întruchipează câmpurile de 
forță și conștiință. Este partea cel mai puțin deformată a complexului 
minte/corp/spirit. Explorarea și echilibrarea complexului spirit este într-
adevăr cea mai lungă și cea mai subtilă parte a învățării/predării. Am 
considerat mintea ca pe un arbore. Mintea controlează corpul. Cu mintea 
ascuțită, echilibrată și conștientă, și corpul confortabil în prejudecățile și 
deformările care îl echilibrează, instrumentul este gata să înceapă activități 
mai importante. 

Aceasta este munca vântului și focului. Câmpul energetic spiritual este o 
cale sau un portal. Când corpul și mintea sunt receptive și deschise, spiritul 
poate deveni un portal sau canal de comunicare între energia individuală a 
voinței entității, orientată spre exterior și fluxurile orientate spre interior ale 
focului și vântului creativ.  

Abilitatea vindecării, asemeni altor abilități pe care acest instrument le-ar 
numi paranormale, este afectată de deschiderea căii (sau portalului) spre 
Inteligența Infinită. Există mulți în planul vostru care au o deschidere 
întâmplătoare în câmpul energetic spiritual, uneori creată de ingestia unor 
substanțe chimice, cum ar fi ceea pe care instrumentul ar numi-o LSD 
Aceste entități sunt capabile întâmplător, și fără control, să acceseze 
resursele energetice.  

Aceste entități pot să dorească sau nu să fie de serviciu. Scopul deschiderii 
cu grijă și în mod intenționat a acestui canal, este pentru a servi într-o 
manieră sigură și simplă din punctul de vedere al vindecătorului. Pentru 
alții, această muncă ar putea părea miraculoasă. Pentru cel care deschide 
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ușa cu grijă spre Inteligența Infinită, această muncă este normală; este ce 
trebuie să fie. Experiența vieții se transformă întrucâtva și munca 
importantă poate continua.  

Credem că aceste exerciții sunt suficiente pentru început. În viitor, când 
veți simți că ați îndeplinit ceea ce v-ați propus, vom începe să vă ghidăm 
spre o înțelegere mai precisă a acestor funcții și utilizări în experiența 
vindecării. 

6.2 I N T E R V I E V A T O R  Am fost întrebat dacă este posibil pentru Tom Flaherty să 
participe la una din sesiunile de mâine. O cunoașteți pe această entitate 
numită Tom Flaherty? 

R A  Sunt Ra. Acest complex minte/corp/spirit numit Tom Flaherty este 
acceptabil. Vă avertizăm să o instruiți cu grijă pe această entitate despre 
configurația mentală și despre diversele accesorii care trebuie înțelese 
înainte de a participa la sesiune. 

6.3 I N T E R V I E V A T O R  Nu cred că înțeleg tocmai bine ce vrei să spui prin 
„accesorii”. 

R A  Sunt Ra. Mă refeream la obiectele simbolice care declanșează 
predispoziția instrumentului spre iubire/lumină. Plasamentul și acceptarea 
acestor obiecte de către toți cei prezenți este importantă pentru alimentarea 
instrumentului. Prin urmare, accesoriile implicate trebuie descrise, și 
prezența lor explicată cu cuvintele voastre de predare/învățare, deoarece 
aveți atitudinea corespunzătoare pentru rezultatele dorite. 

6.4 I N T E R V I E V A T O R  Va înțelege. Voi fi foarte atent în a-l informa pe Tom 
înainte de sesiune. Mulțumesc mult. 

Mi se pare că este momentul potrivit pentru a include încă puțină 
informație istorică despre voi, poate legată de locul de unde proveniți. 
Unde ați locuit înainte de a începe să vă implicați pe planeta Pământ? Puteți 
spune acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Suntem parte a complexului de memorie socială Ra, un 
complex dintre cele care au călătorit înspre exterior de pe o altă planetă 
interioară a sistemul vostru solar. Influența planetară de origine este cea pe 
care o numiți Venus. Noi suntem o rasă străveche după măsura voastră. 
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Când am fost în a șasea dimensiune1 ființele noastre fizice au fost ceea ce 
voi ați numi aurii. Am fost înalți și întrucâtva delicați. Complexul corp fizic 
avea ceea ce voi numiți piele aurie. 

În această formă fizică de a treia densitate am decis să aterizăm între 
pământeni. Aparența pământenilor la acel timp era foarte diferită de 
aparența noastră. Prin urmare, nu ne-am amestecat cu populația și am fost 
izolați. Prin urmare, vizita noastră a fost relativ scurtă, deoarece ne-am trezit 
în ipocrita poziție de a fi aclamați pentru că eram diferiți de alți-sinele de 
pe Pământ. Acesta a fost timpul în care am construit structurile piramidale 
care vă interesează. 

6.5 I N T E R V I E V A T O R  Cum ați călătorit de la planeta Venus până la această 
planetă? 

R A  Sunt Ra. Am folosit gândul. 

6.6 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi fost posibil să luați un om la acel moment de pe 
Pământ și să îl plasați pe Venus? Ar fi supraviețuit? Au fost condiții la fel 
[audio neclar]? 

R A  Sunt Ra. Condițiile de a treia densitate pe Venus nu ar fi fost propice 
formelor de viață ale pământenilor. Densitățile a cincea și a șasea a sferei 
planetare sunt destul de favorabile creșterii/învățării/predării. 

6.7 I N T E R V I E V A T O R  Cum ați fost capabili să faceți tranziția de pe Venus și, 
presupun, a șasea densitate care ar fi fost invizibilă pe Pământ? A trebuit să 
schimbați densitatea pentru a fi vizibili pe Pământ? 

R A  Sunt Ra. Vă amintiți exercițiul vântului. Dizolvarea în neființă este 
dizolvarea în Unitate, deoarece nu există neființă. Din a șasea densitate noi 
am avut capacitatea de manipulare prin gând a Inteligenței Infinite 
prezente în fiecare particulă de lumină, sau lumină distorsionată, astfel 
încât am fost capabili să creăm o copie a complexului nostru 

                                                             
1  A șasea dimensiune este o referință neclară considerând că Ra menționează în 

întrebarea 8.20 că în a șasea densitate au devenit lumină, iar piramidele au fost 
construite cu aproximativ 11.000 de ani în urmă. Este probabil ca în acest 
paragraf Ra să se refere la ciclul lor de a treia densitate. 
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minte/corp/spirit de a șasea densitate2 care să fie vizibilă în a treia densitate. 
Acest experiment a fost aprobat de Consiliul care păzește această planetă. 

6.8 I N T E R V I E V A T O R  Unde se află Consiliul? 

R A  Sunt Ra. Consiliul se află în octavă, sau a opta dimensiune a planetei 
Saturn, amplasat fiind într-o zonă pe care voi ați înțelege-o în temeni 
tridimensionali ca fiind inelele planetei. 

6.9 I N T E R V I E V A T O R  Există oameni asemeni celor care se găsesc pe Pământ pe o 
altă planetă a sistemului solar? 

R A  Sunt Ra. Dorești să ști acest lucru din prisma spațiu/timpului prezent, 
sau din prisma spațiu/timpului continuum? 

6.10 I N T E R V I E V A T O R  Amândouă? 

R A  Sunt Ra. La un anumit timp/spațiu în ceea ce este trecutul vostru, a 
existat o populație de ființe de a treia densitate pe o planetă care a fost parte 
a sistemului vostru solar. Există diverse nume sub care este cunoscută 
această planetă. Pământenii o numesc Maldek3. Aceste entități și-au distrus 
planeta și au fost forțate să găsească un loc pentru populația lor pe această 
planetă de a treia densitate, care era singura în sistemul solar la acel 
timp/spațiu care era ospitalieră și capabilă să ofere lecțiile necesare pentru a 
le reduce distorsiunile complexului minte/corp/spirit cu privire la Legea lui 
Unu. 

6.11 I N T E R V I E V A T O R  Cum au ajuns ei pe Pământ? 

R A  Sunt Ra. Au ajuns pe Pământ prin procesul de recoltare și au fost 
încarnați prin procesul de încarnare din sferele mai înalte în această 
densitate. 

6.12 I N T E R V I E V A T O R  Cât de demult s-a întâmplat acest lucru în ani Pământeni? 

                                                             
2  Nota Traducătorului: În unele sesiuni, Ra a folosit cuvântul „dimensiune” pentru 

a se referi la o „densitate”. În traducere cuvântul „dimensiune” a fost înlocuit 
cu cuvântul „densitate” in toate cazurile în care Ra a vorbit despre o densitate. 

3  Nota Traducătorului: Maldek care pe Pământ este cunoscută și sub numele 
Phaeton este o planetă care se presupune că a orbitat între orbitele planetei 
Marte și Jupiter unde la acest moment se află centura de asteroizi. Centura de 
asteroizi se presupune că s-a format prin distrugerea planetei Maldek. Ra 
confirmă existența planetei Maldek. 



SESIUNEA 6 57 

R A  Sunt Ra. Am dificultăți să mențin contactul cu acest instrument. 
Trebuie să îi adâncim starea de transă. 

Acest lucru s-a întâmplat cam cu 500.000 de ani Pământeni în urmă. 

6.13 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Atunci este toată populația pe Pământ 
originară de pe Maldek? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este o linie nouă de întrebări care merită un loc al lor. 
Cei care au fost recoltați pe planeta Pământ de pe planeta Maldek s-au 
încarnat în majoritate în interiorul planetei, și nu pe suprafața ei. Populația 
planetei Pământ conține grupuri variate recoltate de pe alte planete de a 
doua densitate și a treia densitate. Nu sunteți toți o singură rasă originară 
din același loc. Experiența pe care o împărtășiți cu toții pe Pământ este 
unică la acest timp/spațiu continuum. 

6.14 I N T E R V I E V A T O R  Cred că este important să înțelegem cum acționează Legea 
lui Unu, în transferul ființelor pe această planetă, și în procesul de recoltare. 

R A  Sunt Ra. Legea lui Unu afirmă simplu că toate lucrurile sunt parte din 
Unitate, că toate ființele sunt parte din Unitate. Există un anumit 
comportament și metodă de gândire, în acord cu înțelegerea și practicarea 
acestei legi. Cei care, terminând un ciclu de experiență, demonstrează 
anumite nivele de înțelegere a modului de gândire și acțiune, vor fi plasați 
prin voința lor în cele mai potrivite vibrații proprii complexelor 
minte/corp/spirit.  

Acest proces este păzit sau supravegheat de cei care îngrijesc ființele. Acești 
gardieni deși sunt foarte apropiați de Legea lui Unu în distorsiunile proprii, 
păstrează totuși dorința de a continua activitatea în serviciul altor-sine. 

Prin urmare, iluzia este creată din Lumină, sau mai corect spus, dar mai 
greu de înțeles, din lumină/iubire. Lumina are grade de intensitate diferite. 
Complexele spirit ale fiecărei entități recoltate se deplasează de-a lungul 
liniei de lumină până când lumina devine prea strălucitoare. La acel 
moment entitatea se oprește. Această entitate poate că abia a atins a treia 
densitate sau poate este foarte aproape de sfârșitul celei de a treia densități. 
Însă, toți cei care se încadrează în această octavă de intensitate, indiferent 
de nivelul de intensitate a luminii/iubirii, experimentează apoi un ciclu 
major în timpul căruia vor exista multe oportunități de descoperire a 
distorsiunilor inerente fiecărei entități, și apoi de a încerca diminuarea lor. 
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6.15 I N T E R V I E V A T O R  Care este lungimea, în ani tereștri, a unuia din aceste 
cicluri? 

R A  Sunt Ra. Un ciclu major este aproximativ 25.000 de mii de anii tereștri. 
Există trei cicluri de această lungime în timpul cărora cei ce progresează 
suficient sunt recoltați. La sfârșitul a trei cicluri majore, între aproximativ 
75.000 – 76.000 de mii de ani, toți sunt recoltați indiferent de progresul 
lor, deoarece în acea perioadă planeta însăși a progresat prin partea utilă a 
acelei dimensiuni, și încetează să fie utilă pentru vibrațiile de nivele mai 
joase ale celei de a treia densități. 

6.16 I N T E R V I E V A T O R  Care este poziția acestei planete din punct de vedere al 
progresului în ciclu la acest moment? 

R A  Sunt Ra. Planeta este în acest moment în a patra densitate de vibrație. 
Materia planetei este foarte confuză datorită complexelor de memorie 
socială integrate în conștiința ei. Planeta nu a făcut o tranziție ușoară la 
vibrațiile de a patra densitate care o cheamă. Prin urmare, va fi adusă la 
vibrațiile de a patra densitate puțin forțat. 

6.17 I N T E R V I E V A T O R  Este această inconveniență iminentă, în următorii câțiva 
ani? 

R A  Sunt Ra. Această inconveniență sau lipsă de armonie a început cu câțiva 
ani în urmă. Va continua neabătută pentru o perioadă de aproximativ 30 
de ani tereștri. 

6.18 I N T E R V I E V A T O R  După acești 30 de ani presupun că Pământul va fi o 
planetă de a patra dimensiune sau densitate. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

6.19 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil să estimați ce procentaj din populația prezentă 
va locui pe planeta de a patra densitate? 

R A  Sunt Ra. Recoltarea nu se întâmplă încă, și prin urmare estimarea nu 
are rost. 

6.20 I N T E R V I E V A T O R  Faptul că ne aflăm în perioadă de tranziție este motivul 
pentru care ați făcut această informație disponibilă pentru populație? 

R A  Sunt Ra. Am locuit între pământeni. Ne aducem aminte. Ne aducem 
aminte durerea lor. Am văzut multă durere între pământeni. Am căutat un 
instrument cu parametri complexului minte/corp/spirit corespunzători și 



SESIUNEA 6 59 

înțelegerea complexelor minte/corp/spirit din grupul de suport de 
asemenea corespunzătoare, pentru ca această informație să fie acceptată cu 
deformări minime, și cu dorință maximă de a servi pentru câțiva ani 
tereștri.  

Răspunsul pe scurt este: Da recoltarea este motivul. Cu toate acestea dorim 
să știți că, în numele amintirilor noastre de pe Pământ, vă mulțumim. 

6.21 I N T E R V I E V A T O R  Despre navele în formă de disc, pe care le numim OZN, 
s-a spus că este posibil să vină de pe planeta Venus. Au fost unele din aceste 
nave ale voastre? 

R A  Sunt Ra. Noi am folosit cristale pentru multe scopuri. Nava de care 
vorbești nu a fost folosită de noi în spațiu/timpul memoriei recente. Însă 
am folosit cristale și nave în formă de clopot în trecutul iluziei voastre. 

6.22 I N T E R V I E V A T O R  Cu cați ani în urmă ați folosit nave în formă de clopot 
pentru a ajunge pe Pământ? 

R A  Sunt Ra. Am vizitat pământul cu 18.000 de ani tereștri în urmă dar nu 
am aterizat; am venit din nou cu 11.000 de ani tereștri în urmă, și atunci 
am aterizat. 

6.23 I N T E R V I E V A T O R  Imaginile navelor în formă de clopot și rapoarte despre 
contact de pe Venus există de mai puțin de 30 de ani. Aveți cunoștință de 
aceste rapoarte? 

R A  Sunt Ra. Avem cunoștință despre identificarea cu aceste incursiuni în 
timp/spațiul prezent. Noi nu mai locuim pe Venus. Însă există forme-gând 
create între pământeni de pe timpul când am locuit pe Pământ. Memoria 
și formele-gând create atunci sunt parte a complexului de memorie socială 
de pe pământ. Această conștiință de masă, cum o puteți numi, creează 
experiența încă odată pentru cei care cer asemenea experiență. Rasa care 
locuiește la acest moment pe planeta Venus nu este de a șasea-densitate. 

6.24 I N T E R V I E V A T O R  Sunt unele din OZN-urile raportate în prezent de pe alte 
planete, sau aveți cunoștințe de asemenea OZN-uri venite de pe alte 
planete? 

R A  Sunt Ra. Suntem unul din membrii Confederației de Planete în 
Serviciul Infinitului Creator. Există aproximativ cincizeci și trei de 
civilizații cuprinzând aproximativ cinci sute de complexe de conștiință 
planetară în această Confederație. Această Confederație conține pe cei de 
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pe planeta voastră care au obținut dimensiuni dincolo de a treia. Conține 
entități planetare din sistemul vostru solar, și conține entități planetare din 
alte galaxii. Este o adevărată Confederație prin faptul că membrii nu se 
aseamănă, dar sunt aliați în serviciul altor-sine și respectând cu toții Legea 
lui Unu. 

6.25 I N T E R V I E V A T O R  A venit vreunul din membrii Confederației pe Pământ în 
nave spațiale? Să zicem în ultimii 30 de ani? 

R A  Sunt Ra. Trebuie să afirmăm că această informație nu este importantă. 
Dacă înțelegeți acest lucru, credem că este acceptabil să fie oferită această 
informație. Ceea ce exprimăm aici este Legea lui Unu. Cu toate aceste vom 
vorbi pe marginea acestui subiect. 

Orice entitate planetară care dorește să pătrundă în spațiu/timpul vostru 
tridimensional, cere permisiune să încalce carantina și să aterizeze între 
pământeni. Motivul și scopul acestei aterizări este evaluat și apoi acceptat 
sau respins. Au existat până la 15 entități ale Confederației simultan pe 
cerul planetei, restul entităților au fost disponibile pământenilor sub formă 
gând. 

În prezent există șapte entități operând cu nave spațiale în densitatea 
voastră. Scopul lor este simplu: să permită entităților de pe planetă să devină 
conștiente de infinit, care a fost adesea înfățișat celor neinformați ca mister 
sau necunoscut. 

6.26 I N T E R V I E V A T O R  Sunt conștient că sunteți interesați în principal de 
difuzarea Legii lui Unu. Însă este opinia mea, care poate fi greșită, că pentru 
a difuza acest material va fi necesar să includem întrebări precum cea pe 
care am întrebat-o mai înainte, pentru a putea crea cea mai largă difuzare 
posibilă a acestui material. Dacă acest lucru nu este corect, pot să limitez 
întrebările doar la Legea lui Unu. Înțeleg că la acest moment obiectivul este 
să distribuim acest material. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Această percepție este doar puțin deformată în 
înțelegerea/învățătura ta. Noi dorim să continuăm după cum consideri 
potrivit. Este răspunderea voastră. Noi oferim această informație, dar 
înțelegem că rolul nostru este, nu doar acela de a oferi informația, ci și acela 
de a evalua relativa ei importanță, bazat pe percepția noastră. Prin urmare 
uneori vei observa afirmații care vor sugera că o întrebare nu este 
importantă. Aceasta se datorează percepției noastre că o anumită întrebare 
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nu este importantă. Cu toate acestea, dacă întrebarea nu necesită un 
răspuns care să încalce Liberul Arbitru, noi vom răspunde. 

6.27 I N T E R V I E V A T O R  Vă mulțumim foarte mult. Nu dorim să obosim 
instrumentul prea tare. Acum este mult peste lungimea obișnuită a sesiunii. 
Ai putea să ne dai condiția instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este echilibrat datorită grijii voastre. Însă 
vehiculul ei fizic înțepenește. 

6.28 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz poate ar fi mai bine să continuăm în altă zi. 

R A  Suntem de acord. Prin urmare, dacă nu aveți o întrebare scurtă, vom 
încheia sesiunea. 

6.29 I N T E R V I E V A T O R  Singura întrebare este despre presupunerea că din moment 
ce Leonard a fost aici când am stabilit contactul prima dată, este la fel de 
adecvat să participe cum este Tom. Este corect? 

R A  Este corect, și el întregește numărul celor care la acest timp pot 
participa, și sunt potriviți să participe. Ca să clarificarăm, Leonard este la 
fel de adecvat să participe, cum este Tom.  

Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 7 
IANUARIE 25,  1981  

7.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

7.1 I N T E R V I E V A T O R  Ai menționat că sunteți membrii ai Confederației 
Plantelor. Ce servicii sunt disponibile pentru membrii Confederației? Ai 
putea descrie unele dintre servicii? 

R A  Sunt Ra. Presupun că intenționezi să afli mai degrabă serviciile pe care 
noi, cei din Confederație, le putem oferi, și nu serviciile care ne sunt nouă 
disponibile. 
Serviciile oferite celor care ne cheamă sunt proporționale cu „pătratul” 
distorsiunii/nevoii chemării lor, împărțită la (integrată cu) Legea lui Unu în 
forma distorsionată, care indică Liberul Arbitru a celor ce nu sunt conștienți 
de unitatea creației. 

7.2 I N T E R V I E V A T O R  Din această explicație deduc că dificultățile pe care le aveți 
în contactarea acestei planete la acest moment sunt datorate pământenilor, 
unii fiind conștienți de unitate, iar alții nu, din acest motiv nu puteți veni 
„pe față” și da dovezi ale existentei voastre. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Precum am repetat prin acest instrument, noi trebuie să 
integrăm toate porțiunile complexului de memorie socială în forma lor 
dezintegrată iluzorie. Apoi acest rezultat poate fi văzut ca limita la care ni 
se permite să servim. 

Suntem norocoși că Legea Serviciului „ridică la pătrat” dorința celor care 
cheamă. Altfel noi nu am exista la acest timp/spațiu în acest prezent 
continuum al iluziei. Pe scurt, ai dreptate în afirmația ta. Atitudinea cu 
conotație negativa „de a nu fi capabili” nu este parte din forma-gând pe 
care o folosim în relația cu pământenii. Noi luăm în considerare doar 
maximul a ceea ce este posibil. 

7.3 I N T E R V I E V A T O R  Prin „la pătrat” vrei să spui că dacă zece oameni cheamă, 
voi îi numărați, comparat la proporția oamenilor de pe planetă, ca fiind o 
sută, ridicând zece la pătrat obțineți o sută? Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este incorect. „La pătrat” este secvențial: unu, doi, trei, patru 
fiecare „la pătrat” de numărul următor. 
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7.4 I N T E R V I E V A T O R  [audio neclar] folosi un exemplu. Dacă zece, doar zece, 
entități pe Pământ cer serviciile voastre, cum ai calcula chemarea lor 
folosind această regulă „la pătrat”? 

R A  Sunt Ra. Am ridica „la pătrat” de 10 ori consecutiv, ridicând numărul 
„la pătrat” de zece ori. 

7.5 I N T E R V I E V A T O R  Care ar fi rezultatul acestui calcul? 

[24 secunde pauză] 

R A  Rezultatul este dificil de transmis. Este aproximativ 1012. Uneori 
entitățile care cheamă nu sunt total unite în chemarea lor, și prin urmare 
calculul „la pătrat” este puțin mai mic. De aceea există o pierdere statistică 
pe perioada unei chemări. Însă vei putea vedea prin această informație, 
corectată statistic, mecanismul de ridicare „la pătrat”. 

7.6 I N T E R V I E V A T O R  Câte entități cheamă în prezent de pe planeta Pământ, 
pentru a vă cere ajutorul? 

R A  Suntem chemați personal de 352.000 de indivizi. Confederația, 
întregul spectru, este chemată de 632.000.000 din complexele 
minte/corp/spirit de pe Pământ. Aceste numere au fost simplificate. 

7.7 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune care este rezultatul Legii „ridicării la pătrat” 
a acestor numere? 

R A  Numărul este de fapt fără însemnătate în sensul finit, deoarece sunt 
foarte mulți digiți. Constituie însă o chemare uriașă, pe care noi cei din 
creație o simțim și auzim, ca și cum entitățile noastre ar fi lovite de o mare 
și copleșitoare tristețe. Chemarea forțează serviciul nostru. 

7.8 I N T E R V I E V A T O R  La ce punct ar fi această chemare suficientă, pentru ca voi 
să veniți „pe față” între pământeni? Câte entități pe Pământ ar trebui să 
cheme Confederația? 

R A  Sunt Ra. Nu calculăm posibilitatea de a veni pe Pământ bazat pe 
numărul celor care cheamă, ci pe consensul întregului complex al memoriei 
sociale care a devenit conștient de conștiința infinită a tuturor lucrurilor. 
Acest lucru a fost posibil între pământeni, doar în cazuri izolate. 

În cazul în care un complex de memorie socială, fiind în serviciul 
Creatorului, vede această situație și are o idee de ajutorul, care poate fi 
benefică pământenilor, acel complex de memorie socială care dorește să 
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întreprindă acest proiect îl prezintă Consiliului de pe Saturn. Este aprobat 
și carantina este ridicată. 

7.9 I N T E R V I E V A T O R  Am o întrebare. Este despre Consiliu și vine din partea lui 
Jim. Cine sunt membrii Consiliului și cum funcționează acest Consiliu? 

R A  Sunt Ra. Membrii Consiliului sunt reprezentanții venind din partea 
Confederației și a nivelelor vibratorii ale planelor interioare, plane în care 
stau cei care sunt responsabili pentru a treia densitate pe Pământ. Numele 
nu sunt importante și nu există. Însă complexele minte/corp/spirit de pe 
pământ cer folosirea numelor, și din acest motiv sunt folosite vibrațiile 
sonore care se armonizează cu vibrația distorsiunilor fiecărei entități. Însă 
conceptul numelor nu este parte din Consiliu. Dacă numele sunt cerute, 
încercăm să le oferim. Însă nu toți au nume. 

Sunt nouă membrii în Consiliu care sunt asamblați în sesiune permanentă, 
componența membrilor variind în funcție de re-echilibrarea care se 
efectuează neregulat. Acesta este Consiliul care se întrunește în Sesiune. 
Pentru a sprijini acest Consiliu există douăzeci și patru de entități care își 
oferă serviciile când sunt cerute. Aceste entități supraveghează cu loialitate 
și sunt numiți Gardieni. 

Consiliul operează prin ceea ce ai numi contact telepatic cu totalitatea sau 
unitatea celor nouă, distorsiunile lor fiind combinate armonios astfel încât 
Legea lui Unu să triumfe cu ușurință. Când este nevoie să ia o decizie 
Consiliul evaluează problema descrisă iar apoi recomandă ceea ce consideră 
necesar. Aceste recomandări pot include: în primul rând decizii de a admite 
complexe de memorie socială în Confederație; în al doilea rând oferirea de 
ajutor celor care nu sunt siguri cum să ajute un complex de memorie socială 
care cere ajutor, astfel încât să fie în armonie, atât cu cererea, cât și cu Legea 
și cu numărul celor care cheamă (sau uneori rezistă chemării); în al treilea 
rând sunt evaluate întrebările interne ale Consiliului. 

Acestea sunt datoriile permanente ale Consiliului. Ei sunt capabili să 
contacteze pe cei douăzeci și patru care apoi oferă 
consens/raționament/gândire Consiliului. Consiliul apoi poate reevalua 
orice problemă. 

7.10 I N T E R V I E V A T O R  Este Consiliul celor Nouă același care este menționat în 
această carte [Intervievatorul indică cartea Uri de Andrija (Henry) Puharich]? 
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R A  Sunt Ra. Informația despre Consiliul celor Nouă a rămas parțial 
nedeformată după informația primită din cele două surse pe care le numiți 
Mark și Henry. În unul din cazuri, cel care primea informația a și 
documentat-o. În celălalt caz, nu cel care a recepționat informația a 
documentat-o ci altcineva. Fără ajutorul celui care a documentat 
informația, energia nu ar fi ajuns însă la cel care a recepționat informația în 
acel caz. 

7.11 I N T E R V I E V A T O R  Cei de care ai vorbit sunt Mark Probert și Henry Puharich? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

7.12 I N T E R V I E V A T O R  Sunt interesat în aplicarea Legii lui Unu în legătură cu 
Liberul Arbitru și ceea ce aș numi reclama făcută contactului OZN pe 
această planetă. Din ce motiv a permis Consiliul să fie încălcată carantina 
de atâtea ori în ultimii 30 de ani? Acest lucru mi se pare o formă de reclamă 
pentru activitatea pe care o facem noi acum, astfel încât mai mulți oameni 
să se trezească. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este necesar un efort pentru descâlcirea gândirii tale, și apoi 
pentru reformularea întrebării, astfel încât să poată primi un răspuns. 

Consiliul de pe Saturn nu a permis încălcarea carantinei în timp/spațiul 
continuum menționat. S-au petrecut însă un număr de aterizări în acest 
timp. Unele din aterizări au fost ale pământenilor. Altele au fost ale 
entităților din Grupul Orion. 

În al doilea rând, nu este permisă încălcarea carantinei pentru a ateriza între 
pământeni, ci doar pentru apariția formelor-gând oferite, celor care au ochi 
să vadă. 

În al treilea rând, este corectă presupunerea că această permisiune a fost 
dată la timp/spațiul când prima bombă nucleară a fost dezvoltată și folosită. 
Membrii Confederației au intenționat să fie de serviciu între pământeni, 
astfel încât să provoace fenomene misterioase. Aceasta este ceea ce numești 
reclamă și este corect. 

Aparițiile misterioase sau neînțelese au fost permise în speranța că 
pământenii vor înțelege posibilitatea existenței infinite. Doar când 
pământenii înțeleg infinitul, va putea fi deschis un portal spre Legea lui 
Unu. 
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7.13 I N T E R V I E V A T O R  Ai menționat că atât pământenii, cât și cei din Orion au 
aterizat pe Pământ. Poți oferi mai multe detalii despre acest subiect? 

R A  Sunt Ra. Gândul tău nu s-a potrivit tonului vocii. Nu putem răspunde. 
Te rog reformulează întrebarea. 

7.14 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba doar despre Orion. Ai menționat că cei din 
Orion au fost autorii unor contacte OZN. Poți da mai multe detalii despre 
scopul acelor contacte? 

R A  Sunt Ra. Consideră exemplul simplu al unor intenții care pot fi 
rele/bune. Acest exemplu este Adolf. Acesta este numele folosit de 
pământeni. Intenția acestuia a fost de a unifica o parte a membrilor 
complexului de memorie socială prin folosirea conceptului elitelor, iar apoi 
aruncarea în sclavie a celor care nu aparțineau elitei. Apoi apărea 
posibilitatea acaparării complexului de memorie socială rearanjat și 
adăugarea acestui complex la imperiul Grupul Orion. 

Problema majoră cu care se confruntă grupul Orion este cauzată de energia 
aleatoare generată de conceptul separării. Această energiei cauzează 
vulnerabilitatea grupului, deoarece membrii nu sunt în armonie. 

7.15 I N T E R V I E V A T O R  Care este densitatea Grupului Orion? 

R A  Sunt Ra. Și densitățile conștiințelor de masă care formează Grupul 
Orion diferă, asemeni Confederației. Sunt foarte puțini membrii de a treia 
densitate, un număr mare de a patra densitate, un număr similar de a cincea 
densitate1 și foarte puțini membrii de a șasea densitate. Numărul lor este 
aproximativ o zecime din numărul nostru la orice punct din spațiu/timpul 
continuum, deoarece problema entropiei spirituale cauzează grupului să se 
confrunte cu dezintegrarea frecventă a complexelor de memorie socială care 
îl alcătuiesc. 

Puterea lor este similară cu a noastră. Legea lui Unu nu poate fi intimidată 
nici de lumină nici de întuneric, și este disponibilă atât celor care sunt în 
serviciul altora, cât și celor care sunt în serviciul propriu. Însă serviciul 
altora rezultă în serviciul propriu, prin urmare conservând și armonizând 
distorsiunile entităților care caută Inteligența Infinită pe această cale.  

                                                             
1  În paragraful 48.6 Ra pare să contrazică faptul că numărul membrilor Grupului 

Orion de a patra și a cincea densitate este similar. 
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Cei care caută Inteligența Infinită prin folosirea serviciului sinelui generează 
aceeași putere, dar cum am spus au dificultăți constante, deoarece 
conceptul de separare este implicit în manifestarea serviciului propriu, 
necesitând putere asupra celorlalți. Acest lucru slăbește și eventual 
dezintegrează energia colectată de complexele minte/corp/spirit orientate 
pe această cale, care cheamă Grupul Orion, precum și a complexelor de 
memorie socială care fac parte din Grupul Orion. 

Trebuie remarcat, chibzuit cu grijă și acceptat faptul că Legea lui Unu este 
disponibilă oricărui complex de memorie socială care a decis să se angajeze 
în orice tip de căutare, fie în serviciul altora, fie în serviciul propriu. 
Principiile de bază ale Legii lui Unu, încep să acționeze, și iluzia 
spațiu/timpului este folosită ca mediu pentru dezvoltare, bazat pe alegerea 
făcută în deplină libertate. 

Prin urmare, toate entitățile învață indiferent de ceea ce caută. Toate învață, 
unele mai repede, altele mai încet. 

7.16 I N T E R V I E V A T O R  Luând de exemplu un grup sau complex de memorie 
socială de a cincea densitate din grupul Orion, care a fost densitatea 
anterioară, înainte de a fi devenit complex de a cincea densitate? 

R A  Sunt Ra. Progresul prin densități este secvențial. Un complex de 
memorie socială de a cincea densitate este format din complexe 
minte/corp/spirit recoltate din a patra densitate. Apoi conglomeratul sau 
masa complexelor minte/corp/spirit se contopesc, iar rezultatul este 
influențat de numărul infinit de combinații posibile ale distorsiunilor 
complexelor implicate. 

7.17 I N T E R V I E V A T O R  Încerc să înțeleg cum progresează un grup asemeni 
Grupului Orion. Am crezut că o mai bună înțelegere a Legii lui Unu 
creează condiția de a fi recoltabil, progresând să zicem din a treia în a patra 
densitate. Nu înțeleg cum este posibil progresul din a treia în a patra 
densitate ca membru al Grupului Orion, orientat spre serviciul sinelui. Ce 
trebuie învățat pentru a progresa? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă pentru acest 
instrument în această sesiune. 

Vă amintiți că am vorbit detaliat despre cum cei neorientați spre serviciu 
altora, pot găsi și folosi calea spre Inteligența Infinită. Acest lucru este 
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valabil pentru toate densitățile în această octavă. Nu putem vorbi însă în 
numele celor de deasupra noastră, din octava următoare de existență. 

Acest lucru este însă adevărat în această octavă de densități. Ființele sunt 
recoltate deoarece ele pot vedea și se pot bucura de lumina/iubirea densității 
corespunzătoare. Cei care au găsit lumina/iubirea, iubirea/lumina fără 
beneficiul dorinței de a servi, dar respectând Legea Liberului Arbitru, au 
dreptul de a folosi această lumina/iubire în orice scop doresc. 

De asemenea este interesant faptul că sunt sisteme de studiu care permit 
celui care caută separare, să descopere această cale spre Inteligența Infinită. 
Acest studiu este la fel de dificil ca și cel pe care vi l-am descris, legat de 
serviciu altora, dar cu toate acestea există unii care continuă studiul cu 
perseverență, întocmai cum voi continuați studiul pe calea dificilă de 
căutare pe care ați ales-o pentru a servi altora. 

Partea remarcabilă stă în faptul că cei care caută serviciul propriu sunt 
văzuți de Legea lui Unu exact la fel cum sunt văzuți cei care caută serviciu 
altora, deoarece nu suntem oare cu toții parte din Unitate? Dacă Legea lui 
Unu este înțeleasă, veți realiza că a servi sinele și a servi alt-sinele este o 
metodă duală care în esență spune același lucru. 

Vom răspunde în acest moment la orice întrebare scurtă. 

7.18 I N T E R V I E V A T O R  Putem face ceva pentru confortul instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Există mici ajustări pe care le puteți face. Însă acum suntem 
capabili să folosim instrumentul cu distorsiuni minime și fără a-l epuiza 
semnificativ. 

Doriți să puneți alte întrebări? 

7.19 I N T E R V I E V A T O R  Nu dorim să obosim instrumentul. Vă mulțumim. A fost 
foarte de ajutor. Vom continua în sesiunea următoarea de la acest punct. 
Cred că încep să înțeleg progresia. Vă mulțumim. 

R A  Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului, Infinitului Creator. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 8 
IANUARIE 26,  1981  

8.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

8.1 I N T E R V I E V A T O R  Am o întrebare despre ceea ce am numit reclama 
Confederației. Are de a face cu Liberul Arbitru. A existat permisiunea 
pentru inițierea unor contacte, dacă am înțeles bine, din partea Consiliului, 
dar aceasta a fost limitată de Liberul Arbitru al celor care nu sunt orientați 
spre a vrea să fie contactați. Acest material va fi făcut public. Răspândirea 
acestui material va fi dependentă de dorința unui număr de oameni relativ 
mic de pe planetă. Mulți oameni pe planetă doresc acest material, dar chiar 
dacă îl difuzăm, ei nu vor fi conștienți de existența lui. Este posibil să îi 
facem reclamă sau acest lucru este împotriva principiului Liberului Arbitru? 

R A  Sunt Ra. Gândește-te la calea pe care a luat-o experiența ta de viață. 
Gândește-te la coincidentele și circumstanțele ciudate prin care un lucru a 
condus spre alt lucru. Gândește-te bine la aceste coincidențe. Fiecare 
entitate va primi oportunități similare de care are nevoie. 

Existența acestei informații nu este utilă experienței de viață a fiecăruia din 
pământenii care caută. Prin urmare, această reclamă este generală, și nu 
intenționează să încurajeze studierea unui material în particular, ci doar să 
sugereze faptul că natura iluzorie a realității este imposibil de observat. 

8.2 I N T E R V I E V A T O R  A fost un fragment în materialul de ieri în care spui: „S-au 
petrecut un număr de aterizări în acest timp. Unele din aterizări au fost ale 
pământenilor. Altele au fost ale Grupului Orion”. Prima întrebare este 
despre ce ai vrut să spui prin ”Unele din aterizări au fost ale pământenilor”? 

R A  Sunt Ra. Pământenii au la acest timp/spațiu tehnologie capabilă să 
construiască și piloteze forma și tipul de navă cunoscută vouă ca Obiect 
Zburător Neidentificat (OZN). Din nefericire pentru rata vibratorie a 
complexului de memorie socială, aceste dispozitive nu sunt făcute să 
servească rasa umană, ci pentru scop distructiv.  

Acest lucru derutează centru vibratoriu al complexului vostru de memorie 
socială, cauzând o situație în care, nici cei orientați spre serviciul altora, nici 
cei orientați spre serviciul propriu nu pot câștiga energia/puterea necesară 
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pentru deschiderea căii spre Inteligența Infinită pentru complexul de 
memorie socială. Acest lucru face ca recolta pe planetă să fie mică. 

8.3 I N T E R V I E V A T O R  Sunt aceste nave ale oamenilor din ceea ce numim plane 
care nu sunt încarnate la acest moment? Unde se află ei? 

R A  Sunt Ra. Oamenii de care vorbim sunt de a treia densitate și sunt parte 
din ceea ce numiți instituțiile militare ale unor țări sau structuri sociale 
guvernamentale de pe planetă. 

Bazele sunt diverse. Există baze submarine în apele din sud, lângă Bahamas, 
precum și în oceanul Pacific, în câteva instalații plutitoare aproape de 
granița statului Chile. Există baze pe lună, care la acest moment sunt 
renovate. Sunt baze care plutesc în jurul continentelor. Sunt baze care se 
rotesc în jurul Pământului. Acestea sunt bazele pământenilor, foarte 
numeroase și, cum am spus, cu potențial distructiv. 

8.4 I N T E R V I E V A T O R  De unde vin oamenii care operează aceste nave? Sunt ei 
afiliați cu vreo națiune de pe Pământ? Care este originea lor? 

R A  Sunt Ra. Acei oameni vin din același loc din care venim tu și eu. Ei vin 
din Creator. 

Însă în sensul în care ai intenționat întrebarea, în aspectul mai puțin 
profund al lucrurilor, acești oameni sunt parte din guvernul vostru și din 
alte guverne, fiind responsabili pentru ceea ce numiți securitatea națională. 

8.5 I N T E R V I E V A T O R  Să înțeleg atunci că Statele Unite au aceste nave în baze 
submarine? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

8.6 I N T E R V I E V A T O R  Cum au învățat Statele Unite să construiască aceste [audio 
neclar]? 

R A  Sunt Ra. A existat un complex minte/corp/spirit cunoscut 
pământenilor sub numele de Nikola. Această entitate a părăsit iluzia, dar 
hârtiile lui, conținând informația necesară, au fost confiscate de complexele 
minte/corp/spirit lucrând pentru securitatea națională a țării tale. Prin 
urmare pământenii au învățat tehnologia de bază. 

În cazul acelor complexe minte/corp/spirit pe care îi numiți Ruși, 
tehnologia le-a fost oferită cu 27 de ani în urmă de cineva din Confederație, 
în încercarea de a răspândi informația pentru echilibru politic, și pentru a 
aduce pacea între pământeni. Entitățile oferind informația au greșit, dar 
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Confederația a făcut multe greșeli la sfârșitul acestui ciclu de recoltare în 
încercarea de a crește recolta. Din aceste erori am învățat naivitatea 
anumitor tipuri de ajutor. Această naivitate din partea Confederației este 
factorul care a contribuit la o abordare mai prudentă la acest moment, chiar 
dacă acum nevoia de ajutor este mai mare, „putere-la-putere”, și chemarea 
pământenilor tot mai intensă. 

8.7 I N T E R V I E V A T O R  Nu pot înțelege motivul pentru care avem aceste nave în 
bazele subacvatice. Ele sunt [audio neclar]. Este această tehnologie 
suficientă să inhibe toate celelalte tipuri de arme? Există doar abilitatea de 
a pilota aceste nave, sau există armament la bord? Ne-a fost armamentul 
dat [audio neclar], sau sunt doar nave pentru transport? Care este 
mecanismul de bază a [audio neclar]? Vreau să spun că este foarte greu de 
crezut. 

R A  Sunt Ra. Poate numele navă este exagerat în anumite cazuri. Ar fi mai 
potrivit să fie considerate arme. Energia folosită este cea a câmpului 
electromagnetic care polarizează planeta Pământ. Armamentul este de două 
tipuri principale: unul numit psihotronic, și unul pe bază de jet de 
particule. Capacitatea de distrugere a acestei tehnologii este considerabilă, 
și armele au fost folosite de multe ori pentru a altera fronturile climatice și 
intensifica încărcătura vibratorie care înconjoară planeta la acel moment. 

8.8 I N T E R V I E V A T O R  Cum au reușit cei din guvern să țină acest lucru secret? De 
ce nu sunt navele folosite pentru transport? 

R A  Sunt Ra. Guvernul fiecărei țări dorește să reducă publicitatea, astfel 
încât surpriza să poată fi folosită în caz de acțiuni ostile din partea celor pe 
care pământenii îi numesc inamici. 

8.9 I N T E R V I E V A T O R  Câte astfel de nave sunt în posesia Statelor Unite? 

R A  Sunt Ra. Statele Unite au 573 la acest moment. Sunt pe cale să 
mărească acest număr. 

8.10 I N T E R V I E V A T O R  Care este viteza maximă a unei asemenea nave? 

R A  Sunt Ra. Viteza maximă a navei este egală cu energia Pământului „la 
pătrat”. Acest câmp energetic variază. Limita este aproximativ jumătate din 
viteza luminii. Acest fapt se datorează proiectării imperfecte. 
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8.11 I N T E R V I E V A T O R  Ar putea acest tip de navă rezolva total, sau aproape total, 
problemele energetice legate de transport? Dacă ar fi folosite să transporte 
[audio neclar]... transporte [audio neclar]? 

R A  Sunt Ra. Tehnologia pe care o posedă pământenii la acest moment este 
capabilă să rezolve toate limitările cu care se confruntă complexul vostru de 
memorie socială la acest punct în existenta lui. Însă îngrijorarea unora din 
ființele de pe Pământ, legată de energia prea puternică, a cauzat ca aceste 
soluții să fie ascunse, până când vor fi atât de necesare încât ele vor oferi 
celor care le dețin o și mai mare putere socială. 

8.12 I N T E R V I E V A T O R  În același timp ai menționat că unele dintre aterizările pe 
Pământ au fost ale Grupului Orion. Am vorbit puțin de Grupul Orion, dar 
de ce aterizează ei pe Pământ? Cu ce scop fac acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Scopul lor este de a cucerii. Spre deosebire de cei din 
Confederație care așteaptă chemarea, așa numitul Grup Orion se auto-
invită pentru a cuceri. 

8.13 I N T E R V I E V A T O R  Ce anume fac ei când aterizează? 

R A  Sunt Ra. Sunt două tipuri de aterizări. În primul tip, entități dintre 
pământeni sunt luate în navele lor spațiale și sunt programate pentru uz 
viitor. Există două sau trei nivele de programare. Primul nivel este acela 
care poate fi descoperit de cei care cercetează acest fenomen. Al doilea este 
un program de declanșare. Al treilea este un alt program de declanșare mai 
profund, care cristalizează entitatea, făcând-o fără viață și folosind-o ca 
jalon de ghidare. Aceste exemple de răpiri fac parte din prima formă de 
aterizare. 
A doua formă de aterizare este sub scoarța pământului, unde se intră de sub 
apă. Aceste aterizări se întâmplă în zona Americii de Sud și a Caraibelor, și 
aproape de polul nord. Bazele acestor ființe sunt sub pământ. 

8.14 I N T E R V I E V A T O R  Ce are Grupul Orion... care este obiectivul lor privitor la 
cucerire? 

R A  Sunt Ra. Precum am spus mai înainte, obiectivul lor este să localizeze 
complexe minte/corp/spirit care vibrează în rezonanță cu vibrațiile 
grupului, și apoi să înrobească pe cei neconsiderați elită, cum sunt entitățile 
care nu rezonează cu vibrația Grupului Orion. 

8.15 I N T E R V I E V A T O R  A fost aterizarea de la Pascagoula în 1973, când Charlie 
Hickson a fost luat la bord, o astfel de aterizare? 
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R A  Sunt Ra. Aterizarea de care vorbești a fost o anomalie. Nu a fost nici 
din sfera de influență a Grupului Orion, nici formele-gând ale 
Confederației, ci a fost o entitate planetară de aceeași vibrație cu 
pământenii, care a trecut de carantină cu totală inocența, și a aterizat 
întâmplător. 

8.16 I N T E R V I E V A T O R  Ce i-au făcut lui Charlie Hickson după ce l-au lat la bord? 

R A  Sunt Ra. Au folosit experiența pe care complexul minte/corp/spirit o 
avea în domeniul războiului. 

8.17 I N T E R V I E V A T O R  Cum au folosit informația? 

R A  Sunt Ra. Au folosit experiența pentru a învăța. Imaginează-ți o rasă care 
vizionează un film. Vizionează o poveste și se identifică cu simțirile, 
percepțiile și experiențele eroului. 

8.18 I N T E R V I E V A T O R  A fost Charlie Hickson din același complex de memorie 
socială cu cei care l-au folosit? 

R A  Sunt Ra. Această entitate nu a avut o conexiune cu cei care l-au folosit. 

8.19 I N T E R V I E V A T O R  Au folosit, cei care l-au răpit, experiențele lui pentru a 
învăța mai mult despre Legea lui Unu? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

8.20 I N T E R V I E V A T O R  Au fost aceste entități care l-au răpit...a fost aceea 
configurația normală a acelor entități? Ei [audio neclar] anormal. 

R A  Sunt Ra. Configurația acelor ființe era normală pentru specia lor. 
Aspectul lor deosebit nu este remarcabil raportat la restul creației. Noi 
înșine, când am ales o misiune între pământeni, a trebuit să îi studiem pe 
pământeni, deoarece dacă am fi venit în forma noastră obișnuită, am fi fost 
percepuți ca lumină. 

8.21 I N T E R V I E V A T O R  Din ce densitate erau entitățile care l-au luat la bord pe 
Charlie Hickson? Care a fost densitatea lor? 

R A  Sunt Ra. Entitățile, pentru care arăți un asemenea interes, sunt de a 
treia densitate, fiind de un nivel destul de înalt. Trebuie să împărtășim 
înțelegerea noastră că, entitățile nu ar fi folosit complexul minte/corp/spirit 
numit Charlie dacă nu ar fi avut o înțelegere cu acesta, de dinainte de 
încarnare, prin care acesta s-a angajat să le facă acest serviciu. 
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8.22 I N T E R V I E V A T O R  Unde este locul de origine al entităților care l-au luat pe 
Charlie la bord? 

R A  Sunt Ra. Entitățile sunt din sistemul stelar Sirius.1 

8.23 I N T E R V I E V A T O R  Cea mai incredibilă informație pe care ne-ați dat-o, care 
trebuie să recunosc îmi este greu să o cred, este cea că Statele Unite dețin 
573 nave asemănătoare celor descrise. Câți oameni din guvern știu de 
existența lor? Câți oameni în Statele Unite știu despre acest fapt, 
incluzându-i pe cei care operează aceste nave? 

R A  Sunt Ra. Numărul de oameni variază. Deoarece este nevoie de 
comunicare la acest timp/spațiu numărul se mărește în acest moment. 
Numărul aproximativ este 1.500. Este doar aproximativ deoarece pe 
măsura trecerii timp/spațiului continuum sunt antrenați mai mulți oameni. 

8.24 I N T E R V I E V A T O R  Unde sunt construite aceste nave? 

R A  Sunt Ra. Navele sunt construite una câte una în două locuri: în deșert 
în New Mexico și în deșert în Mexico, amândouă uzinele fiind sub pământ. 

8.25 I N T E R V I E V A T O R  Spui că Statele Unite au uzină în Mexico? 

R A  Sunt Ra. Acesta este adevărul. Repet că această informație este 
neesențială și fără vreo consecință anume în comparație cu studiul Legii lui 
Unu. Supraveghem însă cu grijă aceste locații, în speranța că pământenii 
vor fi capabili să trăiască în pace. 

8.26 I N T E R V I E V A T O R  Sunt total conștient de faptul că această linie de întrebări 
este fără importanță, dar informația aceasta, în particular, este atât de 
incredibilă încât, mă face să pun la îndoială validitatea acestei afirmații. 
Până la acest punct, am fost de acord cu toată informația primită. Acest 
fapt însă este foarte greu de crezut, și pare imposibil ca acest secret să poată 
fi păstrat pentru 27 de ani, în care noi să operăm asemenea nave. Îmi cer 
scuze pentru atitudine, dar am dorit să fiu sincer. Mi se pare incredibil că 
noi operăm o uzină în Mexico, în afara Statelor Unite, pentru construcția 

                                                             
1  Nota traducătorului: În răspunsul originar la această întrebare, Ra numește 

planeta de origine a extratereștrilor “Planeta cu nume de câine” fără a realiza 
că la acel moment astronomia terestră nu cunoștea nici o planetă în afara 
sistemului solar. Pentru ușurarea înțelegerii în traducere a fost folosit numele 
stelei la care se referă Ra: Sirius, care era bine-cunoscută pământenilor încă 
din antichitate și este cea mai strălucitoare stea de pe bolta cerească. 
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acestor nave. Poate greșesc. Aceste nave sunt nave fizice construite de 
pământeni în carne și oase? Pot să urc într-o asemenea navă să o pilotez? 
Este corect? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect. Nu poți pilota o asemenea navă. Statele Unite, 
cum numiți această diviziune socială a planetei, creează aceste nave ca tip 
de armament. 

8.27 I N T E R V I E V A T O R  Nu există echipaj? Mai bine zis nu există piloți? 

R A  Sunt Ra. Este corect, nu există piloți. 

8.28 I N T E R V I E V A T O R  Cum sunt controlate? 

R A  Sunt Ra. Sunt controlate de computer, de la distanță. 

8.29 I N T E R V I E V A T O R  De ce au făcut o uzină în Mexico? 

R A  Sunt Ra. Este necesar ca solul să fie uscat și să fie populație redusă. Prin 
urmare guvernul vostru și guvernul statului vecin au aranjat această 
construcție subterană. Membrii guvernului care au semnat acordul nu au 
știut scopul construcției, și au crezut că va fi o instalație guvernamentală de 
cercetare a armamentului bacteriologic. 

8.30 I N T E R V I E V A T O R  Este acesta tipul de navă în care a fost transportat Dan 
Frye? 

R A  Sunt Ra. Cel numit Daniel a fost transportat într-un vehiculul de tip 
formă-gând al Confederației. Scopul Confederației a fost să adune 
informații, și să observe cum îi ajută pe pământeni acest tip de contact, în 
descoperirea Inteligența Infinită, dincolo de limitele iluziei. 

8.31 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi posibil pentru unul dintre noi să avem contact cu 
Confederația într-un mod mai direct? 

R A  Sunt Ra. După observarea celor care au trecut prin această experiență 
am decis să ne retragem treptat din contactul direct la nivel de formă-gând. 
Pare să existe mai puțină deformare a informației în comunicarea de felul 
contactului nostru. Prin urmare cererea de a fi acceptați la bord nu este 
aprobată. Voi sunteți cei mai valoroși Confederației în această configurație. 

8.32 I N T E R V I E V A T O R  Motivul pentru care am pus la îndoială existența acestor 
nave, pe care guvernul Statelor Unite le operează, este pentru că dacă 
includem această informație în carte, va crea probleme mari. Poate această 
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informație va fi exclusă complet, sau va trebui să formulez întrebări foarte 
detaliate despre subiect. Este dificil chiar să formulez întrebări în legătură 
cu acest subiect. Cu toate acestea aș dori poate să mai adresez câteva 
întrebări despre subiect, dar și așa includerea în carte a acestei informații 
nu este sigură. Care este diametrul acestor nave pe care Statele Unite [audio 
neclar]? 

R A  Sunt Ra. Sugerăm ca aceasta să fie ultima întrebare importantă a acestei 
sesiuni. Vom vorbi despre ce considerăm că este bine în sesiunile 
următoare, cerând să vă lăsați ghidați doar de propriul discernământ. 

Diametrul aproximativ este 10 metri, luând în considerare câteva schimbări 
de model. 

Aveți întrebări scurte înainte de încheierea sesiunii? 

8.33 I N T E R V I E V A T O R  Putem face ceva pentru confortul instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este bine balansat. Este posibil să ajustați puțin 
poziția coloanei vertebrale a instrumentului, astfel încât să fie mai dreaptă. 
Continuați de asemenea monitorizarea poziționării accesoriilor folosite. În 
această sesiune cădelnița a fost puțin în afara poziției optime, și ca urmare 
instrumentul a suferit puțin disconfort. 

8.34 I N T E R V I E V A T O R  Este cădelnița în afara poziției în raport cu unghiul, sau cu 
direcția? 

R A  Este deplasată cu aproximativ 3º de la unghiul optim. 

Sunt Ra. Vă las pentru acum în iubirea și lumina Unicului, Infinitului 
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. 
Adonai. 



 

SESIUNEA 9 
IANUARIE 27,  1981  

9.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

9.1 I N T E R V I E V A T O R  Fără îndoială, Legea lui Unu va fi partea principală a cărții. 
Îmi cer scuze pentru faptul că mă las purtat spre alte subiecte. Suntem la 
punctul la care ne întrebăm ce direcție va urma această carte și continuăm 
să amânăm luarea unei decizii. Datorită propriei ignoranțe în legătură cu 
ceea ce trebuie să fac, am adresat câteva întrebări, și probabil voi mai adresa 
alte întrebări în prima parte a acestor sesiuni, care vor fi întrucâtva fără rost 
în ce privește aplicabilitatea lor în legătură cu Legea lui Unu. Însă, sper să 
devin mai competent pe măsură ce continuăm acest contact. 

Există câteva întrebări care sunt probabil fără însemnătate, dar vreau să le 
adresez deoarece mă agasează? 

Este posibil pentru Ra să sugereze un editor pentru această carte? 

R A  Sunt Ra. Nu este posibil. 

9.2 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil să ne spuneți ceva despre încarnările noastre 
precedente, sau despre trecutul nostru înainte de această încarnare? 

R A  Sunt Ra. Este posibil. Însă, acest tip de informație este păzit cu grijă de 
totalitatea complexului minte/corp/spirit, astfel încât să nu fie diluate 
experiențele spațiul/timpului prezent. 

Permiteți-ne să scanăm pentru material fără importanță. [20 secunde 
pauză]. Sunt capabil să vorbesc doar la mod general, din dorința de a vă 
păstra libertatea nealterată de preconcepții. 

Au fost câteva dăți când acest grup a locuit și lucrat împreuna. Relația 
dintre indivizi a variat. Aveți o karma balansată în grup; fiecare fiind 
profesorul fiecăruia. Munca efectuată a avut de a face cu vindecarea și 
înțelegerea energiei planetei. Munca a fost în slujba civilizațiilor care v-au 
cerut ajutor, întocmai cum a făcut această planetă cerându-ne nouă 
ajutorul. Această informație epuizează materialul fără importanță. 

9.3 I N T E R V I E V A T O R  Exercițiile care ne-au fost oferite sunt de așa natură încât 
este bine să fie efectuat doar un exercițiu la un moment dat. Aș dori să 
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întreb pe care dintre exerciții ar trebui să mă concentrez la acest moment? 
Posibil o schimbare minoră... să mă concentrez pe [audio neclar] să zicem 
în această seară? 

R A  Sunt Ra. Repetăm din nou că îndrumându-vă judecata este o încălcare 
a ceea ce numiți viitorul spațiu/timpului vostru continuum. Să vorbim de 
trecut sau prezent în limitele judecății noastre este acceptabil. Să ghidăm în 
loc să predăm/învățăm este inacceptabil pentru predispoziția noastră 
privitoare la predat/învățat. Sugerăm, mai degrabă, un proces în care, 
fiecare alege acel exercițiu, (din exercițiile oferite) pe care complexul 
minte/corp/spirit, cu discernământul propriu, îl consideră înțeles doar pe 
jumătate. 

Aceasta ar fi alegerea - construirea corectă pornind cu fundația, și având 
grijă ca solul să fie bine pregătit pentru construcție. Am evaluat intensitatea 
acestui efort bazat pe configurația acestui grup, din punct de vedere al 
energiei consumate. Va trebui să păstrați acest lucru în minte și să fiți 
răbdători, deoarece noi nu v-am dat un program de învățare/predare a 
conștiinței care să fie scurt sau ușor. 

9.4 I N T E R V I E V A T O R  Felul în care înțeleg procesul evoluției populației 
planetare, este că aceasta are un anumit timp pentru a progresa. Acest timp 
este împărțit în trei cicluri de 25.000 de ani. La sfârșitul celor 75.000 de 
ani planeta progresează la rândul ei. Ce a făcut să fie aleasă această regulă? 
Această precizie de 25.000 de ani. A fost acest număr ales de la început? 

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți energia care dilatându-se spre exterior și 
contractându-se spre interior a creat acest minuscul tărâm al creației 
guvernat de Consiliul de pe Saturn. Continuă să îți imaginezi ritmul acestui 
proces. Curgerea existenței creează un ritm constant, inevitabil, precum un 
ceas. Fiecare entitate de pe planetă a început primul ciclu când punctul 
energetic al acestui mediu a fost capabil să susțină asemenea experiențe 
minte/corp. Fiecare entitate de pe planetă este pe o traiectorie ciclică 
diferită. Planificarea mărimii acestor cicluri este astfel încât să fie egală cu o 
porțiune a Energiei Inteligente. 

Această Energie Inteligentă oferă un tip de ceas. Ciclurile se mișcă cu 
aceeași precizie cu care se mișcă acele ceasului, indicând ora exactă. Prin 
urmare portalul de la Energia Inteligentă spre Inteligența Infinită se 
deschide când este anunțată ora exactă, indiferent de progresul realizat. 

9.5 I N T E R V I E V A T O R  De unde au venit entitățile originare de pe această planetă? 
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R A  Sunt Ra. Primele entități pe această planetă au fost apa, focul, aerul și 
pământul. 

9.6 I N T E R V I E V A T O R  Oamenii care sunt pe Pământ, primii oameni, [audio 
neclar] asemeni nouă, de unde au venit pe Pământ? Cum au evoluat? 

R A  Sunt Ra. Presupun că vorbești de experiența de a treia densitate. Primii 
care au venit aici au fost aduși de pe o altă planetă a Sistemului Solar pe 
care o numiți Planeta Roșie, Marte. Mediul de pe această planetă a devenit 
neospitalier pentru ființele de a treia densitate. Primele entități, prin 
urmare, au fost din această specie, întrucâtva manipulată genetic de cei care 
au fost Gardieni la vremea respectivă. 

9.7 I N T E R V I E V A T O R  Ce specie este aceasta, și cum au venit de pe Marte până 
pe Pământ? 

R A  Sunt Ra. Specia este o combinație a complexelor minte/corp/spirit a 
celor de pe Planeta Roșie, cu o serie de ajustări genetice făcute de Gardienii 
de la acea vreme. Aceste entități au fost aduse conservate, și au început 
experiența pe planeta Pământ prin modul de naștere nereproductiv. Acest 
mod constă din pregătirea materialului genetic pentru încarnarea pe 
Pământ a complexelor minte/corp/spirit aparținând entităților de pe 
Planeta Roșie. 

9.8 I N T E R V I E V A T O R  Presupun atunci că Gardienii au transferat specia pe 
Pământ după ce a murit din forma fizică pe care o aveau pe Marte. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

9.9 I N T E R V I E V A T O R  Când au făcut acest lucru Gardienii au acționat bineînțeles 
cu înțelegerea Legii lui Unu. Ai putea explica aplicarea Legii lui Unu în 
acest proces? 

R A  Sunt Ra. Acei Gardieni au enunțat Legea lui Unu ca fiind oferirea 
înțelepciunii Gardienilor, entităților de pe Planeta Roșie. Prin aceasta 
amestecându-se complexul de memorie socială al rasei Gardienilor cu rasa 
celor de pe Planeta Roșie. Însă, din punctul de vedere al altor Gardieni, 
această acțiune a reprezentat o interpretare foarte deformată a Legii lui 
Unu, și din acest motiv, după acest eveniment, pe planeta Pământ a fost 
instituită carantina. A fost concluzionat că Liberul Arbitru a celor de pe 
Planeta Roșie a fost încălcat. 
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9.10 I N T E R V I E V A T O R  Urmau entitățile de pe Marte Legea lui Unu înainte de a 
părăsi planeta? 

R A  Sunt Ra. Entitățile de pe Planeta Roșie încercau să învețe Legea Iubirii 
care formează unul din principiile de bază a Legii lui Unu. Însă tendințele 
și acțiunile războinice ale acelor oameni au cauzat asemenea dificultăți în 
mediul atmosferic al planetei lor, încât planeta a devenit nelocuibilă pentru 
a treia densitate, înainte de terminarea ciclului acelei densități. Prin urmare, 
entitățile de pe planeta Roșie nu au fost recoltate, ci au continuat experiența 
în iluzia Planetei Pământ, încercând să învețe Legile Iubirii. 

9.11 I N T E R V I E V A T O R  Cu cât timp în urmă s-a produs acest transfer de pe Marte 
pe Pământ? 

R A  Sunt Ra. După timpul vostru, acest transfer s-a produs cu aproximativ 
75.000 ani în urmă. 

9.12 I N T E R V I E V A T O R  75.000 ani în urmă? 

R A  Sunt Ra. Da, este aproximativ corect. 

9.13 I N T E R V I E V A T O R  Au existat pe Pământ entități în forma în care suntem noi 
acum – două mâini și două picioare –înaintea acestui transfer? 

R A  Sunt Ra. Au existat vizitatori pe planeta voastră la diverse momente, în 
ultimele patru milioane de ani. Acești vizitatori nu au efectuat ciclurile 
evolutive pe planeta voastră. Planeta nu a avut mediu de a treia densitate 
până la momentul menționat anterior. 

9.14 I N T E R V I E V A T O R  Au existat pe Pământ entități de a doua densitate mai vechi 
de 75.000 de ani? Ce tip de entități au fost acestea? 

R A  Sunt Ra. A doua densitate este densitatea vieții vegetale și animale 
evoluate, care există fără dorința de ascendență spre infinit. Aceste ființe de 
a doua densitate sunt dintr-o octavă de conștiință, întocmai cum găsiți 
diverse orientări de conștiință între entitățile conștiente din vibrația voastră. 

9.15 I N T E R V I E V A T O R  Au existat entități de a doua densitate cu formă 
asemănătoare cu a noastră, două mâini, două picioare, cap și care să fie 
bipede? 

R A  Sunt Ra. Ființele de pe cele două nivele de sub-vibrație mai înalte de a 
doua densitate au avut configurație bipedă precum ai spus. Însă acele ființe 
nu reușeau în totalitate deplasarea bipedă pe care o aveți la acest moment, 
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ele având tendința de a se înclina înainte, folosind în majoritatea timpului 
deplasarea cvadripedă. 

9.16 I N T E R V I E V A T O R  De unde au venit acele ființe? Au fost ele produsul 
evoluției, cum este ea înțeleasă de oamenii de știință? Au evoluat ele din 
materialul originar de pe Pământ de care am vorbit? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

9.17 I N T E R V I E V A T O R  Urmează aceste ființe să evolueze din a doua în a treia 
densitate? 

R A  Sunt Ra. Este corect, însă nu există garanție a numărului de cicluri 
necesar acestor entități pentru învățarea lecțiilor de conștiință de sine, care 
sunt cerute pentru trecerea în a treia densitate. 

9.18 I N T E R V I E V A T O R  Există vreo rasă de oameni, la acest moment, venită pe 
Pământ și încarnată aici începând cu a doua densitate? 

R A  Sunt Ra. Nu există conștiință de a doua densitate venită din altă parte 
pe Pământ la acest moment. Există însă două rase venite din altă parte, care 
folosesc forme de a doua densitate originare de pe pământ. Prima rasă este 
cea a entităților de pe planeta numită Maldek. Aceste entități perfecționează 
înțelegerea proprie pentru a vindeca o serie de restricții karmice. Ei locuiesc 
în peșterile adânci ale planetei, și vă sunt cunoscuți ca „Bigfoot”. 

A doua rasă a primit permisia Gardienilor să locuiască în a doua densitate 
a planetei, cu scopul de a oferi complexelor minte/corp/spirit de pe 
Pământ, vehicule fizice proiectate corespunzător în eventualitatea unui 
război nuclear. 

9.19 I N T E R V I E V A T O R  Nu am înțeles la ce sunt folosite aceste vehicule, sau ființe. 
Sunt ele proiectate corespunzător în eventualitatea unui război nuclear? 

R A  Sunt Ra. Acestea sunt ființe existând ca entități instinctuale de a doua 
densitate, fiind ținute în rezervă pentru a forma o bancă genetică în cazul 
în care este nevoie de complexe corp chimic [vehicule fizice]. Spre deosebire 
de complexele corp chimic pe care le folosiți la acest moment, noile 
complexe corp chimic ținute în rezervă sunt mult mai rezistente la radiație. 

9.20 I N T E R V I E V A T O R  Unde se află aceste complexe? 
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R A  Sunt Ra. Complexele corp aparținând celei de a doua rase locuiesc în 
pădurile adânci neumblate. Ele locuiesc în multe locuri pe suprafața 
planetei. 

9.21 I N T E R V I E V A T O R  Sunt ele creaturi de tipul „Bigfoot”? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru este corect, deși nu ar trebui numite „Bigfoot”, 
deoarece ele sunt rare și au capacitatea de a se camufla foarte bine pentru a 
nu fi detectate de pământeni. Prima rasă este mai puțin îndemânatică în 
evitarea complexelor minte/corp/spirit ale pământenilor, dar a doua rasă 
are îndemânarea de a evita detecția datorită înțelegerii tehnologice 
acumulate înainte de încarnarea pe pământ. Pământenii sunt mai familiari 
cu entitățile din a doua rasă cu ochi strălucitori. 

9.22 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că există două tipuri de „Bigfoot”. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare a sesiunii curente. 

Există trei tipuri de „Bigfoot”, dacă puteți accepta acest nume pentru trei 
rase atât de diferite de complexe minte/corp/spirit. De primele două am 
vorbit. 

Al treilea tip este o formă-gând. 

9.23 I N T E R V I E V A T O R  Plănuim o a doua sesiune pentru mai târziu dacă 
instrumentul este în stare bună și doresc să știu dacă putem ajuta cumva 
confortul instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul va necesita anumite ajustări pentru porțiunile 
sensibile ale complexului corp. Aceste probleme se datorează blocajului 
centrului energetic pineal.  

Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 10 
IANUARIE 27,  1981  

10.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

10.1 I N T E R V I E V A T O R  Cred că ne-ar ajuta înțelegerea dacă ne-am întoarcem 
înapoi, înainte de transferul sufletelor de pe Maldek, pentru a vedea cum a 
operat Legea lui Unu în privința acestui transfer, și de ce a fost el necesar. 
Ce s-a întâmplat cu Maldek sau cu oamenii de pe Maldek, care au cauzat 
pierderea planetei? Cât de demult s-a întâmplat acest eveniment? 

R A  Sunt Ra. Oamenii de pe Maldek au avut o civilizație întrucâtva similară 
celei din Atlantis. Similaritatea a costat în faptul că ei au acumulat multă 
informație tehnologică, pe care au folosit-o fără a se preocupa de protejarea 
planetei lor. Ei au urmat, în cea mai mare parte a timpului, modul de 
gândire, ideile și acțiunile asociate cu polaritatea negativă, sau serviciul 
sinelui. 

Complexele minte/corp ale planetei Maldek, au perceput însă, în mare 
parte, această atitudine negativă ca pe o structură de credință/gândire sincer 
orientată pozitiv, sau spre serviciul altora. Devastarea care a distrus biosfera 
planetei lor și a cauzat dezintegrarea ei, a fost provocată de izbucnirea 
războiului. 

Confruntarea militară a folosit cel mai înalt nivel tehnologic disponibil, 
acelui complex social, la acel moment. Acest conflict s-a întâmplat cu 
aproximativ 705.000 de ani tereștri în urmă. Ciclurile de a treia densitate 
au început mai timpuriu pe Maldek, datorită abilității ei de a susține forme 
de viață de prima densitate mai devreme, în spațiu/timpul continuum al 
Sistemului Solar. Entitățile planetei au fost atât de traumatizate de acest 
eveniment catastrofal, încât complexul social a intrat într-o stare de „nod 
al fricii”. Nimeni nu a putut să ajungă la ele în perioada de timp care a 
urmat. Nimeni nu a putut să le ajute. 

Cu aproximativ 600.000 de ani tereștri în urmă, membrii Confederației de 
la acea vreme au reușit să trimită în zonă un complex de memorie socială 
care a reușit dezlegarea „nodului fricii”. Entitățile de pe Maldek au reușit 
astfel să își reamintească faptul că sunt conștiente. Această conștiență le-a 
readus la nivelul planelor astrale inferioare la care au putut fi îngrijite, până 
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când complexele minte/corp/spirit au fost capabile, în final, să se vindece 
de traumă într-atât încât au fost capabile să examineze problemele cu care 
s-au confruntat în viața iluzorie precedentă. 

După această experiență de învățat/predat grupul a decis să plaseze asupră-
și ceea ce ați putea numi o „ameliorare karmică”. În acest scop, ei s-au 
încarnat pe Planeta Pământ în ceea ce au fost forme umane neperfecționate 
pentru un asemenea scop. Ei au folosit aceste forme fizice inferioare până 
când predispozițiile lor distructive au fost treptat înlocuite de predispoziții 
mai moderate, dedicate dorinței de a servi altora.  

Deoarece aceasta a fost o decizie a marii majorități a populației planetei 
Maldek, transferul pe planeta Pământ a început cu aproximativ 500.000 de 
ani tereștri în urmă, și, pentru acest scop, a fost folosit tipul de corp 
disponibil pe Pământ la acea vreme.1 

10.2 I N T E R V I E V A T O R  A fost complexul corp chimic, disponibil pe Pământ, o 
specie de maimuță antropoidă? 

R A  Sunt Ra. A fost. 

10.3 I N T E R V I E V A T O R  Au evoluat, de atunci, până la acest moment o parte din 
entitățile de pe Maldek? Sunt ele tot în a doua densitate, sau formează o 
populație de a treia densitate? 

R A  Sunt Ra. Conștiința acestor entități a fost mereu de a treia densitate. 
Mecanismul de ameliorare karmică a fost proiectat astfel încât, conștiința 
lor să fie amplasată în complexe corp chimic de a doua densitate, care să nu 
permită manevre îndemânatice la un nivel corespunzător activităților 
complexului minte de a treia densitate. 

10.4 I N T E R V I E V A T O R  Vor reuși unele din aceste entități să absolvească la sfârșitul 
ciclului de șaptezeci și cinci de mii de ani, și să schimbe corpurile de a doua 
densitate pentru corpuri de a treia densitate? 

R A  Sunt Ra. Multe din aceste entități au fost capabile să amelioreze karma 
reușind deja să accepte ciclul de a treia densitate, în corp de a treia densitate. 
Multe din aceste ființe, care au reușit acest lucru înainte de începerea celei 
de treia densități pe Pământ, s-au încarnat în alt loc al creației pentru ciclul 
de a treia densitate. După ce această planetă a atins, de asemenea, a treia 
densitate, câteva din entitățile de pe Maldek au reușit să se alăture vibrației 

                                                             
1  Datele din acest fragment par să fie în conflict cu cele din 21.5.  
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planetei în formă de a treia densitate. Există câteva care încă nu au reușit să 
amelioreze karma, prin coordonarea distorsiunilor complexului 
minte/corp/spirit cu acțiunile lor anterioare. Prin urmare ei încă rămân în 
forme de a doua densitate. 

10.5 I N T E R V I E V A T O R  Sunt acestea din urmă „Bigfoot” de care am vorbit? 

R A  Sunt Ra. Sunt unul din tipurile de „Bigfoot” care există pe planetă la 
acest moment. 

10.6 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că rasa noastră prezentă este formată din câteva 
ființe originare de pe Maldek, și foarte multe ființe originare de pe Marte. 
Există entități pe Pământ originare din alte locuri? 

R A  Sunt Ra. Există entități experimentând în timp/spațiul continuum al 
planetei, care au origine în multe locuri ale creației, deoarece când se 
produce schimbarea de ciclu, cei care sunt nevoiți să repete sunt mutați pe 
o planetă corespunzătoare densității pe care o repetă. Este, întrucâtva, 
neobișnuit pentru o planetă să conțină entități din atâtea locuri, dar acest 
lucru explică în bună parte de ce vă confruntați cu numărul mare a celor 
care trebuie să repete ciclul de a treia densitate. Orientarea planetară a fost 
prin urmare greu de unificat, chiar și cu ajutorul unui număr mare de 
profesori/studenți. 

10.7 I N T E R V I E V A T O R  Când Maldek a fost distrusă a suferit toată populația 
aceeași soartă, sau au existat unii destul de avansați pentru a fi transferați 
pe alte planete? 

R A  Sunt Ra. Când planeta s-a distrus, nimeni nu a scăpat, deoarece acest 
eveniment a afectat însăși complexul social planetar. Nimeni nu a scăpat 
nodului fricii. 

10.8 I N T E R V I E V A T O R  Există pericolul ca acest lucru să se întâmple în prezent, pe 
Pământ? 

R A  Sunt Ra. După părerea noastră evoluția viitorului planetei voastre va fi 
aproape inofensiv. Noi credem că există doar condițiile mentale pentru 
asemenea dezvoltare tehnologică și asemenea utilizare.  

Este viziunea/înțelegerea noastră că mintea și spiritul pământenilor au 
nevoie de orientare, mai degrabă, decât de jucării care să necesite 
dezasamblare. Deoarece, nu sunt oare toate lucrurile care există parte din 
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Creator? Prin urmare fiind disponibile pentru a putea fi alese liber în 
onoare/datorie? 

10.9 I N T E R V I E V A T O R  Când absolvirea apare și entitatea sau entitățile trec, la 
sfârșitul ciclului, de pe o planetă pe alta, prin ce mijloc se face mutarea? 

R A  Sunt Ra. Primul pas al totalității ființei minte/corp/spirit, în marele 
plan al Creatorului, este plasarea complexului minte/corp/spirit în locul de 
iubire/lumină corespunzător vibrației acestuia. Această acțiune este făcută 
pentru a se asigura vindecarea necesară complexului și eventuala acordare a 
acestuia cu totalitatea ființei. Această fază durează o perioadă variabilă de 
timp/spațiu. 

După ce această fază este completată, experiența ciclului este analizată și 
filtrată până când rămâne doar esența, în formă pură. La acest moment 
totalitatea ființei minte/corp/spirit, evaluează cerința densității 
corespunzătoare, și alege un mediu nou potrivit, fie pentru repetarea 
ciclului, fie pentru înaintarea în ciclul următor. Acesta este procesul 
recoltării, păzit și supravegheat de foarte muți. 

10.10 I N T E R V I E V A T O R  Când entitatea este mutată de pe o planetă pe alta, este ea 
mutată în gând, sau într-un vehicul? 

R A  Sunt Ra. Totalitatea ființei minte/corp/spirit este parte din Creator, Nu 
există prin urmare timp/spațiu. De aceea este o chestiune de alegere 
conștientă a locului potrivit în mulțimea infinită a timp/spatiilor. 

10.11 I N T E R V I E V A T O R  În timp ce entitatea este încarnată în a treia densitate, aici 
pe Pământ la acest moment, ea poate învăța fără a fi conștientă de ceea ce 
face, sau poate învăța după ce devine conștientă că învață căile Legii lui 
Unu. Prin a doua metodă este posibil ca entitatea să își accelereze evoluția 
foarte mult. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

10.12 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că, deși multe entități nu sunt conștiente despre 
acest lucru, ceea ce doresc cu adevărat este să își accelereze evoluția, și este 
responsabilitatea lor să descopere acest lucru pe durata încarnării. Este 
corect să presupun că entitățile pot să accelereze evoluția mult mai mult pe 
durata încarnării, decât între două încarnări de a treia densitate? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Vom încerca să clarificăm acest concept. 
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Una din componentele de bază a Legii lui Unu este Liberul Arbitru. Din 
acest motiv fiecare entitate este liberă să accepte, refuze sau ignore 
complexele minte/corp/spirit, și chiar creația în sine. Există multe entități 
în complexul vostru de memorie socială, care la acest timp/spațiu se 
preocupă zilnic de studiul Legii lui Unu în una din formele fundamentale, 
care este Calea Iubirii. 

Însă dacă o asemenea entitate, fiind precondiționată spre iubire/lumină din 
adâncul complexului minte/corp/spirit, ar accepta responsabilitatea fiecărei 
clipe prezente de timp/spațiu acumulate, acea entitate ar putea amplifica 
progresul propriu după aceeași formulă care amplifică chemarea 
complexului vostru social spre Confederație.2 

10.13 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea formula puțin diferit explicația metodei de 
amplificare a chemării? 

R A  Sunt Ra. Înțelegem că te referi la informația din sesiunile trecute. O 
chemare colectivă începe cu cea dintâi. Această primă chemare este egală 
cu infinitul și nu este considerată la numărătoare. Prima chemare este piatra 
de temelie. A doua chemare este adăugată. A treia chemare amplifică pe cea 
de a doua și așa mai departe, fiecare chemare nouă dublează sau întărește 
toate chemările precedente.3 Prin urmare, chemarea multora dintre 
pământeni este amplificată de foarte multe ori, și este simțită apăsător în 
adâncul infinit al Unicei Creații. 

10.14 I N T E R V I E V A T O R  Pentru dezvoltarea generală a cititorului acestei cărți, ai 
putea oferi anumite practici sau exerciții care vor produce o accelerare spre 
Legea Lui Unu? 

R A  Sunt Ra.  

Exercițiul Unu: Acesta este cel mai important și util în iluzia voastră. 
Fiecare clipă conține iubire. Această iubire este lecția/scopul iluziei sau 
densității. Acest exercițiu constă în căutarea acestei iubiri conștient și 
intenționat. Prima încercare este piatra de temelie. Pe această alegere se 
sprijină restul experienței de viață a unei entități.  

A doua căutare a iubirii într-o clipă începe numărătoarea.  

                                                             
2  Sesiunea 7.3 – 7.5. 
3  “La pătrat” in conceptul Ra înseamnă 2x, unde x este numărul celor care 

cheamă. 
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A treia căutare a iubirii o întărește pe a doua, a patra o întărește sau dublează 
pe a treia. Precum în cazul anterior [cazul chemării] vor exista anumite 
pierderi de putere, datorate imperfecțiunilor căutării cum ar fi lipsa de 
sinceritate. Însă afirmația conștientă de la sine la sine, a dorinței de a căuta 
iubirea, este un act de voință atât de important, încât pierderea de putere 
datorată lipsei de sinceritate este nesemnificativă. 

Exercițiul Doi: Universul este o ființă unică. Când un complex 
minte/corp/spirit întâlnește un alt complex minte/corp/spirit întâlnește 
Creatorul. Acest exercițiu este foarte util. 

Exercițiul Trei: Priviți-vă în oglindă. Vedeți Creatorul. 

Exercițiul Patru: Contemplați creația în fiecare complex minte/corp/spirit 
a fiecărei entități. Vedeți Creatorul. 

Succesul acestor exerciții se bazează pe consecvența în meditație, 
contemplație sau rugăciune. Exercițiile trebuie executate cu o asemenea 
atitudine. Cu o atitudine corespunzătoare informația va răzbate până la 
rădăcinile minții, înnobilând și întărind corpul, și atingând spiritul. 

10.15 I N T E R V I E V A T O R  Mă întrebam despre civilizațiile numite Atlantis și 
Lemuria, despre felul în care aceste civilizații au apărut, și de unde au venit 
aceste civilizații? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare a sesiunii curente. Civilizațiile 
Atlantis și Lemuria au fost independente. Să luăm prima dată entitățile Mu. 

Ele au fost ființe de o natură întrucâtva primitivă, dar care au avut o 
dezvoltate spirituală foarte avansată. Civilizația lor a fost parte a acestui 
ciclu de experimentare, apărută mai de vreme, cu aproximativ 53.000 de 
mii în urmă. Lemuria a fost un loc util și inofensiv, care s-a scufundat în 
ocean datorită mișcării plăcilor tectonice. Scufundarea nu a avut de-a face 
cu activitățile acestei civilizații. 

Cei care au supraviețuit au ajuns în locuri precum Rusia, America de Nord, 
America de Sud. Amerindienii, față de care societatea voastră a învățat să 
aibă o anumită simpatie, sunt descendenți ai acelor entități. Precum 
celelalte încarnări ale acestui ciclu, și acestea au fost aduse din altă parte. 
Aceste entități au fost, în majoritate, aduse de pe o planetă de a doua 
densitate, care a avut dificultăți în atingerea condițiilor de viață de a treia 
densitate, datorită vârstei soarelui acelui sistem stelar. Această planetă a fost 
din galaxia Deneb. 
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Rasa Atlantă a fost un complex social amestecat, care a început să se formeze 
cu aproximativ 31.000 de ani în urmă. A evoluat încet într-o societate 
predominant agrară, până la data de aproximativ 15.000 de ani în urmă. 
La acel punct a acumulat foarte repede o înțelegere tehnologică înaltă, care 
le-a permis să folosească Inteligența Infinită într-o manieră mai puțin 
teoretică. 

Vom adăuga că ei au folosit de asemenea Energia Inteligentă, manipulând 
în mare măsură influxurile naturale ale undei indigo venite de la energia 
divină infinită. Ca urmare a acestui fapt, ei au fost capabili să creeze forme 
de viață. Ei au început să se ocupe cu acest lucru, în locul vindecării și 
perfecționării complexelor minte/corp/spirit, orientând-se aproape total 
spre negativ. 

Cu aproximativ 11.000 de ani în urmă a început primul război Atlant, care 
a cauzat dezintegrarea corpului a 40% din populație, aceștia părăsind a treia 
densitatea. Al doilea, și cel mai devastator război Atlant, a început cu 
aproximativ 10.821 de ani în urmă. Acest război a creat o modificare a 
configurației planetare, și o mare parte din Atlantis a dispărut sub apă. Trei 
grupuri din Atlanții orientați pozitiv au părăsit această locație geografică 
înainte de scufundare, stabilindu-se în zone muntoase numite Tibet, Peru 
și Turcia. 

Aveți o întrebare scurtă înainte de terminarea sesiunii? 

10.16 I N T E R V I E V A T O R  Pe lângă întrebarea despre cum putem îmbunătăți 
confortul instrumentului, mai am încă o întrebare. Aș dori să dați o scurtă 
descriere a cuvântului „galaxie”. 

R A  Sunt Ra. Folosim termenul cunoscut pământenilor sub numele 
„galaxie”. Înțelegem că anumite galaxii conțin un sistem planetar, iar altele 
conțin mai multe sisteme planetare. Însă importanța locației în 
timp/spațiul este atât de mică, încât acceptăm implicit această ambiguitate. 

10.17 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că acest sistem de nouă planete și Soarele nostru 
este numit galaxie solară? 

R A  Noi nu numim galaxie acest sistem planetar. 

10.18 I N T E R V I E V A T O R  Câte stele ar fi într-o galaxie? 

R A  Depinde de sistemul galactic. Al vostru, precum știți, conține multe 
milioane de entități planetare și corpuri stelare. 
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10.19 I N T E R V I E V A T O R  Am încercat să înțeleg definiția termenului „galaxie”. Ai 
menționat termenul de câteva ori, și mi s-a părut că ceea ce numiți galaxie, 
noi numim sistem planetar. Putem îmbunătăți confortul instrumentului în 
vreun fel? 

R A  Sunt Ra. Confortul instrumentului poate fi sporit dacă îmbunătățiți 
suportul corpului pe durata sesiunii. Pe lângă acest lucru, vom cere doar să 
aliniați cu grijă simbolurile folosite pentru facilitarea echilibrului 
instrumentului. Contactul nostru este în bandă îngustă, și, prin urmare, 
influxul pe care îl folosim trebuie să fie precis. 
Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 11 
IANUARIE 28,  1981  

11.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

11.1 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi acceptabilă includerea ritualului, pe care l-ați sugerat 
înainte de începerea contactului, în cartea rezultată din aceste sesiuni? 

R A  Sunt Ra. Este o chestiune de mică importanță, deoarece sugestia a fost 
făcută pentru scopul stabilirii contactului cu grupul vostru prin acest 
instrument. 

11.2 I N T E R V I E V A T O R  Este de vreun ajutor instrumentului să fie prezenți [nume] 
și [nume] pe timpul sesiunii? Contează numărul persoanelor din grup 
pentru calitatea contactului? 

R A  Sunt Ra. Cele mai importante entități sunt cel care pune întrebările, și 
cel numit Jim. Cele două entități pe care le-ai menționat ar oferi ajutor 
suplimentar instrumentului, cu abilitatea lor de a transfera energie fizică, 
care este o porțiune din vibrația iubirii. 

11.3 I N T E R V I E V A T O R  Ai afirmat ieri că Maldek a fost distrusă de război. Dacă 
Maldek nu ar fi fost distrusă de război, ar fi devenit ea o planetă care ar fi 
evoluat spre serviciul sinelui? Ar fi crescut entitățile în densitate, trecând 
prin a patra, a cincea densitate de polarizare negativă, de serviciu sinelui? 

R A  Sunt Ra. Complexul de memorie socială planetară Maldek a avut 
direcția energetică neclară, întocmai ca planeta Pământ. Prin urmare, este 
imposibil de știut direcția de dezvoltare, dar este foarte probabil să fi fost o 
recoltă amestecată, câțiva absolvind în a patra densitate de serviciu altor-
sine, câțiva absolvind în a patra densitate de serviciu sinelui, și marea 
majoritate repetând a treia densitate. Acest scenariu este nesigur datorită 
faptului că vârtejurile paralele originare de posibilități/probabilități dispar 
când se produc asemenea cataclisme, și apar noi vârtejuri 
probabilitate/posibilitate, diferite de cele originare. 

11.4 I N T E R V I E V A T O R  Există o planetă de partea cealaltă a soarelui nostru, opusă 
Pământului la nivel de orbită și necunoscută celor de pe Pământ? 
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R A  Sunt Ra. Există o planetă dincolo de Soare, cu temperatură foarte scăzută, 
dar cu masă destul de mare pentru a crea erori în anumite date statistice. Acest 
corp nu ar trebui numit planetă, deoarece se află, încă, în prima densitate. 

11.5 I N T E R V I E V A T O R  Ai spus că unele entități de pe Maldek ar putea absolvi.... în a 
patra densitate negativă. Există oameni care trec din a treia densitate curentă, 
la planete de a patra densitate negativă orientate spre serviciul sinelui? 

R A  Sunt Ra. Întrebarea ta este neclară. Te rog reformuleaz-o. 

11.6 I N T E R V I E V A T O R  În timp ce ciclul nostru se sfârșește și se produce absolvirea, 
este posibil ca unii să treacă din a treia densitate la o planetă de a patra densitate 
negativă, sau de serviciu sinelui? 

R A  Sunt Ra. Acum înțelegem întrebarea ta. Este corect, la această recoltare 
există probabilitatea/posibilitatea de a avea o recoltă mică de orientare negativă. 

11.7 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune ce s-a întâmplat cu Adolf Hitler? 

R A  Sunt Ra. Complexul minte/corp/spirit numit Adolf se află în proces de 
vindecare în planele astrale de mijloc ale câmpului de forță al planetei voastre. 
Această entitate a fost foarte confuză, deși a înțeles motivul pentru care 
nivelului său vibratoriu s-a redus la terminarea complexului corp chimic, totuși 
a avut nevoie de o lungă perioadă de refacere și vindecare. 

11.8 I N T E R V I E V A T O R  Există cineva din trecut, bine cunoscut, care a trecut pe o 
planetă de a patra densitate negativă, în serviciu sinelui, sau cineva din prezent 
care va trece pe o asemenea planetă? 

R A  Sunt Ra. Numărul entităților recoltate este mic. Însă câteva au penetrat 
nivelul al optulea, care devine disponibil după deschidere nivelelor al șaselea și 
al șaptelea. Această penetrare de al optulea nivel, sau la nivelul Inteligenței 
Infinite, permite complexului minte/corp/spirit să fie recoltat, dacă dorește, la 
orice moment pe durata ciclului timp/spațiu. 

11.9 I N T E R V I E V A T O R  Este numele unora dintre acești oameni cunoscut în istoria 
planetei? 

R A  Sunt Ra. Vom menționa câțiva. Unul este Ginghis Han, altul Taras Bulba, 
altul este Rasputin. 

11.10 I N T E R V I E V A T O R  Cum au reușit ei acest lucru? Ce au făcut pentru a reuși acest 
lucru? 
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R A  Sunt Ra. Toate entitățile menționate mai înainte au știut, din memoria 
încarnărilor precedente, informație de origine Atlantă, având de-a face cu 
folosirea diferitelor centre de influx energetic ale complexului 
minte/corp/spirit, pentru deschiderea portalului spre Inteligența Infinită. 

11.11 I N T E R V I E V A T O R  Le-a permis acest lucru să facă ceea ce numim magie? Au avut 
entitățile puteri paranormale, pe durata încarnării? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Primele două entități și-au folosit puțin abilitățile în 
mod conștient. Însă ei au fost foarte determinați în serviciul sinelui, lucrând 
fără odihnă la disciplina personală pentru a dubla și re-dubla puterea 
deschiderii acestui portal. A treia entitate, numită Rasputin, a fost un inițiat 
conștient, care de asemenea a fost fără odihnă în urmărirea serviciului de sine. 

11.12 I N T E R V I E V A T O R  Unde se află aceste trei entități în acest moment? 

R A  Sunt Ra. Entitățile se află în densitatea pe care o numiți a patra. Prin 
urmare acel spațiu/timp continuum nu este compatibil cu acesta. O 
determinare exactă a fiecărui moment spațiu/timp a fiecărei lumi nu este 
posibilă. Fiecare a ales o planetă de a patra densitate dedicată înțelegerii Legii 
lui Unu prin serviciul sinelui. Primul în ceea ce numiți Grupul Orion, cel de 
al doilea în ceea ce numiți Cassiopeia, iar ultimul în ceea ce numiți Crucea 
Sudului. Însă aceste locuri spațiale nu reprezintă o explicație satisfăcătoare. Nu 
există vocabularul necesar pentru a vă transfera această informație la nivelul 
calculelor geometrice. 

11.13 I N T E R V I E V A T O R  Cine s-a transferat la Grupul Orion? 

R A  Sunt Ra. Cel numit Ginghis Han. 

11.14 I N T E R V I E V A T O R  Ce face la acest moment? Cu ce se ocupă? Ce muncă face? 

R A  Sunt Ra. Această entitate îl servește pe Creator în felul lui. 

11.15 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil să ne spui precis în ce constă acest serviciu? 

R A  Sunt Ra. Este posibil să dăm această informație. Însă folosim fiecare ocazie 
pentru a repeta înțelegerea/învățătura de bază că toate ființele sunt Creatorul. 

În prezent cel numit Ginghis Han este încarnat într-un corp fizic ușor, care 
lucrează în domeniul propagandei și a controlul gândirii acelora pe care îi 
numiți cruciați. El este ceea ce numiți funcționar dispecer. 

11.16 I N T E R V I E V A T O R  Cu ce se ocupă cruciații? 
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R A  Sunt Ra. Cruciații se deplasează, în carele lor de luptă, pentru a cuceri 
complexe minte/corp/spirit înainte ca acestea să ajungă la punctul la care 
formează complexe de memorie socială. 

11.17 I N T E R V I E V A T O R  La ce moment ajunge o planetă la stadiul de memorie socială? 

R A  Sunt Ra. Un complex minte/corp/spirit devine complex de memorie socială 
când întregul grup de entități au o singură orientare, sau caută într-o singură 
direcție. Memoria de grup, care până atunci este pierdută în rădăcinile minții, 
devine la acel punct accesibilă complexului social, astfel creând un complex de 
memorie socială. Avantajul acestui complex stă în relativa ușurință cu care este 
înțeleasă ființa socială, și ușurința cu care se urmează direcția de căutare. La 
acel moment, toate cunoștințele sunt disponibile tuturor entităților acelei 
societăți. 

11.18 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că avem cruciați ai Grupului Orion venind pe 
această planetă cu scopul de a controla minți. Cum reușesc acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Asemeni tuturor entităților ei urmează Legea lui Unu în ce 
privește Liberul Arbitru. Contactul este făcut cu cei care fac chemarea. Cei de 
pe planetă apoi acționează asemeni vouă, propagând atitudinea și filozofia 
înțelegerii lor personale privitoare la Legea lui Unu, din punctul de vedere al 
serviciului sinelui. Aceștia devin elită. Prin aceste acțiuni, ei încearcă să creeze 
o condiție prin care restul entităților planetare sunt aduse în sclavie, de către 
Liberul Arbitru a celor care formează elita. 

11.19 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea numi pe cineva care a chemat cruciații care este 
cunoscut pe planetă în prezent? 

R A  Sunt Ra. Nu doresc să încalc Liberul Arbitru. Este o încălcare a Liberului 
Arbitru dacă îi numesc pe cei care vor afecta viitorul spațiu/timpului vostru, 
prin urmare nu vom oferi această informație. Vă sfătuim să contemplați 
fructele acțiunilor acestor entități, care se bucură de predispoziție spre 
acapararea puterii. Astfel veți putea discerne informația fără ajutor. Nu vrem 
să influențăm jocul planetar. Acest lucru nu este important pentru recoltare. 

11.20 I N T E R V I E V A T O R  Cum transmit cruciații conceptele lor, indivizilor încarnați de 
pe Pământ? 

R A  Sunt Ra. Există două metode principale pentru polarizarea în serviciul 
sinelui, întocmai cum există, de asemenea, două metode pentru polarizarea în 
serviciul altora. Există acele complexe minte/corp/spirit în planul vostru, care 
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practică și execută disciplina în scopul căutării contactul cu surse de informație 
și putere, care să conducă la deschiderea portalului spre Inteligența Infinită.  

Există alții a căror complex vibratoriu este de așa natură încât acest portal este 
deschis, și contactul negativ, stând la baza manipulării altora, este permis 
aproape fără dificultate, fără pregătire sau fără control. 

11.21 I N T E R V I E V A T O R  Ce tip de informație transferă cruciații pământenilor? 

R A  Sunt Ra. Cruciații transferă informație referitoare la Legea lui Unu 
orientată spre serviciul sinelui. Informația poate fi tehnică, întocmai cum o 
parte din informația Confederației este de asemenea tehnică, în încercarea de 
a ajuta această planetă în polarizarea spre serviciul altora. Tehnologia oferită de 
Grupul Orion constă în diferite metode de control și manipulare a altora 
pentru serviciul sinelui. 

11.22 I N T E R V I E V A T O R  Vrei să spui că anumiți oameni de știință primesc informație 
tehnică pe cale telepatică, care se transformă apoi în produse tehnologice 
folositoare? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Oamenii de știință orientați pozitiv au primit 
informație menită să dezvolte metode de progres, pașnice. Însă, în final, au 
contribuit la mărirea potențialului distructiv, deoarece ulterior oamenii de 
știință orientați negativ au primit informații suplimentare care au permis 
refolosirea informației pozitive în scopuri negative. 

11.23 I N T E R V I E V A T O R  Aceasta este calea pe care am aflat despre energia nucleară? A 
fost informația amestecată, atât pozitivă cât și negativă? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Entitățile responsabile pentru informarea oamenilor 
de știință au fost de orientare mixtă. Oamenii de știință, care au primit 
informația, au fost în majoritate de orientare pozitivă. Oamenii de știință, care 
au urmărit munca celor care au primit informația, au fost însă de orientare 
mixtă, incluzând pe cineva de o orientare extrem de negativă. 

11.24 I N T E R V I E V A T O R  Este entitatea foarte negativă încă încarnată pe Pământ? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

11.25 I N T E R V I E V A T O R  Atunci înseamnă că nu îl puteți numi, și voi întreba, în 
schimb, de unde a primit Nikola Tesla informația? 

R A  Sunt Ra. Cel cunoscut ca Nikola a primit informația din partea surselor 
Confederației, doritoare să ajute această entitate angelică, extrem de pozitivă, 
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în îmbunătățirea existenței complexelor minte/corp/spirit de pe Pământ. Este 
păcat că, asemeni multor rătăcitori, vibrațiile iluziei de a treia densitate i-au 
modificat punctul de vedere despre complexele minte/corp/spirit în mod 
extrem, astfel încât misiunea i-a fost oprită, și rezultatul deviat de la scopul 
inițial. 

11.26 I N T E R V I E V A T O R  Cum a trebuit munca lui Tesla să îmbunătățească viața 
pământenilor și care a fost obiectivul ei? 

R A  Sunt Ra. Cel mai dorit obiectiv al complexului minte/corp/spirit Nikola a 
fost eliberarea tuturor entităților de pe planetă din întuneric. Prin urmare, a 
încercat să ofere pământenilor energia infinită a planetei pentru iluminat și alte 
utilizări. 

11.27 I N T E R V I E V A T O R  Ce vrei să spui mai exact când zici eliberarea din întuneric? 

R A  Sunt Ra. [Răspunsul lui Ra nu a putut fi transcris datorită unei erori de 
funcționare a magnetofonului. În continuare este prezentată esența răspunsului 
lor]. Am intenționat să spunem că a încercat să îi elibereze pe pământeni de 
întuneric în sens literar sau „la propriu”. 

11.28 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi eliberarea din întuneric măsurată după Legea lui Unu, 
sau are o aplicație practică reală? 

R A  Sunt Ra. Produsul acestei eliberări din întunerec ar fi creat două experiențe. 

În primul rând, experiența energiei electrice gratuite. 

În al doilea rând, automatizarea muncii ar fi oferit timp liber, și prin asta, 
posibilitatea și sporirea probabilității de a căuta Legea lui Unu. 

Foarte puțini în planul vostru, forțați fiind să lucreze fizic de la răsărit la apus, 
erau capabili să caute conștient Legea lui Unu. 

11.29 I N T E R V I E V A T O R  Dar Revoluția Industrială, a fost ea plănuită în vreun fel? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni.  

Este corect, Rătăcitorii s-au încarnat în câteva valuri pentru a produce 
eliberarea treptată din responsabilitățile zilnice, și din lipsa de libertatea și 
confort. 

11.30 I N T E R V I E V A T O R  Ei bine, dacă aceasta a fost ultima întrebare, voi întreba ca de 
obicei, dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului? 
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R A  Sunt Ra. Vă descurcați bine. Cel mai important lucru este să aliniați 
simbolurile cu grijă. Ajustarea făcută la acel timp/spațiu va ajuta complexul 
fizic al instrumentului prin sporirea confortului.  

Există întrebări scurte la care am putea răspunde înainte de terminarea sesiunii? 

11.31 I N T E R V I E V A T O R  Nu știu dacă răspunsul la întrebarea aceasta este scurt, de 
aceea o putem salva pentru sesiunea următoare, dar aș dori să știu de ce cruciații 
din Orion fac aceste incursiuni? Care este obiectivul lor suprem? Probabil că 
necesită un răspuns lung. 

R A  Sunt Ra. Întrebarea nu necesită un răspuns lung. Să servești sinele, 
înseamnă să servești pe toată lumea. Când este văzut din această perspectivă, 
serviciul sinelui cere o mare risipă de energie, pentru manipularea altora în 
serviciul sinelui înclinat spre acapararea puterii. 

Dacă sunt alte întrebări pentru a aprofunda acest subiect le vom discuta la 
întâlnirea următoare. 

11.32 I N T E R V I E V A T O R  Încă un lucru de care am uitat. Este posibil să avem azi o a 
doua sesiune? 

R A  Sunt Ra. Desigur. 

11.33 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. 

R A  Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 12 
IANUARIE 28,  1981  

12.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

12.1 I N T E R V I E V A T O R  Henry Puharich mi-a telefonat în această după-masă. Va fi 
aici luna viitoare. Doresc să întreb dacă este posibil să se alăture cercului 
nostru și să adreseze întrebări. De asemenea voi întreba dacă Michel 
D’Obrenovic, cunoscut ca George Hunt Williamson, poate să se alăture 
cercului? 

R A  Sunt Ra. În acest moment aceste entități nu sunt reglate corespunzător 
pentru această activitate datorită vibrațiilor distorsionate legate de 
problemele personale recente. Va fi necesar ca, în fiecare zi, entitățile să 
petreacă un timp/spațiu scurt în contemplație. La un timp/spațiu viitor 
poți să adresezi din nou întrebarea. 

Acest grup este de o echilibrare deosebită în raport cu vibrațiile acestui 
instrument, în primul rând, datorită contactului zilnic cu instrumentul, în 
al doilea rând datorită contactului cu instrumentul pe durata meditațiilor 
și în al treilea rând, datorită predispoziției personale a complexelor 
minte/corp/spirit spre contemplație. Acești trei factori însumați fac ca 
grupul să fie efectiv. 

12.2 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Continuăm de la sesiunea anterioară, când ai 
menționat că acești cruciați din Orion vin pe Pământ în care de luptă. Ai 
putea descrie un asemenea car de luptă? 

R A  Sunt Ra. Termenul de car de luptă este folosit în terminologia de război 
între pământeni. De aici provine înțelesul acestui termen. Navele 
cruciaților pot avea următoarele forme: Prima formă este alungită, ovală de 
o nuanță mai închisă decât argintul, dar care are o aparență metalică când 
este văzută în lumină. În întuneric pare să fie roșie, sau să fie de foc.  

Un alt tip de navă are formă de disc, de mărime mai mică, aproximativ 
patru metri în diametru. Există apoi un model de navă în formă de cutie, 
cu o mărime de aproximativ zece metri pe latură. Un alt model de navă 
poate schimba forma după dorință, prin folosirea mecanismului de control 
al gândului. Există civilizații diferite care cooperează în cadrul grupului 
Orion. Unele sunt mult mai capabile, în folosirea Inteligenței Infinite, 
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decât celelalte. Informația este foarte rar împărțită între civilizațiile 
grupului, prin urmare carele de luptă variază enorm în formă și aparență. 

12.3 I N T E R V I E V A T O R  Face Confederația vreun efort pentru oprirea ajungerii pe 
Pământ a carelor de luptă din Orion? 

R A  Sunt Ra. Se face tot posibilul pentru a impune carantina planetei. Însă 
rețeaua Gardienilor, asemeni altor tipuri de patrule la alte nivele, nu oprește 
toate entitățile din a pătrunde prin rețea. Dacă cererea este făcută în 
lumină/iubire în conformitate cu Legea lui Unu, penetrarea este acceptată. 
Dacă nu este făcută o cerere atunci când se trece prin rețeaua de protecție, 
atunci se consideră că există o încălcare a carantinei. 

12.4 I N T E R V I E V A T O R  Cine face cererea? 

R A  Sunt Ra. Întrebarea nu este clară te rog reformulează. 

12.5 I N T E R V I E V A T O R  Nu am înțeles. Cum oprește Confederația trecerea prin 
carantină a carelor de luptă din Orion? Ce acțiuni sunt... 

R A  Sunt Ra. Este stabilit un contact la nivel de formă-lumină sau ființă 
corp-lumină, depinzând de tipul de vibrația al Gardianului. Acești gardieni 
patrulează câmpurile energetice ale Pământului, încercând să intercepteze 
orice entitate apropiindu-se de zona protejată. Entitatea interceptată este 
somată să se oprească în numele Unicului Creator. O entitate somată să 
oprească este apoi inundată de iubire/lumină, și datorită puterii Legii lui 
Unu, entitatea, prin Liberul ei Arbitru, va respecta carantina. 

12.6 I N T E R V I E V A T O R  Ce s-ar întâmpla cu entitatea dacă nu ar respecta carantina, 
după ce a fost somată să se oprească? 

R A  Sunt Ra. Nerespectarea carantinei după somație, la acest nivel, ar fi 
echivalentă cu un pământean tamponându-se din mers de un zid de 
cărămidă. 

12.7 I N T E R V I E V A T O R  Ce s-ar întâmpla cu entitatea dacă ar face acest lucru? Ce s-
ar întâmpla cu acel car de luptă? 

R A  Sunt Ra. Creatorul este o ființă unică. Nivelul vibratoriu a celor capabili 
să ajungă la granița carantinei este de așa natură, încât, la vederea rețelei de 
iubire/lumină, le va fi imposibil să încalce Legea. Prin urmare, nu se va 
întâmpla nimic. Nu se va încerca nimic. Aceasta nu este o confruntare. 



100 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

Singurele ființe care sunt capabile să penetreze carantina, sunt acelea care 
descoperă ferestre deschise întâmplător și pentru scurt timp, în 
spațiu/timpul continuum care înconjoară câmpurile energetice ale planetei. 
Prin acele ferestre ei vor putea trece. Aceste ferestre sunt rare, iar apariția și 
durata lor de existență este greu de prezis. 

12.8 I N T E R V I E V A T O R  Include acest fenomen fereastră așa numita „Invazie 
OZN”, în care un număr mare de OZN-uri au fost observate într-o 
perioadă scurtă de timp, precum a fost în anul 1973. 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

12.9 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, aparțin Grupului Orion majoritatea OZN-
urilor observate pe cerul planetei? 

R A  Sunt Ra. Multe din OZN-urile apărute pe cerul planetei sunt din 
Grupul Orion. Ele difuzează mesaje. Unele mesaje sunt recepționate de 
entități pozitive orientate spre serviciul altora. Aceste mesaje negative 
avertizând despre dificultăți viitoare, sunt alterate pentru a fi acceptabile 
acelor entități pozitive. Acesta este singura posibilitate pe care o au la 
dispoziție entitățile negative, când se confruntă cu entități pozitive. 
Contactele cele mai folositoare Grupului Orion sunt cele venite din partea 
entităților negative, a căror orientare este spre serviciul sinelui. 

Există multe entități formă-gând pe cerul planetei, care sunt de natură 
pozitivă și reprezintă Confederația. Alte apariții OZN sunt datorate 
detectării întâmplătoare de către pământeni a mecanismelor militare ale 
propriului guvern. 

12.10 I N T E R V I E V A T O R  Cine l-a contactat pe Henry Puharich în Israel, în preajma 
anului 1972? 

R A  Sunt Ra. Trebuie să ne abținem din a răspunde acestei întrebări, datorită 
posibilității/probabilității ca cel numit Henry să citească răspunsul. Acest 
fapt ar cauza probleme în viitor. Trebuie ca fiecare ființă să își folosească 
discernământul provenit din interiorul sinelui-totalitate, sinele-totalitate 
fiind inima complexului minte/corp/spirit. 

12.11 I N T E R V I E V A T O R  Interdicția de a răspunde se aplică și întrebării despre cine 
a contact grupul din care am făcut parte în 1962? 

R A  Sunt Ra. Această întrebare poate primi răspuns. Grupul acela a fost 
contactat de Confederație. 
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12.12 I N T E R V I E V A T O R  A avut Confederația o navă în acea zonă, la acel moment? 

R A  Sunt Ra. Nu a existat navă. A existat o formă-gând. 

12.13 I N T E R V I E V A T O R  Ai menționat că atunci când cruciații din Orion nu pot 
trece prin rețeaua de protecție a planetei, oferă atât informație tehnică, cât 
și netehnică. Înțeleg tipul de informație tehnică, dar ce tip de informație 
netehnică oferă ei celor pe care îi contactează? Este corect când presupun 
că această informație este transmisă pe cale telepatică? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Prin telepatie este răspândită filozofia serviciului 
sinelui aparținând Legii lui Unu. Pentru grupurile avansate sunt oferite 
ritualuri și exerciții, și acestea sunt documentate, întocmai cum entitățile 
de orientarea serviciului altora documentează filozofia transmisă de 
profesorii lor. Filozofia negativă propune serviciul manipulării altora, ca 
metodă de practicare a serviciului pozitiv dedicat altor-sine. Prin efectuarea 
acestui serviciu de manipulare a altor-sine o entitate începe să aprecieze 
serviciul sinelui. Aceste entități, prin urmare, se vor orienta spre serviciul 
sinelui, manipulând la rândul lor alte entități. Astfel serviciul negativ al 
manipulării se propagă în societate deghizat în serviciu pozitiv al altor-sine, 
orientând entitățile care îl practică negativ, spre serviciul sinelui. 

12.14 I N T E R V I E V A T O R  Este aceasta originea magiei negre? 

R A  Sunt Ra. Afirmația ta este corectă într-un sens, și incorectă în altul. Este 
adevărat că Grupul Orion a ajutat complexele minte/corp/spirit orientate 
negativ de pe Pământ. Dar aceste entități s-ar fi preocupat oricum de 
serviciu sinelui. În plus, există multe entități în planele interioare care sunt 
orientate negativ și prin urmare sunt disponibile pentru a fi profesori sau 
ghizi, și posedă un anumit tip de suflet care caută serviciul sinelui, deci 
orientarea negativă ar fi fost posibilă și fără ajutorul Grupului Orion. 

12.15 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil ca o entitate aici pe Pământ să fie atât de 
confuză încât să cheme uneori Confederația, alteori Grupul Orion? 

R A  Sunt Ra. Este foarte posibil pentru un canal de comunicare dereglat să 
primească atât informație pozitivă cât și negativă. Dacă la bază entitatea 
este orientată spre serviciul altora, ea va începe să primească mesaje 
înfricoșătoare despre pedeapsă. Dacă entitatea este orientată spre serviciul 
sinelui, cruciații nu vor găsi necesar să mintă, doar vor începe să ofere 
filozofia pentru propagarea căreia au venit. 
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Multe contacte între pământeni sunt confuze și autodistructive, deoarece 
entitatea a fost orientată spre serviciul altora, dar din dorința de a primi 
dovezi, s-a deschis informației mincinoase a cruciaților, care astfel au reușit 
să neutralizeze efectivitatea contactului. 

12.16 I N T E R V I E V A T O R  Sunt cruciații în majoritate de a patra densitate? 

R A  Sunt Ra. Este corect, majoritatea sunt de a patra densitate. 

12.17 I N T E R V I E V A T O R  Este un individ din a patra densitate vizibil în mod normal, 
sau este invizibil pământenilor? 

R A  Sunt Ra. Cuvântul „Normal” încurcă înțelesul întrebării. Vom 
reformula răspunsul pentru claritate. A patra densitate este prin alegere 
invizibilă celei de a treia densități. Este posibil ca a patra densitate să fie 
vizibilă. Însă alegerea entităților de a patra densitate este să nu fie vizibile, 
datorită dificultății cu care operează în experiența de a treia densitate pe 
Pământ. 

12.18 I N T E R V I E V A T O R  Există în prezent indivizi aparținând Confederației sau 
Grupului Orion, trăind pe Pământ în formă vizibilă, și fiind importanți 
social? Locuind între pământeni? 

R A  Sunt Ra. Nu există entități din nici unul dintre cele două grupuri 
locuind între pământeni în formă vizibilă la acest moment. Însă cruciații 
din Orion folosesc două tipuri de entități pentru a își efectua munca. 
Primul tip este o formă-gând, al doilea este un tip de robot. 

12.19 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea descrie robotul? 

R A  Sunt Ra. Robotul arată ca o persoană reală dar este fabricat. 

12.20 I N T E R V I E V A T O R  Este robotul ceea ce numim „Oamenii în Negru”? 

R A  Sunt Ra. Este incorect. 

12.21 I N T E R V I E V A T O R  Cine sunt „Oamenii în Negru”? 

R A  Sunt Ra. „Oamenii în Negru” sunt unt tip de formă-gând, care sunt 
parțial ființe. Aceste entități primesc anumite caracteristici când sunt 
fabricate. Însă natura lor reală de vibrație nu este de a treia densitate, și 
datorită acestui fapt ele sunt capabile să se materializeze si dematerializeze, 
după nevoie în a treia densitate. 
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12.22 I N T E R V I E V A T O R  Sunt toți „Oamenii în Negru” folosiți de cruciații de pe 
Orion? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat, toți aparțin Grupului Orion. 

12.23 I N T E R V I E V A T O R  Dacă sunt vizitat de o asemenea entitate și o capturez, o 
pot pune într-un spațiu închis sau ea va dispărea? 

R A  Sunt Ra. Depinde ce tip de entitate capturezi. Poate ai fi capabil să 
identifici un robot. Robotul poate fi ținut închis pentru o perioadă scurtă, 
deși unii roboti au, de asemenea, abilitatea de a dispărea. Programarea 
roboților, însă, îi face mai dificil de controlat la distanță. Dar nu ai putea 
captura o formă-gând de tip „Om în Negru”. 

12.24 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi o încălcare a Legii lui Unu și o greșeală, dacă aș 
captura o asemenea entitate? 

R A  Sunt Ra. Conform Legii lui Unu nu există greșeli. 

12.25 I N T E R V I E V A T O R  Voiam să întreb dacă m-aș polariza mai mult spre serviciul 
sinelui, sau mai mult spre serviciul altora, prin capturarea formei-gând sau 
a robotului? 

R A  Sunt Ra. Ai putea încerca să răspunzi la această întrebare tu însuti. Noi 
interpretăm Legea lui Unu dar nu dăm sfaturi. 

12.26 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ai vorbit de Rătăcitori. Cine sunt Rătăcitorii? 
De unde vin ei? 

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți dacă vrei nisipul plajelor voastre. La fel sunt de 
nenumărate aceste surse de Inteligență Infinită, precum firele de nisip. 

Când un complex de memorie socială a atins înțelegerea completă a 
dorinței proprii, ar putea concluziona că dorința este de a servi alte entități 
prin întinderea unei mâini de sprijin, oricui cere ajutor. Aceste entități, pe 
care le numim „Frații și Surorile Tristeții”, vin în ajutorul chemărilor 
îndurerate. Aceste entități sunt din toate părțile Creației Infinite, și sunt 
legate împreună de dorința unică de a servi în această iluzie. 

12.27 I N T E R V I E V A T O R  Câte entități de acest fel sunt încarnate pe Pământ la acest 
moment? 
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R A  Sunt Ra. Numărul este aproximativ, datorită influxului mare de entități 
născute la acest moment cu scopul de a lumina vibrația planetară, și ajuta 
recoltatul. Numărul se apropie de 65 de milioane. 

12.28 I N T E R V I E V A T O R  Sunt majoritatea Rătăcitorilor din a patra densitate? Din ce 
densitate vine ei? 

R A  Sunt Ra. Sunt puțini cei din a patra densitate. Cei mai mulți Rătăcitori 
sunt din a șasea densitate. Dorința de a servi trebuie să fie însoțită de o 
înaltă puritate a minții, precum și de îndrăzneală sau curaj, cum ar înțeleasă 
această calitate de cei din a treia densitate. Provocarea/pericolul care îl 
pândește pe Rătăcitor constă în faptul că își va uita misiunea și se va angaja 
karmic, fiind astfel absorbit de vârtejul din care s-a încarnat, contribuind la 
distrugerea pe care ar fi trebuit să o prevină.1 

12.29 I N T E R V I E V A T O R  Ce pot face aceste entități pentru a se angaja karmic? Ai 
putea da un exemplu? 

R A  Sunt Ra. O entitate care acționează conștient într-un mod lipsit de 
iubire în interacțiunea cu alte entități, devine angajat karmic. 

12.30 I N T E R V I E V A T O R  Tocmai am avut o revelație. Au acești Rătăcitori probleme 
fizice pe durata încarnării? 

R A  Sunt Ra. Datorită diferenței extreme între vibrațiile celei de a treia 
densități și densitățile mai înalte, Rătăcitorii au în general un anumit 
handicap, dificultate sau sentiment de alienare severă. Cele mai comune 
probleme sunt alienarea, reacția împotriva vibrațiilor planetare prin 
dezordini ale personalității și ale complexului corp, precum și alergiile care 
indică dificultatea în ajustarea la vibrația planetară. 

12.31 I N T E R V I E V A T O R  Există o metodă eficientă pentru ca aceste entități să își 
vindece problemele fizice? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. 

Vindecarea este realizată prin înțelegerea că Inteligența Infinită există în 
interiorul sinelui. Această înțelegere este întrucâtva blocată în cei care nu 

                                                             
1  Această propoziție este întrucâtva neclară în textul originar: 

Provocarea/pericolul care îl pândește pe Rătăcitor constă în faptul că își va 
uita misiunea și se va angaja karmic, fiind astfel absorbit de vârtejul din care 
s-a încarnat, pentru a ajuta distrugerea.” Textul a fost clarificat cum s-a 
presupus că a fost intenționat Ra.  
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sunt echilibrați corespunzător în complexele corp. Natura blocajului diferă 
de la entitate la entitate. Pentru ca vindecarea să se producă, este necesară 
conștientizarea naturii spirituale a realității, precum și a curgerii 
corespunzătoare a acestei realități în interiorul complexului 
minte/corp/spirit. 

Vom lua instrumentul ca exemplu. Porțiuni din problemele fizice care pot 
fi rezolvate prin echilibrare se datorează blocajului la nivelul undei indigo, 
sau al centrului energetic pineal. Acest centru primește Energia Inteligentă 
de la toate sursele legitime de a treia densitate din Unica Creație. Dacă nu 
există blocaje, aceste energii curg în interiorul complexului 
minte/corp/spirit vindecând clipă de clipă complexul corp personal. 

Acest instrument se confruntă de asemenea cu probleme ale centrului 
energetic de undă verde, care poate fi numit și centrul inimii. Este deschis 
prea mult, datorită unei intense dorințe din partea complexului 
minte/corp/spirit de a servi altora, sau de a servi iubirea universală. Prin 
urmare, această entitate se consumă pe sine fără grija rezervelor energetice 
ale complexului minte/corp/spirit. Această problemă este cauzată în 
principal de blocajul de undă indigo de care am vorbit. Acest blocaj este 
cauzat de înțelegerea și credința, fundamental greșită a instrumentului, că 
sinele este nevrednic. Sentimentul de nevrednicie blochează libera curgere 
a Energiei Inteligente. 

Centrul de undă violet nu este afectat; acest centru nu este doar un receptor 
de energie, dar și suma nivelului vibratoriu al fiecărui individ. Celelalte 
centre energetice sunt de asemenea destul de clare. Soluția pentru a obține 
vindecarea în acest caz, este acțiunea care pune în practică înțelegerea calmă 
și smerită, că entitatea este în unitate cu Creatorul, și prin urmare este 
desăvârșită și nicidecum separată. În fiecare caz în care sănătatea este 
precară, există blocaje la unul sau mai multe din aceste centre energetice. 
Inteligența complexului minte/corp/spirit trebuie să fie informată fie de 
sine ca vindecător, fie de catalizatorul altui vindecător.  

Aveți o întrebare scurtă înainte de terminarea sesiunii? 

12.32 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil să ne spui dacă unul dintre noi, sau toți trei, 
suntem sau am fost Rătăcitori? 

R A  Sunt Ra. Scanând complexele minte/corp/spirit a celor de față am 
determinat că sunteți complet siguri de acest lucru, prin urmare nu 
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dăunează reafirmarea acestui lucru. Fiecare din cei prezenți sunt Rătăcitori 
având o misiune. 

12.33 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc Putem face ceva pentru confortul 
instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Vă rugăm să realiniați obiectul pe care sunt așezate simbolurile. 
Nu este o problemă semnificativă dacă acest lucru se întâmplă doar într-o 
sesiune, dar veți observa, dacă măsurați întregul ansamblu, că locul pe care 
se află plasat este deviat cu 1.4° de la aliniamentul corect, și jumătate de 
grad deviație de la orientarea corectă. Nu vă preocupați prea mult de acest 
lucru în acest moment, dar nu permiteți acestor devieri să persiste pentru o 
durată lungă de timp, deoarece treptat contactul va începe să fie afectat. 

Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 13 
IANUARIE 29,  1981  

13.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

13.1 I N T E R V I E V A T O R  În primul rând aș dori să îmi cer scuze pentru întrebările 
prostești pe care le-am adresat, când nu eram sigur de ceea ce trebuie să 
facem. Consider această activitate o mare onoare, și este un privilegiu să 
fim, de asemenea, umili mesageri ai Legii lui Unu. În acest moment, cred 
că modul în care trebuie pregătită cartea este să începem cu începutul 
creației, urmând evoluția speciei umane pe Pământ cu cea mai [audio 
neclar], în fiecare moment investigând cum a fost folosită Legea lui Unu 
[audio neclar]. Cred de asemenea... că trebuie să termin cartea...să permit 
materialului pe care îl avem deja să dicteze sfârșitul cărții. [audio neclar]. 

Aș sugera ca titlu al cărții „Legea lui Unu”, și aș dori să remarc pe Ra ca 
autor. Sunteți de acord? 

R A  Sunt Ra. Întrebare este neclară. Ai putea-o reformula separând-o în 
întrebări pentru fiecare porțiune de informație în care ești interesat? 

13.2 I N T E R V I E V A T O R  În primul rând, aș dori să începem cu începutul creației, 
cât de devreme posibil, și să urmărim dezvoltarea speciei umane până în 
prezent. Este acest lucru acceptabil? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este în întregime discernământul/înțelegerea/decizia 
voastră. 

13.3 I N T E R V I E V A T O R  În al doilea rând, aș dori să intitulez cartea „Legea lui Unu”, 
Autor: Ra. Este acceptabil?1 

R A  Sunt Ra. Titlul cărții este acceptabil. Numirea autorului folosind doar 
cuvântul Ra este după părerea noastră incompletă. 

13.4 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune, cine ar trebui să fie autorul cărții? 

                                                             
1  În acest pasaj Don se referă la titlul primei ediții a acestei cărți, care a fost 

compusă din patru volume, plus un al cincilea volum conținând material 
personal nepublicat în primele patru volume. Al cincilea volum a fost publicat 
după moartea lui Don. 
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R A  Sunt Ra. Vă pot ruga doar, dacă discernământul/înțelegerea voastră 
acceptă, ca numele Ra să fie urmat de textul: „Un umil mesager al Legii lui 
Unu”. 

13.5 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți vorbi despre primul lucru cunoscut în 
creație? 

R A  Sunt Ra. Primul lucru cunoscut în creație este infinitul. Infinitul este 
creație. 

13.6 I N T E R V I E V A T O R  Din infinit s-a format apoi ceea ce experimentăm azi ca și 
creație. Care a fost următorul pas, sau următoarea fază? 

R A  Sunt Ra. Infinitul a devenit conștient. Acesta a fost următorul pas. 

13.7 I N T E R V I E V A T O R  Ce s-a întâmplat după aceea? 

R A  Sunt Ra. Conștiența infinitului a dus la focalizarea acestuia în energie 
infinită. Voi ați numit acest principiu în diverse feluri, cel mai comun 
nume cunoscut vouă fiind „Logos” sau „Iubire”. Creatorul este infinitul 
devenit conștient, sau Principiul Conștient pe care noi îl numim 
Inteligența Infinită, folosind cea mai apropiată înțelegere/învățare 
disponibilă în vocabularul limbii voastre. 

13.8 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica pasul următor? 

R A  Sunt Ra. Pasul următor este încă în desfășurare la acest spațiu/timp în 
iluzia voastră. Acest pas este o reacție infinită la Principiul Creator, sub 
direcția unuia din conceptele fundamentale ale Legii lui Unu, care este 
conceptul Liberului Arbitru. Din acest motiv sunt posibile un număr 
infinit de dimensiuni. 

Energia izvorăște din Inteligența Infinită, datorită dilatării/expansiunii spre 
exterior a forței creatoare imprevizibile, această energie creând apoi modele, 
care în stil holografic, par să fie creația completă, indiferent de direcția sau 
tipul de energie explorat. Aceste modele de energie încep apoi să 
regularizeze propriile ritmuri și câmpuri energetice, prin aceasta creând 
dimensiuni și universuri. 

13.9 I N T E R V I E V A T O R  Atunci poți explica cum a fost creată galaxia și acest sistem 
planetar? 
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R A  Sunt Ra. Trebuie să faci un mare salt în gândire pentru răspunsul la 
această întrebare, deoarece, la momentul răspunsului întrebării precedente, 
universul fizic nu era încă născut. 

Energiile au evoluat apoi după modele tot mai inteligente, până când unele 
din energiile individualizate, (emanând din Principiul Creativ al 
Inteligenței Infinite) au devenit co-Creatori. Acesta este momentul la care 
apare așa numita materie fizică. Conceptul Luminii este fundamental 
pentru înțelegerea acestui mare pas în gândire, deoarece această 
componentă vibratorie a infinitului este elementul de bază a ceea ce numim 
materie, Lumina fiind inteligentă și plină de energie, este, prin urmare, 
prima componentă2 a Inteligenței Infinite care a fost chemată de Principiu 
Creativ.  

Această Lumină creată de Iubire, deține anumite caracteristici, cum ar fi, 
totalitatea infinită, paradoxal descrisă de linia dreaptă. Acest paradox face 
posibilă forma diferitelor entități iluzii-fizice, pe care le numiți sisteme 
stelare, galaxii și planete, toate rotindu-se și formând forme lenticulare. 

13.10 I N T E R V I E V A T O R  Cred că am făcut o eroare adresând întrebarea precedentă, 
și astfel omițând pași în procesul pe care îl descriați. Ar fi de ajutor să ne 
întoarcem și să completăm informația omisă prin acel salt mare pe care l-
am făcut din neștiință? 

R A  Sunt Ra. Am încercat să completăm informația care lipsea. Însă poți 
adresa întrebări după cum crezi necesar. 

13.11 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune... revenind la întrebarea adresată înainte de 
cea despre galaxii și planete, care a fost următorul pas după acel pas? 

R A  Sunt Ra. Pașii sunt, din punctul de vedere al întrebării, simultani și 
infiniți. 

13.12 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica cum a devenit Inteligența Infinită, am 
dificultăți cu limbajul, cum a devenit Inteligența Infinită individualizată de 
sine? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este o întrebare bună. 

                                                             
2  Nota Traducătorului: Pe cuprinsul celor 106 sesiuni Ra folosește cuvântul 

„distorsiune” pentru a se referi la concepte fizice sau metafizice. În unele 
situații precum cea de față cuvântul „distorsiune” a fost înlocuit în traducere cu 
cuvinte care în context clarifică înțelegerea. 
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Inteligența Infinită descoperă un concept nou. Acest concept a fost 
descoperit datorită Liberului Arbitru al conștiinței. Acest concept este 
„finitul”, adică antiteza infinitului. Acesta a fost primul și cel mai important 
paradox al Legii lui Unu. Prin urmare, Unica Inteligență Infinită s-a 
implicat, pe sine, în explorarea multiplicității. Datorită infinitelor 
posibilități ale Inteligenței Infinite, multiplicitatea este nesfârșită. 
Explorarea, prin urmare, este liberă să continue la nesfârșit, într-un prezent 
etern. 

13.13 I N T E R V I E V A T O R  A fost galaxia în care ne aflăm creată de Inteligența Infinită, 
sau a fost creată de o porțiune individualizată a Inteligenței Infinite? 

R A  Sunt Ra. Galaxia și toate celelalte lucruri materiale de care sunteți 
conștienți, sunt produsul porțiunilor individualizate ale Inteligenței 
Infinite. Pe măsură ce începe fiecare explorare conștientă, ea se focalizează 
la rândul ei devenind co-Creator. Folosind Inteligența Infinită, fiecare 
porțiune creează un univers, permițând ritmurilor alegerii libere să curgă. 
Jucându-se cu spectrul infinit de posibilități, fiecare porțiune 
individualizată de Inteligență Infinită transformă iubirea/lumina în ceea ce 
numim Energie Inteligentă, astfel creând așa numitele legi ale acelui 
univers, în particular. 

Fiecare univers la rândul lui se focalizează, devenind co-Creator, permițând 
în continuare o și mai mare diversificare, astfel creând mai multe energii 
inteligente, și regularizând, sau permițând legilor naturale, să creeze 
modelele vibratorii a ceea ce numim sistemele stelare. Prin urmare fiecare 
sistem stelar are un sistem propriu de coordonate și de legii naturale ale 
iluziei locale. 

Trebuie înțeles că fiecare porțiune, oricât de mică, a unei densități sau 
model iluzoriu, conține, precum într-o pictură holografică, Unicul 
Infinitul Creator. Prin urmare, totul începe și se termină în mister. 

13.14 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica cum porțiunea individualizată a 
Inteligenței Infinite a creat galaxia noastră [audio neclar], că aceeași 
porțiune a creat sistemul planetar, și cum s-a întâmplat acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Nu am înțeles întrebarea. Credem că am răspuns deja la această 
întrebare. Poți reformula întrebarea? 
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13.15 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, cum s-a format în special sistemul planetar în care 
ne aflăm? A fost creat tot odată, sau prima dată a fost creat soarele și acest 
[audio neclar] a fost creat? 

R A  Sunt Ra. Procesul, în iluzia voastră, începe de la cel mai mare spre cel 
mai mic. Prin urmare, co-Creatorul individualizând galaxia, a creat 
modelele energetice, care apoi s-au coagulat în multiple centre de focalizare 
a conștiinței Inteligenței Infinite. Prin urmare, sistemul solar pe care îl 
locuiți are propriile modele, ritmuri și legi naturale care sunt unice, și există 
doar în acest sistem. Însă progresia este de la spirala de energie a galaxiei, la 
spirala de energie solară, la spirala de energie planetară, la circumstanțele 
experimentale ale spiralei de energie care începe în prima densitate în 
conștiința entităților planetare. 

13.16 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea vorbi despre prima densitate a entităților 
planetare? 

R A  Sunt Ra. Fiecare pas recapitulează Inteligența Infinită, descoperindu-și 
natura conștientă. În mediul planetar, totul începe în ceea ce numiți haos, 
în care există doar energie fără direcție, aleatoare în starea ei infinită. Însă 
Logosul este în mișcare. Lumina formează întunerecul după modele și 
ritmuri vibratorii specifice co-Creatorului, astfel construind un anume tip 
de experiență. 

Acest proces începe cu prima densitate conștientă pe planetă, în care viața 
minerală și lichidă învață de la foc și vânt starea conștientă de existență. 
Aceasta este prima densitate. 

13.17 I N T E R V I E V A T O R  Progresează apoi această primă densitate la o stare 
conștientă mai înaltă? 

R A  Sunt Ra. Energia caracteristică luminii inteligente, se deplasează în 
spirală pe direcția unei linii drepte, imprimând astfel acelei spirale un vector 
unidirecțional ascendent implacabil spre o existență mai completă în raport 
Inteligența Infinită. Prin urmare, existența primei densități tinde spre 
lecțiile celei de a doua densități, tinde spre tipul de stare conștientă care 
include progres, mai degrabă decât dizolvare sau schimbare aleatoare. 

13.18 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea defini ce înseamnă „progres”? 

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți diferența între mineralul primei vibrații, sau 
viața apei, și ființa de la baza celei de a doua densități, care începe să miște 
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în propria-i ființă. Această mobilitate este caracteristică celei de a doua 
densități, strădania de a ajunge la lumină și de a progresa. 

13.19 I N T E R V I E V A T O R  Ce vrei să spui prin „strădania de a ajunge la lumină”? 

R A  Sunt Ra. Un exemplu foarte simplu a progresului de a doua densitate 
aspirând spre ajungerea în lumină, este acela al unei frunze întinzându-se 
spre sursa de lumină. 

13.20 I N T E R V I E V A T O R  Există vreo diferență fizică între prima și a doua densitate? 
De exemplu, dacă aș putea studia o planetă de a doua densitate, și o planetă 
de prima densitate, una lângă alta, din acest punct de observație în care mă 
aflu în prezent, aș putea studia amândouă planetele? Ar fi amândouă 
planetele vizibile? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Toate densitățile octavei în care ne aflăm ar fi 
vizibile foarte clar, dar densitățile de la a patra la a șaptea pot alege liber să 
fie invizibile sau vizibile. 

13.21 I N T E R V I E V A T O R  Cum progresează a doua densitate la a treia densitate? 

R A  Sunt Ra. A doua densitate aspiră către a treia densitate, care este 
densitatea conștiinței de sine. Strădania spre progres se produce în formele 
foarte evoluate de a doua densitate, care sunt investite cu identitate de 
ființele de a treia densitate, la un nivel la care devin complexe minte/corp 
conștiente de sine, astfel devenind complexe minte/corp/spirit și intrând în 
a treia densitate. A treia densitate este prima densitate de conștiință a 
spiritului. 

13.22 I N T E R V I E V A T O R  Care este densitatea planetei noastre la acest moment? 

R A  Sunt Ra. Planeta pe care locuiți este de a treia densitate, din punct de 
vedere al complexelor minte/corp/spirit care o locuiesc. În spațiu/timp 
continuum, planeta este însă de a patra densitate. Acest fapt cauzează o 
recoltare întrucâtva dificilă. 

13.23 I N T E R V I E V A T O R  Cum trece o planetă de a treia densitate în densitatea a 
patra? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii. 

A patra densitate este, precum am menționat, la fel de precisă, precum un 
ceas bătând ora exactă. Spațiu/timpul sistemului solar a autorizat această 
planetă pe o spirală spațiu/timp de o configurație vibratorie diferită. Acest 
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fapt cauzează planetei să fie modelată de aceste noi vibrații. Însă formele-
gând ale pământenilor, pe durata tranziției sunt astfel încât 
complexele/minte/corp/spirit individuale sau sociale sunt împrăștiate în tot 
spectrul, în loc să poată ajunge la o înțelegere și orienta busola într-o 
singură direcție. 

Prin urmare intrarea în vibrația iubirii, uneori numită de pământeni 
vibrația înțelegerii, nu este efectivă la prezentul complex social. Astfel, 
mulți vor repeta ciclul al treilea. Energiile Rătăcitorilor, învățătorilor și 
inițiaților de pe pământ la acest moment, sunt toate concentrate pe mărirea 
recoltei. Însă vor fi foarte puțini de recoltat. 

13.24 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să îmi cer scuze pentru faptul că formulez uneori 
întrebări greșite sau nepotrivite. Este uneori dificil să formulez întrebarea 
potrivită. Nu doresc să trecem din nou prin informația pe care am acoperit-
o deja. Am remarcat că această sesiune este cu puțin mai scurtă decât 
precedentele. Este vreun motiv pentru acest fapt? 

R A  Sunt Ra. Energia vitală a instrumentului este întrucâtva scăzută. 

13.25 I N T E R V I E V A T O R  Trag concluzia, din acest fapt, că nu ar fi bine să avem 
astăzi o a doua sesiune. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este posibil să avem astăzi o a doua sesiune, dacă este acceptabil 
să monitorizăm instrumentul și să întrerupem sesiunea când energia 
necesară scade prea mult. Nu dorim să epuizăm instrumentul. 

13.26 I N T E R V I E V A T O R  Acest plan este întotdeauna acceptabil. Voi adresa ultima 
întrebare. Putem face ceva pentru confortul instrumentului, sau calitatea 
contactului? 

R A  Sunt Ra. Este bine. Fiecare este foarte conștiincios. Continuați așa. 
Aveți o altă întrebare scurtă? 

13.27 I N T E R V I E V A T O R  Tom Flaherty va fi aici în această seară și ne va ajuta în 
sesiunea următoare. Este acest lucru acceptabil? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 14 
IANUARIE 29,  1981  

14.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

14.1 I N T E R V I E V A T O R  Revenind asupra materialului de azi dimineață, [audio 
neclar]. Ai spus că a doua densitate se străduiește spre a treia densitate, care 
este densitatea conștiinței de sine. Strădania se produce prin formele de a 
doua densitate înaltă, investite de ființe de a treia densitate. Ai putea explica 
ce ai dorit să spui? 

R A  Sunt Ra. La fel cum tu îmbraci un vesmânt, tot astfel ființe de a treia 
densitate învesmântează sau îmbracă unele ființe de a doua densitate cu 
conștiință de sine. Acest lucru este adesea făcut prin oportunitatea a ceea ce 
numiți „animale de companie”. Acest lucru este de asemenea realizat prin 
alte mijloace de investire. Acestea includ așa numitele practici religioase, 
care personifică și trimit iubire ființelor naturale de a doua densitate, în 
forma lor de grup. 

14.2 I N T E R V I E V A T O R  Când planeta Pământ a fost în a doua densitate, cum au 
fost împuternicite ființele de a doua densitate? 

R A  Sunt Ra. Nu a existat tipul de împuternicire de care am vorbit, ci doar 
împuternicirea simplă produsă de atracția celei de a treia densități, care este 
linia de lumină urcând în spirală din densitate în densitate. Procesul 
durează mai mult când nu există investire de către ființe încarnate de a treia 
densitate. 

14.3 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, care a fost forma de a doua densitate, și cum a 
arătat entitatea care a devenit omul pământean în a treia densitate? Cum a 
arătat el în a doua densitate? 

R A  Sunt Ra. Diferența între formele corpului de a doua și a treia densitate 
este în multe cazuri nesemnificativă. În cazul acestei planete, procesul a fost 
întrerupt de cei care s-au încarnat aici de pe planeta Marte. Corpurile 
pământenilor de a treia densitate au fost ajustate prin schimbări genetice, 
și, prin urmare, în locul unei ridicări treptate a formelor bipede de pe 
Pământ de la a doua densitate la a treia densitate, există o diferență mai 
mare foarte vizibilă. Acest fapt nu are nimic de a face cu plasarea sufletului. 
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Are de a face doar cu circumstanțele influxului celor din cultura de pe 
Marte. 

14.4 I N T E R V I E V A T O R  Am înțeles din materialul precedent că acest fapt s-a produs 
cu 75.000 de ani în urmă. Apoi a început evoluția de a treia densitate pe 
Pământ. Poți descrie istoria acestor 75.000 de ani, atingând doar punctele 
de evoluție care sau produs în acești 75.000 de ani? Orice moment în 
particular în care s-a încercat creșterea nivelului de dezvoltare de a treia 
densitate? 

R A  Sunt Ra. Prima tentativă de a-i ajuta pe pământeni a fost făcută acum 
75.000 de ani. Această încercare a fost discutată anterior.1  

Următoarea tentativă a fost făcută cu aproximativ 58.000 de ani în urmă, 
și a continuat pentru o perioadă lungă de timp cu entitățile de pe Mu, cum 
ați numit această rasă sau complex social minte/corp/spirit.  

Următoarea tentativă a fost pregătită mult timp, și s-a produs cu 
aproximativ 13.000 de ani în urmă, când a fost oferită informație 
inteligentă celor din Atlantis. Această informație a fost de același tip cu 
informația despre vindecare și lucrul cu cristale de care am vorbit anterior.2  

Următoarea tentativă a fost făcută cu 11.000 ani în urmă. Acești ani sunt 
aproximativi deoarece nu suntem confortabili cu înțelegerea sistemul de 
măsurarea a spațiu/timpului continuum. Acest fapt s-a întâmplat în Egipt, 
și am vorbit deja despre el.3  

Aceleași ființe care au participat cu noi, cei din Ra, în tentativa anterioară, 
s-au reîntors aproximativ 3.500 mai târziu pentru a încerca să ajute încă o 
dată complexul social minte/corp/spirit din America de Sud. Însă s-a 
constatat că piramidele așa numitelor orașe nu erau folosite în mod 
corespunzător. Din acest motiv încercarea a fost abandonată. 

A mai fost o aterizare cu aproximativ 3.000 de ani în urmă, de asemenea în 
America de Sud.  

Au fost câteva tentative de a-i ajuta pe pământeni cu aproximativ 2.300 de 
ani în urmă în zona Egiptului.4 În partea rămasă din ciclu, nu am fost 

                                                             
1  Descrisă în 9.6 – 9.12. 
2  Descris în 2.2-2.3. 
3  Descris în 2.2. 
4  Acest număr a fost corectat de Ra în sesiunea 17 la 3.300 de ani.  
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niciodată plecați din dimensiunea voastră, și am lucrat în acest ultim ciclu 
minor pentru a pregăti recoltarea.  

14.5 I N T E R V I E V A T O R  A fost vizita din Egipt de acum 11.000 de ani singura în 
care, efectiv, ați aterizat între pământeni? 

R A  Sunt Ra. Înțeleg întrebare ta referindu-se la sine, și nu la alți-sine. Noi 
cei numiți Ra doar atunci am aterizat fizic pe pământ. 

14.6 I N T E R V I E V A T O R  Am înțeles dintr-o sesiune mai veche că au fost construite 
piramide care înconjoară pământul. Câte piramide au fost construite? 

R A  Sunt Ra. Sunt 6 piramide de echilibrare și altele 52 construite pentru 
vindecare și muncă de inițiere a complexelor sociale minte corp/spirit de pe 
Pământ. 

14.7 I N T E R V I E V A T O R  Ce este piramida de echilibrare? 

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți multele câmpuri de forțe ale Pământului în 
rețeaua lor geometrică precisă. Energiile curg în planele Pământului din 
puncte determinate magnetic. Datorită unei înțelegeri tot mai distorsionate 
a Legii lui Unu, a existat riscul ca planeta însăși să se dezechilibreze. 
Structurile piramidale pentru echilibrare au fost încărcate cu cristale, care 
au absorbit energia necesară pentru balansare din forțele curgând în 
diversele centre geometrice ale energiei electromagnetice, care înconjoară și 
dau formă sferei planetare. 

14.8 I N T E R V I E V A T O R  Permite-mi să fac un rezumat, și te rog să spui dacă este 
corect. Toate vizitele în ultimii 75.000 de ani au fost cu scopul de a da 
Pământenilor o înțelegere a Legii lui Unu, și astfel a le permite să progreseze 
prin densitățile a patra, a cincea, a șasea. Acesta s-a dorit să fie un serviciu 
adus planetei Pământ. Piramidele au fost de asemenea folosite pentru a 
oferi Legea lui Unu în felul lor. De piramidele de balansare nu sunt sigur. 
Am dreptate până acum? 

R A  Sunt Ra. Ești corect atât cât iți permite vocabularul. 

14.9 I N T E R V I E V A T O R  A cauzat piramida de balansare schimbarea axelor 
Pământului? 

R A  Sunt Ra. Întrebarea nu este clară. Te rog reformulează-o. 

14.10 I N T E R V I E V A T O R  Se referă echilibrarea la individul care este inițiat în 
piramidă, sau se referă la echilibrarea fizică a Pământului pe axa ei în spațiu? 
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R A  Sunt Ra. Cele 6 piramide de balansare puteau fi (și au fost) folosite 
pentru inițiere individuală. Însă aceste piramide au fost, de asemenea, 
proiectate pentru echilibrarea rețelei energetice planetare. 

Celelalte 52 piramide nu sunt amplasate corect pentru vindecarea planetei, 
ci doar pentru vindecarea complexelor minte/corp/spirit. Am observat că a 
treia densitate a voastră era predispusă spre ceea ce se numește, în 
înțelegerea noastră, un proces de îmbătrânire prematură. Am încercat să 
ajutăm oferind complexelor minte/corp/spirit de a treia densitate de pe 
planetă, mai mult spațiu/timp continuum într-o încarnare, pentru a 
îmbunătăți condițiile de învățare/predare a componentei de bază a Legii lui 
Unu, care este Iubirea. 

14.11 I N T E R V I E V A T O R  Voi face o afirmație. Te rog să o corectezi. Piramidele de 
echilibrare sunt folosite pentru mărirea duratei de viață a entităților de pe 
Pământ, astfel încât ele vor câștiga mai multă înțelepciune a Legii lui Unu 
pe perioada unei vieți. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Însă piramidele care nu erau folosite pentru 
balansare, au fost mai numeroase și au fost folosite exclusiv pentru scopul 
menționat în afirmația ta de mai sus (mărirea duratei de viață) și pentru 
predatul/învățatul vindecătorilor, astfel încât să fie obținut același rezultat. 

14.12 I N T E R V I E V A T O R  George Van Tassel a construit o mașină în deșertul nostru 
din partea de vest numită „Intregratron”. Va putea această mașină să 
lungească speranța de viață? 

R A  Sunt Ra. Mașina nu este completă, și nu va funcționa pentru scopul pe 
care l-ai menționat. 

14.13 I N T E R V I E V A T O R  Cine a dat lui George informația despre cum trebuie 
mașina construită? 

R A  Sunt Ra. Au existat două contacte care au dat entității numită George 
informație. Una a fost din partea Confederației. A doua a fost din partea 
Grupului Orion. Confederația a fost forțată să întrerupă contactul, datorită 
schimbării modelului de vibrație al complexului minte al entității, care a 
început să refuze contactul. Prin urmare Grupul Orion a început să 
folosească instrumentul, însă entitatea George, deși confuză, a fost devotată 
profund serviciului altora, și datorită acestui fapt Grupul Orion nu au 
reușit nimic altceva decât să discrediteze această sursă. 
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14.14 I N T E R V I E V A T O R  La acest moment, ar fi folositoare completarea sau 
repararea mașinii pentru pământeni? 

R A  Sunt Ra. Recoltarea este acum. Nu există la acest moment nici un motiv 
pentru a lungi speranța de viață, ci mai degrabă sunt necesare eforturi 
pentru căutarea inimii sinelui, deoarece acest adevăr aflat în energia de undă 
violet va determina pregătirea pentru recoltare a fiecărui complex 
minte/corp/spirit. 

14.15 I N T E R V I E V A T O R  Întorcându-ne înapoi la începutul perioadei de 75.000 de 
ani, a existat o recoltare după 25.000 de ani, care presupun a fost cu 
aproximativ 50.000 de ani în urmă. Ai putea spune câți au fost recoltați de 
pe planetă la acel moment? 

R A  Sunt Ra. Nu a existat recoltă la acel timp. 

14.16 I N T E R V I E V A T O R  Nu a fost recoltă? Dar cu 25.000 de ani în urmă? A existat 
recoltă acum 25.000 de ani? 

R A  Sunt Ra. Recoltatul a început în porțiunea de final a celui de al doilea 
ciclu cu indivizii care au găsit portalul spre Inteligența Infinită. Recolta de 
atunci, deși foarte mică, a constat din entitățile cu o extremă dedicație spre 
serviciul acelor entități care repetau ciclul major. Aceste entități, prin 
urmare, au rămas în a treia densitate, deși ar fi putut în orice 
moment/prezent părăsi această densitate, prin folosirea Inteligenței 
Infinite. 

14.17 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, la recolta de acum 25.000 de ani, entitățile care ar 
fi putut fi recoltate în a patra densitate au rămas pe Pământ pentru serviciul 
populației planetare. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Prin urmare, nu a existat recoltă, dar au existat 
entități recoltabile, care au avut dreptul să aleagă momentul intrării în a 
patra densitate. 

14.18 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, în ultimii 2.3005 de ani ați lucrat activ pentru a 
crea o recoltă, cât de mare posibilă, până la sfârșitul ciclului de 75.000 de 
ani. Ai putea explica din punct de vedere a Legii lui Unu de ce faceți acest 
lucru, motivația pentru care faceți acest lucru? 

                                                             
5  Ra a clarificat în Sesiunea 17 cifra la 3.300 de ani. 
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R A  Sunt Ra. Vorbesc în numele complexului de memorie socială numit Ra. 
Am venit între pământeni pentru a îi ajuta. Eforturile noastre de a fi de 
ajutor au fost pervertite. Acum dorința noastră este să eliminăm, cât de 
mult posibil, problemele cauzate de cei care au înțeles greșit informația și 
sfaturile noastre. 

Motivul principal pentru care Confederația oferă acest tip de asistență, este 
conceptul de bază al Legii lui Unu, numit „Serviciul”. Ființa unică a creației 
este asemeni unui corp, dacă acceptați această analogie, de a treia densitate. 
Ați ignora o durere de picior? O zgârietură? O tăietură infectată? Sigur că 
nu. Nu se ignoră o chemare. Noi, entitățile tristeții, am ales să servim în 
încercarea de a vindeca tristețea pe care o considerăm analoagă durerii 
complexului corp fizic. 

14.19 I N T E R V I E V A T O R  În ce densitate este Ra în acest moment? 

R A  Sunt Ra. Suntem în a șasea densitate, cu o puternică căutare a celei de a 
șaptea densități. Recoltarea noastră va fi în aproximativ două milioane și 
jumătate de ani pământeni, și dorim să fim pregătiți pentru recoltarea care 
se apropie în spațiu/timpul nostru continuum. 

14.20 I N T E R V I E V A T O R  Vă pregătiți de recoltare prin oferirea celui mai bun 
serviciu. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Oferim Legea lui Unu, rezolvarea paradoxurilor, 
echilibrarea iubirii/luminii și luminii/iubirii. 

14.21 I N T E R V I E V A T O R  Cât de lung este unul din ciclurile voastre? 

R A  Sunt Ra. Unul din ciclurile noastre este 75 de milioane de ani 
pământeni. 

14.22 I N T E R V I E V A T O R  75 de milioane? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

14.23 I N T E R V I E V A T O R  În serviciul vostru de a oferi Legea lui Unu, lucrați cu alte 
planete la acest moment, sau lucrați doar cu planeta Pământ? 

R A  Sunt Ra. Lucrăm doar cu planeta Pământ la acest moment. 

14.24 I N T E R V I E V A T O R  Ai afirmat că ați fost chemați de un număr de 352.000 de 
pământeni. Înseamnă că acesta este numărul celor care vor înțelege și 
accepta Legea lui Unu. Este corect? 
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R A  Sunt Ra. Nu putem estima corectitudinea afirmației tale, deoarece cei 
care cheamă nu sunt capabili să înțeleagă răspunsul primit la chemarea lor. 
Chiar mai mult, cei care inițial nu cheamă, ar putea găsi, datorită 
experienței traumatice, răspunsuri la o chemare aproape simultan cu 
efectuarea chemării. Nu există timp/spațiu în chemare. Prin urmare nu 
putem estima numărul complexelor minte/corp/spirit care în spațiu/timpul 
vostru continuum vor auzi și înțelege. 

14.25 I N T E R V I E V A T O R  În mod normal cum vă faceți serviciul? Cum ați oferit 
Legea lui Unu pe durata ultimilor 2.3006 de ani? Cum ați oferit acest 
material pământenilor? 

R A  Sunt Ra. Am folosit instrumente precum acesta, dar în majoritatea 
cazurilor informațiile au fost inspirate entităților în vise și viziuni, fără a fi 
conștiente de identitatea noastră. Acest grup, în particular, a fost antrenat 
mai intens pentru a recunoaște un asemenea contact. Acest antrenament 
ajută grupul să detecteze o sursă de informație de tip focalizat sau 
vibratoriu. 

14.26 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că mai întâi entitățile trebuie să caute în direcția 
Legii lui Unu, pentru a fi contactate în vis, sau prin alte metode. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. De exemplu, entitățile din societatea Egipteană 
erau orientate spre panteism, cum numiți religia în care se divinizează 
porțiuni diverse ale Creatorului. Am fost capabili să contactăm o entitate 
care era orientată spre Unitate. 

14.27 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că la sfârșitul ciclului, trauma va cauza o oarecare 
inconveniență [audio neclar]. Vor exista anumite entități care vor începe 
căutarea, sau vor fi influențate de catalizatorul traumei pentru a începe 
căutarea, și atunci poate vor auzi cuvintele voastre, posibil prin telepatie sau 
material scris, precum cel care va fi publicat în această carte. 

R A  Sunt Ra. Este corect, cu clarificarea că inconveniența a început deja. 

14.28 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune cine a transmis cartea Oahspe? 

R A  Sunt Ra. Acest material a fost transmis de unul din complexele de 
memorie socială aparținând Confederație a cărui idee, oferită Consiliului, 
a fost să folosească o parte din istoria așa numitelor religii ale ciclului 
                                                             

6  Ra a corectat cifra în sesiunea 17 la 3.300 de ani. 
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pământean, pentru a voala și a descoperi parțial aspecte și componente 
fundamentale ale Legii lui Unu. Se poate înțelege că toate numele au fost 
create pentru caracteristicile lor vibratorii. Informația transmisă în acest 
material are de-a face cu o înțelegere mai profundă a iubirii și luminii, și cu 
încercările Inteligenței Infinite de a preda/învăța entitățile pământene, prin 
intermediul multiplilor mesageri. 

14.29 I N T E R V I E V A T O R  Au existat alte cărți, pe care le-ai putea numi, care sunt 
disponibile cu acest scop și au fost oferite de către Confederație? 

R A  Sunt Ra. Nu putem împărtăși această informație, deoarece v-ar 
influența discernământul în viitor. Puteți întreba despre un anume volum 
în particular. 

14.30 I N T E R V I E V A T O R  Cine a oferit „Cartea Urantia” pe care nu am citit-o? 

R A  Sunt Ra. A fost oferită de o serie de entități ne-încarnate din așa 
numitele plane interioare ale Pământului. Acest material nu a fost aprobat 
de Consiliu de pe Saturn.7 

14.31 I N T E R V I E V A T O R  Materialul lui Edgar Cayce. Cine a vorbit prin Edgar 
Cayce? 

R A  Sunt Ra. Nu a vorbit nici o entitate prin Edgar Cayce. 

14.32 I N T E R V I E V A T O R  De unde a venit informația pe care a produs-o Edgar 
Cayce? 

R A  Sunt Ra. Am explicat într-o sesiune precedentă că Inteligența Infinită 
este adusă în Energia Inteligentă din a opta densitate sau octavă8. Cel numit 
Edgar a folosit acest portal pentru a vedea prezentul, nu cel ce este 
continuumul pe care îl trăiți, ci prezentul potențial de memorie socială al 
acestei planete. Termenul pe care l-ați folosit pentru acest material este 
„Raportul Akashic”.   

Următoarea este ultima întrebare la care vom răspunde în această sesiune. 

                                                             
7  Acest răspuns nu spune că textul nu a fost aprobat de Consiliu, ci că nu a fost 

de competența Consiliului să îl aprobe, deoarece informația nu a fost oferită de 
Confederație, ci a fost oferită de entități din planele interioare ale Pământului. 

8  Explicat în 4.2, 5.1, 6.1, 11.8 și 11.20. 
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14.33 I N T E R V I E V A T O R  Putem face ceva pentru confortul instrumentului sau 
pentru a ajuta transmisia? 

R A  Sunt Ra. Vom repeta doar importanța aliniamentului. Instrumentul 
este deviat 0.2° de la poziția corectă. Acest fapt poate fi detectat „la ochi” și 
reamintit instrumentului. Sunteți conștiincioși. Există vreo întrebare scurtă 
înainte de încheierea sesiunii? 

14.34 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune dacă ne îndeplinim partea la nivel 
rezonabil? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este Legea lui Unu. Nu există greșeli.  

Sunt Ra. Totul este bine. Las acest instrument în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 15 
IANUARIE 30,  1981  

15.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

15.1 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să îmi cer scuze pentru întrebările prostești din 
trecut și cele din viitor, care sunt datorate faptului că încerc să găsesc 
intrarea potrivită în investigarea Legii lui Unu. Vom elimina întrebările 
prostești din carte.1 

Aș dori să întreb dacă folosirea instrumentului este o funcție de durata 
sesiunii, sau de cantitatea de informație, sau de numărul de cuvinte primite? 
Cu alte cuvinte, aș dori să știu dacă trebuie să mă grăbesc pentru a adresa 
întrebările, sau pot să analizez puțin înainte de a adresa întrebarea? 

R A  Sunt Ra. Sunt două porțiuni ale întrebării tale. În primul rând, acest 
instrument păstrează în rezervă energie vitală, care este un produs al minții, 
corpului și spiritului fiecărui complex, și este cheia perioadei de timp 
pentru care putem folosi instrumentul. Am analizat grupul când am stabilit 
primul contact, deoarece fiecare în grup poseda semnificativ mai multă 
energie vitală a complexului corp decât instrumentul. Însă acest instrument 
a fost reglat cel mai precis de complexul minte/corp/spirit pentru existența 
în această iluzie. Prin urmare, am continuat să folosim acest instrument.  

În al doilea rând, noi comunicăm la o rată fixă care este dependentă de 
manipularea noastră precisă a instrumentului. Nu putem comunica mai 
rapid. Prin urmare, puteți adresa întrebările mai repede, dar răspunsurile 
pe care le oferim vor fi la o rată prestabilită și fixă. 

15.2 I N T E R V I E V A T O R  Este exact ceea ce am dorit să spun. Dacă îmi trebuie, să 
zicem, patruzeci și cinci de minute pentru a adresa întrebările, îi rămân 
atunci doar cincisprezece minute instrumentului pentru a răspunde, în loc 
de o oră, sau putem continua pentru mai mult de o oră? 

R A  Sunt Ra. Energia necesară pentru contact este prestabilită în instrument, 
în funcție de timp. Prin urmare, după cum înțelegem întrebarea, timpul 
este un factor important. 

                                                             
1  Întrebările și răspunsurile eliminate în prima ediție au fost reintroduse în text 

în această ediție. 
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15.3 I N T E R V I E V A T O R  Atunci trebuie să adresez întrebările rapid, astfel încât să nu 
reduc timpul pentru răspuns prea mult. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Trebuie să faci ce crezi că este bine. Însă sugerăm că obținerea 
răspunsurilor cere ca tu să folosești o parte din timp. Deși vei pierde din 
timpul pentru răspuns, vei câștiga prin calitatea și precizia răspunsului, 
deoarece de multe ori în trecut ai fost nevoit să dai clarificări suplimentare 
pentru întrebările repezite. 

15.4 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Prima întrebare este: de ce apare îmbătrânirea 
prematură pe această planetă? 

R A  Sunt Ra. Pe această planetă de a treia densitate îmbătrânirea prematură 
apare datorită dezechilibrului existent în porțiunea eterică a rețelei 
energetice planetare. Distorsiunile formei-gând ale pământenilor au 
modificat curgerile de energie care intră în atmosfera magnetică planetară 
(dacă vreți să numiți astfel această rețea de modele energetice) astfel încât 
curgerile curente nu sunt saturate suficient cu vibrații echilibrate de 
lumină/iubire din nivelul cosmic al acestei octave de existență. 

15.5 I N T E R V I E V A T O R  Este corectă presupunerea mea, că una dintre încercările 
voastre de serviciu al planetei, a fost ajutarea populației planetei să înțeleagă 
și folosească mai în adâncime Legea lui Unu, astfel încât îmbătrânirea 
prematură să devină îmbătrânire normală? 

R A  Sunt Ra. Este foarte corectă presupunerea ta. 

15.6 I N T E R V I E V A T O R  Atunci ar fi util pentru pământeni să practice Legea lui 
Unu, și să învețe căile serviciului. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Dacă vei observa pe cei orientați spre serviciu pe 
durata întregii vieți, aproape de la începutul experienței, vei vedea că au o 
înfățișare destul de tinerească. 

15.7 I N T E R V I E V A T O R  Care este cel mai important serviciu pe care pământenii îl 
pot îndeplini pe cont propriu? 

R A  Sunt Ra. Există doar un singur serviciu, Legea lui Unu. Oferirea sinelui 
Creatorului este cel mai important serviciu – este unitatea, este sursa. 
Entitatea care îl caută pe Unicul Creator, este mereu în prezența 
Inteligenței Infinite. Din această căutare vor evolua o mulțime de 
oportunități oferite complexul minte/corp/spirit, privind diferitele aspecte, 
sau diferitele centre energetice ale iluziei voastre. 
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Prin urmare, unii devin vindecători, alții lucrători, alții profesori și așa mai 
departe. 

15.8 I N T E R V I E V A T O R  Dacă o entitate de pe această planetă ar fi perfect 
echilibrată, în ce privește Legea lui Unu, ar fi ea supusă îmbătrânirii 
premature? 

R A  Sunt Ra. O entitate perfect echilibrată ar deveni mai degrabă obosită, 
decât îmbătrânită vizibil. După ce lecțiile ar fi învățate, entitatea ar pleca. 
Aceasta este însă îmbătrânirea normală, care între entitățile de pe pământ 
nu există. Când înțelegerea întârzie să vină, complexul corp se descompune 
mai repede. 

15.9 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea clarifica puțin cuvântul „echilibrat” pe care îl 
folosim? 

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți Unicul Infinit. Nu îl poți imagina, deoarece nu 
există concept vizual asociat cu infinitul. Astfel începe procesul. Iubirea 
creează Lumina, devenind apoi iubire/lumină, care pătrunde în sfera 
planetară prin punctele de intrare ale rețelei electromagnetice. Aceste 
fluxuri sunt apoi disponibile la nivel individual, care, precum planeta, este 
de asemenea o rețea de câmpuri energetice electromagnetice, având 
punctele de intrare proprii. 

La individul echilibrat, fiecare centru energetic este echilibrat, și 
funcționează strălucitor și la capacitate. Blocajele planetei cauzează o 
deformare a Energiei Inteligente. Blocajele complexului minte/corp/spirit 
deformează și mai mult Energia Inteligentă, deja deformată de planetă. 
Există însă o energie unică mereu aceeași. Poate fi înțeleasă ca fiind 
iubire/lumina, sau lumină/iubirea, sau Energie Inteligentă. 

15.10 I N T E R V I E V A T O R  Este corect când presupun că unul dintre blocaje 
complexului minte/corp/spirit poate fi datorat dezechilibrării egoului, și 
poate fi echilibrat folosind, să spunem așa, sentimentul de merit/nemerit? 

R A  Sunt Ra. Este incorect. 

15.11 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica cum se echilibrează egoul? 

R A  Sunt Ra. Nu putem lucra cu acest concept, deoarece este folosit greșit, 
și din această discuție nu va rezulta înțelegere. 
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15.12 I N T E R V I E V A T O R  Cum procedează un individ pentru a se balansa? Care este 
primul pas? 

R A  Sunt Ra. Pașii sunt doar unul singur, care este înțelegerea centrelor 
energetice care alcătuiesc complexul minte/corp/spirit. Această înțelegere 
poate fi descrisă pe scurt după cum urmează. 

Prima echilibrare este a centrului energetic vibratoriu Malkuth, sau 
Pământ, numit și centrul de undă roșie. O înțelegere și acceptare a acestei 
energii este fundamentală.  

Al doilea centrul energetic care poate fi blocat este cel emoțional, sau 
personal, cunoscut și ca centrul de undă portocalie. Acest blocaj se 
manifestă adesea prin excentricități personale, sau probleme legate de 
înțelegerea conștiinței de sine și acceptarea sinelui. 

Al treilea blocaj se asemănă cel mai mult cu ceea ce numiți ego. Este centrul 
de undă galbenă, sau plexul solar. Blocajele acestui centru se manifestă 
adesea ca tendințe de manipulare ale puterii, și alte comportamente sociale 
privitoare la cei apropiați, sau cei asociați cu complexul minte/corp/spirit. 

Cei cu blocaje în primele trei centre energetice vor avea dificultăți continue 
în a căuta Legea lui Unu. 

Centrul inimii, sau centrul energetic de undă verde, este centrul din care 
ființa de a treia densitate este catapultată spre Inteligența Infinită. Blocajele 
în această zonă se manifestă ca dificultăți în exprimarea iubirii universale, 
sau compasiunii. 

Centrul energetic de undă albastră este primul dintre centre care emite și 
absoarbe energie. Cei blocați la acest centru pot avea dificultăți în 
înțelegerea complexelor spirit/minte de aceeași densitate, și în continuare 
pot avea dificultăți în exprimarea înțelegerii de sine. Entitățile blocate în 
această zonă ar putea avea dificultăți în acceptarea informației din partea 
altor complexe minte/corp/spirit. 

Următorul centru energetic este cel pineal, sau de undă indigo. Cei blocați 
în acest centru se pot confrunta cu o reducere a influxului de Energie 
Inteligentă, datorită manifestărilor precum sentimentul de nevrednicie. 
Acestea sunt cele de care am vorbit. Precum vezi, aceasta este doar una din 
multele deformări datorate punctelor de influx energetic în complexul 
minte/corp/spirit.  
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Echilibrarea de undă indigo este foarte importantă pentru activitățile care 
au de a face cu complexul spirit, care apoi contribuie la transformarea celei 
de a treia densități în a patra densitate. Acest centru energetic primește 
influxul cel mai puțin deformat de Energie Inteligentă, și are de asemenea 
potențialul de a deschide portalul spre Inteligența Infinită. 

Ultimul centru de influx energetic este expresia totală a complexului 
vibratoriu al minții, corpului și spiritului entității. Este așa cum este. 
Conceptul de echilibru, sau lipsă de echilibru, nu are sens pentru acest 
centru energetic, deoarece oferă și primește propria echilibrare. Oricare ar 
fi deformarea, ea nu poate fi manipulată precum pot fi celelalte, și ca atare 
nu are importanță pentru echilibrarea entității. 

15.13 I N T E R V I E V A T O R  Ne-ați oferit anterior informații despre echilibrare2. Există 
informație pe care o putem publica despre aceste exerciții, sau despre 
metodele de echilibrare ale acestor centre?  

R A  Sunt Ra. Exercițiile date pentru publicare, împreună cu materialul oferit 
mai înainte, sunt un început bun. Este bine să permiteți fiecărei entități 
aflate în căutare, să se lumineze de la sine, și nu prin cuvintele mesagerilor, 
care astfel ar deveni profesori/studenți și studenți/profesori. Această metodă 
nu se potrivește cu a treia densitate. Noi învățăm de la voi. Noi vă învățăm 
pe voi. Prin urmare noi predăm/învățăm. Dacă noi am învăța pentru voi, 
și nu de la voi, am cauza un dezechilibru în direcția nerespectării Liberului 
Arbitru. 

Mai există și altă informație permisă, însă voi nu ați ajuns cu întrebările la 
acel punct, și este credința/convingerea noastră că cel care pune întrebările 
trebuie să direcționeze discuția în așa fel încât complexele minte/corp/spirit 
să poată să se raporteze la material. Din acest motiv am decis să răspundem 
întrebărilor voastre, pe măsură ce vă vin în minte. 

15.14 I N T E R V I E V A T O R  Ieri ai afirmat: „Recoltarea este acum. Nu există la acest 
moment nici un motiv pentru a lungi speranța de viață, ci mai degrabă sunt 
necesare eforturi pentru căutarea inimii sinelui, deoarece acest adevăr aflat 
în energia de undă violet va determina recoltarea fiecărui complex 
minte/corp/spirit.” Poți explica cum trebuie să căutăm, sau care este cea 
mai bună metodă de a căuta inima sinelui? 

                                                             
2  Oferite în 5.2. 
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R A  Sunt Ra. V-am oferit această informație în câteva sesiuni.3 Putem 
adăuga doar că materialul pe care trebuie să îl înțelegeți este sinele sau 
complexul minte/corp/spirit. Ați primit informația despre vindecare.4 
Această informație poate fi văzută, într-un mod mai general, ca o metodă 
de înțelegere a sinelui. 

Înțelegerea, experiența, acceptarea și contopirea sinelui cu sinele, cu alt-
sinele și, în final, cu Creatorul, este calea spre inima sinelui. În fiecare parte 
infinitezimală a sinelui cuiva, există Unitatea în toată putere ei. Prin 
urmare, nu putem decât să încurajăm luarea în considerare a acestui punct 
de vedere, amintind întotdeauna importanța meditației, contemplației sau 
rugăciunii, ca mijloc de a combina subiectiv/obiectiv înțelegerile diferite, 
pentru a mări eficacitatea procesului de căutare. Fără asemenea metodă de 
inversare a procesului analitic, cineva nu poate integra în unitate multele 
înțelegeri câștigate în perioada căutării. 

15.15 I N T E R V I E V A T O R  Nu doresc să adresez o întrebare de două ori, dar există 
anumite zone de interes pe care le consider de o așa importanță, încât sper 
ca din reformularea răspunsului să fie obținută o înțelegere mai mare. Iți 
mulțumesc pentru răbdare. 

Ieri ai menționat că atunci când nu a existat recoltă la sfârșitul celui de al 
doilea ciclu de 25.000 de ani „Au existat entități recoltabile care au ales 
momentul intrării în a patra densitate” Poți explica ce vrei să spui prin „au 
ales momentul intrării în a patra densitate”? 

R A  Sunt Ra. Acei păstori, numiți și „Rasa Străveche”, vor alege timp/spațiul 
plecării lor. Este improbabil ca ei să plece înaintea momentului când alții-
sinele rasei lor vor fi gata de recoltare. 

15.16 I N T E R V I E V A T O R  Ce vrei să spui prin „alți-sinele rasei lor vor fi gata de 
recoltare”? 

R A  Sunt Ra. Alți-sinele de care sunt preocupate aceste ființe, sunt membrii 
ai rasei lor, care nu au obținut recoltarea pe durata celui de al doilea ciclu. 

15.17 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea da câteva detalii despre istoria Rasei Străvechi? 

R A  Sunt Ra. Întrebarea este neclară te rog reformulează-o. 

                                                             
3  Sesiunea 10.14. 
4  Sesiunea 4.17, 5.2. 
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15.18 I N T E R V I E V A T O R  Am adresat întrebarea deoarece am citit despre Rasa 
Străveche în cartea „Drumul la cer” scrisă de George Hunt Williamson, și 
mă întrebam dacă această Rasă Străveche este aceeași cu cea de care a vorbit 
el? 

R A  Sunt Ra. Deja întrebarea are răspuns deoarece am vorbit anterior5, de 
motivul pentru care aceste entități au rămas pe Pământ după terminarea 
celui de al doilea ciclu al ciclului principal.  

Sunt anumite inexactități în descrierile celui numit Michael6, însă acele 
inexactități au în primul rând de-a face cu faptul că entitățile acestea nu 
sunt un complex de memorie socială, ci sunt doar un grup de complexe 
minte/corp/spirit dedicate serviciului. Aceste entități lucrează împreună, 
dar nu sunt complet unificate, prin urmare ei nu își văd gândurile, 
sentimentele sau motivele. Însă dorința lor de serviciu este de a patra 
densitate, unindu-i într-o fraternitate. 

15.19 I N T E R V I E V A T O R  De ce i-ai numit Rasa Străveche? 

R A  Sunt Ra. I-am numit astfel pentru a fi pe înțelesul tău, cel care pune 
intervievatorul, cu numele cunoscut minții tale. 

15.20 I N T E R V I E V A T O R  Există Rătăcitori în Rasa Străveche? 

R A  Sunt Ra. Acestea sunt entități planetare recoltate. Sunt Rătăcitori în 
sensul că au ales în iubirea de a patra densitate să se reîncarneze imediat în 
a treia densitate, în loc să avanseze spre a patra densitate. Acest fapt a cauzat 
ca ei să devină Rătăcitori de tipul celor care nu au părăsit niciodată planul 
Pământului, datorită propriului Liber Arbitru, cu toate că nivelului lor 
vibratoriu le-a permis să plece de pe planetă. 

15.21 I N T E R V I E V A T O R  În materialul de ieri ai menționat „Oferim Legea lui Unu 
pentru a rezolva paradoxuri”. De asemenea ai menționat mai înainte, că 
primul paradox, sau principiu, este al Liberului Arbitru. Ai putea să explici 
dacă există o secvență? Există un prim, al doilea, al treilea, al patrulea 
principiu al Legii lui Unu? 

                                                             
5  Sesiunea 14.16–17 și Sesiunea 15.15. 
6  Michel D’Obrenovic, de asemenea cunoscut sub numele George Hunt 

Williamson. 
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R A  Sunt Ra. Există o secvență foarte scurtă. După acest punct, multele 
principii, concepte sau legi sunt egale unele cu altele. Primul principiu al 
Liberului Arbitru se focalizează. Această focalizare generează al doilea 
principiu, cunoscut vouă ca Logos, Principiul Creator sau Iubire. Această 
Energie Inteligentă apoi creează al treilea principiu, numit Lumină. 

Din aceste trei principii de bază apar multe ierarhi de concepte, fiecare 
având sintetizate paradoxurile proprii fără ca unul să fie mai important 
decât celelalte. 

15.22 I N T E R V I E V A T O R  Ai spus de asemenea că ați oferit Legea lui Unu, care este 
balansarea iubirii/luminii și luminii/iubirii. Există o diferență între 
iubire/lumină și lumină/iubire? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă pentru acest 
timp/spațiu. Între iubire/lumină și lumină/iubire, există o diferență 
similară cu diferența între predat/învățat și învățat/predat. Iubirea/lumina 
este potențiatorul, puterea sau sursa de energie. Lumina/Iubirea este 
manifestarea, care apare când Lumina a fost potențată de Iubire. 

15.23 I N T E R V I E V A T O R  Putem face ceva pentru confortul instrumentului? Este 
posibil să avem azi o a doua sesiune? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul are nevoie de manipularea fizică complexului 
corp, datorită anchilozării. În afara acestui detaliu, totul este bine, energia 
fiind balansată. Există o mică distorsiune în energia mentală a 
instrumentului, datorată îngrijorării pentru o persoană iubită. Acest fapt 
reduce foarte puțin energiile vitale ale instrumentului. Cu ajutorul 
manipulării fizice, instrumentul va fi în formă bună pentru o a doua 
sesiune. 

15.24 I N T E R V I E V A T O R  Prin manipulare fizică vrei să spui că ea ar trebui să facă o 
plimbare, sau să aibă un masaj? 

R A  Sunt Ra. Am vorbit de masaj. Adăugăm că masajul trebuie făcut de 
cineva care este în armonie cu instrumentul. Aveți întrebări scurte înainte 
de a părăsi instrumentul? 

15.25 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil să ne spui ceva, din moment ce suntem 
Rătăcitori, despre densitatea din care suntem? Din ce densitate venim? 

R A  Sunt Ra. Vă scanez mintea pentru a găsi informație acceptabilă. 
Rătăcitorii din acest grup sunt din două densități: una este a cincea 
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densitate, care este cea a luminii, cealaltă este densitatea a șasea, care este 
cea a iubirii/luminii sau a unității. Să spunem cine din ce densitate vine, ar 
fi o încălcare a Liberului Arbitru al fiecăruia. Prin urmare, putem spune 
doar că densitățile sunt armonios orientate spre a lucra împreună. 

Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Infinitului Creator. Bucurați-vă, 
prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 
 



 

SESIUNEA 16 
IANUARIE 31,  1981  

16.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

16.1 I N T E R V I E V A T O R  Doresc să întreb cum pot Gardienii să pună Pământul în 
carantină, dacă luăm în considerare Liberul Arbitru? Nu încalcă această 
carantină Liberul Arbitru? 

R A  Sunt Ra. Gardienii protejează Liberul Arbitru al complexelor 
minte/corp/spirit aflate pe această planetă. Evenimentele care au necesitat 
activarea carantinei, încălcau Liberul Arbitru a complexelor 
minte/corp/spirit. 

16.2 I N T E R V I E V A T O R  Poate greșesc, dar mi se pare că este dreptul Liberului 
Arbitru al Grupului Orion să interfereze. Cum este acest fapt echilibrat cu 
restul conceptelor pe care le-ai oferit? 

R A  Sunt Ra. Echilibrarea se face de la densitate la densitate. Încercările așa 
numiților cruciați de a interfera cu Liberul Arbitru sunt acceptabile în 
densitatea lor. Însă complexele minte/corp/spirit ale celei de a treia densități 
formează o densitate unde Liberul Arbitru nu este capabil să recunoască 
încercările de manipulare.  

Astfel, pentru a echilibra variațiile de vibrație între densități, a fost impusă 
carantina, aceasta fiind o soluție care echilibrează, deoarece Liberul Arbitru 
al Grupului Orion nu este oprit, ci este doar contestat. Între timp, grupul 
de a treia densitate nu este împiedicat din a își exercita Liberul Arbitru. 

16.3 I N T E R V I E V A T O R  Pot aceste ferestre, apărute uneori în carantina instalată în 
jurul planetei, permite trecerea Grupul Orion? Are acest lucru de a face cu 
Liberul Arbitru? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

16.4 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica cum lucrează aceste ferestre? 

R A  Sunt Ra. Cea mai apropiată analogie ar fi un generator de numere 
aleatoare cu anumite limite. 
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16.5 I N T E R V I E V A T O R  Care este sursa acestui generator de numere aleatoare? Este 
el creat de Gardieni pentru a echilibra supravegherea? Sau vine dintr-o altă 
sursă decât Gardienii? 

R A  Sunt Ra. Toate sursele sunt una, însă înțelegem întrebarea. Mecanismul 
apariției ferestrelor este fabricat de Gardieni. Operează din densitățile de 
dincolo de spațiu/timp, din ceea ce este nivelul Energiei Inteligente. 
Asemeni ciclurilor voastre, această echilibrare și aceste ritmuri ale generării 
ferestrelor au precizie de ceasornic. În cazul ferestrelor nu există entitate 
care să dețină ceasornicul. Prin urmare procesul este aleatoriu. Nu este însă 
aleatoriu în densitatea care generează aceste numere. De aceea am afirmat 
că generatorul are anumite limite. 

16.6 I N T E R V I E V A T O R  Această echilibrare, prin apariția de ferestre, previne 
reducerea polarității pozitive a Gardienilor, care reducere s-ar fi produs în 
cazul în care Grupul Orion ar fi fost eliminat cu ajutorul carantinei? Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Afirmația ta este corectă parțial. De fapt echilibrarea permite 
un influx egal negativ și pozitiv, fiind echilibrat de complexul social 
minte/corp/spirit. Pe planeta voastră însă este necesară mai puțină 
informație negativă decât pozitivă, datorită orientării întrucâtva negative a 
complexului social. 

16.7 I N T E R V I E V A T O R  Astfel Liberul Arbitru este echilibrat astfel încât individul 
are oportunitate egală să aleagă serviciu altora sau serviciul sinelui. Este 
adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

16.8 I N T E R V I E V A T O R  Aceasta este o revelație profundă, cred eu, despre Legea 
Liberului Arbitru. Mulțumesc. 

Aceasta este o întrebare minoră pentru a exemplifica mai clar acest 
principiu: dacă Confederația ar ateriza pe Pământ, ei ar fi considerați zei 
încălcând Legea Liberului Arbitru, și reducându-și polaritatea în serviciul 
altora. Presupun că același lucru s-ar întâmpla dacă ar ateriza Grupul 
Orion. Cum ar fi afectată polarizarea acestora prin faptul că ar ateriza, și ar 
fi luați ca fiind zei? 
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R A  În eventualitatea aterizării în masă a Grupului Orion, efectul asupra 
populației ar fi o puternică polarizare spre serviciul sinelui, exact opusă 
cazului când Confederația ar ateriza pe planetă. 

16.9 I N T E R V I E V A T O R  Dacă Grupul Orion ar fi capabil să aterizeze ar mări acest 
act polarizarea lor? Încerc să înțeleg dacă este mai bine pentru ei să lucreze 
din umbră, și să recruteze de pe planetă pe cei care aleg calea serviciului 
sinelui, urmând Liberul Arbitru, sau este la fel de bine pentru Grupul 
Orion dacă aterizează pe planetă, demonstrează puteri supranaturale, și 
astfel îi controlează pe Pământeni? 

R A  Sunt Ra. Primul caz este pe termen lung mai benefic pentru Grupul 
Orion, deoarece nu încalcă Legea Liberului Arbitru prin aterizare, și prin 
urmare lucrează cu ajutorul celor de pe planetă. 

În al doilea caz, o aterizare în masă ar crea o pierdere de polarizare, datorată 
încălcării Liberului Arbitru al planetei. Însă ar fi un risc acceptabil. Dacă 
planeta ar fi cucerită și ar deveni parte a imperiului, Liberul Arbitru ar fi 
atunci restaurat. Această reținere în acțiunile lor este datorată dorinței 
Grupului Orion de a progresa spre Unicul Creator. Această dorință de 
progres oprește Grupul din încălcarea Legii Confuziei. 

16.10 I N T E R V I E V A T O R  Ai folosit cuvântul „imperiu” în legătură cu Grupul Orion. 
Am crezut pentru o perioadă că filmul „Războiul Stelelor” este cumva o 
alegorie, prin ceea ce se întâmpla. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat, la fel cum este adevărat că o poveste simplă 
pentru copii este o alegorie pentru înțelegerea complexului 
fizic/filozofic/social. 

16.11 I N T E R V I E V A T O R  Există o recoltare pentru entitățile orientate spre serviciul 
sinelui, asemănătoare cu recoltarea pentru entitățile orientate spre serviciul 
altora? 

R A  Sunt Ra. Există o recoltare unică. Cei care sunt capabili să intre a patra 
densitate prin nivelele de vibrație, pot alege maniera prin care continuă 
căutarea Unicului Creator. 

16.12 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că atunci când intrăm în a patra densitate va fi o 
împărțire, iar o parte din indivizii recoltați vor merge pe planete sau locuri 
unde există serviciul altora, iar cealaltă parte vor merge în locuri unde există 
serviciul sinelui. Este adevărat? 
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R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

16.13 I N T E R V I E V A T O R  Ei bine Confederația a impus carantina, dacă înțeleg bine, 
cu 75.000 de ani în urmă. A încercat Grupul Orion să intre în contact cu 
această planetă înainte de acea dată? Sau mai bine spus, de cât timp încearcă 
Grupul să intre în contact cu această planetă? 

R A  Sunt Ra. Cu aproximativ 45.000 de ani în urmă a fost făcută prima 
încercare. Nu a avut succes. Cu aproximativ 2.600 de ani în urmă Grupul 
a trimis o entitate dintr-un complex de memorie socială pe această planetă. 
Acest efort a avut un oarecare succes, dar în spațiu/timp continuum, efectul 
lui s-a redus. De aproximativ 2.300 de ani acest grup a lucrat constant 
pentru recoltare, întocmai cum a făcut și Confederația.1 

16.14 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea numi entitatea trimisă de Grup acum 2.600 de 
ani?2 

R A  Sunt Ra. Entitatea a fost numită de pământeni Yahweh. 

16.15 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica originea celor Zece Porunci? 

R A  Sunt Ra. Originea celor zece porunci urmează metoda entităților 
negative, imprimând informație în complexe minte/corp/spirit orientate 
pozitiv. Informația încearcă să copieze sau să imite mesajul pozitiv, 
introducând caracteristici negative. 

16.16 I N T E R V I E V A T O R  A fost acest lucru făcut de Grupul Orion? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

16.17 I N T E R V I E V A T O R  Ce au urmărit ei prin această acțiune? 

R A  Sunt Ra. Scopul Grupului Orion este, precum am menționat mai 
înainte, cucerire și înrobire. Acest lucru este făcut prin găsirea și stabilirea 
unei elite, astfel forțând pe ceilalți să servească această elită prin diverse 
metode, cum sunt legile pe care le-ai menționat, precum și alte legi date de 
această entitate. 

                                                             
1  Ra a corectat ultimele două date în sesiunea 17. Ele ar trebui să fie 3,600 și 3,300 

ani în urmă. 
2  Dată corectată în sesiunea 17 la 3.600 de ani. 



136 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

16.18 I N T E R V I E V A T O R  A fost cel care a primit cele Zece Porunci, orientat pozitiv 
sau negativ? 

R A  Sunt Ra. Cel care a primit poruncile a fost de o pozitivitate extremă, 
acest lucru fiind reflectat în partea de informație pseudo-pozitivă primită 
pe durata contactului. Precum s-a întâmplat în cazul altor contacte care nu 
au avut succes, această entitate numită Moishe nu a rămas o influență 
credibilă pentru cei care au cunoscut filozofia Legii lui Unu 
nedistorsionată, și a fost eliminată din a treia densitate într-o stare 
depolarizată și îndurerată. Entitatea a pierdut onoarea și credința cu care 
începuse aplicarea conceptelor Legii lui Unu și munca de eliberare a celor 
din triburile lui, cum se numeau acei oameni la acel timp/spațiu. 

16.19 I N T E R V I E V A T O R  Dacă această entitate a fost orientată pozitiv, cum a fost 
Grupul Orion capabil să îl contacteze? 

R A  Sunt Ra. Această entitate a fost un câmp de luptă intensă între forțele 
pozitive ale Confederației și forțele negative ale Grupului. Cel numit 
Moishe a fost deschis spre contact și a primit Legea lui Unu în cea mai 
simplă formă. Informația a devenit însă orientată negativ datorită presiunii 
oamenilor, din triburile din care făcea parte entitatea, care i-au cerut lui 
Moishe lucruri fizice concrete, în planele de a treia densitate. Această 
presiune a deschis pe cel numit Moishe spre filozofie de tipul serviciului 
sinelui. 

16.20 I N T E R V I E V A T O R  Nu stă în caracterul unei entități care cunoaște Legea lui 
Unu să folosească expresia „Să nu” cu care începe cele zece porunci. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

16.21 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea da un fel de istorie a complexului vostru de 
memorie socială, și cum a devenit conștient de Legea lui Unu? 

R A  Sunt Ra. Calea înțelegerii noastre este sculptată în momentul prezent. 
Nu există istorie în sensul în care înțelegem noi acest concept. Imaginează-
ți un ciclu de existență. Noi cunoaștem alfa și omega ca Inteligență Infinită. 
Ciclul nu se oprește niciodată din execuție. Este mereu prezent. 

Densitățile pe care le-am traversat la diverse momente pe durata ciclului, 
corespund caracteristicilor ciclului: 

Prima densitate corespunde ciclului conștiinței. 
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A doua densitate, ciclului creșterii. 

A treia densitate, ciclului conștiinței de sine. 

A patra densitate, ciclului iubirii și înțelegerii 

A cincea densitate, ciclului luminii și înțelepciunii. 

A șasea densitate, ciclului luminii/iubirii, iubirii/luminii sau unității. 

A șaptea densitate, ciclului portalului. 

A opta densitate, octava sau trecerea în misterul neștiut, neînțeles. 

16.22 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc mult. În materialul anterior, primit înainte de 
începutul comunicării noastre, s-a afirmat de către Confederație că nu 
există trecut sau viitor – totul este prezent. Este aceasta o analogie bună? 

R A  Sunt Ra. Există trecut, prezent și viitor în a treia densitate. În faza de 
analiză a experienței, sau ciclul de încheiere pe care entitatea îl efectuează 
după ce părăsește spațiu/timpul continuum, se poate observa că există doar 
prezent. Noi înșine încercăm să înțelegem această învățătură. La al șaptelea 
nivel sau densitate, dacă eforturile noastre modeste vor fi suficiente, va 
trebui să ne unim cu Totalitatea, prin urmare nemaiavând memorie, 
identitate, trecut sau viitor doar existând în Totalitate. 

16.23 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă acest lucru că veți fi conștienți de tot ceea ce este? 

R A  Sunt Ra. Este parțial corect. Înțelegerea noastră este că nu va fi 
conștiința noastră, ci va fi simplu conștiința Creatorului. În Creator este 
Totalitatea a tot ce este. Prin urmare toate aceste cunoștințe vor fi 
disponibile. 

16.24 I N T E R V I E V A T O R  Mă întrebam câte planete locuite există în galaxia noastră, 
și dacă ele ating toate densitățile mai înalte prin Legea lui Unu, sau există 
o altă cale? Mi se pare că nu poate să existe o altă cale pentru a atinge 
densitățile înalte. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Te rog reformulează. 

16.25 I N T E R V I E V A T O R  Câte planete locuite există în galaxia noastră? 

R A  Sunt Ra. Presupunem că în această întrebare te referi la toate 
dimensiunile, sau densitățile de conștiință. Aproximativ o cincime din toate 
entitățile planetare conțin conștiință de una sau mai multe densități. 
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Anumite planete sunt ospitaliere doar anumitor densități. Planeta voastră 
de exemplu este locuibilă la acest moment pentru densitățile prima, a doua, 
a treia și a patra. 

16.26 I N T E R V I E V A T O R  În mare, câte planete în galaxia noastră au viață conștientă, 
indiferent de densitate? 

R A  Sunt Ra. Aproximativ 67.000.000. 

16.27 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune ce procentaj dintre acestea sunt de a treia, 
a patra, a cincea, a șasea, a șaptea densitate? În mare doar. 

R A  Sunt Ra. Un procentaj de 17% sunt prima densitate, 20% sunt a doua 
densitate, 27% sunt a treia densitate, 16% sunt a patra densitate, 6% sunt 
a cincea densitate. Restul de informație trebuie oprită. Liberul Arbitru al 
viitorului vostru face această informație interzisă. 

Vom adaugă un detaliu. Există un număr mare de planete inteligente, 
aproximativ 35% care nu intră în procentajele date mai înainte. Aceste 
planete misterioase sunt de a șasea și a șaptea densitate, și nu sunt 
disponibile pentru a fi discutate. 

16.28 I N T E R V I E V A T O R  Deci aceste prime cinci densități au progresat toate din a 
treia densitate, urmând Legea lui Unu? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

16.29 I N T E R V I E V A T O R  Atunci înseamnă că singura cale pentru o planetă de a ieși 
din situația în care este, sau singura cale pentru populația acelei planete, 
este să devină conștienți de Legea lui Unu și să înceapă să o practice. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

16.30 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune ce procentaj din planetele de a treia, a patra, a 
cincea densitate sunt polarizare negativ sau spre serviciul sinelui? 

R A  Sunt Ra. La această întrebare nu putem răspunde datorită Legii 
Confuziei. Vom spune doar că planetele orientate negativ sau spre serviciul 
sinelui sunt mult mai puține. Să vă oferim numărul exact nu este permis. 

16.31 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să fac o analogie despre motivul pentru care sunt 
mai puține planete orientate negativ, și vă rog să spuneți dacă analogia este 
corectă. 
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În societățile orientate pozitiv, aplicând serviciul altora, ar fi simplu de 
mișcat bolovani uriași prin ajutorul colectiv. În societățile orientate spre 
serviciul sinelui, ar fi mult mai dificil să se obțină efortul colectiv pentru 
beneficiul tuturor. Din acest motiv, este mult mai ușor de obținut creșterea 
în comunitățile orientate pozitiv, decât este în comunitățile orientate 
negativ. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

16.32 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc mult. Ai putea spune cum a fost formată 
Confederația de Planete, și de ce? 

R A  Sunt Ra. În densitatea iubirii sau înțelegerii, dorința de a servi începe să 
fie un scop de importanță covârșitoare pentru complexul de memorie 
socială. Prin urmare, procentajele entităților planetare ale acelei densități, 
plus aproximativ 4% din acelea despre care nu avem voie să vorbim, au 
realizat cu foarte mult timp în urmă că sunt în căutarea aceluiași obiectiv, 
serviciul altora. 

Pe măsură ce au înțeles scopul altor ființe, altor entități planetare, și altor 
concepte de serviciu, relația între aceste entități a fost de a împărtăși și 
continua împreună aceste scopuri comune de serviciu. Astfel, fiecare a 
plasat voluntar datele/informația complexului de memorie socială în ceea 
ce poți considera un complex de gândire central, disponibil tuturor 
planetelor membre. Acest fapt a creat apoi o structură în care fiecare 
entitate poate lucra la serviciul propriu, folosind orice înțelegere necesară 
pentru a-și întări serviciul. Aceasta este cauza formării și modalitatea de 
lucru a Confederației. 

16.33 I N T E R V I E V A T O R  Cu un număr așa mare de planete în această galaxie, mă 
întrebam de ce există doar (aproximativ) 500 de planete aparținând 
Confederației. Mi se pare un număr destul de mic din totalul planetelor de 
a patra și a cincea densitate. Este vreun motiv pentru numărul mic de 
planete ale Confederației? 

R A  Sunt Ra. Există foarte multe planete în Confederație. Această 
Confederație lucrează cu planete din șapte din galaxiile voastre, și este 
responsabilă pentru chemările densităților acestor galaxii. 

16.34 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea defini termenul galaxie pe care l-ai folosit? 

R A  Sunt Ra. Folosim termenul în sensul sistemelor stelare. 
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16.35 I N T E R V I E V A T O R  Sunt puțin confuz despre cât de multe planete servește, în 
mare, Confederația din care faceți parte? 

R A  Sunt Ra. Înțelegem confuzia. Avem dificultăți cu vocabularul limbii 
voastre.  

Termenul galaxie trebuie împărțit. Noi numim galaxie sistemul local. Prin 
urmare soarele vostru este centrul galaxiei. Înțelegem că aveți un alt înțeles 
pentru acest cuvânt. 

16.36 I N T E R V I E V A T O R  Da. În știință termenul galaxie se referă la sistemul stelar 
reticular conținând milioane și milioane de stele, și această confuzie a 
apărut mai devreme în comunicarea noastră. Mă bucur să pot clarifica acest 
lucru. 

Acum folosind termenul galaxie în sensul pe care l-am menționat, de sistem 
stelar lenticular conținând milioane de stele, știți despre evoluția altor 
galaxii pe lângă a noastră? 

R A  Sunt Ra. Suntem conștienți de viață în capacitate infinită. Presupunerea 
ta este corectă. 

16.37 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune dacă progresia vieții în alte galaxii este 
similară cu cea din această galaxie? 

R A  Sunt Ra. Progresia vieții este întrucâtva asemănătoare, după formulă 
asimptotică, apropiindu-se de congruență la infinit. Libera alegere a ceea ce 
numești sisteme galactice, cauzează variații de o natură extrem de mică de 
la o galaxie la alta. 

16.38 I N T E R V I E V A T O R  Și atunci Legea lui Unu este cu adevărat universală în 
crearea progresiei spre densitatea eternă, sau octavă, în toate galaxiile. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Există forme infinite, înțelegeri infinite dar 
progresia este unică. 

16.39 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că nu este necesar pentru un individ să înțeleagă 
Legea lui Unu, pentru a absolvi din a treia în a patra densitate. Este 
adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este absolut necesar ca o entitate să realizeze conștient că nu 
înțelege, pentru a deveni recoltabilă. Înțelegerea nu aparține celei de a treia 
densități. 
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16.40 I N T E R V I E V A T O R  Acesta este un punct foarte important. Am dorit să spun că 
nu este necesar pentru o entitate să fie conștientă de Legea lui Unu pentru 
a absolvi în a patra densitate. 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

16.41 I N T E R V I E V A T O R  La ce punct în densități este necesar pentru o entitate să 
devină conștientă de Legea lui Unu pentru a progresa? 

R A  Sunt Ra. Recoltatul făcut în a cincea densitate este compus din cei a 
căror vibrație acceptă conștient onoarea/datoria Legii lui Unu. Această 
responsabilitate/onoare este fundația acelei vibrații. 

16.42 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea da mai multe detalii despre conceptul 
onoare/responsabilitate? 

R A  Sunt Ra. Fiecare responsabilitate este o onoare fiecare onoare este o 
responsabilitate. 

16.43 I N T E R V I E V A T O R  Vreau să adresez o întrebare dubioasă. Până la urmă s-ar 
putea să nu rămână în carte. Mă întrebam dacă mutilarea vitelor, cu care 
ne confruntăm pe tot cuprinsul țării, are o explicație? 

R A  Sunt Ra. O mare parte din ceea ce numiți mutilări se întâmplă datorită 
ființelor de a doua densitate care se hrănesc cu stârvuri. O parte din așa 
numitele mutilări sunt cele de tip multidimensional, formele-gând folosind 
diverse părți ale corpului animalului, pentru a se întrupa în a treia densitate. 

16.44 I N T E R V I E V A T O R  De unde vin formele-gând? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este o întrebare foarte ambiguă. Însă vom încerca să 
răspundem. În primul rând ele vin din Creator. În al doilea rând ele vin 
din ceea ce numiți planele interioare, sau planele astrale inferioare. În al 
treilea rând, din punct de vedere al vizibilității lor, se află sub pământ în 
scoarța planetei. 

16.45 I N T E R V I E V A T O R  Au o formă anume? 

R A  Sunt Ra. Aceste entități pot lua orice formă-gând asociată cu o frica sau 
teroarea. 

16.46 I N T E R V I E V A T O R  Sunt aceste forme-gând capabile să atace doar vite sau pot 
ataca de asemenea oameni? 
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R A  Sunt Ra. Formele-gând nu pot ataca ființe de a treia densitate. 

16.47 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți da detalii despre punctele argintii pe care 
le putem găsi uneori pe fețele noastre, sau pe alte părți ale corpului? 

R A  Sunt Ra. Fenomenul de care vorbești este materializarea unui semn care 
indică unui anume complex minte/corp/spirit, și doar lui, o informație de 
natură subiectivă. 

16.48 I N T E R V I E V A T O R  Cine creează punctele argintii? Sunt ele reale? 

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți potențialul sporit pentru învățat/predat. La un 
anumit moment un semn va fi oferit pentru a indica importanța 
învățatului/predatului. Entitatea însăși, în cooperare cu planele interioare, 
creează orice indicație considerată relevantă, sau ușor de remarcat. 

16.49 I N T E R V I E V A T O R  Vrei să spui că noi înșine creăm aceste puncte? 

R A  Sunt Ra. Punctele nu sunt create conștient de entități. Rădăcinile 
minții, atingând în înțelegere Inteligența Infinită, creează aceste puncte 
argintii. 

16.50 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Este posibil să faci o mică descriere a 
condițiilor în a patra densitate? 

R A  Sunt Ra. În timp ce vorbim, trebuie să înțelegeți faptul că nu există 
cuvinte în vocabular pentru a descrie a patra densitate de orientare pozitivă. 
Putem explica doar ce nu este a patra densitate, și foarte aproximativ ceea 
ce este. Dincolo de a patra densitate abilitatea noastră de a explica devine 
tot mai limitată, până ce la un moment dat nu mai avem cuvinte. 

A patra densitate nu are nevoie de cuvinte pentru comunicare, dar cuvintele 
pot fi folosite, dacă se dorește. Nu există vehicule chimice grele pentru 
activitățile complexului corp. Nu există lipsă de armonie în cadrul sinelui. 
Nu există lipsă de armonie între indivizi. Nu există nici o posibilitate de a 
produce lipsa de armonie. 

A patra densitate este un plan unde vehiculul chimic biped este mult mai 
dens și plin de viață. Este un loc unde un individ este conștient de gândurile 
altor-sine. Este un plan unde un individ este conștient de vibrațiile altor-
sine. Este un plan de compasiune și înțelegere a tristeții celei de a treia 
densități. Este un plan care se străduiește să ajungă la înțelepciune și 
lumină. Este un plan unde diferențele individuale sunt accentuate și 
armonizate automat de consensul grupului. 
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16.51 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea defini cuvântul „densitate”, pentru a avea o mai 
bună idee despre conceptul acestui termen folosit de voi? 

R A  Sunt Ra. Cuvântul densitate este matematic. Cea mai apropiată analogie 
este muzicală, unde după șapte note pe scala muzicală, a opta notă începe 
o nouă octavă. În marea octavă de existență, pe care o experimentăm 
împreună, există șapte densități ale octavei. În fiecare densitate exista șapte 
sub-densități. În fiecare sub-densitate există șapte sub-sub-densități și așa 
mai departe la infinit. 

16.52 I N T E R V I E V A T O R  Am observat că am trecut peste perioada de o oră. Aș 
prefera să continuăm dar voi întreba acum despre condiția instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este balansat. Nu este o problemă să continuăm. 

16.53 I N T E R V I E V A T O R  Bine. Continuând discuția pe care o aveam despre 
densități, înțeleg atunci că fiecare densitate are șapte sub-densități, care la 
rândul lor au spate sub-densități. Acest număr crește la o rată foarte mare, 
deoarece totul este mărit la puterea șapte. Înseamnă acest lucru că în fiecare 
nivel de densitate, orice poate fi imaginat se poate întâmpla? Și multe 
lucruri la care nu ne-am gândit niciodată se întâmplă... există... totul se 
întâmplă... este foarte derutant... 

R A  Sunt Ra. Din confuzia ta selectăm conceptul cu care ai dificultăți, acesta 
se poate numi „oportunitatea infinită”. Poți considera că orice 
posibilitate/probabilitate deja există. 

16.54 I N T E R V I E V A T O R  Când ne gândim la posibilități care se pot întâmpla (să 
zicem visatul cu ochii deschiși) devin acestea reale în aceste densități? 

R A  Sunt Ra. Depinde de natura visului. Este un subiect mare. Poate cel mai 
simplu lucru pe care îl putem spune, este că dacă visul este atras de sine, 
devine realitate pentru sine. Dacă este un vis general contemplativ, ar putea 
intra în infinitatea de posibilități/probabilități și apărea în altă parte, 
neavând un atașament special cu câmpul energetic al creatorului acelui vis. 

16.55 I N T E R V I E V A T O R  Ca să clarific, dacă aș visa cu ochii deschiși despre 
construirea unei nave spațiale, ar apărea acest lucru în una din celelalte 
densități? 

R A  Sunt Ra. Se va întâmpla, sau va apărea. 
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16.56 I N T E R V I E V A T O R  Și apoi să zicem că o entitate visează cu ochii deschiși 
despre o luptă cu o altă entitate, se va împlini acest fapt? 

R A  Sunt Ra. În acest caz, fantezia entității are de a face cu sinele și cu celălalt 
sine oferind formei-gând posibilitatea/probabilitatea de a se lega de sinele 
care creează forma-gând. Acest lucru va mări posibilitatea/probabilitatea ca 
forma-gând să apară în a treia-densitate. 

16.57 I N T E R V I E V A T O R  Folosește Grupul Orion acest principiu pentru a crea 
condiții care să se potrivească scopurilor lor? 

R A  Sunt Ra. Vom răspunde mai la subiect decât o cere întrebarea. Grupul 
Orion folosește visele cu ochii deschiși de natură negativă, pentru a hrăni 
sau întări aceste forme-gând.. 

16.58 I N T E R V I E V A T O R  Folosesc ei gratificații de natură fizică pentru a amplifica 
asemenea vise? 

R A  Sunt Ra. Ei sunt capabili să facă acest lucru doar dacă există o abilitate 
puternică spre percepția formelor-gând din partea complexului 
minte/corp/spirit care le recepționează. 

16.59 I N T E R V I E V A T O R  Mulții Rătăcitori venind pe planetă acum și în trecutul 
recent – sunt ei subiectul gândurilor Grupului Orion? 

R A  Sunt Ra. Cum am spus mai înainte, Rătăcitorii, în complexul 
minte/corp, devin complet creatura celei de a treia densități. Există o la fel 
de mare șansă pentru o asemenea influență la un Rătăcitor, precum este la 
un complex minte/corp/spirit de pe Pământ. Singura diferență apare în 
complexul spirit. Dacă Rătăcitorul dorește, poate avea o „Armură de 
Lumină” care îl va ajuta să recunoască mai clar ceea ce nu este cum trebuie 
să fie, în legătură cu complexul minte/corp/spirit propriu. Acest fapt nu 
este însă mai evident decât o prejudecată, și prin urmare nu poate fi numit 
înțelegere. 

În plus Rătăcitorul în complexul minte/corp/spirit este mai puțin afectat 
de minciuna și confuziile pozitive/negative de a treia densitate. Însă de 
multe ori un Rătăcitor pozitiv nu poate recunoaște atât de ușor natura 
negativă a gândurilor sau ființelor, precum un individ mai negativ. 

16.60 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi Rătăcitorii încarnați pe Pământ o țintă de prioritate 
mai mare pentru Grupul Orion? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 
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16.61 I N T E R V I E V A T O R  Și dacă se încalcă cu succes libertatea unui Rătăcitor de 
către Grupul Orion, ce se va întâmpla cu Rătăcitorul la recoltare? 

R A  Sunt Ra. Dacă Rătăcitorul demonstrează prin acțiune o orientare 
negativă spre alți-sine, va fi, cum am spus, prins în vibrația planetară, și 
când va fi recoltat este posibil să repete din nou un ciclu major de a treia 
densitate, ca entitate a acelei planete. Aceasta va fi ultima întrebare 
importantă a acestei sesiuni. 

Există o întrebare scurtă înainte de încheierea sesiunii? 

16.62 I N T E R V I E V A T O R  Doar dacă putem ajuta în vreun fel confortul 
instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este atât de confortabil cât este posibil, 
considerând slăbiciunea complexului corp. Sunteți conștiincioși.  

Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 17 
FEBRUARIE 3,  1981  

17.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator.  

Înainte de a începe comunicarea trebuie să corectăm o eroare descoperită 
în informația transmisă. Avem dificultăți în lucrul cu spațiu/timpul vostru. 
Ar mai putea exista alte erori de acest tip. Vă rugăm să spuneți când ceva 
pare în neregulă, pentru ca noi să putem recalcula spațiul/timpul 
continuum.  

Eroarea descoperită are de a face cu una din vizitele Grupului Orion în 
sfera de influență planetară, precum și vizita emisarilor Confederației. Am 
dat date de 2.600 de ani în urmă pentru vizita Orion, și 2.300 ani în urmă 
pentru vizita Confederației. Aceste date sunt incorecte. Recalcularea indică 
numerele 3.600 pentru vizita Orion și 3.300 pentru vizita Confederației. 

Începem comunicarea. 

17.1 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc foarte mult. Doresc să repet... considerăm o 
onoare, o mare onoare și de asemenea un privilegiu ca [audio neclar]. 
Doresc să reafirm că întrebările mele ar putea fi pe lângă subiect uneori 
deoarece insist asupra aplicațiilor Legii lui Unu, pentru a înțelege mai bine 
în primul rând principiul Liberul Arbitru și alte funcții pe care le 
descoperim. 

Am trei întrebări care mi-au venit pe durata meditației. Le adresez înainte 
de a continua. 

În primul rând noi suntem pe o planetă, acum de a patra densitate. Se vor 
mări efectele celei de a patra densități în următorii treizeci de ani? Vom 
vedea mai multe schimbări în mediul nostru înconjurător și în efectul 
nostru asupra mediului înconjurător? 

R A  Sunt Ra. A patra densitate este un spectru vibratoriu. Timp/spațiul 
continuum a dus planeta și ceea ce numiți Sistemul Solar în această vibrație. 
Acest lucru va cauza însăși sferei planetare să își realinieze electromagnetic 
vortexurile de primire a fluxului de forțe cosmice, care se manifestă ca rețele 
vibratorii, astfel încât pământul va fi magnetizat pentru a patra densitate. 

Acest fapt va veni cu anumite inconveniențe, precum am spus, datorită 
energiilor formelor-gând ale pământenilor, care deranjează modelele 
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ordonate în spiralele energetice ale planetei, mărind entropia și căldura la 
un nivel imposibil de controlat. Acest fapt va cauza planetei să sufere 
rupturi în învelișul său exterior făcând-o să devină magnetizată 
corespunzător pentru a patra densitate. Este o ajustare la nivel planetar.  

Veți observa o mărire accentuată în numărul de oameni, cum sunt numite 
complexe minte/corp/spirit, a căror potențiale vibratorii vor include 
potențialul pentru a patra densitate. Astfel, ei vor apărea să fie o rasă nouă. 
Aceștia vor fi cei încarnându-se pentru activități de a patra densitate.  

De asemenea, va exista o creștere accentuată, dar pe termen scurt, a 
complexelor minte/corp/spirit orientate negativ, datorită condițiilor de 
polarizare cu diferențe foarte vizibile între orientările de a treia densitate 
negativă și a patra densitate pozitivă pe planetă. 

Cei care vor rămâne în a patra densitate în acest plan, vor fi de orientare 
pozitivă. Mulți vor veni de pe alte planete, deoarece în ciuda eforturile 
Confederației, care includ strădania pământenilor din planele interioare și 
a celor din alte dimensiuni, recoltarea va fi mult mai mică decât capacitatea 
locuibilă a acestei planete. 

17.2 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil ca o entitate să fie ajutată să absolvească în a 
patra densitate în aceste ultime zile? 

R A  Sunt Ra. Este imposibil ca o altă ființă să poată fi ajutată în mod direct. 
Este posibil doar să se producă catalizator de o formă oarecare. Este 
importantă înțelegerea unității cu Creatorul din sine, și nu informația, în 
sine, oferită printr-un asemenea contract. Fără înțelegere informația nu este 
de folos. 

Noi Ra, nu considerăm important ca informația să fie difuzată la scară 
mare. Faptul că am făcut-o disponibila pentru trei, patru sau cinci este 
suficient. Acest lucru este o recompensă foarte mare, deoarece dacă doar 
unul dintre pământeni obține înțelegere datorită acestui catalizator produs 
de informație, înseamnă ca ne-am realizat serviciul de a preda Legea lui 
Unu. 

Noi încurajăm o abordarea fără pasiune a difuzării informației, fără a fi 
preocupați de numere sau de creșterea rapidă a popularității ei între 
pământeni. Serviciul vostru, din punctul de vedere personal, trebuie să fie 
încercarea de a face această informație disponibilă pământenilor. Dacă 
încercarea ajută o singură persoană, le ajută pe toate celelalte. 
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Nu putem oferi scurtături spre iluminare. Iluminarea este revelație 
instantanee, este deschierea bruscă și totală spre Inteligența Infinită. Poate 
fi realizată doar de sine, pentru sine. Alt-sine nu poate preda/învăța 
înțelegerea, ci doar poate preda/învăța informația, inspirația sau 
împărtășirea iubirii, misterului, necunoscutului care va face sinele să 
înceapă procesul căutării. Acest proces se va termina cu o străfulgerare. 
Nimeni nu poate ști când o entitate va deschide portalul spre prezent. 

17.3 I N T E R V I E V A T O R  În meditație, cu câteva nopți în urmă, am avut inspirația 
unei întrebări despre un crater în Rusia. Cred că a fost Tunguska. Ai putea 
spune ce a cauzat craterul? 

R A  Sunt Ra. Distrugerea unui reactor cu fisiune nucleară a cauzat craterul. 

17.4 I N T E R V I E V A T O R  A cui reactor? 

R A  Sunt Ra. A fost o navă fără pilot aparținând Confederației, care s-a 
defectat. A fost mutată într-o zonă în care distrugerea ei nu a cauzat 
încălcarea Liberului Arbitru al complexelor minte/corp/spirit. A fost 
detonată. 

17.5 I N T E R V I E V A T O R  Cu ce scop era în vecinătatea planetei? 

R A  Sunt Ra. Era o navă proiectată pentru ascultarea diverselor semnale ale 
pământenilor. La vremea aceea începuseră-ți lucrul la nivel tehnologic mai 
înalt. Eram interesați în determinarea gradului și rapiditatea progresului 
vostru. Nava folosea pentru propulsie un motor simplu cu fisiune nucleară. 
Nu era tipul pe care îl știți acum, ci era foarte mic. Asupra structurilor 
moleculare de a treia densitate ar fi avut efect distructiv similar unui motor 
mare. Când nava a devenit greu de controlat, am considerat că este mai 
bine să o distrugem decât să o recuperăm. Posibilitatea/probabilitatea 
manevrei de recuperare era foarte mică. 

17.6 I N T E R V I E V A T O R  A constat pericolul în puterea exploziei și a radiație? 

R A  Sunt Ra. A existat foarte puțină radiație în acest tip de dispozitiv. Există 
radiație care este localizată, dar localizarea este de așa natură încât nu este 
răspândită de vânt, precum se întâmplă cu emisia din armele voastre 
întrucâtva primitive. 

17.7 I N T E R V I E V A T O R  Îmi amintesc că analiza copacilor din acea zonă a arătat un 
nivel scăzut de radiație. Este acesta motivul pentru nivelul scăzut de radiație 
în copaci? 
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R A  Sunt Ra. Este corect. Cantitatea de radiație este foarte precis localizată. 
Însă energia care este eliberată este destul de puternică pentru a cauza 
probleme. 

17.8 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, a fost Confederația responsabilă pentru faptul 
că Pământul a primit puterea nucleară? 

R A  Sunt Ra. Este un punct la care nu se poate deduce cauza. Ecuația de 
bază care a precedat munca, a fost introdusă de un Rătăcitor dedicat 
serviciului planetei. Nu s-a intenționat ca această muncă să devină baza 
armelor de distrugere în masă. 

17.9 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune cine a fost Rătăcitorul care a adus ecuația? 

R A  Sunt Ra. Informația este nepericuloasă deoarece această entitate nu mai 
este în a treia densitate a planetei. Această entitate s-a numit Albert. 

17.10 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți spune cine a fost Isus din Nazaret înainte 
de încarnarea în această densitate? 

R A  Am dificultăți cu această întrebare, datorită modului în care a fost 
formulată. Ai putea reformula întrebarea? 

17.11 I N T E R V I E V A T O R  Ce am intenționat să întreb este dacă Isus din Nazaret a 
venit din parte Confederației când s-a încarnat pe Pământ? 

R A  Sunt Ra. Cel numit Isus din Nazaret nu a avut nume. Această entitate 
a fost membru celei de a cincea [Ra corectează densitatea lui Isus la a patra 
în răspunsul următor] densități, la nivelul cel mai înalt al acelei densități. 
Entitatea a dorit să vină pe planetă pentru a împărtăși vibrația iubirii în cea 
mai pură formă posibilă. Astfel această entitate a cerut permisia să 
întreprindă această misiune. Această entitate a devenit apoi Rătăcitor fără 
nume, cu origine în a cincea densitate a Confederației, reprezentând 
vibrația înțelegerii și iubirii. 

17.12 I N T E R V I E V A T O R  Ai spus că a cincea vibrației este a iubirii. Este a cincea 
densitate a iubirii? 

R A  Sunt Ra. Am făcut o greșeală. Am vrut să spun „ființa de a patra 
densitate”, cel mai înalt nivel al celei de a patra densități, aproape de 
absolvirea în a cincea. Această entitate numită Isus ar fi putut trece în a 
cincea densitate, dar a decis în schimb să se întoarcă în a treia densitate 
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pentru această misiune. Entitatea a fost din cea mai înaltă sub-octavă a 
vibrației iubirii. Aceasta este a patra densitate. 

17.13 I N T E R V I E V A T O R  Când comunic cu Ra vorbesc uneori cu o persoană 
individuală, sau vorbesc cu întregul complex? 

R A  Sunt Ra. Vorbești cu Ra. Nu există separare. Din punctul vostru de 
vedere l-ați numi „complex de memorie socială”, care ar indica o mulțime. 
Din punctul nostru de vedere vorbești cu o porțiune individualizată a 
conștiinței noastre, care ar fi unul din membrii noștri. 

17.14 I N T E R V I E V A T O R  Vorbesc în fiecare sesiune cu aceeași porțiune 
individualizată a conștiinței? 

R A  Sunt Ra. Vorbești cu aceeași entitate prin canalul de comunicație sau 
instrument. În unele momente instrumentul are energia scăzută. Acest fapt 
afectează comunicarea. Însă acest instrument are o credință neabătută în 
această misiune, și se oferă total acestei activități. Prin urmare noi putem 
continua contactul chiar și când energia este scăzută. Noi vă putem 
atenționa la sfârșitul sesiunii, deoarece, pe durata contactului, monitorizăm 
nivelul energiei vitale al instrumentului. 

17.15 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să clarific un punct, acum că înțeleg mai bine. 
Oamenii pe această planetă, urmând orice religie, sau neurmând nici o 
religie, sau neavând cunoaștere intelectuală a Legii lui Unu, pot totuși să 
fie recoltați în a patra densitate, dacă sunt de acea vibrație. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Însă vei găsi foarte puțini oameni buni de recoltat 
a căror strălucire să nu fie evidentă celor din jur, prietenii lor devenind 
conștienți de spiritualitatea și de calitatea complexului minte/corp/spirit al 
celui recoltabil. Prin urmare, este improbabil ca o entitate să nu fie 
cunoscută ca personalitate luminoasă celor apropiați, chiar și în cazul în 
care individul nu este înregimentat în nici unul din sistemele voastre 
religioase. 

17.16 I N T E R V I E V A T O R  Când s-a încarnat Isus din Nazaret, au existat încercări din 
partea Grupului Orion de a îl discredita? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

17.17 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune ce a făcut Grupul Orion pentru a îi cauza 
prăbușirea? 
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R A  Sunt Ra. Putem descrie în mare ce s-a întâmplat. Tehnica folosită a fost 
aceea de a imprima informație orientată negativ în conștiința altora. 
Această informație a fost răspândită de cel pe care îl numiți Yahweh. 
Această informație a forțat în a treia densitate, în primul rând multe 
restricții de libertate, iar în al doilea rând a promis putere de natura 
serviciului sinelui. Aceste două deformări de mentalitate au fost imprimate 
celor orientați deja spre acest tip de gândire. 

Acest lucru a cauzat dificultăți celui numit Isus. Până la urmă 
dezinformarea a condus la cel numit Iuda, care a crezut că face bine, 
forțându-l pe Isus într-o situație caracteristică celei de a treia densități, în 
care ar fi trebuit ca Isus să își exercite controlul asupra altor-sine.  

Iuda a simțit că dacă forțează mâna lui Isus, îl va determina pe acesta să 
folosească puterea Inteligenței Infinite pentru a-și impune controlul asupra 
altora. Cel numit Iuda a estimat greșit reacția lui Isus, a cărui 
lecție/învățătură nu a fost orientată în această direcție. Acest lucru a rezultat 
în distrugerea complexului corp al celui numit Isus. 

17.18 I N T E R V I E V A T O R  Dacă Isus a fost din a patra densitate, și azi există Rătăcitori 
din a cincea și a șasea densitate, ce a făcut ca Isus să poată vindeca atât de 
bine, și ar putea ființele din a cincea și a șasea densitate face același lucru? 

R A  Sunt Ra. Cei care vindecă pot fi din orice densitate în care există 
conștiința spiritului. Aceste densități sunt a treia, a patra, a cincea, a șasea 
și a șaptea. Vindecarea se poate produce în a treia densitate întocmai ca în 
celelalte. Însă în a treia densitate există mai mult material iluzoriu de înțeles, 
balansat, acceptat și de lăsat în urmă. 

Portalul spre Inteligența Infinită poate fi deschis doar când este reușită 
înțelegerea curgerilor Energiei Inteligente spre interiorul celui care vindecă. 
Această înțelegere cuprinde așa numitele Legi Naturale ale spațiu/timpului 
continuum, și rețeaua asociată de puncte electromagnetice, prin care 
energia pătrunde în interior. 

Cunoaște-ți-vă prin urmare în primul rând mintea și corpul. Apoi, pe 
măsură ce spiritul este integrat și sintetizat, acestea sunt armonizate în 
complexul minte/corp/spirit, care poate trece de la o dimensiune la lata, și 
poate deschide portalul spre Inteligența Infinită, astfel vindecând sinele 
prin lumină și oferind acea lumină altora.  
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Vindecarea adevărată este vibrația sinelui, astfel încât creează un mediu în 
care catalizatorul se poate manifesta inițiind recunoașterea sinelui de către 
sine, precum și înțelegerea proprietăților de auto-vindecare ale sinelui. 

17.19 I N T E R V I E V A T O R  Cum a învățat Isus acest lucru pe durata încarnării? 

R A  Sunt Ra. Entitatea a devenit conștientă de această abilitate în mod 
natural, printr-un fel de aducere aminte la o vârstă foarte fragedă. Din 
nefericire, această entitate a descoperit abilitatea de a penetra Inteligența 
Infinită enervându-se pe un tovarăș de joacă. Acest tovarăș de joacă a fost 
atins de entitatea numită Isus și a fost rănit de moarte. 

Astfel Isus a devenit conștient că în sine zace un potențial teribil. El s-a 
ambiționat să învețe cum să folosească această energie pentru a face bine. 
Această entitate a fost extrem de polarizată pozitiv, amintindu-și mult mai 
mult decât majoritatea Rătăcitorilor. 

17.20 I N T E R V I E V A T O R  Cum a afectat această acțiune agresivă, asupra colegului de 
joacă, creșterea spirituală a lui Isus? Ce s-a întâmplat după moartea fizică? 

R A  Sunt Ra. Entitatea numită Isus a fost dinamizată de această experiență 
și a început o viață de căutare. Entitatea a studiat la început zi și noapte în 
cadrul religios numit Iudaism al poporului său, și încă de la o vârsta foarte 
fragedă a înțeles suficient pentru a putea fi rabin.  

La vârsta de aproximativ treisprezece ani și jumătate, această entitate și-a 
părăsit familia, căutând să continue învățătura. Această căutare a continuat 
până când entitatea a avut aproximativ douăzeci și cinci de ani. Atunci ea 
s-a reîntors la familia sa, unde a învățat și practicat meșteșugul tatălui său. 

Când entitatea a devenit capabilă să integreze sau să sintetizeze toată 
experiența avută, a început să vorbească altor-sine și să predea/învețe ceea 
ce a simțit că este important din cunoașterea acumulată în anii precedenți. 

În ultimele ore de viață entitatea a fost iertată karmic, pentru uciderea unui 
alt-sine, când pe cruce a spus ” Iartă-i Tată că nu știu ce fac”. Puterea de a 
opri acțiunea Karmei stă în iertare. 

17.21 I N T E R V I E V A T O R  În ce densitate se află acum entitatea numită Isus? 

R A  Sunt Ra. Această informație nu este periculoasă, și de asemenea 
neimportantă. Această entitate studiază acum lecțiile vibrației înțelepciunii 
în a cincea densitate, numită și vibrația luminii. 
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17.22 I N T E R V I E V A T O R  În cultura noastră se spune că Isus se va întoarce. Este acest 
lucru plănuit? 

R A  Sunt Ra. Voi încerca să clarific această întrebare. Este dificil. Această 
entitate a înțeles că nu era o entitate oarecare. A înțeles că acționa ca 
mesager al Unicului Creator, pe care îl percepea ca fiind Iubirea. Această 
entitate știa că acest ciclu, de a treia densitate, este pe ultima line dreaptă, 
și a dorit să spună pământenilor că entități asemeni lui vor reveni pe 
planetă, pentru recoltat. 

Complexul minte/corp/spirit numit Isus se va reîntoarce pe planetă doar în 
calitate de membru al Confederației, ocazional vorbind printr-un contact. 
Însă vor exista alții, de conștiință similară, care vor ura bun venit celor care 
sunt recoltați în a patra densitate pozitivă. Acesta este înțelesul reîntoarcerii 
lui. 

17.23 I N T E R V I E V A T O R  Ai spus că alinarea Karmei este iertarea. Sunt... îmi este 
greu să formulez întrebarea. Cred că trebuie să mă întorc la această 
întrebare. Voi formula în schimb o altă întrebare. 

Poți explica de ce, după ce acest ciclu este completat, Pământul va deveni 
planetă de a patra densitate pozitivă, și nu a patra densitate negativă, din 
moment ce un număr mai mare de persoane sunt orientate la acest moment 
negativ? 

R A  Sunt Ra. Pământul pare să fie negativ. Acest fapt se datorează ororii 
tăcute, care este reacția comună a celor buni la suflet sau orientați pozitiv, 
față de ce se întâmplă în spațiu/timpul prezent. Însă cei orientați pozitiv și 
gata de recoltat în direcția serviciului altora, depășesc cu mult la număr pe 
cei gata de recoltat în direcția serviciului sinelui. 

17.24 I N T E R V I E V A T O R  Cu alte cuvinte, vor fi mai puține entități negative recoltate 
în a patra densitate decât entități pozitive. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Însă cea mai mare parte din pământeni vor 
repeta a treia densitate. 

17.25 I N T E R V I E V A T O R  Cum au fost Taras Bulba, Ginghis Han și Rasputin 
recoltați înainte de recoltare? 

R A  Sunt Ra. Este dreptul/privilegiul/datoria celor care deschid conștient 
portalul spre Inteligența Infinită să aleagă maniera de plecare din această 
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densitate. Cei de orientare negativă care obțin dreptul/datoria, cel mai 
adesea aleg să avanseze în învățatul/predatul serviciului sinelui. 

17.26 I N T E R V I E V A T O R  Este acesta motivul care cauzează combustia spontană? 

R A  Sunt Ra. Nu are nici o legătură. 

17.27 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune cauza acestui fenomen? 

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți o pădure. Un copac este lovit de trăsnet. 
Copacul arde. Trăsnetul nu lovește alți copaci din pădure. Ceilalți copaci 
nu ard. Sunt fenomene întâmplătoare care nu au de a face cu entitatea 
afectată, ci cu algoritmul de deschidere a ferestrelor aleatoare de care am 
vorbit. 

17.28 I N T E R V I E V A T O R  Sunt aceste entități afectate asemănătoare în vreun fel, sau 
sunt doar entități întâmplătoare? 

R A  Sunt Ra. Sunt entități întâmplătoare. 

17.29 I N T E R V I E V A T O R  Să înțeleg că recoltarea se va întâmpla în anul 2011, sau se 
va lungi? 

R A  Sunt Ra. Este o aproximare. Am menționat că avem dificultăți cu 
timp/spațiul vostru. Acesta este un timp/spațiu probabil/posibil pentru 
recoltare. Cei care nu sunt încarnați la acest moment, vor fi incluși în 
procesul de recoltare. 

17.30 I N T E R V I E V A T O R  Dacă o entitate dorește să învețe să fie în serviciu altora, 
mai degrabă decât în serviciu sinelui, în timp ce încă este în a treia densitate, 
există căi optime de a servi pe alții, sau orice cale de serviciu este la fel de 
bună? 

R A  Sunt Ra. Cele mai bune căi de a fi în serviciu altora au fost acoperite în 
sesiunile anterioare.1 Vom repeta pe scurt.  

Cea mai bună cale de a fi în serviciul altora este încercarea, constantă, de a 
împărtăși iubirea Creatorului în forma în care este cunoscută sinelui 
interior. Această cale implică cunoașterea de sine și abilitatea de a deschide 
sinele spre alți-sine fără ezitare. Această deschidere înseamnă oferirea esenței 
inimii propriului complex minte/corp/spirit celor serviți. 

                                                             
1  În diverse locuri, cel mai explicit în sesiunea 15.7. 
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Pentru a răspunde în sensul în care a fost intenționată întrebarea, cea mai 
bună cale pentru fiecare căutător, din a treia densitate, de a fi în serviciul 
altora este unică fiecărui complex minte/corp/spirit. Complexul 
minte/corp/spirit trebuie să caute în sine inteligența discernământului 
propriu pentru a găsi calea de a servi alți-sinele cel mai bine. Această cale 
va fi diferită pentru fiecare. Nu există o cea mai bună cale. Nu există 
generalizare. Nimic nu este știut pe de-a-ntregul. 

17.31 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc foarte mult. Nu doresc să irosesc timpul 
repetând întrebările. Unele sunt însă atât de importate, încât încerc să 
formulez întrebări similare într-un mod diferit, pentru a detalia răspunsul. 
Pare să fie [audio neclar] ceea ce obținem poate nu.  

În cartea Oahspe se spune că dacă un individ este mai mult de 50% în 
serviciul altora și este mai puțin de 50% în serviciul sinelui, el este bun de 
recoltat. Este afirmația corectă? 

R A  Sunt Ra. Este corectă dacă recoltatul urmează să fie pentru a patra 
densitate pozitivă. 

17.32 I N T E R V I E V A T O R  Care trebuie să fie procentajul entității pentru a fi recoltat 
pe partea negativă? 

R A  Sunt Ra. Entitatea care dorește să urmeze calea serviciului sinelui trebuie 
să obțină cel mult 5% în serviciul altora și cel puțin 95% în serviciul sinelui. 
Trebuie să atingă aproape totalitatea. Este foarte dificil de obținut nivelul 
de recoltare pentru calea negativă, și cere o mare dedicație. 

17.33 I N T E R V I E V A T O R  De ce este calea negativă atât de dificilă pentru obținerea 
recoltării, în comparație cu cea pozitivă? 

R A  Sunt Ra. Acest fapt se datorează regulii Legii lui Unu care indică că 
portalul spre Inteligența Infinită trebuie să fie la capătul unei căi dificile și 
înguste. A obține 51% dedicație pentru binele altora este la fel de dificil 
cum este a obține doar 5% dedicație pentru binele altora. Prăpastia 
indiferenței zace între aceste două limite. 

17.34 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, dacă o entitate este recoltată în a patra 
densitate cu un procentaj de 51% serviciu altora și 49% serviciu sinelui, în 
ce nivel al celei de a patra densități va merge? Presupun că sunt diverse 
nivele a celei de a patra densități. 
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R A  Sunt Ra. Este corect. Fiecare entitate intră în sub-densitatea care 
vibrează în acord cu înțelegerea ei. 

17.35 I N T E R V I E V A T O R  Câte nivele sunt în a treia densitate la acest moment? 

R A  Sunt Ra. A treia densitate are un număr infinit de nivele. 

17.36 I N T E R V I E V A T O R  Am auzit că sunt șapte nivele primare astrale și șapte 
devachanice, este corect? 

R A  Sunt Ra. Tu vorbești de câteva din diferențele mai mari între nivele din 
planele planetare interioare. Din acest punct de vedere este corect. 

17.37 I N T E R V I E V A T O R  Cine locuiește planele astrale și pe cele devachanice? 

R A  Sunt Ra. Entitățile locuiesc diferitele nivele în funcție de natura lor 
vibratorie. Entitățile planelor astrale variază de la forme-gând, în 
extremitățile inferioare, la ființe iluminate care devin dedicate 
predatului/învățatului, în planele astrale superioare.  

În planele devachanice sunt cei a căror vibrații sunt mai apropiate 
distorsiunilor fundamentale de iubire/lumină. 

Dincolo de aceste plane sunt altele. 

17.38 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz.... este dificil. Planul fizic... există șapte sub-
plane a ceea ce numim planul fizic? 

R A  Sunt Ra. Ai dreptate. Este dificil de înțeles. 

Există un număr infinit de plane. În spațiu/timpul continuum există șapte 
sub-plane ale complexului minte/corp/spirit. Voi veți descoperi natura 
vibratorie a acestor șapte plane pe măsură ce treceți prin experiențele 
încarnării, întâlnind alți-sine de alte nivele, care corespund centrelor de 
influx energetic ale vehiculului fizic. 

Planele invizibile interioare de a treia densitate sunt locuite de cei care nu 
sunt de natură fizică cum sunteți voi, ei nu folosesc pentru complexele 
spirit/minte un corp chimic. Cu toate acestea, aceste entități sunt împărțite 
în ceea ce puteți numi un vis artificial într-un alt vis, în diferite nivele. La 
nivelele înalte, dorința de a transmite cunoaștere planelor exterioare se 
diminuează datorită învățatului/predatului intensiv care se efectuează 
acolo. 
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17.39 I N T E R V I E V A T O R  Atunci este necesar să penetrăm câte un plan odată, pe 
măsură ce trecem prin aceste plane din a treia densitate fizică? 

R A  Sunt Ra. Din experiența noastră știm că unii pot penetra câteva plane 
la un moment dat. Alții le penetrează încet, unul câte unul. Alții, în grabă, 
încearcă să penetreze planele înalte înainte de a penetra energiile planelor 
inferioare mai fundamentale. Acest fapt cauzează dezechilibre energetice. 

Vei observa că sănătatea șubredă este adesea rezultatul unei subtile 
nepotriviri de energii, în care unele nivele de energie înalte se activează prin 
încercări conștiente ale entității, când centrele energetice inferioare ale celei 
de a treia densități nu au fost încă penetrate. 

17.40 I N T E R V I E V A T O R  Există o cale considerată cea mai bună pentru meditație? 

R A  Sunt Ra. Nu. 

17.41 I N T E R V I E V A T O R  La acest moment, aproape de sfârșitul ciclului, cum sunt 
programate reîncarnările în planul fizic permise pe planetă? În propriul 
[audio neclar]. 

R A  Sunt Ra. Entitățile care doresc și pot să obțină experiența necesară, 
critică pentru a deveni recoltabile, sunt încarnate cu prioritate mai mare 
față de cele care, fără dubiu, trebuie să repete a treia densitate. 

17.42 I N T E R V I E V A T O R  De când s-a început această metodă de alocare? 

R A  Sunt Ra. A început de când prima entitate individuală a devenit 
conștientă de nevoia de a învăța lecțiile de a treia densitate. Acesta a fost 
începutul a ceea ce putem numi „vechimea” bazată pe vibrații. 

17.43 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica ce înseamnă „vechimea bazată pe vibrații”? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii.  

Vechimea bazată pe vibrații este un tratament preferențial, în acord cu 
Legea lui Unu, care favorizează indivizii aflați aproape de recoltare. Fiecare 
individ conștient de momentul recoltării și de nevoia, la nivelul sinelui, de 
a orienta mintea, corpul și spiritul spre învățarea/predarea unor lecții, 
primește prioritate pentru a avea cea mai bună șansă posibilă de a reuși în 
acea încercare. 

Aveți alte întrebări la acest moment? 
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17.44 I N T E R V I E V A T O R  Doar dacă putem face ceva pentru confortul 
instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul nu folosește îmbrăcămintea potrivită pentru 
această muncă. Pe măsură ce energia intră la nivelul celei de a șaptea chakra, 
fiind filtrată apoi prin celelalte centre etc, chakrele de bază ale entității 
devin întrucâtva de-energizate. Din acest motiv, această entitate trebuie să 
fie mai cu grijă în selectarea unui tip de îmbrăcăminte mai călduros pentru 
partea corpului numită picioare.  

Aveți alte întrebări scurte? 

17.45 I N T E R V I E V A T O R  Trebuie doar să punem îmbrăcăminte mai călduroasă pe 
picioare. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect.  

Acum voi părăsi instrumentul. Vă las în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 18 
FEBRUARIE 4,  1981  

18.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

18.1 I N T E R V I E V A T O R  M-am gândit noaptea trecută că dacă aș fi în locul lui Ra, 
la acest moment, primul principiu al Legii lui Unu (Liberul Arbitru) m-ar 
face să amestec informație greșită cu informația corectă pe care o transmit 
acestui grup. Faceți acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Nu facem intenționat acest lucru. Însă va exista confuzie. 
Erorile apărute se datorează schimbării ocazionale a complexului vibratoriu 
al instrumentului, datorată înghițirii unei substanțe. Nu avem intenția în 
acest proiect să dăm informație eronată, ci doar să exprimăm în limitele 
oferite de vocabularul limbii voastre misterul Unicei Creații în unitatea ei 
infinită și inteligentă. 

18.2 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune ce substanță chimică a înghițit instrumentul? 
Cauzează scăderea calității contactului? 

R A  Sunt Ra. Nu este o întrebare clară. Te rog reformulează. 

18.3 I N T E R V I E V A T O R  Ai afirmat că ai avut probleme cu instrumentul datorită 
înghițirii unei substanțe. Poți spune ce substanță a fost aceea? 

R A  Sunt Ra. Substanța de care am vorbit se numește LSD. Nu reduce 
calitatea contactului dacă este folosită în conjuncție cu contactul. 
Dificultatea cu această substanță, în particular, este că apare o foarte 
accentuată și bruscă scădere a efectului ei. De fiecare dată instrumentul a 
început sesiunea cu energie vitală extremă, care era produsă de această 
substanță. 

Însă pe durata sesiunii entitatea a ajuns la punctul la care această substanță 
nu a mai avut suficientă tărie pentru amplificarea capacității de a genera 
energie vitală. Din acest motiv a fost necesar să terminăm contactul în mod 
abrupt, pentru a proteja instrumentul. Această scădere bruscă a efectului 
substanței a cauzat în primul rând contactul necorespunzător și în al doilea 
rând faptul că instrumentul a început să folosească energiile vitale proprii, 
care la această entitate sunt foarte scăzute. Această substanță este atât de 
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ajutor, cât și dăunătoare pe perioada contactului, datorită motivelor 
explicate mai sus. 

18.4 I N T E R V I E V A T O R  Există alimente care pot fi de ajutor sau vătămătoare pentru 
instrument? 

R A  Sunt Ra. Acest instrument își neutralizează cel mai bine predispoziția 
spre sănătate șubredă prin dieta de legume și cereale. Calea nutritivă este 
însă neglijabilă ca metodă de tratament, comparativ cu alte metode, cum 
este atitudinea, de care acest instrument dispune din abundență. 
Alimentația însă ajută combaterea predispoziției instrumentului spre 
energiile vitale scăzute, prin faptul că atunci când este urmată dieta 
menționată mai sus, la care se adaogă ocazional alimentul numit carne, 
sănătatea instrumentului se îmbunătățește. 

18.5 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Am o întrebare din partea lui Jim.  

„O mare parte din tradiția mistică pe Pământ susține că sinele individual 
trebuie eliminat, și lumea materială ignorată, pentru ca o entitate să ajungă 
la „Nirvana” sau la iluminare. Care este de fapt rolul sinelui individual și al 
activităților lui lumești în ajutarea creșterii entității în Legea lui Unu?” 

R A  Sunt Ra. Rolul entității în această densitate este de a experimenta toate 
lucrurile dorite, apoi de a analiza și accepta acele experiențe, sintetizând 
iubirea/lumina care există în ele. Nu trebuie evitat nimic. Ce nu este necesar 
va rămâne în urmă. 

Orientarea sau polarizarea se dezvoltă datorită analizei dorinței. Aceste 
dorințe devin tot mai orientate spre aplicarea conștientă a iubirii/luminii, 
pe măsură ce entitatea acumulează experiență sintetizată.  

Noi suntem de părere că nu este bine să se evite, la extrem, nici o dorință, 
dar sugerăm ca acele dorințe care nu sunt în acord cu Legea lui Unu (și nu 
protejează Liberul Arbitru) să fie îndeplinite imaginar, și nu în plan fizic. 

Motivul pentru care nu este înțelept să se evite anumite dorințe, este pentru 
că evitarea lor rezultă într-o acțiune nebalansată, care face echilibrarea în 
timp/spațiul continuum dificilă. Evitarea, prin urmare, favorizează crearea 
dependenței de ceea ce în aparență este evitat. 

Orice lucru este acceptabil pentru o entitate la timpul potrivit, iar prin 
experimentare, înțelegere, acceptare, împărtășire ulterioară cu alți-sine a 
acelei experiențe, configurația optimă a entității se va îndepărta de o 
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anumită dorință spre o altă dorință care ar putea fi mai în acord cu Legea 
lui Unu. 

Ignorarea sau evitarea unei dorințe de orice fel, este o reacție superficială. 
Este bine ca dorința să fie înțeleasă și acceptată. Acest lucru cere răbdare și 
experiențe care pot fi analizate cu grijă și compasiune față de sine și alt-sine. 

18.6 I N T E R V I E V A T O R  Pe scurt, încălcarea Liberului Arbitru al altui-sine, sau al 
unei alte entități, nu este niciodată acceptabil conform cu Legea lui Unu. 
Există alte modalități prin care se poate încălca Legea lui Unu? 

R A  Sunt Ra. De la legea fundamentală a Liberului Arbitru începe 
înțelegerea punctelor esențiale ale Energiei Inteligente, care creează „căile” 
unui complex minte/corp/spirit, atât în mediul său natural, cât și cel 
fabricat de entitate. 

Prin urmare, trebuie evitate acțiunile care nu iau în considerare focalizarea 
energiei iubirii/luminii, sau cu alte cuvinte Logosul unei anumite planete, 
sau a unei anumite densități. Aceste acțiuni includ lipsa de înțelegere 
pentru necesitățile mediului înconjurător natural, necesitățile celorlalte 
complexe minte/corp/spirit. Acțiunile care trebuie evitate sunt numeroase, 
datorită multelor lucruri fabricate de entități, în care inteligența și 
conștiința entităților decide calea folosirii energiilor disponibile. 

Astfel, ce ar fi o acțiune nepotrivită pentru o entitate, este potrivită pentru 
altă entitate. Noi sugerăm să încercați să priviți alți-sinele ca sine, și astfel 
veți face ceea ce este necesar pentru alt-sine bazat pe înțelegerea inteligenței 
și conștiinței lui. În multe cazuri acest lucru nu necesită încălcarea Liberului 
Arbitru. Însă este o chestiune delicată aceea de a ajuta, a avea compasiune, 
sensibilitate, iar abilitatea de a avea empatie este utilă în evitarea activităților 
negative fabricate de inteligența și conștiința umană. 

Complexul social este arena în care nu este nevoie de grijă deosebită, 
deoarece este privilegiul/onoarea/datoria celor de pe planetă să acționeze în 
acord cu Liberul Arbitru, pentru a încerca să ajute complex social planetar.  

De aceea există două directive simple pentru orice entitate: înțelege Energia 
Inteligentă manifestată în natură, înțelege Energia Inteligentă manifestată 
în sine, folosește-le împreună cu complexului social, când este considerat 
benefic. Iar voi aveți un foarte subtil și variat set de acțiuni, de care trebuie 
să fiți conștienți. Acestea sunt acțiunile legate de sine și alți-sine, care nu au 
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de a face cu Liberul Arbitru, ci cu relațiile armonioase și serviciul altora, în 
felul în care alți-sinele beneficiază cel mai mult. 

18.7 I N T E R V I E V A T O R  Pe măsură ce o entitate în această densitate crește de la 
stadiul de copil, ea devine tot mai conștientă de posibilitățile proprii. Există 
o vârstă sub care o entitate nu este responsabilă pentru acțiunile ei, sau ea 
este responsabilă de la naștere? 

R A  Sunt Ra. O entitate încarnându-se în planul Pământului devine 
conștientă de sine la un punct în timp ce progresează prin timp/spațiu 
continuum. Această conștiență se produce în medie la 15 luni de la naștere. 
Anumite entități devin conștiente de sine mai aproape de începutul 
încarnării, altele mai departe de acel eveniment. În toate cazurile 
responsabilitatea este retroactivă, de la acel moment înapoi în continuum, 
astfel încât predispozițiile sunt înțelese de entitate, și dizolvate pe măsură 
ce entitatea învață.  

18.8 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, să spunem, o entitate în vârstă de patru ani va fi 
total responsabilă pentru orice acțiune care este împotriva sau în 
dizarmonie cu Legea lui Unu. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Trebuie remarcat că a fost aranjat în structura 
complexului social pe Pământ ca entitățile încarnare proaspăt să fie dotate 
cu ghizi ai complexului fizic minte/corp/spirit, astfel fiind capabile să învețe 
repede ce este în acord cu Legea lui Unu.. 

18.9 I N T E R V I E V A T O R  Cine sunt ghizii? 

R A  Sunt Ra. Ghizii sunt ceea ce voi numiți părinții, profesorii, prietenii. 

18.10 I N T E R V I E V A T O R  Entitatea Aleister Crowley a scris „Unica lege este: Fă ce 
dorești”. Este evident că el a avut o anumită înțelegere a Legii lui Unu. 
Unde este această entitate acum? 

R A  Sunt Ra. Entitatea este în planele interioare ale planetei. Ea este în 
proces de vindecare. 

18.11 I N T E R V I E V A T O R  Atunci această entitate, deși a înțeles, din punct de vedere 
intelectual, Legea lui Unu, a folosit-o greșit, și din acest motiv trebuie să 
treacă prin procesul de vindecare? 

R A  Sunt Ra. Această entitate s-a supra-stimulat cu adevărata natură a 
lucrurilor. Această supra-stimulare a rezultat într-un comportament scăpat 
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de sub controlul conștient al entității. În multele încercări de a trece prin 
procesul de echilibrare, începând cu centrul de undă roșie și urcând prin 
celelalte centre, entitatea a devenit întrucâtva obsedată cu acest proces, și s-
a alienat de ceilalți-sine. 

Această entitate a fost pozitivă. Însă evoluția ei a fost dificilă, datorită 
incapacității de a sintetiza și folosi înțelegerea dorinței de sine, astfel încât, 
cu compasiune, să o poată împărtăși cu ceilalți-sine. Această entitate, prin 
urmare, s-a îmbolnăvit grav la nivelul complexului spiritual, iar cei cu acest 
tip de predispoziție spre durere interioară trebuie educați în planele 
interioare, până când sunt capabili să își reamintească experiențele fără 
predispoziția spre durere. 

18.12 I N T E R V I E V A T O R  Ieri ai afirmat că metoda de a ușura Karma este iertarea. 
Presupun că iertarea echilibrată cere iertare nu doar a altor-sine, ci și iertare 
a sinelui. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Vom detalia pe scurt această idee, pentru claritate.    

Iertarea altui-sine înseamnă iertarea sinelui. O înțelegere a acestui principiu 
necesită iertare completă la nivel de conștiință, atât față de alt-sine cât și 
față de sine, deoarece înseamnă același lucru. O iertare totală este, prin 
urmare, imposibilă fără includerea sinelui. 

18.13 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Un punct foarte important pentru modul 
meu de gândire.  

Ai menționat că au existat un număr de Confederații. Toate servesc 
Infinitul Creator în același fel, sau unele se specializează într-un anumit tip 
de servicii? 

R A  Sunt Ra. Toate servesc Unicul Creator. Nu există nimic altceva de 
servit, deoarece Creatorul este tot ce este. Este imposibil să nu servești 
Creatorul. Există doar diverse modalități de serviciu. 

Precum Confederația care lucrează cu pământenii, fiecare altă confederație 
este un grup de complexe de memorie socială specializate, fiecare 
exprimând ceea ce dorește să manifeste. 

18.14 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune cum a comunicat Yahweh cu oamenii de pe 
Pământ? 

R A  Sunt Ra. Această întrebare este întrucâtva complexă. 
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Primul tip de comunicare a fost ceea ce numiți „genetică”. Al doilea tip de 
comunicare a fost aterizarea între pământeni, pentru a continua producerea 
schimbărilor genetice în conștiință. Al treilea tip de comunicare a fost o 
serie de dialoguri, prin anumite canale de comunicare. 

18.15 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune în ce au constat aceste schimbări genetice, și 
cum au fost ele implementate? 

R A  Sunt Ra. O parte din aceste schimbări genetice au fost de forma a ceea 
ce numiți procesul de clonare. Astfel entitățile s-au încarnat în imaginea 
entităților Yahweh. Un al doilea tip de schimbări genetice a fost de natură 
sexuală, modificând complexul minte/corp/spirit pe cale naturală, prin 
modele reproductive concepute de Energia Inteligentă a complexului fizic 
pământean. 

18.16 I N T E R V I E V A T O R  Puteți detalia ceea ce au făcut entitățile Yahweh în acest 
caz? 

R A  Sunt Ra. Am răspuns la această întrebare. Te rog reformulează pentru 
mai multă informație. 

18.17 I N T E R V I E V A T O R  Puteți explica diferența între programarea sexuală înainte 
de intervenția lui Yahweh, și după intervenție? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este o întrebare la care putem răspunde doar afirmând 
că intervenția prin metoda genetică este aceeași, indiferent de sursa care 
produce schimbarea. 

18.18 I N T E R V I E V A T O R  Puteți spune scopul pentru care Yahweh a făcut 
schimbările de natură genetică și sexuală? 

R A  Sunt Ra. Scopul schimbărilor de acum 75.000 de ani, precum și a 
schimbărilor ulterioare, a constat în dezvoltarea în complexul minte/corp a 
acelor caracteristici care să conducă la o dezvoltarea mai rapidă a 
complexului spiritual. 

18.19 I N T E R V I E V A T O R  Cum au condus aceste caracteristici la o dezvoltare mai 
spirituală?  

R A  Sunt Ra. Caracteristicile care au fost dezvoltate au inclus sensibilizarea 
tuturor simțurilor, pentru a ascuți experiențele și a întări complexului 
minte, astfel încât să mărească abilitatea de a analiza experiențele. 

18.20 I N T E R V I E V A T O R  Când a făcut Yahweh schimbările genetice?  
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R A  Sunt Ra. Grupul Yahweh a lucrat cu cei de pe planeta Marte cu 75.000 de 
ani în urmă la ceea ce ați numi procesul de clonare. Există diferențe, dar ele se 
află în viitorul timp/spațiului continuum al planetei, și nu putem să încălcăm 
Liberul Arbitru sau Legea Confuziei. 

Acum aproximativ 2.600 de ani a fost a doua – ne corectăm – acum 3.600 
de ani a fost încercarea celor din Grupul Orion. Aceasta a constat într-o 
serie de incidente, în care cei numiți Anak au fost însămânțați cu cod 
genetic nou prin mijloacele complexului vostru fizic, astfel încât 
organismele să fie mai mari și mai puternice. 

18.21 I N T E R V I E V A T O R  De ce au dorit organisme mai mari și mai puternice? 

R A  Sunt Ra. Cei din Yahweh încercau să creeze complexe minte/corp 
capabile să înțeleagă Legea lui Unu. Experimentul a fost un eșec decisiv din 
punct de vedere al efectelor dorite, datorită faptului că în loc să asimileze 
Legea lui Unu, a fost foarte tentant ca acest complex sau sub-complex social 
să fie considerat elită sau superior celorlalți alți-sine, aceasta fiind una din 
tehnicile de serviciu a sinelui. 

18.22 I N T E R V I E V A T O R  Apoi Grupul Orion.... Nu sunt sigur că înțeleg acest lucru. 
Vrei să spui că Grupul Orion a produs acest complex corp mai mare pentru 
a crea o elită, astfel ca Legea lui Unu să poată fi aplicată în sens negativ? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect. În cazuri izolate, entitățile din Yahweh au fost 
responsabile pentru această procedură, ca experimente pentru combaterea 
Grupului Orion. 

Însă Grupul Orion a fost capabil să folosească această configurație a 
complexului minte/corp pentru a inspira sentimente de elită, și nu de 
învățare/predare a Unității. 

18.23 I N T E R V I E V A T O R  Au făcut atunci cei din Yahweh parte din Confederație? 

R A  Sunt Ra. Cei din Yahweh au făcut parte din Confederație, dar au făcut 
o greșeală în tentativa de a oferi ajutor. 

18.24 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că cei Yahweh nu au ajutat sau creat ceea ce au 
sperat prin experimentul lor. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Rezultatele acestui experiment au fost foarte amestecate. În 
locurile în care entitățile au fost orientate spre o vibrație îmbrățișând 
Unitatea, manipulările lui Yahweh au fost foarte de ajutor. Unde entitățile 
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au ales, prin Liber Arbitru, o configurație orientată spre o vibrație mai 
negativă, cei din Grupul Orion au fost capabili, pentru prima dată, să facă 
un progres însemnat asupra conștiinței complexului planetar. 

18.25 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica mai precis ce a făcut posibil „cel mai însemnat 
progres făcut de Grupul Orion”? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă pentru această sesiune. 

În mod specific, cei care sunt puternici și inteligenți sunt tentați să se simtă 
diferiți de cei mai puțin inteligenți și mai puțin puternici. Aceasta este o 
percepție negativă a Unității, legată de alți-sine. Această deformare a permis 
Grupului Orion să transmită conceptul războiului sfânt. Acesta este un 
concept foarte periculos. Au existat multe războaie de natură foarte 
distructivă. 

18.26 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc foarte mult. Cred că acesta este un punct foarte 
important în înțelegerea activității totale a Legii lui Unu. Va fi de ajutor. 
Cum probabil știți, voi lucra pentru următoarele trei zile, astfel încât vom 
avea probabil o altă sesiune în această seară, dacă spuneți că este posibil. Iar 
următoarea sesiune, după aceea, va fi în patru zile. Credeți că este posibilă 
o altă sesiune în această seară? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este întrucâtva slăbit. Aceasta este o problemă 
cauzată de lipsa de energie vitală. Prin urmare îngrijirea instrumentului prin 
balansarea fizică va permite o a doua sesiune. Înțelegeți? 

18.27 I N T E R V I E V A T O R  Nu complet. Ce trebuie să facem mai exact pentru 
balansarea fizică? 

R A  Sunt Ra. În primul rând trebuie să aveți grijă de hrana instrumentului. 
În al doilea rând de masajul complexului fizic, pentru a ușura durerea fizică. 
În al treilea rând trebuie să încurajați un anumit nivel de exercițiu fizic. Și, 
în sfârșit, aveți grijă de aliniamentul accesoriilor, în această a doua sesiune, 
astfel încât entitatea să câștige cât de mult ajutor posibil din aceste 
simboluri. Sugerăm să verificați simbolurile cu mai multă grijă. Poziția 
entității este puțin deviată de la poziționarea cea mai potrivită. Acest fapt 
nu este important la acest moment. Este însă mult mai important la 
momentul când este programată a doua sesiune.  

Sunt Ra. Vă mulțumim și vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului 
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. 
Adonai. 



 

SESIUNEA 19 
FEBRUARIE 8,  1981  

19.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

19.1 I N T E R V I E V A T O R  M-am gândit la scopul acestei cărți, și voi citi ceea ce cred 
că ar trebui să fie scopul. Acest contact are de a face cu evoluția minții, 
corpului și spiritului. Aș dori să investighez în amănunt, prin metoda 
întrebare/răspuns, mecanismul evoluției, pentru a permite celor interesați 
să accelereze propria evoluție. Mi se pare că un loc bun de început ar fi 
trecerea de la a doua la treia densitate, iar apoi investigarea în detaliu a 
evoluției entităților de la a treia densitate pe Pământ, fiind focalizați în 
special pe mecanismele care ajută sau împiedică evoluția. Aceasta este 
intenția mea pentru această sesiune. Sper că această direcție este potrivită. 

Aș dori să știu la început, dacă toate entitățile trec din a doua în a treia 
densitate, sau există entități care nu fac niciodată această tranziție? 

R A  Sunt Ra. Întrebarea ta presupune înțelegerea spațiu/timpului 
continuum, legată de Energia Inteligentă care produce iluzia voastră. În 
contextul acestei iluzii, spunem că există anumite entități care nu trec de la 
o densitate la alta, deoarece continuumul este infinit. 

În înțelegerea pe care o avem despre univers sau Creație, că este o ființă 
infinită cu inima bătând mereu vie în propria-i Energie Inteligentă, este 
necesară doar o bătaie de inimă a acestei inteligențe, de la creație la creație. 
În acest context, fiecare entitate care are conștiință, a 
experimentat/experimentează/va experimenta fiecare densitate. 

19.2 I N T E R V I E V A T O R  Hai să începem de la punctul la care o entitate 
individualizată de a doua densitate este pregătită să treacă în a treia 
densitate. Este această entitate de a doua densitate ceea ce numim animal? 

R A  Sunt Ra. Există trei tipuri de entități de a doua densitate care sunt, să 
spunem, inspirate. Primul tip este cel animal. Acesta este cel mai 
predominant. Al doilea tip este cel vegetal, în special ceea ce numiți 
„copac”. Aceste entități sunt capabile să ofere și să primească destulă iubire 
pentru a se individualiza. Al treilea tip este mineral. Ocazional, o anumită 
locație devine energizată la un nivel de individualizare, prin iubirea pe care 
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o primește și o oferă, legat de o entitate de a treia densitate care este asociată 
cu acea locație. Aceasta este cea mai puțin comună tranziție. 

19.3 I N T E R V I E V A T O R  Când are loc această tranziție din a doua în a treia 
densitate, cum este trezită partea spirituală în entitate, fie animal, plantă 
sau mineral?  

R A  Sunt Ra. Entităților nu li se trezește partea spirituală. Ele devin 
conștiente de Energia Inteligentă din fiecare celulă sau atom a ființei 
proprii. 

Această conștiență este cunoașterea a ceea ce este deja oferit. Din infinit vin 
toate densitățile. Conștiința de sine vine din înțelegerea datorată 
catalizatorului anumitor experiențe, cum am putea numi această energie în 
particular, care energizează ascensiunea în spirală a celulei, sau a atomului, 
sau a conștiinței. 

Precum poți vedea, există o atracție inevitabilă spre eventuala descoperire a 
conștiinței de sine. 

19.4 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, după trecerea în a treia densitate, este corect 
să presupun că acele entități vor fi, dacă luăm Pământul ca exemplu, în 
formă umană. Vor arăta aceste entități asemeni nouă? Vor avea ele formă 
umană? Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect, dacă luăm planeta voastră ca exemplu. 

19.5 I N T E R V I E V A T O R  Când primele entități au trecut din a doua în a treia densitate 
pe această planetă, s-a petrecut acest lucru cu ajutorul ființelor transferate de 
pe Marte, sau au existat entități de a doua densitate care au evoluat în a treia 
densitate fără influență din afara planetei? 

R A  Sunt Ra. Au existat anumite entități de a doua densitate care au absolvit 
în a treia densitate fără stimul din afară, ci doar prin folosirea eficiența 
experienței. 

Alte entități de pe planetă au trecut în a treia densitate datorită eforturilor 
pentru mărirea recoltei, prin transmiterea de ajutor de tip vibratoriu 
asemeni celui pe care Confederația vi-l trimite vouă la acest moment. 
Această comunicare a fost, mai degrabă, telepatică, și nu telepatică/vocală 
sau telepatică/scrisă, datorită naturii ființelor de a doua densitate. 

19.6 I N T E R V I E V A T O R  Cine a trimis ajutor ființelor de a doua densitate? 
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R A  Sunt Ra. Noi ne numim Confederația Planetelor în Serviciul Infinitului 
Creator. Aceasta este o simplificare pentru a ușura înțelegerea 
pământenilor. Ezităm să folosim cuvântul „înțelegere”, dar este cel mai 
apropiat de ceea ce dorim să spunem. 

19.7 I N T E R V I E V A T O R  Deci Confederația a ajutat de asemenea în trecerea de la a 
doua la a treia densitate. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Trebuie să clarificăm înțelesul acestei întrebări. Acest lucru l-a 
făcut o porțiune a Confederației care nu lucrează cu a treia densitate, ci este 
implicată în ajutorul altor recoltări, cum este recoltatul din a doua în a treia 
densitate. Ei au fost responsabili pentru ajutorul oferit acelei recoltări.  

Confederația, cum am afirmat în sesiunile anterioare, este compusă din 
mulți membri din alte densități, din densitate voastră, de pe planeta 
voastră, și din tărâmurile interioare sau angelice. Fiecare din aceste entități, 
dezvoltând un complex minte/corp/spirit, apoi dezvoltând un complex de 
memorie socială, iar apoi dedicând acest complex de memorie socială 
unicului serviciu al Unicului Creator, poate să se alăture Confederației. 

19.8 I N T E R V I E V A T O R  A avut loc aceasta trecere de al a doua la a treia densitate 
acum 75.000 de ani? Corect? 

R A  Sunt Ra. Corect. 

19.9 I N T E R V I E V A T O R  De unde au primit ființele de-a doua densitate vehicule 
fizice de a treia densitate pentru a se încarna? 

R A  Sunt Ra. Au existat între cei din planul de a doua densitate acele forme, 
care atunci când au fost expuse la vibrații de a treia densitate, au devenit 
entități umane de a treia densitate. 

Asta a însemnat pierderea părului de pe corp, îmbrăcămintea corporală 
pentru protecție, schimbarea structurii gâtului, maxilarului și a frunții 
pentru o vocalizare mai ușoară, și lărgirea dezvoltării creierului, 
caracteristică necesitaților de a treia densitate. Aceasta a fost o schimbare 
normală. 

19.10 I N T E R V I E V A T O R  În cât timp s-a petrecut această configurație? Trebuie să fi 
fost foarte scurtă.  

R A  Sunt Ra. Presupunerea ta este corectă, cel puțin din punctul nostru de 
vedere. Transformarea a durat aproximativ o generație și jumătate, după 
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care cei care au fost recoltați de pe planeta Pământ, au fost capabili să 
folosească complexul fizic potrivit pentru lecțiile de a treia densitate, nou 
creat din elemente chimice pământene. 

19.11 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica de ce a fost acest nou complex corp potrivit 
pentru lecțiile de a treia densitate, și care au fost acele lecții? 

R A  Sunt Ra. Există o necesitate pentru densitatea a treia. Această necesitate 
este conștiința de sine, sau conștiența de sine. Pentru a avea această 
capacitate, complexul corp chimic trebuie să fie capabil de gândire 
abstractă. Prin urmare, necesitatea fundamentală este combinarea gândirii 
raționale și intuitive. Aceasta a fost temporară în formele de a doua 
densitate, operând în cea mai mare parte prin intuiție, care a dovedit în 
practică că produce rezultate. 

Mintea de a treia densitate a fost capabilă să proceseze informație în așa fel 
încât să gândească abstract, și în moduri care pot fi calificate ca „inutile”, 
din punct de vedere al supraviețuirii. Aceasta este o cerință de bază. 

Au existat ale ingrediente importante cum ar fi: necesitatea unui vehicul 
fizic mai puțin puternic (pentru a forța entitatea să folosească mintea), 
precum și dezvoltarea conștienței complexului social, conștiință care deja 
exista într-o formă primitivă. A trebuit continuată, de asemenea, 
dezvoltarea dexterității fizice, în sensul îmbunătățirii îndemânării mâinilor, 
cum numiți acea porțiune a complexului corp. 

19.12 I N T E R V I E V A T O R  Aceasta pare să fie o etapă a dezvoltării plănuită cu grijă. 
Poți spune care a fost sursa acestui plan de dezvoltare? 

R A  Sunt Ra. Ne întoarcem la informația din sesiunile precedente.1 
Consideră și amintește-ți discuția despre Logos. Cu legea fundamentală a 
Liberului Arbitru, fiecare galaxie a dezvoltat Logosul propriu. Acest Logos 
are Liber Arbitru pentru determinarea modelelor de Energie Inteligentă, 
care încurajează lecțiile fiecărei densități bazate pe condițiile planetare și 
solare. 

19.13 I N T E R V I E V A T O R  Voi face o afirmație bazată pe înțelegerea mea, și te voi ruga 
să o corectezi. Există ceea ce voi numi un catalizator fizic, care operează 
permanent asupra entităților celei de a treia densități. Presupun că a operat 

                                                             
1  În sesiunile 13.7-16 și 18.6. 
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aproximativ în același fel în a doua densitate. Este catalizatorul care 
acționează prin durere și emoție. 

Este slăbirea corpului și eliminarea părului de pe corp făcută pentru a 
permite acestui catalizator să acționeze mai puternic asupra minții, și astfel 
să creeze procesul evolutiv? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru nu este corect în întregime, dar este asociat strâns 
cu înțelegerea noastră. 

De exemplu, consideră un copac. Copacul poate exista în întregime 
independent, doar prin sine. Acum ia ca exemplu entitatea de a treia 
densitate. Ea poate fi independentă prin sine doar prin adversități și 
depravare. A învăța de unul singur este dificil, deoarece acest plan are 
preinstalat un handicap: este simultan o mare virtute și un mare handicap 
a celei de a treia densități. Acest handicap este mintea rațională/intuitivă. 

Astfel, slăbirea vehiculului fizic a fost plănuită pentru a forța entitățile să 
interacționeze între ele. Prin acest fapt pot să înceapă lecțiile care se apropie 
de cunoașterea iubirii. 

Acest catalizator este apoi împărtășit între oameni, ca o parte importantă a 
dezvoltării fiecărui sine, precum și a experimentării sinelui în solitudine, și 
sintetizarea experienței prin meditație. Cea mai rapidă metodă de a învăța 
este interacțiunea cu alți-sine. Acesta este un mult mai mare catalizator 
decât interacțiunea cu sinele. Interacționând cu sinele fără alți-sine, este 
echivalent cu a trăi fără oglinzi. Când trăiește fără oglinzi, sinele nu poate 
percepe fructele propriei ființe. Prin urmare, fiecare va ajuta pe fiecare prin 
reflexie. Acesta a fost unul din motivele principale pentru slăbirea 
vehiculului fizic. 

19.14 I N T E R V I E V A T O R  Atunci avem ființele de a doua densitate, care sunt în 
principal motivate de serviciu sinelui și, poate într-o mică măsură, de 
serviciu altora în raport cu familiile imediate, trecând în a treia densitate și 
purtând această tendință cu ele, dar fiind într-o poziție unde această 
tendință va fi modificată încet spre o altă tendință, care este îndreptată spre 
complexul social, și, în final, spre uniunea cu toți ceilalți. Este corect?  

R A  Sunt Ra. Este corect. 

19.15 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, noile ființe de a treia densitate care au făcut recent 
tranziția de a doua densitate, au o tendință puternică spre serviciul sinelui. 
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Trebuie să existe multe alte mecanisme pentru a crea conștientizarea 
posibilității serviciului altora. 

Mă întreb două lucruri. Mă întreb despre mecanismul conștientizării 
serviciului altora, și mă întreb când se produce separarea prin care o entitate 
este capabilă să continue pe calea serviciului sinelui, care îl vor purta 
eventual spre a patra și a cincea densitate. 

Presupun că o entitate poate continua... poate începe în a doua densitate 
cu serviciul total al sinelui, și continua pe același drum de serviciu sinelui, 
fără a schimba vreodată calea. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect. Conceptul de serviciu al sinelui de a doua 
densitate include serviciul celor asociați cu tribul sau haita. Acest lucru nu 
este văzut în a doua densitate ca separare a sinelui de alt-sine. Totul este 
văzut ca sine, deoarece în anumite forme de entități de a doua densitate, 
dacă tribul sau haita slăbește, la fel se întâmplă cu entitatea membră a 
tribului sau haitei. 

Entitatea proaspăt trecută în a treia densitate are această tendință inocentă 
de a îi vedea pe cei din familie, societate sau chiar țară, ca pe sine. Însă 
această tendință nu este de ajutor în a treia densitate, deoarece nu are 
polaritate.  

Ruptura devine aparentă când o entitate identifică pe ceilalți-sine ca alți-
sine, și, în mod conștient, decide să îi manipuleze pe ceilalți-sine pentru 
beneficiul sinelui. Acesta este începutul drumului de care vorbeai. 

19.16 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că, prin Liberul Arbitru, la un anumit moment, 
în a treia densitate, căile se separă, și o entitate în mod conștient... probabil 
nu în mod conștient, alege. Alege entitatea calea în mod conștient în 
momentul separării? 

R A  Sunt Ra. Vorbim generalități, ceea ce este periculos, deoarece nu este 
niciodată corect în întregime. Însă înțelegem că ești interesat, ca noi să îți 
facem rezumat, de aceea vom elimina anomaliile și vom vorbi de majorități. 

Majoritatea, ființelor de a treia densitate, este deja angajată de mult timp 
pe o anumită direcție de polarizare, înainte de a realiza conștient care este 
acea direcție. 

19.17 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica ce creează această tendință orientată spre 
alegerea căii de serviciu al sinelui? 
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R A  Sunt Ra. Putem vorbi doar folosind o metaforă. Unii iubesc lumina. 
Unii iubesc întunericul. Este o chestiune de unică și infinită variație a 
alegerii și jocului Creatorului prin experiențele sale, asemeni unui copil la 
o petrecere. Unii se bucură de petrecere și găsesc soarele frumos, mâncarea 
delicioasă, jocul înviorător și strălucesc de bucuria creației. Alții găsesc 
noaptea delicioasă, petrecerea lor fiind durerea, dificultățile, suferința altora 
și examinarea perversităților naturii. Aceștia se bucură de un altfel de 
petrecere. 

Toate aceste experiențe sunt disponibile. Este Liberul Arbitru al fiecare 
entități cel care alege forma de joacă, forma de plăcere. 

19.18 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că o entitate aflată pe oricare dintre căi poate 
decide să aleagă o cale la orice moment, și posibil să reconstituie pașii, 
schimbarea căii fiind cu atât mai dificilă cu cât entitatea este mai avansată 
pe acea cale. Este adevărat?  

R A  Sunt Ra. Nu este. Cu cât este mai avansată entitatea în polarizare, cu 
atât mai ușor poate ea schimba polarități, deoarece cu atât are entitatea mai 
multă putere a conștiinței. 

Cei cu adevărat neajutorați sunt aceia care nu au ales conștienți, care fără a 
reuși să înțeleagă modelele, le repetă fără a își da seama că le repetă. 

19.19 I N T E R V I E V A T O R  Cred că aici avem un punct foarte important. Înseamnă că 
există un potențial extrem în această polarizare, asemenea celei care există 
între (fac o analogie folosind electricitatea) polul pozitiv și cel negativ. Cu 
cât se creează o sarcină mai mare, cu atât este mai mare diferența de 
potențial și abilitatea de a produce „acțiune/lucru mecanic”, cum se spune 
în fizică. 

Aceasta pare să fie analogia exactă cu ceea ce avem aici în conștiință. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este foarte corect. 

19.20 I N T E R V I E V A T O R  Se pare că există o similitudine între ceea ce percepem ca 
fenomen fizic, să zicem fenomenul electric, și fenomenele conștiinței, și că 
datorită faptului că ele au izvorât din Unicul Creator, sunt practic identice 
dar se manifestă puțin diferit, precum [audio neclar]. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Vom simplifica din nou pentru a răspunde întrebării. 
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Complexul fizic în sine este creat din foarte multe câmpuri energetice sau 
electromagnetice datorate Energiei Inteligente. Configurațiile mentale ale 
fiecărui complex adaogă la rându-i câmpuri electromagnetice, care 
deformează modele energetice ale complexului fizic. Aspectul spiritual, 
fiind în sine perfect, adaogă complexitate câmpurilor energetice, dar poate 
fi interpretat deformat, sau poate fi lăsat neintegrat de către complexele 
minte și corp ale câmpurilor energetice. 

Astfel, în locul unui magnet cu o singură polaritate, avem în complexul 
minte/corp/spirit o polaritate de bază, exprimată în energia de undă violet 
(suma câmpurilor energetice), dar care este afectată de gânduri felurite 
generate de complexul minte, de deformările complexului corp, de 
numeroasele relații între microcosmos (care este entitatea) și macrocosmos, 
în multele forme pe care le putem reprezenta ca pe niște stele, fiecare 
contribuind cu o undă energetică care intră în rețeaua electromagnetică a 
entității, datorată imperfecțiunilor individuale. 

19.21 I N T E R V I E V A T O R  Este aceasta originea a ceea ce numim astrologie? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a aceste sesiuni.  

La bază, astrologia este o cale de a înțelege distorsiunile fundamentale, care 
pot fi prezise de-a lungul liniilor probabilității/posibilității, în funcție de 
orientarea și configurarea cosmică la momentul intrării spiritului în 
complexul fizic/mental, și la momentul intrării complexului 
fizic/mental/spiritual în iluzie. 

Această analiză poate sugera zone fundamentale în care distorsiunile sunt 
probabile. Asta este tot ce reprezintă astrologia. Astrologia joacă rolul unei 
rădăcini din multe altele. 

19.22 I N T E R V I E V A T O R  Mai am două întrebări acum la sfârșit. Instrumentul a dorit 
să întreb dacă sunt alte substanțe sau alimente care nu trebuie mâncate sau 
băute, sau orice altă activitate care nu trebuie făcută, deoarece ea nu dorește 
să ofere contact de calitate scăzută sub nici un motiv. 

R A  Sunt Ra. Nu există activitate pe care instrumentul să o facă care să 
afecteze abilitățile ei în mod negativ. Există o activitate care afectează 
abilitățile ei în mod pozitiv. Aceasta este activitatea sexuală, cum o numiți. 

Există substanțe care consumate nu ajută în serviciul ales, aceasta fiind de 
exemplu ce pe care o numiți marijuana. Acest efect negativ se datorează 
producerii de întreruperi în complexul mental, care disturbă continuitatea 
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sinaptică. Aceasta este o reacție chimică de scurtă durată. Instrumentul însă 
nu a folosit niciodată această substanță, în particular, pe perioada 
participării la acest serviciu. 

Credem că am discutat agenții chimici precum LSD-ul, acesta fiind pozitiv 
într-o anumită măsură, datorită energizării sau accelerării forțelor vitale. 
Însă substanța nu este recomandată pentru instrument, datorită impactului 
asupra energiilor vitale, odată ce efectul substanței se diminuează, acest 
efect fiind adevărat pentru orice tip de substanță chimică care accelerează 
energiile vitale. 

19.23 I N T E R V I E V A T O R  Singura întrebare pe care o am este dacă putem face ceva 
pentru confortul instrumentului? Am dorit să întreb de o a doua sesiune, 
dar cred că este deja prea târziu azi. Nu am realizat.  

R A  Sunt Ra. Instrumentul este aliniat corect. Sunteți foarte conștiincioși. 
Vă rugăm să aveți grijă mai mare ca acest instrument să poarte încălțăminte 
corespunzătoare pe durata sesiunii. 

Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 20 
FEBRUARIE 9,  1981  

20.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

20.1 I N T E R V I E V A T O R  Mă gândesc că cea mai bună cale de a produce cartea este 
să continuăm lucrul la istoria evoluției și mecanismele ei, până trecem 
complet prin a treia densitate și prin prima parte a celei de a patra densități, 
astfel încât mecanismele dezvoltării complexelor minte/corp/spirit vor fi 
scoase în evidență. Dacă mă voi împotmoli la un moment dat în sesiunile 
următoare, și nu voi ști ce întrebare să formulez, pentru a nu pierde timpul, 
voi pune întrebări legate de alte subiecte pe care le voi folosi mai târziu în 
carte, dar în principal voi încerca să continui pe această linie. 

Mă voi întoarce puțin înapoi și voi întreba ce s-a întâmplat cu entitățile de 
a doua densitate de pe planetă care nu au fost recoltate la începutul celei de 
a treia densități? Presupun că au fost unele care nu au fost recoltate în a 
treia densitate. Poți explica acest lucru? 

R A  Sunt Ra. A doua densitate este capabilă să repete o parte din ciclul lor 
pe durata celei de a treia densități. 

20.2 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, entitățile de a doua densitate care nu sunt recoltate 
la începutul perioadei de 75.000 de ani, sunt încă în a doua densitate pe 
această planetă. Au fost unele dintre entitățile care au rămas în a doua 
densitate recoltate în a treia densitate în ultimii 75.000 de ani? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru s-a întâmplat tot mai mult. 

20.3 I N T E R V I E V A T O R  : Înseamnă că tot mai multe entități de a doua densitate 
trec în a treia densitate. Poți da un exemplu de entitate de a doua densitate 
care a trecut în a treia densitate în trecutul recent? 

R A  Sunt Ra. Poate cel mai comun caz de trecere din a doua în a treia 
densitate pe durata ciclului de a treia densitate este așa numitul „animal de 
companie”; animalul care este expus influențelor de individualizare cauzate 
de legătura strânsă între animal și entitatea de a treia densitate. Această 
individualizare produce o creștere accentuată a potențialului entității de a 
doua densitate, astfel încât la terminarea complexului fizic, complexul 
minte/corp nu se întoarce în conștiința nediferențiată a speciei. 
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20.4 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, poți da un exemplu de entitate de a treia densitate 
care a fost recoltată recent din a doua densitate? Ce tip de entitate devine? 

R A  Sunt Ra. Când o entitate de a doua densitate se întoarce în încarnare în 
a treia densitate pentru începerea procesului de învățare, entitatea este 
echipată cu cea mai de jos formă de conștiință de a treia densitate, care este 
conștiența de sine. 

20.5 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, această entitate va fi în formă umană, și va începe 
lecțiile de a treia densitate. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

20.6 I N T E R V I E V A T O R  Vorbind de schimbarea rapidă care s-a produs la nivelul 
vehiculului fizic pe durata trecerii de la a doua la a treia densitate; ai spus 
că această schimbare a durat aproximativ o generație și jumătate. Părul de 
pe corp a dispărut, și au existat alte schimbări structurale. 

Cunosc fizica lui Dewey B. Larson, care spune că totul este mișcare și 
vibrație. Este corect când presupun că vibrațiile de bază care alcătuiesc 
lumea fizică pe care o experimentăm se schimbă în această perioadă scurtă 
de trecere de la o densitate la alta, creând un set de parametri diferiți și 
permițând un nou tip de vehicul? Este corect?  

R A  Sunt Ra. Este corect. 

20.7 I N T E R V I E V A T O R  Doar o întrebare deviind de la subiect, este fizica lui Dewey 
Larson corectă? 

R A  Sunt Ra. Fizica celui numit Dewey este corectă, pentru cât de departe 
este capabilă să meargă. Există lucruri care nu sunt incluse în sistem. Însă 
cei care vor veni după această entitate, folosind concepte fundamentale ale 
vibrațiilor și studiul distorsiunilor vibratorii, vor începe să înțeleagă ceea ce 
numiți gravitație și acele lucruri pe care le considerați dimensiuni. Aceste 
lucruri trebuie incluse într-o teorie fizică mai universală. 

20.8 I N T E R V I E V A T O R  A primit Dewey acest material, pe durata încarnării sale, în 
principal pentru folosirea în a patra densitate? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

20.9 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ieri am vorbit de separarea care se întâmplă 
când o entitate, fie conștient, fie datorită prejudecaților, alege calea spre 
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serviciul altora, sau serviciul sinelui. Apare întrebarea filozofică despre 
motivul pentru care această separare există. Este impresia mea că, întocmai 
precum în electricitate, dacă nu există polaritate, nu există electricitate, la 
fel în conștiință, dacă nu există polaritate nu există acțiune. Prin urmare, 
presupun că în conștiință fără polaritate, nu va fi acțiune sau experiență. 
Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Putem folosi cuvântul mai general „lucru”, în 
loc de acțiune. 

20.10 I N T E R V I E V A T O R  Prin urmare, conceptul de serviciu al sinelui, sau serviciul 
altora, este necesar dacă dorim să avem „lucru”, indiferent dacă este „lucru” 
în conștiință, sau „lucru” mecanic, sau conceptul fizic al lui Newton. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect, cu o clarificare. „Bobina de inducție”, cum înțelegi 
acest termen, este pregătită, gata de lucru. Ceea ce lipsește este sarcina 
polarizantă. 

20.11 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că sarcina este oferită de conștiința 
individualizată. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Sarcina este oferită de entitatea individualizată folosind prin 
alegerile Liberului Arbitru, energia curgând sau intrând în interiorul ființei. 

20.12 I N T E R V I E V A T O R  Care a fost speranța medie de viață imediat după ce a început a 
treia densitate, acum 75.000 de ani, când am avut entități de a treia densitate 
încarnate pe planetă? 

R A  Sunt Ra. La începutul acelei porțiuni de spațiu/timp continuum, 
speranța medie de viață a fost de aproximativ 900 de ani. 

20.13 I N T E R V I E V A T O R  A crescut sau a scăzut speranța de viață, pe măsură ce am 
progresat în experiența de a treia densitate? 

R A  Sunt Ra. Durata speranței de viață în această densitate vărează după o 
anumită regulă, și în condițiile unei dezvoltări armonioase a 
învățatului/predatului acestei densități, speranța de viață a complexului 
fizic ar fi rămas neschimbată pe durata ciclului. Însă începând din al doilea 
ciclu major, în particular, această planetă a dezvoltat vibrații care au scurtat 
speranța de viață în mod dramatic. 
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20.14 I N T E R V I E V A T O R  Presupunând că un ciclu major este de 25.000 de ani, care 
era speranța de viață la sfârșitul primului ciclu?  

R A  Sunt Ra. Speranța de viață la sfârșitul primului ciclu pe care îl numiți 
major, a fost de aproximativ 700 de ani pământeni. 

20.15 I N T E R V I E V A T O R  Deci în 25.000 de ani am pierdut 200 de ani din speranța 
de viață. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

20.16 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica motivul scurtării speranței de viață? 

R A  Sunt Ra. De fiecare dată cauzele aceste scăderii sunt relațiile lipsite de 
armonie între alți-sine. În primul ciclu aceasta lipsă de armonie nu a fost 
severă, datorită dispersării populației, dar a existat totuși o dorință tot mai 
puternică de separare de alți-sine.1 

20.17 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că la începutul unuia dintre aceste cicluri ar fi 
putut exista fie polarizare pozitivă, care s-ar acumula pe durata a 25.000 de 
ani, fie polarizare negativă. Este polarizarea negativă și scurtarea speranței 
de viață cauzată de influxul de ființe de pe Marte, care erau întrucâtva 
polarizate negativ?  

R A  Sunt Ra. Nu este. Acest influx nu a cauzat o polarizare negativă 
puternică. Scăderea speranței de viață s-a datorat, în principal, lipsei de 
progres în orientarea pozitivă. Când nu există progres, acele condiții care 
permit progresul sunt treptat pierdute. Aceasta este una din dificultățile 
care apar datorită lipsei polarizării. Șansele de a progresa devin treptat tot 
mai mici. 

20.18 I N T E R V I E V A T O R  Dacă înțeleg bine, la începutul ciclului de 75.000 de ani a 
existat un amestec de entități, cele care au absolvit din a doua în a treia 
densitate pe Pământ, apoi un grup de entități transferate de pe Marte 
pentru a fi încarnate în a treia densitate pe această planetă. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

                                                             
1  Această propoziție a fost corectată pentru a reda ceea ce, se presupune, că a 

dorit Ra să spună. Propoziția originară este: ”În primul ciclu acest lucru nu a 
fost sever, ci a fost datorat densității scăzute a populației și a sentimentului 
mărit de separare.” 
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20.19 I N T E R V I E V A T O R  Ce... continuă te rog. 

R A  Sunt Ra. Trebuie să înțelegi că cei transferați de pe Marte pe această 
planetă erau în mijlocul celei de a treia densități, astfel că această a treia 
densitate a fost o adaptare pentru ei, și nu un început. 

20.20 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. În mare, ce procentaj din entitățile de a treia 
densitate de pe Pământ la acel moment au provenit de pe Marte, și ce 
procentaj au fost recoltate din a doua densitate de pe Pământ? 

R A  Sunt Ra. Poate jumătate din populația de a treia densitate la acel 
moment a provenit de pe Planeta Roșie sau Marte; cam un sfert a provenit 
din a doua densitate de pe Pământ; aproximativ un sfert a provenit din alte 
surse, de pe alte planete a căror entități au ales această planetă pentru a face 
„lucrul” de a treia densitate. 

20.21 I N T E R V I E V A T O R  Când s-au încarnat aici, s-au amestecat entitățile între ele? 
S-au amestecat aceste trei tipuri în societăți sau grupuri, sau au fost separați 
pe grup sau societate?  

R A  Sunt Ra. Au rămas în mare neamestecate. 

20.22 I N T E R V I E V A T O R  A condus acest lucru la separarea pe grupuri, sau la 
posibilitatea atitudinii războinice între grupuri?  

R A  Sunt Ra. Este corect. 

20.23 I N T E R V I E V A T O R  A dus acest lucru la reducerea speranței de viață? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru a redus speranța de viață. 

20.24 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica de ce 900 de ani este o speranță de viață 
optimă? 

R A  Sunt Ra. Complexele minte/corp/spirit a celei de a treia densități au un 
program de acțiune catalitică, din care se sintetizează învățăturile/lecțiile, 
cam de o sută de ori mai intens decât în orice altă densitate. Astfel, 
învățatul/predatul este foarte derutant pentru complexul minte/corp/spirit 
care este inundat de un ocean de experiențe. 

Pe durata primilor 150 la 200 de ani, un complex trece prin procesul 
copilăriei spirituale, mintea și corpul nefiind într-o configurație destul de 
disciplinată pentru a oferi claritate influxurilor spirituale. Astfel, restul 
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duratei vieții este folosit pentru optimizarea înțelegerilor care rezultă din 
experiențe. 

20.25 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că în prezent speranța de viață este mult prea 
scurtă pentru cei care sunt începători în lecțiile de a treia densitate. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Acele entități care au învățat/predat propriului sine 
distorsiunile potrivite pentru creșterea rapidă, pot lucra acum în restricțiile 
produse de speranța de viață redusă. Însă cea mai mare parte a pământenilor 
se trezesc în ceea ce poate fi considerată o perpetuă copilărie. 

20.26 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Să ne întoarcem la prima perioadă de 25.000 
de ani, sau ciclu major. Ce tip de ajutor a fost oferit de către Confederație 
entităților care au fost încarnate pe durata acestui prim ciclu pentru ca ele 
să aibă oportunitatea să crească? 

R A  Sunt Ra. Membrii Confederației care locuiesc în planele interioare de 
existență, în densitățile vibratorii ale Pământului, au lucrat cu aceste 
entități. A existat de asemenea ajutor al unui membru al Confederației care 
a lucrat cu cei de pe Marte pentru a putea face tranziția. 

În cea mai mare parte participarea a fost limitată, deoarece a fost necesar să 
se permită operarea nelimitată a mecanismului confuziei, pentru ca 
entitățile planetare să se dezvolte cum au dorit, prin libertatea propriei 
gândiri. 

Cel mai adesea se întâmplă ca ciclul planetar de a treia densitate să nu aibă 
nevoie de ajutor extern sau al altor-sine, sub formă de informație. Entitățile 
însele sunt capabile să lucreze la polarizările dorite și spre scopul 
învățămintelor/lecțiilor de a treia densitate. 

20.27 I N T E R V I E V A T O R  Voi face o afirmație: Dacă ar fi fost obținută eficiența 
maximă în primul ciclu de 25.000 de ani, entitățile s-ar fi polarizat fie spre 
serviciul sinelui, fie spre serviciul altora. Acest lucru le-ar fi făcut recoltabile 
la sfârșitul perioadei de 25.000 de ani, fie spre serviciul sinelui, fie spre 
serviciul altora, a celei de a patra densități, în care ei ar fi trebuit să se mute 
pe o altă planetă deoarece aceasta ar fi fost de a treia densitate pentru încă 
50.000 de ani. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Permiteți-ne să descâlcim afirmația care este complexă și în 
parte corectă. 
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Dorința originară este ca entitățile să caute să devină una. Dacă entitățile 
pot face acest lucru într-o clipă, ele pot progresa într-o clipă; astfel, în cazul 
că acest lucru se întâmplă într-un ciclu major, într-adevăr planeta de a treia 
densitate ar rămâne vacantă la sfârșitul acelui ciclu. 

Însă în realitate procesul dezvoltării de a treia densitate în întregul univers 
este mai puțin extrem în intensitate, astfel încât va exista o recoltă mică 
după primul ciclu; polarizarea semnificativă a entităților rămase 
nerecoltate, va ajuta o recoltă mult mai mare după al doilea ciclu; entitățile 
rămase și de această dată nerecoltate, fiind chiar mai semnificativ polarizate, 
încheie procesul recoltării la sfârșitul celui de al treilea ciclu. 

20.28 I N T E R V I E V A T O R  Foarte bine. Atunci a urmărit și a așteptat Confederația o 
recoltă la sfârșitul perioadei de 25.000 de ani, în care un procentaj ar fi fost 
recoltabil pentru a patra densitate pozitivă, și un procentaj ar fi fost 
recoltabil pentru a patra densitate negativă? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Ai putea vedea rolul nostru în primul ciclu major 
ca pe acela al unor grădinari, care, cunoscând sezonul, sunt mulțumiți să 
aștepte venirea primăverii. Când venirea primăverii nu se produce și 
semințele nu încolțesc, atunci grădinarul trebuie să înceapă lucrul în 
grădină. 

20.29 I N T E R V I E V A T O R  Să înțeleg atunci că nu au existat de recoltat nici entități 
pozitive, nici negative la sfârșitul primilor 25.000 de ani?  

R A  Sunt Ra. Este corect. Cei pe care îi numiți Grupul Orion au făcut o 
încercare să ofere informație celor din a treia densitate pe durata primului 
ciclu. Însă informația nu a ajuns la urechile nimănui interesat să urmeze 
acea cale de polarizare. 

20.30 I N T E R V I E V A T O R  Ce tehnică a folosit Grupul Orion pentru a transmite 
informația?  

R A  Sunt Ra. Au folosit două metode: 

Prima a constat în transferul prin gândire, pe care îl numiți telepatie. 

A doua a constat în aranjarea anumitor pietre, pentru a sugera puternice 
influențe ale puterii, acestea fiind acele statui și formațiuni de roci din zona 
Pacificului, și într-o anumită măsură în zona Americii Centrale. 

20.31 I N T E R V I E V A T O R  Vorbești de capetele de piatra de pe Insula Paștelui?  
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R A  Sunt Ra. Este corect. 

20.32 I N T E R V I E V A T O R  Cum ar fi putut asemenea capete să influențeze oamenii 
pentru a apuca calea serviciului de sine? 

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți entitățile trăind astfel încât complexele 
minte/corp/spirit par să fie la mila unor forțe de necontrolat. Oferită fiind 
o entitate supraîncărcată cu putere, precum o statuie sau o formațiune de 
rocă, este posibil ca Liberul Arbitru a celor care văd această structură, să 
pună această putere pe seama acelor lucruri de necontrolat. Acest sentiment 
poate apoi să se deformeze mai departe spre dorința de puterea asupra altor-
sine. 

20.33 I N T E R V I E V A T O R  Cum au fost aceste capuri construite? 

R A  Sunt Ra. Au fost construite prin gând, după ce a fost scanată mintea 
profundă a entităților, alegându-se imaginile cele mai capabile să inspire 
venerație celui care le vede. 

20.34 I N T E R V I E V A T O R  Au făcut acest lucru chiar entitățile Orion? Au aterizat ele 
fizic, au făcut-o din planele mentale, sau au folosit entități încarnate pentru 
a construi acest statui cu gândul?  

R A  Sunt Ra. Aproape toate aceste structuri și formații au fost construite de 
la distanță prin puterea gândului. Câteva au fost create ulterior ca imitație 
a construcțiilor originare de entități aflate în planul/densitatea Pământului. 

20.35 I N T E R V I E V A T O R  Din ce densitate a fost entitate Orion care a construit aceste 
capuri de piatră? 

R A  Sunt Ra. Entitatea care a oferit această posibilitate celor de pe pământ 
în timpul primului ciclu major, a fost din a patra densitate, densitatea 
iubirii și a înțelegerii. 

20.36 I N T E R V I E V A T O R  Folosiți același nume pentru a patra densitate negativă, 
precum pentru a patra densitate pozitivă? Amândouă sunt numite 
densitatea iubirii sau înțelegerii. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Iubirea și înțelegerea, indiferent că este față de sine 
sau față de alt-sine, este aceeași. 

20.37 I N T E R V I E V A T O R  Cu câți ani în urmă au fost construite aceste capuri de 
piatră? 
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R A  Sunt Ra. Acest lucru s-a întâmplat cu aproximativ 60.000 de ani în 
trecutul timp/spațiu continuum pământean. 

20.38 I N T E R V I E V A T O R  Ce structuri au fost construite în America de Sud? 

R A  Sunt Ra. În acea zonă au fost create unele statui caracteristice, unele 
formațiuni din ceea ce numiți piatră, și anumite formațiuni din pământ și 
piatră. 

20.39 I N T E R V I E V A T O R  Au fost incluse Liniile din Nazca în aceste construcții? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

20.40 I N T E R V I E V A T O R  Din moment ce acestea puteau fi văzute doar de la 
altitudine, care a fost beneficiul lor? 

R A  Sunt Ra. Formațiunile au fost utile deoarece au fost încărcate cu energia 
puterii. 

20.41 I N T E R V I E V A T O R  Sunt nedumerit. Aceste linii din Nazca sunt de abia vizibile 
pentru o entitate umblând pe suprafața Pământului. Ea nu poate vedea 
nimic, decât neregularități ale suprafeței. Însă dacă privești de la altitudine 
poți vedea modele. Cum au fost acestea utile entităților umblând pe 
suprafața Pământului? 

R A  Sunt Ra. La acest timp/spațiu prezent este greu de înțeles timp/spațiul 
de acum 60.000 de ani, când solul a fost pregătit astfel încât să ofere modele 
structurale puternice și foarte vizibile din punctele de observație de pe 
dealurile din apropiere. 

20.42 I N T E R V I E V A T O R  Cu alte cuvinte, la vremea respectivă existau dealuri de pe 
care se puteau observa aceste linii? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. 

Întreaga zona pe care o vezi azi nivelată, a fost alcătuită în multe locuri din 
dealuri. Timp/spațiul continuum a continuat cu vânt și alte intemperii, 
care au erodat în mare măsură atât structurile formidabile de pământ 
construite la acea dată, cât și formațiunile geologice înconjurătoare. 

20.43 I N T E R V I E V A T O R  Cred că înțeleg. Aceste linii sunt doar o urmă ștearsă a ceea 
ce era acolo pe vremuri? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 
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20.44 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Aș dori să știu dacă este posibil să avem o a 
doua sesiune puțin mai târziu, și dacă putem face ceva pentru confortul 
instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Este posibil. Vă rugăm să verificați cu grijă alinierea 
instrumentului. În rest sunteți foarte conștiincioși. 

Aveți o întrebare scurtă la final? 

20.45 I N T E R V I E V A T O R  În sesiunea următoare intenționez să mă concentrez pe 
dezvoltarea entităților polarizare pozitiv în primii 25.000 de ani. Știu că nu 
puteți face sugestii. Dar mi se pare, și sper, că sunt pe calea bună investigând 
întreaga dezvoltare și influența în istoria celei de a treia densități. Ai putea 
comenta pe marginea acestui plan? 

R A  Sunt Ra. Alegerea este a voastră, bazată pe discernământul vostru. 

Sunt Ra. Vă descurcați bine prieteni. Vă las în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 21 
FEBRUARIE 10,  1981  

21.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

21.1 I N T E R V I E V A T O R  Am câteva întrebări pe care vreau să le adresez în această 
sesiune. Voi începe cu acestea. 

Prima întrebare: Este viitorul conținut al acestei cărți afectat în vreun fel 
dacă instrumentul citește materialul obținut până acum? 

R A  Sunt Ra. Viitorul (după cum măsurați timp/spațiul) comunicării pe care 
o oferim prin acest instrument, nu are nici o conexiune cu complexul minte 
al instrumentului. Acest lucru se datorează următoarelor două lucruri: 

În primul rând, este fidelitatea instrumentului în dedicarea voinței pentru 
serviciului Infinitul Creator. 

În al doilea rând, necesitatea folosirii vocabularului din memoria 
instrumentului fără subiectivismul cauzat de prejudecățile sinelui ei, au 
convins complexului nostru de memorie socială că este suficientă 
eliminarea părții conștiente a minții din complexul minte/corp/spirit pe 
durata sesiunii. Astfel se asigură cea mai eficientă cale de comunicare a 
acestui material, cu cea mai mică deformare posibilă. 

21.2 I N T E R V I E V A T O R  O mică paranteză: Folosiți vocabularul vostru, sau 
vocabularul instrumentului pe durata contactului? 

R A  Sunt Ra. Folosim vocabularul limbii cu care sunteți voi familiari. Acesta 
nu este întocmai vocabularul instrumentului. Însă acest complex 
minte/corp/spirit în particular conține un număr de cuvinte suficient de 
bogat, încât limitarea de limbă este cel mai adesea fără importantă. 

21.3 I N T E R V I E V A T O R  Andrija Puharich va veni în vizită la sfârșitul acestei luni. 
Poate el citi materialul nepublicat despre vindecare? 

R A  Sunt Ra. Entitatea de care am vorbit cunoaște acest material în memoria 
conștientă, într-o formă întrucâtva alterată. Prin urmare este inofensiv să 
permiteți acestei entități să devină familiar cu acest material. Însă rugăm 
complexul minte/corp/spirit numit Henry să fie pregătit suficient prin 
meditație contemplație sau rugăciune, înainte de a se adânci în aceste 
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lucrări. În prezent, cum am mai spus, acest complex minte/corp/spirit nu 
este de vibrație potrivită. 

21.4 I N T E R V I E V A T O R  Am decis să îl excludem de la aceste lucrări. Din materialul 
care există în acest moment, am remarcat doar un alt detaliu; există o 
afirmație, care îi va permite să înțeleagă cine cred eu că a fost Spectra. Cred 
că este de datoria mea să elimin această afirmație din informație pentru a 
proteja Liberul Arbitru pe care și voi încercați să îl protejați prin refuzul de 
a defini originea Spectra, contactul lui din Israel. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru este la discreția voastră. 

21.5 I N T E R V I E V A T O R  Am bănuit că vei spune acest lucru. 

Să ne întoarcem acum la discuția noastră legată de carte. M-ar interesa să 
discutăm această parte de început a ciclului de 75.000 de ani, aș dori să ne 
întoarcem puțin înapoi, destul de devreme, înainte de începutul ciclului de 
75.000 de ani, și să arunc încă o privire la transferul entităților de pe 
Maldek, pentru a clarifica acest punct. Aș dori să verific timpul pe care ni 
l-ați dat, deoarece am avut anumite erori în numere la începutul acestui 
contact, și s-ar putea ca acest număr să fie incorect. Când au fost transferate 
entitățile de pe Maldek? 

R A  Sunt Ra. Entitățile de care vorbești au suferit câteva transformări, prima 
apărând cu 500.000 de ani pământeni în urmă, după cum măsurați timpul. 
La acel moment entitățile au fost transformate într-un „nod”. Această fază 
a continuat pentru ceea ce numiți eoni în timpul vostru. 

Cu aproximativ 200.000 în urmă, o entitate din Confederație a fost 
capabilă să relaxeze acest „nod” din care nu a scăpat nimeni pe durata 
anihilării planetare. Aceste entități au fost apoi transferate din nou în 
dimensiunile timp/spațiu, sau interioare, și au fost supuse unui lung proces 
de vindecare. Când acest proces a fost completat, aceste entități au fost 
capabile să decidă momentul ușurării consecințelor acțiunilor lor, și prin 
urmare să pregătească condițiile necesare pentru acest pas. 

Cu 46.000 de ani în urmă acest moment a fost considerat potrivit, entitățile 
alegând încarnarea pe planeta Pământ.1 

                                                             
1  Datele din acest Răspuns diferă de cele primite în răspunsul 10.1. 
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21.6 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg. Înseamnă că nu a fost nici o încarnare înainte de 
acest ciclu de 75.000, ale entităților de pe Maldek. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect în sensul de încarnare în timp/spațiul de a treia 
densitate.2 

21.7 I N T E R V I E V A T O R  Au fost unele din aceste entități încarnate în a doua 
densitate înainte de ciclul de 75.000 de ani? 

R A  Sunt Ra. Este incorect. Aceste entități au fost încarnate doar în 
timp/spațiul celei de a treia densități, care formează planele interioare, fiind 
supuse procesului de vindecare și devenind conștiente de acțiunile lor. 

21.8 I N T E R V I E V A T O R  Nu doresc să repetăm material despre care am vorbit deja, 
dar există unele puncte cu a căror înțelegere avem anumite dificultăți, și 
uneori trebuie să adresez o întrebare puțin diferit, pentru a înțelege mai 
bine. Mulțumesc. 

Deci la startul ciclului de 75.000 de ani știm că a fost impusă carantina. 
Presupun că Gardienii erau conștienți de încălcările Liberului Arbitru, care 
ar apărea dacă nu ar fi impus acea carantină la acel moment, și prin urmare 
au impus-o. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este parțial greșit. Greșeala este următoarea: acele entități, a 
căror experiență de a treia densitate a fost terminată prematur, au fost 
ajutate genetic în timp ce au fost transferate în a treia densitate a acestei 
planete. Deși acest lucru s-a dorit să fie de ajutor, a fost înțeles ca o încălcare 
a Liberului Arbitru. Ca urmare a acestui incident, carantina relaxată (fiind 
în efect la acea dată), constituind din veghea Gardienilor, a fost 
intensificată. 

21.9 I N T E R V I E V A T O R  Deci, când a început ciclul de 75.000 de ani, speranța de 
viață a fost în medie de aproximativ 900 de ani. Care a fost procesul și 
programarea mecanismului reîncarnării la acel moment? 

R A  Sunt Ra. Această întrebare este mai complexă decât majoritatea. Vom 
explica. Algoritmul încarnării la începutul celei de a treia densități a 
complexului minte/corp/spirit începe în întuneric, deoarece trebuie să 
înțelegeți această densitate ca pe una de somn și uitare. Acesta este singurul 
plan al uitării. Este necesar pentru entitatea de a treia densitate să uite, 

                                                             
2  Este posibil că Ra a intenționat să spună spațiu/timp in acest context. 
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pentru ca mecanismul confuziei sau Liberul Arbitru să opereze asupra 
noului complex de conștientizare individualizat. 

Astfel, entitatea de început este una a totalei inocențe, orientate spre 
comportament animalic, folosind alți-sinele doar ca extensii ale sinelui 
pentru conservarea sinelui. Entitatea devine încet conștientă că are nevoi 
care nu sunt animalice, care sunt inutile supraviețuirii. Aceste necesitați 
includ nevoia de companie, nevoia de bucurie, nevoia de frumusețe, nevoia 
de a cunoaște universul. Acestea sunt necesitățile de început. 

Odată ce încarnările încep să se acumuleze, alte nevoi sunt descoperite: 
nevoia de îndemânare, nevoia de iubire, nevoia de înălțare a 
comportamentului animalic la o perspectivă mai universală. 

Pe durata primei porțiuni a ciclului celei de a treia densități, încarnările 
sunt automate, și apar rapid, după încetarea complexului energetic a 
vehiculului fizic. Există o nevoie foarte redusă de analiză sau vindecare a 
experiențelor încarnării precedente. Pe măsură ce centrele energetice încep 
să fie activate într-o măsură mai semnificativă, o tot mai mare parte din 
conținutul experiențelor pe durata încarnării încep să aibă de-a face cu 
lecțiile iubirii. 

Prin urmare, timpul petrecut între încarnări crește, pentru a oferi atenția 
cuvenită analizei și vindecării experiențelor din încarnarea precedentă. La 
un anumit punct în a treia densitate, centrul energetic de undă verde se 
activează, și la acel moment încarnările încetează să fie automate. 

21.10 I N T E R V I E V A T O R  Când încarnarea încetează să fie automată, presupun că 
entitatea poate decide momentul  reîncarnării, pentru a beneficia de 
învățăturile dobândite pe durata încarnării. Își selectează entitatea părinții? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

21.11 I N T E R V I E V A T O R  La acest moment, aproape de sfârșitul ciclului, aproximativ 
ce procentaj din entitățile care se încarnează își aleg singure momentul? 

R A   Sunt Ra. Procentajul aproximativ este de 54%. 

21.12 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Pe durata primului ciclu de 25.000 de ani, a 
existat vreo formă de dezvoltare industrială? A existat vreo mașinărie 
disponibilă pentru populație în aceea perioadă? 
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R A  Sunt Ra. Răspunsul este nu, dacă folosești termenul „mașinărie” cu 
înțelesul intenționat de tine. Însă au existat diverse construcții de lemn și 
piatră, care au fost folosite pentru a obține hrană, și ca arme de atac sau 
apărare. 

21.13 I N T E R V I E V A T O R  La sfârșitul primilor 25.000 a existat vreo schimbare fizică 
rapidă, asemeni celei apărute la începutul ciclului de 75.000 de ani, sau este 
acest moment important doar pentru recoltare?  

R A  Sunt Ra. Nu a existat nici o schimbare exceptând-o pe acea în acord cu 
Energia Inteligentă, sau ceea ce ați putea numi evoluție fizică, care 
adaptează complexele fizice la mediul înconjurător, ca de exemplu 
schimbarea culorii pielii în funcție de zona în care trăiesc entitățile, și 
creșterea treptată a mărimii fizice datorită hranei îmbunătățite. 

21.14 I N T E R V I E V A T O R  Atunci avem situația în care, la sfârșitul primului ciclu de 
25.000 de ani, Gardienii au descoperit că nu va exista nici recoltă de 
entități, pozitivă sau negativă. Ce s-a întâmplat la acel moment? Ce acțiune 
a fost întreprinsă la acel moment? 

R A  Sunt Ra. Nu a fost întreprinsă nici o acțiune exceptând aceea de a 
rămâne atenți la posibilitatea cererilor de ajutor sau informație, primite de 
la entitățile acestei densități. Confederația este preocupată cu protejarea 
condițiilor care asigură învățatul. Această preocupare în cea mai mare parte 
are de a face cu legea fundamentala a Liberului Arbitru. 

21.15 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, grădinarii Confederației nu au întreprins nimic 
până în momentul în care unele plante, în gradina lor, au început să ceară 
ajutor. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

21.16 I N T E R V I E V A T O R  Când a apărut prima chemare, și cum a apărut? 

R A  Sunt Ra. Prima chemare a fost cu aproximativ 46.000 de ani în urmă. 
Chemarea a fost de la cei de pe Maldek. Aceste entități erau conștiente de 
nevoia lor de a rectifica consecințele acțiunilor lor, și erau cumva derutate, 
în formă încarnată, de circumstanțele încarnării lor: inconștientul înțelegea, 
conștientul era însă derutat. Acest fapt a produs chemarea. Confederația a 
trimis iubire și lumină acestor entități. 

21.17 I N T E R V I E V A T O R  Cum a trimis Confederația această iubire și lumină? Ce au 
făcut ei, mai exact? 
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R A  Sunt Ra. Există în Confederație entități planetare, care de pe planetă nu 
fac altceva decât să trimită iubire și lumină sub formă de izvoare pure, celor 
care cheamă. Acestea nu sunt sub forma gândului conceptual, ci sunt pură 
iubire necondiționată. 

21.18 I N T E R V I E V A T O R  A cerut primul principiu fundamental al Legii lui Unu 
(acela al Liberului Arbitru) să fie oferit timp egal grupurilor orientate spre 
serviciul sinelui? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru nu a fost necesar, pentru o perioadă, deoarece 
orientarea entităților a fost de așa natură încât nu au existat chemări de 
orientare negativă. 

21.19 I N T E R V I E V A T O R  Ce orientare au avut? 

R A  Sunt Ra. Ele au avut o orientare astfel încât nu au cerut ajutorul direct 
al Confederației. 

21.20 I N T E R V I E V A T O R  Deoarece ajutorul Confederației nu a fost clar definit și 
înțeles, nu a fost necesar să fie balansat. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Ceea ce este necesar să fie balastat este 
oportunitatea. Dacă există ignoranță, nu există oportunitate. Când există 
potențial, fiecare oportunitate trebuie balansată, această balansare fiind 
cauzată nu doar de orientările pozitive și negative a celor care oferă ajutor, 
ci și de orientarea celor care cer ajutor. 

21.21 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg. Aici doresc să clarific un punct. Când a fost primul 
contact din partea Grupului Orion? Cu câți ani pământeni în urmă? 

R A  Sunt Ra. Precum am spus, Grupul Orion a încercat un contact cu 
aproximativ 60.000 de ani în urmă, după cum măsurați voi timpul. 

21.22 I N T E R V I E V A T O R  Îmi cer scuze. Am vrut să întreb despre prima încercare a 
celui de al doilea ciclu major. Am trecut cu întrebările la al doilea ciclu de 
25.000 de ani. Cu câți ani în urmă a încercat Grupul Orion un contact în 
al doilea ciclu? 

R A  Sunt Ra. Următoarea încercare a Grupului Orion, în teritoriu mai fertil, 
a fost cu aproximativ 3.600 de ani în urmă. 

21.23 I N T E R V I E V A T O R  Cu alte cuvinte, nu a existat o încercare acum 46.000 de 
ani din partea Grupului Orion să facă contact. Este corect? 



192 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

21.24 I N T E R V I E V A T O R  A existat civilizația din Lemuria în acest al doilea ciclu de 
25.000 de ani? 

R A  Sunt Ra. Nu a existat. Însă cei care au scăpat din distrugerea Lemuriei, 
prin catastrofa naturală, (și prin urmare, erau de origine Lemuriană) au 
continuat învățatul/predatul la locații întinzându-se din America de Sud în 
toată America, și continuând peste ceea ce a fost atunci un pod, care nu 
mai există acum. Ei au fost cei care au locuit în ceea ce azi numiți 
Rusia...[sfârșit de casetă]. 

21.25 I N T E R V I E V A T O R  Doar ca să îmi împrospătez mintea, cu câți ani în urmă a 
suferit Lemuria catastrofa? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru s-a întâmplat cu aproximativ 50.000 de ani în 
urmă. A început cu aproximativ 53.000 de ani în urmă și distrugerea a fost 
încheiată în ultima parte a primului master-ciclu. 

21.26 I N T E R V I E V A T O R   Ai intenționat să spui master-ciclu sau ciclu major? 

R A  Sunt Ra. Cuvântul corect este ciclu major. 

21.27 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. În acest caz, a avut distrugerea Lemuriei de-a 
face cu terminarea primului ciclu major, sau a fost o coincidență că 
distrugerea s-a întâmplat la terminarea ciclului? 

R A  Sunt Ra. Există o confluență energetică la sfârșitul unui ciclu major. 
Acest lucru a ajutat ceea ce a fost deja o mișcare inevitabilă a plăcilor 
tectonice de pe suprafața planetei. 

21.28 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc mult. Îmi cer scuze pentru felul în care îmi 
formulez întrebările, dar astfel am clarificat în întregime acest punct. 
Mulțumesc. 

Apoi, în al doilea ciclu major de 25.000 de ani a existat vreo civilizație 
avansată care să se dezvolte? 

R A  Sunt Ra. În sens de grandoare tehnologică nu au existat societăți 
avansate pe durata acestui ciclu. A existat progres între cei din Deneb, care 
au ales să se încarneze în corp fizic în ceea ce numiți azi China. 

Au existat pași corespunzători pozitivi în activarea complexului energetic 
de undă verde în multe zone ale planetei, incluzând America, continentul 
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numit Africa, insula numită Australia și zona numită India, precum și 
diverse grupuri de oameni risipite în alte zone. 

Nici una din acestea nu a devenit ceea ce ai numi avansată, la nivelul de 
importanță al Lemuriei și Atlantidei. Lemuria a fost avansată datorită 
formării unor puternice complexe sociale, iar Atlantida a avut o foarte 
avansată înțelegere tehnologică.  

Însă în zona Americii de Sud a planetei a crescut o mare inclinare vibratorie 
spre iubire. Aceste entități au devenit recoltabile la sfârșitul celui de al doilea 
ciclu major, fără a fi format în prealabil complexe sociale sau tehnologice 
puternice.  

Aceasta va fi ultima întrebare pentru această sesiune, deoarece instrumentul 
este întrucâtva epuizat. Aveți o întrebare scurtă înainte de a termina 
contactul? 

21.29 I N T E R V I E V A T O R  Doresc să îmi cer scuze pentru o oarecare confuzie din 
partea mea în legătură cu întrebările despre al doilea ciclu de 25.000 de ani. 

Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului? 
Sperăm să avem azi o a doua sesiune. 

R A  Sunt Ra. Putem observa o lipsă de aliniere între carte, lumânare și 
perpendicularitatea cădelniței. Nu este suficientă pentru a crea probleme, 
dar, cum am spus, efectul cumulativ pe care îl are asupra instrumentului 
nu ajută. Sunteți conștiincioși. Este acceptabil să avem o a doua sesiune azi, 
cu condiția ca acest complex fizic al instrumentului să primească exercițiul 
fizic, necesar precum și masajul potrivit. 

Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 22 
FEBRUARIE 10,  1981  

22.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

22.1 I N T E R V I E V A T O R  Instrumentul dorește să adreseze câteva întrebări. Le voi 
formula pe acestea primele, pentru a nu uita. Instrumentul dorește să știe 
de ce simte miros de tămâie în diverse locuri, în diverse momente din zi? 

R A  Sunt Ra. Acest instrument a petrecut o întreagă viață dedicată 
serviciului. Astfel a ajuns la acest punct în spațiu/timp cu o dedicație 
conștientă și inconștientă spre serviciu, continuând cu o dedicație 
conștientă spre serviciul prin comunicare. De fiecare dată când facem 
această activitate împreună, distorsiunea vibratorie a complexului nostru de 
memorie socială se împletește tot mai ferm cu dedicația inconștientă a 
instrumentului spre serviciu. Astfel, noi devenim parte a complexului 
vibratoriu al instrumentului, iar instrumentul devine parte a complexului 
nostru vibratoriu. Acest fapt se petrece la nivel inconștient, nivelul unde 
mintea coboară prin rădăcinile conștiinței, devenind ceea ce ai putea-o 
numi mintea cosmică. 

Instrumentul nu își dă seama conștient de această schimbare lentă a 
complexului vibratoriu împletit. Însă, deoarece dedicația continuă la 
amândouă nivelele (conștient și inconștient), iar lucrările noastre de 
asemenea continuă, există semnale trimise dinspre partea inconștientă în 
manieră simbolică. Deoarece acest instrument are un simț al mirosului 
extrem de ascuțit, această asociere are loc în mod inconștient, și forma-gând 
a acestui parfum este percepută de entitate.  

22.2 I N T E R V I E V A T O R  În al doilea rând, am dori să știm de ce se simte ea mai 
sănătoasă acum, după ce face aceste sesiuni? În general ea se simte tot mai 
sănătoasă, pe măsură ce trece timpul.  

R A  Sunt Ra. Aceasta este o funcție de Liber Arbitru al entității. De mulți 
ani această entitate s-a rugat folosind un anumit set de cuvinte, înainte de 
începerea comunicării. Înainte de a ajunge la starea de transă, rugăciunea 
rămânea în porțiunea conștientă a minții și, deși utilă, nu este așa efectivă 
cum este aceleași rugăciune care coboară la nivelul inconștient al minții, 
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astfel având un impact mult mai profund asupra comunicării cu partea 
spirituală. 

De asemenea, datorită acestor activități, această entitate a început să accepte 
anumite limitări pe care le-a plasat asupra sinelui în scopul pregătirii pentru 
serviciile pe care le face acum. Acest lucru este de asemenea de ajutor pentru 
realinierea problemelor legate de durere ale complexului fizic. 

22.3 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Voi pune câteva întrebări pentru a clarifica 
sfârșitul celui de al doilea ciclu major. Apoi vom trece la al treilea și cel din 
urmă ciclu major.  

Ai putea spune care era speranța de viață la sfârșitul celui de al doilea ciclu 
major? 

R A  Sunt Ra. La sfârșitul celui de al doilea ciclu major speranța de viață a 
fost precum o știți, cu anumite variații între oameni izolați geografic, și mai 
în armonie cu Energia Inteligentă, și mai puțin predispuși spre război. 

22.4 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune lungimea medie a speranței de viață la 
sfârșitul celui de al doilea ciclu major? 

R A  Sunt Ra. Media este poate derutantă. Ca să fiu precis mulți aveau 
încarnări de 35 - 40 de ani, dar era posibil, fără a fi ieșit din comun, ca 
speranța de viață să fie de 100 de ani. 

22.5 I N T E R V I E V A T O R  Atunci ai putea da... aș putea presupune că această scădere 
drastică de la 700 de ani la 100 de ani pe durata celui de al doilea ciclu de 
25.000 de ani s-a datorat lipsei serviciului alt0r-sine? Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este în parte corect. La sfârșitul celui de al doilea ciclu, Legea 
Responsabilității a început să fie aplicată datorită abilității sporite a 
entităților de a înțelege acele lecții care trebuiau învățate în această 
densitate. Astfel, entitățile au descoperit multe căi de a manifesta o natură 
războinică, nu doar ca triburi sau națiuni, dar și în relațiile personale, una 
față de alta; conceptul trocului rezultând în multe cazuri în apariția 
conceptului banilor; de asemenea, la nivel individual sau de grup, a crescut 
în importanță conceptul proprietății în raport cu conceptul dreptului 
comun. 

Fiecărei entități i s-au oferit multe căi mai subtile de a demonstra, fie 
serviciul altora, fie serviciul sinelui, cu înclinarea spre manipularea altora. 
Pe măsură ce fiecare lecție a fost înțeleasă, anumite lecții cum ar fi: de a 
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folosi în comun, de a oferi, de a primi cu recunoștință, au fost pe rând 
rejectate în practică. 

Fără a demonstra fructele unei asemenea învățări/predări, speranța de viață 
s-a redus treptat, datorită faptului că onoarea/datoria nu au fost acceptate. 

22.6 I N T E R V I E V A T O R  Ar ajuta această speranță de viață redusă entitatea în vreun 
fel, prin faptul că petrece mai mult timp între încarnări pentru analiza 
greșelilor? Sau această durată de viață scurtă îi va stânjeni progresul? 

R A  Sunt Ra. Amândouă presupunerile sunt adevărate. Scurtarea speranței 
de viață este un concept al Legii lui Unu care postulează că o entitate nu 
trebuie să primească o cantitate de experiență mai mare, la o intensitate mai 
înaltă, decât poate îndura. Această regulă are efect doar la nivel individual, 
și nu are putere la nivel planetar sau social. 

Prin urmare, speranța de viață redusă se datorează necesității de a elimina 
o entitate din intensitatea experienței. Această necesitate apare când 
înțelepciunea și iubirea sunt reflectate înapoi în conștiința Creatorului, fără 
a fi acceptate ca parte a sinelui, acest fapt cauzând entității să aibă nevoie 
de vindecare și de evaluarea încarnării. 

Adevărul este însă că, în circumstanțe potrivite, o încarnare lungă în 
spațiu/timpul continuum pământean este foarte de ajutor pentru 
continuarea muncii intensive, până când concluziile sunt atinse prin 
procesul catalitic, iar reducerea speranței de viață nu este avantajoasă din 
acest punct de vedere. 

22.7 I N T E R V I E V A T O R  Ai vorbit de un grup Sud American care a fost recoltabil la 
sfârșitul celui de al doilea ciclu. Cât de lungă a fost speranța lor de viață la 
sfârșitul celui de al doilea ciclu? 

R A  Sunt Ra. Acest grup izolat a reușit o creștere a speranței de viață spre 
900 de ani, care era potrivită pentru această densitate. 

22.8 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că acțiunea la nivel planetar cu care ne 
confruntăm acum care, se pare, scurtează speranța de viață a pământenilor, 
nu a fost atât de puternică la acea dată încât să afecteze speranța de viață a 
acelei populații. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Trebuie să ne amintim că la acel punct în 
spațiu/timp continuum a fost posibilă o mare izolare. 
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22.9 I N T E R V I E V A T O R  Cam câți oameni erau încarnați pe Pământ în formă fizică, 
la un moment dat? 

R A  Sunt Ra. Presupun că vrei să întrebi despre numărul de complexe 
minte/corp/spirit încarnate la sfârșitul celui de al doilea ciclu major, acest 
număr fiind de aproximativ 345.000 de entități. 

22.10 I N T E R V I E V A T O R  Cam câte entități din numărul total au fost recoltabile? 

R A  Sunt Ra. Au existat aproximativ 150 de entități recoltabile. 

22.11 I N T E R V I E V A T O R  Un număr foarte mic. Au rămas aceste entități pe această 
planetă odată cu începutul noului ciclu?  

R A  Sunt Ra. Aceste entități au fost vizitate de Confederație și au exprimat 
dorința de a rămâne pentru a ajuta conștiința planetară. Este adevărat. 

22.12 I N T E R V I E V A T O R  Ce tip de vizită a făcut Confederația acestor 150 de 
entități? 

R A  Sunt Ra. A apărut o ființă de lumină purtând ceea ce ați putea numi o 
armură de lumină. Le-a vorbit despre unitate și infinit, despre toată creația, 
și despre acele lucruri care îi așteaptă pe cei pregătiți pentru recoltare. Apoi 
a permis o legătură telepatică pentru ca treptat să identifice pe cei interesați 
de condiția de a treia densitate, când este văzută ca și complex planetar. 
Apoi a plecat. 

22.13 I N T E R V I E V A T O R  Și au decis toate entitățile să rămână pe durata următorului 
ciclu de 25.000 de ani? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Au rămas împreună ca grup. Au existat cei asociați 
periferic cu această cultură, care nu au rămas. Însă aceștia din urmă de 
asemenea nu au fost pregătiți pentru recoltare, și ca urmare au repetat a 
treia densitate, începând la cea mai înaltă din sub-octavele celei de a treia 
densități. Mulți dintre cei care au fost de natură iubitoare nu sunt 
Rătăcitori, ci sunt cei de această natură din al doilea ciclu. 

22.14 I N T E R V I E V A T O R  Sunt toate aceste entități încă cu noi în acest ciclu? 

R A  Sunt Ra. Entitățile repetând al treilea ciclu major au fost capabile, în 
unele cazuri, să plece. Aceste entități au decis să se unească fraților și 
surorilor lor. 
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22.15 I N T E R V I E V A T O R  Sunt unele din numele acestor entități cunoscute din 
trecutul nostru istoric? Au apărut ele ca ființe încarnate, pe care le găsim în 
istoria noastră? 

R A  Sunt Ra. Cel cunoscut sub numele Sfântul Augustin are această origine. 
Cea cunoscută sub numele Sfânta Tereza este de această natură. Cel 
cunoscut sub numele Sfântul Francisc din Assisi este de această natură. 
Aceste entități care provin din mediul monastic, s-au reîncarnat în același 
tip de ambianță potrivită pentru continuarea învățăturii. 

22.16 I N T E R V I E V A T O R  Care a fost reacția Confederației față de recolta redusă de 
la sfârșitul celui de al doilea ciclu major, acum 25.000 de ani? 

R A  Sunt Ra. Am început să fim îngrijorați. 

22.17 I N T E R V I E V A T O R  Ați așteptat o chemare, sau a fost întreprins ceva imediat? 

R A  Sunt Ra. Consiliul de pe Saturn a reacționat doar prin faptul că a permis 
intrarea în a treia densitate a altor complexe minte/corp/spirit de a treia 
densitate, nu Rătăcitori, ci entități care căutau să continue experiența de a 
treia densitate. Deoarece la acel moment nu a existat nici o chemare, acest 
lucru a fost făcut la întâmplare, astfel încât Liberul Arbitru să nu fie 
încălcat. 

22.18 I N T E R V I E V A T O R  A așteptat Confederația apariția primei chemări pentru a 
acționa? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

22.19 I N T E R V I E V A T O R  Cine sau ce grup a făcut acea chemare, și care a fost reacția 
Confederației? 

R A  Sunt Ra. Prima a fost chemarea Atlanților. Chemarea a fost legată de 
înțelegerea privitoare la serviciul altor-sine. Acțiunea întreprinsă de 
Confederație a fost asemănătoare celei la care luați parte la acest moment, 
transmițând informație prin canale de comunicare. 

22.20 I N T E R V I E V A T O R  S-a produs prima chemare Atlantă înainte ca Atlantida să 
devină avansată tehnologic? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

22.21 I N T E R V I E V A T O R  Atunci a fost avansul tehnologic Atlant cauzat de această 
chemare? Presupun că s-a răspuns chemării lor pentru a le fi adusă Legea 
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lui Unu și Legea Iubirii ca un sub-principiu al Legii lui Unu, dar pe lângă 
acestea au primit ei și informație tehnologică, care a cauzat creșterea 
Atlantidei în societate tehnologică? 

R A  Sunt Ra. Nu de la început. Aproximativ în același timp cu prima noastră 
apariție pe cerul Egiptului, și continuând după aceea, alte entități ale 
Confederației au apărut Atlanților, care ajunseseră la un nivel de înțelegere 
filozofică în acord cu studiile misterului Unității, oferindu-le informația 
care să inspire acest tip de studii. 

Însă, în aceeași perioadă, au fost făcute cereri pentru știința legată de 
vindecare și alte înțelegeri, ca atare oferindu-li-se informația care avea de-a 
face cu folosirea cristalelor și construirea piramidelor și a altor temple 
asociate cu pregătirea și studiul. 

22.22 I N T E R V I E V A T O R  A fost această pregătire pentru inițiere, asemănătoare celei 
primite de egipteni? 

R A  Sunt Ra. Această pregătire a fost diferită, în sensul că acest complex 
social a fost mai sofisticat, și mai puțin contradictoriu și barbar în felul de 
gândire. Prin urmare, templele au fost folosite, mai degrabă, pentru învățat, 
fără să se încerce separarea totală și așezarea vindecătorilor în poziții sociale 
privilegiate. 

22.23 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, au fost pregătiți ceea ce numim preoți, în acele 
temple? 

R A  Sunt Ra. Voi nu i-ați numi preoți datorită faptului că nu urmau 
celibatul, supunerea și sărăcia ca virtute. Ei au fost însă preoți în sensul 
dedicației spre învățătură. 

Dificultățile au apărut când cei pregătiți în această știință au început să 
folosească puterea cristalelor pentru alte lucruri decât vindecarea, deoarece 
ei erau implicați nu doar cu studiul, ci erau implicați și în structura 
guvernamentală. 

22.24 I N T E R V I E V A T O R  Au primit Atlanții toată informația după metoda prin care 
o primim noi acum, printr-un instrument asemeni acestuia? 

R A  Sunt Ra. Au fost vizitatori din când în când, dar nici unul nu a 
influențat felul în care au decurs evenimentele istorice în spațiu/timpul 
continuum. 
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22.25 I N T E R V I E V A T O R  A fost necesar pentru Atlanți să aibă un complex social 
unificat, pentru ca aceste vizite să se producă? Ce condiții au fost necesare 
pentru ca vizitele să se producă? 

R A  Sunt Ra. Au fost două condiții: prima condiție a cerut să existe 
chemarea unui grup de oameni, al căror „pătrat” să depășească rezistența 
integrată a celor nedoritori să caute sau să învețe; a doua condiție a fost 
relativa naivitate a acelor membrii ai Confederației, care au simțit că 
transferul direct de informație va fi cu siguranță de ajutor Atlanților, 
precum a fost Entităților Confederației. 

22.26 I N T E R V I E V A T O R  Spui că aceste entități ale Confederației, care au dovedit 
naivitate, au primit la rândul lor ajutor în trecut, iar la acel moment ofereau 
același tip de ajutor entităților din Atlantis. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Vă reamintim că noi suntem unul din membrii 
naivi ai Confederației, și încă încercăm să reparăm distrugerile pricinuite, 
pentru care simțim responsabilitate. Este datoria, precum și onoarea 
noastră, să continuăm activitățile legate de pământeni, până când toate 
urmele distorsiunilor predatului/învățatului au fost contrabalansate de 
distorsiunile opuse, și este obținut echilibrul. 

22.27 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg. Voi descrie înțelegerea pe care o am acum despre 
Atlantida, și te rog să mă corectezi dacă nu este corectă. 

Avem situația în care un număr destul de mare de entități din Atlantida au 
început să se îndrepte spre Legea lui Unu și să trăiască Legea lui Unu, astfel 
încât chemarea lor să fie auzită de Confederație. Această chemare a fost 
auzită deoarece, folosind Legea Pătratelor, ea depășește opoziția entităților 
din Atlantida care nu urmau această lege. Confederația a răspuns folosind 
canale de comunicare asemeni celui pe care îl folosim noi acum, precum și 
contactul direct, dar acest lucru s-a dovedit a fi o greșeală, deoarece a fost 
pervertit de anumite entități din Atlantida. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect, cu o singură excepție. Există o singură lege. Ea 
este Legea lui Unu. Celelalte așa numite legi, sunt principii ale acestei legi, 
unele fundamentale și foarte importante pentru progres. Însă este bine ca 
fiecare așa numită lege, pe care noi o numim de asemenea „cale”, să fie 
înțeleasă mai degrabă ca un principiu, și nu ca lege. Nu există multiplicitate 
la nivelul Legii lui Unu. 
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Următoarea va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. Te rog 
întrebă. 

22.28 I N T E R V I E V A T O R  Singura întrebare care urma să o adresez este să spui te rog 
speranța de viață medie a populației din Atlantida? 

R A  Sunt Ra. Cum am spus media speranței de viață este derutantă. Atlanții 
aveau la începutul culturii lor speranța de viață între 70 și 140 de ani, 
aceasta fiind potrivită pentru situația lor. Datorită dorinței de putere tot 
mai mari, speranța de viață a scăzut rapid în partea finală a civilizației lor, 
acest lucru determinându-i să ceară informația despre vindecare și 
întinerire.  

Există o întrebare scurtă înainte de a încheia sesiunea? 

22.29 I N T E R V I E V A T O R  Există vreo cale să ajutăm sau să facem instrumentul mai 
confortabil? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este bine. Este mai greu să menținem contact 
clar pe durata sesiunii când una din entitățile cercului nu este total 
concentrată. Rugăm entitățile grupului să fie conștiente că energia lor ajută 
mărirea vitalității acestui contact. Vă mulțumim pentru modul conștiincios 
în care formulați întrebările.1 

Sunt Ra. Este o mare bucurie să vă las în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Creator. Adonai. 

                                                             
1  Un participant a adormit, meditând pe durata sesiunii. 



 

SESIUNEA 23 
FEBRUARIE 11,  1981  

23.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

23.1 I N T E R V I E V A T O R  Ai vorbit ieri de primul contact făcut de Confederație, care 
a apărut pe durata celui de al treilea ciclu major. Ai afirmat că ați apărut pe 
cerul Egiptului  la aproximativ același timp la care a fost oferit ajutor 
Atlantidei. Poți explica de ce ați mers în Egipt, și orientarea, sau atitudinea, 
și modul de a gândi al egiptenilor când ați mers prima dată în Egipt? 

R A  Sunt Ra. La momentul de care vorbești existau cei care venerau zeul 
soare cu cap de șoim, pe care îl știți sub numele de Horus. Acest nume a 
luat alte forme, obiectul venerației lor fiind discul solar, imaginea lui fiind 
repetată cu anumite diferențe. 

Am hotărât să petrecem o perioadă de timp acolo, observând oamenii, 
pentru a descoperi un eventual interes serios, care să se ridice la nivelul 
căutării Legii lui Unu, astfel permițându-ne să ajutăm fără a încălca Liberul 
Arbitru. Am descoperit că la acel moment complexul social era foarte 
contradictoriu în așa numitele crezuri religioase, și, prin urmare, nu exista 
chemare potrivită pentru vibrația noastră. Astfel, la acel timp, cu 
aproximativ 18.000 de ani în urmă, am plecat fără a acționa în vreun fel. 

23.2 I N T E R V I E V A T O R  Ai afirmat că ați apărut pe cerul Egiptului la acel moment. 
Au fost entitățile egiptene capabile să vă vadă pe cer? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

23.3 I N T E R V I E V A T O R Ce au văzut egiptenii și cum le-a afectat acest lucru 
atitudinea? 

R A  Sunt Ra. Ei au văzut ceea ce voi ați numit „Navele spațiale în formă de 
clopot de cristal”. 

Acest lucru nu i-a afectat, datorită convingerii lor că multe lucruri 
minunate apar și sunt o parte normală a lumii, în care multe zeități au 
puterea să producă evenimente supranaturale. 

23.4 I N T E R V I E V A T O R  Ați avut un motiv pentru care ați decis să fiți vizibili 
egiptenilor, și nu invizibili? 
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R A  Sunt Ra. Am avut un motiv este corect. 

23.5 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica motivul pentru care v-ați făcut vizibili 
egiptenilor? 

R A  Sunt Ra. Am permis să fim vizibili, pentru că această vizibilitate nu a 
făcut nici o diferență. 

23.6 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg. Voi adresa aceeași întrebare despre a doua încercare 
de a îi contacta pe egipteni. Ai putea răspunde? 

R A  Sunt Ra. Următoarea tentativă a fost de durată. A durat o perioadă 
lungă de timp. Eforturile noastre s-au bazat pe opinia că a existat o chemare 
suficient de puternică din partea egiptenilor, pentru a justifica coborârea 
între pământeni ca frați.  

Am prezentat planul nostru Consiliului de pe Saturn, oferindu-ne pe noi 
înșine ca Rătăcitori orientați spre serviciu, de tipul celor care aterizează 
direct în planele interioare, fără a folosi procesul încarnării. Astfel, ne-am 
materializat în complexe fizico-chimice, reprezentând cât de bine a fost 
posibil natura noastră adevărată. Acest efort a fost făcut cu scopul de a părea 
frați și de a petrece un timp oarecare ca profesori ai Legii lui Unu, deoarece 
la acel moment exista un interes și mai ridicat legat de corpul solar, și acest 
interes vibra în acord cu distorsiunile noastre particulare. 

Am realizat repede că pentru fiecare cuvânt pe care îl rosteam existau 
treizeci de interpretări, pe care le ofeream prin chiar ființa noastră fizică, 
care deruta enorm entitățile pe care venisem să le ajutăm. După o perioadă 
scurtă am decis să dispărem dintre entități, și am petrecut timp încercând 
să înțelegem cum putem să îi ajutăm cel mai bine pe cei cărora le-am oferit 
serviciul nostru în iubire/lumină.  

Cei care erau în contact cu entitatea geografică numită Atlantida, au 
prezentat acestora informația referitoare la vindecare prin folosirea 
entităților în formă de piramidă. După ce am analizat această abordare, 
făcând ajustările necesare datorate diferențelor dintre cele două culturi, am 
mers înapoi în fața Consiliului de pe Saturn, prezentând acest plan de 
vindecare și longevitate destinat celor din Egipt. Prin această metodă am 
sperat să facilităm procesul de învățare, precum și să oferim filozofia 
predării Legii lui Unu. Din nou Consiliul a fost de acord. 
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Cu aproximativ 11.000 de ani în urmă am intrat ca forme-gând... (trebuie 
să corectăm instrumentul, avem uneori dificultăți datorate vitalității 
scăzute). Cu aproximativ 8.500 de ani în urmă, după ce am revizuit aceste 
concepte cu multă grijă, ne-am întors (de fapt, cu gândul nu am plecat 
niciodată) în zona formelor-gând ale complexului vibratoriu planetar, și am 
analizat, o perioadă de câțiva ani, metoda cea mai bună de construire a 
acestor structuri. 

Prima structură, Marea Piramidă din Giza, a fost creată cu aproximativ 
6.000 de ani în urmă. Ulterior, după finalizarea construcției Marii 
Piramide prin folosirea gândului, am construit alte structuri piramidale 
folosind materiale de pe pământ, și nu materialul formă-gând. Această 
activitate de construcție a piramidelor a continuat pentru aproximativ 
1.500 de ani. 

Între timp, egiptenilor le-a fost oferită informația referitoare la inițiere și 
vindecare cu cristale. Cel numit Akhenaten a fost capabil să primească 
această informație fără greșeli semnificative, și pentru o perioadă a făcut tot 
posibilul, să răspândească Legea lui Unu și să organizeze preoții acelor 
structuri piramidale în acord cu inițierea și vindecarea compasională. 
Această perioadă însă nu a durat mult. 

Cum am mai spus, la dispariția fizică a acestei entități, din planul celei de 
a treia densități, lecțiile noastre au fost repede pervertite, structurile noastre 
reîntorcându-se. încă odată, în stăpânirea celor aparținând așa numitei 
„case regale”, sau a celor cu predispoziții spre putere. 

23.7 I N T E R V I E V A T O R  Când vorbești de vindecarea cu ajutorul piramidei, 
presupun că vindecare principală a fost legată de minte. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este parțial corect. Dacă vindecarea este dorită, trebuie să fie 
ajutată de o ghidare fără distorsiuni semnificative, a curgerilor energetice 
spre interiorul ființei. Aceste curgeri  se produc prin complexul spiritual, 
iar apoi în continuare, prin arborele minții. Pot exista părți ale minții care 
blochează curgerea energiilor către complexul corp. În fiecare caz, în fiecare 
entitate, blocajul poate să difere.  

În primul rând, însă, este necesară activarea canalului spiritual. Apoi 
indiferent de tipul blocajului, de la partea spirituală la cea mentală, de la 
partea mentală la partea fizică, sau orice traumă întâmplătoare pur fizică, 
vindecarea poate începe. 
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23.8 I N T E R V I E V A T O R  Când ați început construcția piramidei din Giza, folosind 
gândul, ați fost la acel moment în contact cu egiptenii încarnați, și au văzut 
ei construcția în timp ce se producea? 

R A  Sunt Ra. La acel moment nu eram în contact apropiat cu entitățile 
încarnate în planul vostru de existență. Răspundeam doar unei chemări 
generale de energie, suficientă pentru a merita răspuns, venită din acea 
zonă. Am trimis gânduri tuturor celor ce căutau informație din partea 
noastră. 

Apariția piramidei a produs o surpriză extraordinară. Însă a fost proiectată 
astfel încât apariția ei să coincidă cu încarnarea celui numit marele arhitect. 
Această entitate a fost mai târziu zeificată, în parte datorită apariției 
piramidei. 

23.9 I N T E R V I E V A T O R  Ce nume au dat egiptenii aceste zeități? 

R A  Sunt Ra. Zeitatea a fost numită Imhotep. 

23.10 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Atunci, în termen de succes, ce ai putea spune 
despre succesul pe care l-a avut piramida? Am înțeles că piramidele au fost 
până la urmă fără succes în atingerea scopului sperat inițial de Ra, care a 
fost creșterea conștiinței, dar trebuie să fi avut succes în anumite direcții. 
Poți vorbi despre acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Trebuie să vă amintiți că noi facem parte din Frații și Surorile 
Durerii. Când cineva a fost salvat din durere de viziunea Unicului Creator, 
atunci nu există eșec. 

Dificultățile noastre provin din onoarea/responsabilitatea de a corecta 
deformările suferite de înțelegerea Legii lui Unu, care au apărut datorită 
încercărilor noastre de a ajuta acele entități. Distorsiunile sunt văzute mai 
degrabă ca responsabilități, și nu ca eșecuri. Motivul pentru care noi am 
făcut încercarea a fost cei câțiva care au fost inspirați să caute. 

Prin urmare, noi suntem poate într-o poziție paradoxală prin faptul că 
cineva a găsit calea iluminării, noi având succes, iar altcineva a devenit mai 
îndurerat și derutat, acțiunea noastră fiind un eșec. Acestea sunt concluziile. 
Noi continuăm să căutăm modurile de a servi altora. 

23.11 I N T E R V I E V A T O R  Probabil nu vei putea răspunde la această întrebare, dar o 
voi pune oricum, deoarece ne aflăm cu discuția la acest subiect. Simt că este 
datoria mea să adresez această întrebare, deoarece Henry Puharich ne va 
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vizita luna viitoare. A fost această entitate implicată în vreun fel în acele 
momente de care am vorbit? 

R A  Sunt Ra. Ai foarte mare dreptate în presupunerea că nu putem vorbi 
despre entitatea numită Henry. Dacă considerați distorsiunile acestei 
entități legate de ceea ce numiți „dovadă” vei înțelege reluctanța noastră. 

23.12 I N T E R V I E V A T O R  Am presupus că acesta va fi răspunsul, înainte de a adresa 
întrebarea. Am adresat această întrebare doar pentru faptul că el ar fi dorit 
ca eu să adresez această întrebare?  

Ai putea spune ce s-a întâmplat cu Akhenaten după moartea lui fizică? 

R A  Sunt Ra. Această entitate a trecut apoi prin procesul de vindecare și 
analizare a experiențelor încarnării, proces care este normal pentru 
experiențele de a treia densitate. Această entitate a fost distorsionată spre 
putere, dar acest fapt a fost ameliorat de faptul că a fost total devotat Legii 
lui Unu. Această entitate a reușit apoi să completeze câteva încarnări în care 
nu a mai avut distorsiunea spre putere. 

23.13 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți spune care a fost speranța de viață medie 
a egiptenilor în vremea lui Akhenaten? 

R A  Sunt Ra. Speranța de viață aproximativă a acelor oameni a fost de la 35 
la 50 de ani. Au existat multe boli de natură fizică. 

23.14 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune motivul pentru care au existat acele boli? Cred 
că deja îl știu, dar cred că este bine să explici acest lucru din nou. 

R A  Sunt Ra. Precum am menționat mai înainte, acest lucru nu este 
important pentru Legea lui Unu. Însă teritoriul pe care îl știți ca Egipt, în 
acea vreme, a fost foarte barbar din punct de vedere a condițiilor de viață. 
Râului pe are îl numiți Nil i-a fost permis să se reverse și să se retragă astfel 
oferind câmp fertil pentru înmulțirea bolilor, care erau răspândite cu 
ajutorul insectelor. De asemenea, prepararea hranei a permis bolilor să 
apară. De asemenea, în multe cazuri au existat dificultăți cu sursele de apă, 
iar apa folosită cauza boli datorită organismelor care trăiau în ea. 

23.15 I N T E R V I E V A T O R  Întrebarea mea se referea mai mult la cauza de bază a 
bolilor, și nu la mecanismul transmisei lor. Mă refeream la rădăcina sau 
gândul care a creat posibilitatea acestor boli. Ai putea confirma, dacă este 
corect când presupun că, reducerea pe termen lung a înțelegerii Legii lui 
Unu pe planeta Pământ, a creat condiții pentru apariția bolilor. Este corect? 
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R A  Sunt Ra. Această presupunere este corectă și perceptivă. Cel care pune 
întrebările a început să penetreze lecțiile nivelelor superioare. 

Cauza de bază pentru reducerea speranței de viață în această societate, în 
particular, nu a fost atât natura războinică, deși au existat asemenea 
tendințe, ci mai de grabă formarea sistemului monetar și un comerț foarte 
activ, care a dus la dezvoltarea acelor tendințe spre lăcomie și putere, astfel 
apărând înrobirea entităților, de către alte entități și înțelegerea greșită a 
Creatorului din fiecare entitate. 

23.16 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Dacă am înțeles bine, a fost făcut de asemenea 
un contact în America de Sud. Ai putea oferi aproximativ aceeași informație 
pe care ai dat-o despre contactul vostru, cu privire la atitudinea, sau mai 
bine zis scopul, contactului și ramificațiile pe care le-a avut, precum și 
despre planul contactului și motivul pentru care au fost contactați acei 
oameni din America de Sud? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. 
Entitățile care au aterizat în America de Sud au fost chemate de o dorință 
din partea entităților de acolo de a învăța despre manifestările soarelui, 
similară entităților din Egipt. Ei venerau această sursă de lumină și viață. 

Aceste entități au fost vizitate de ființe de lumină și nu ființe fizice, cum s-
a întâmplat în cazul contactului nostru. Au fost oferite instrucțiuni, care au 
fost recepționate cu mai puține greșeli decât în cazul informațiilor noastre. 
Entitățile însele au început construcția unei serii de orașe ascunse subteran, 
și structuri piramidale. 

Aceste piramide au diferit întrucâtva de proiectul pe care l-am oferit noi. 
Însă ideile originare au fost aceleași, în plus având și avantajul dorinței sau 
intenției de a crea locuri de meditație și odihnă, în care să existe 
sentimentului prezenței Unicului Creator, aceste piramide fiind 
disponibile tuturor oamenilor, și nu doar celor inițiați, sau celor care urmau 
să fie vindecați. 

Cei care au ajutat în America de Sud au părăsit această densitate după ce 
au considerat că planurile lor au fost puse viguros în mișcare, și că au fost 
corect documentate. Pe durata următorilor 3.500 de ani aceste planuri au 
fost aproape completate în multe aspecte, deși au suferit o oarecare deviere 
de la informația originară. 
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Prin urmare, cum se cere în toate cazurile când carantina trebuie încălcată, 
complexul de memorie socială care a ajutat entitățile din America de Sud 
din zona râului Amazon s-a întors în fața Consiliului de pe Saturn, pentru 
a solicita o a doua tentativă de aterizare, cu scopul de a corecta în persoană 
acele devieri care apăruseră în acele planuri. Consiliul a permis stabilirea 
contactului, și, prin urmare, complexul de memorie socială s-a reîntors, iar 
entitatea aleasă ca mesager a aterizat din nou între pământeni pentru a 
corecta erorile. 

Din nou informația primită a fost documentată, iar entitatea a părăsit 
planeta, alăturându-se complexului de memorie socială căreia aparținea. 

Întocmai ca și în experiența noastră, învățăturile au fost pervertire în foarte 
mare măsură, până la punctul în care, în perioada de final, în construcțiile 
făcute după acele documente s-a ajuns la sacrificii umane, în loc să 
folosească vindecării oamenilor. Prin urmare, acestui complex de memorie 
socială i-a fost de asemenea oferită onoarea/datoria de a rămâne cu voi, până 
când acele distorsiuni sunt eliminate din complexul de preconcepții al 
pământenilor. 

Există întrebări scurte înainte de încheierea sesiunii?   

23.17 I N T E R V I E V A T O R  Singura întrebare este dacă putem face instrumentul mai 
confortabil, din moment ce ai afirmat că are energia scăzută, și dacă este 
posibil, ca azi, să avem o a doua sesiune? 

R A  Sunt Ra. Totul este în regulă cu aliniamentele. Însă instrumentul ar avea 
de câștigat dacă nu ar mai intra azi în transă. 

23.18 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. 

R A  Sunt Ra. Aveți o altă întrebare? 

23.19 I N T E R V I E V A T O R  Aceasta este o întrebare prostească, dar există un film numit 
”Bătălie dincolo de stele”. Nu știu dacă ești familiar cu filmul. Bănuiesc că 
ești. Pare să aibă în scenariu ceea ce discutăm aici. Este corect? Ști ceva 
despre acest film? 

R A  Sunt Ra. Această creație făcută de pământeni, în particular, are anumite 
aspecte ale Legii lui Unu și aplicarea ei în planul fizic. Este corect.  

Sunt Ra. Acum părăsesc instrumentul. Vă las în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 24 
FEBRUARIE 15,  1981  

24.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

24.1 I N T E R V I E V A T O R  Suntem puțin îngrijorați pentru sănătatea instrumentului. 
Are o ușoară congestie. Ai putea, te rog, spune dacă această sesiune este 
posibilă în această situație? 

R A  Sunt Ra. Complexului fizic al instrumentului are energiile vitale scăzute. 
Sesiunea va fi scurtată corespunzător. 

24.2 I N T E R V I E V A T O R  Instrumentul ar dori să fie făcut să tușească din când în 
când. Este posibil? 

R A  Sunt Ra. Te rog reformulează întrebarea specificând intervalul. 

24.3 I N T E R V I E V A T O R  Ea ar dori să fie făcută să tușească cel puțin o dată după 
fiecare răspuns. 

R A  Sunt Ra. Este posibil [Carla tușește]. 

24.4 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Modul în care intenționez să continui această 
carte este să trecem prin ultimul ciclu de 25.000 de ani, în care ne aflăm, și 
dacă este posibil, să investigăm puțin condițiile de a patra densitate, și astfel 
să găsim subiecte prin care să ne adâncim și mai mult în înțelegerea Legii 
lui Unu. Materialul de început nu mă aștept să fie foarte profund în ce 
privește Legea lui Unu. Sper însă să abordăm teme mai filozofice și mai 
avansate ale Legii lui Unu, astfel încât materialul discutat să progreseze într-
o manieră clară și ușor de înțeles. Sper că am ales direcția bună pentru acest 
scop. 

În ultima sesiune ai menționat că pe durata ultimului ciclu de 25.000 de 
ani Atlanții, Egiptenii și cei din America de Sud au fost contactați de 
Confederație, după care aceasta s-a retras. Am înțeles că după acest moment 
Confederația a stat un timp de-o parte. Ai putea explica motivele, 
consecințele și atitudinea următorului contact cu cei de pe planeta Pământ? 

R A  Sunt Ra. În cazul atlanților, informația extensivă oferită a rezultat în 
devierea acestora spre atitudinea războinică, care cu 10.821 de ani în urmă 
a dus la ultima catastrofă Atlantă.  
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Datorită acelor acțiuni sociale foarte mulți au fost obligați să se refugieze, 
atât din Atlantida, cât și din acea regiune pe care o numiți Deșerturile Nord 
Africane, unde unii Atlanți s-au refugiat după primul conflict.  Schimbările 
planetare datorate armelor nucleare și armelor cu cristale au continuat, 
scufundând ultima masă de uscat a Atlantidei, cu aproximativ 9.600 de ani 
în urmă. 

Rezultatele experimentelor egiptene și sud americane, deși nu atât de 
devastatoare, au fost la fel de departe de intenția originară a Confederației. 
Atât nouă, cât și Consiliului și Gardienilor, ne-a fost clar că metodele 
folosite nu au fost potrivite pentru această planetă.  

Atitudinea noastră, prin urmare, a fost prudentă, cu perioade de observație 
și încercări continue de a descoperi metode creative, prin care contactul din 
partea entităților Confederației să fie util pământenilor. Informația oferită 
trebuia transferată cu cea mai redusă neînțelegere posibilă și, mai presus de 
toate, cu cea mai redusă șansă de a fi pervertită și transformată în antiteza 
intențiilor pentru care a fost oferită. 

24.5 I N T E R V I E V A T O R  Te rog fă instrumentul să tușească? 

R A  [Carla tușește]. 

24.6 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Presupun că pentru o perioadă Confederația a 
stat departe de planeta Pământ. Ce condiție a creat necesitatea următorului 
contact inițiat de Confederație? 

R A  Sunt Ra. Cu aproximativ 3.600 de ani în urmă s-a produs un influx al 
celor din Grupul Orion. Datorită creșterii influentei negative asupra 
prejudecaților de gândire și acțiune ale pământenilor, cei din Grupul Orion 
au fost capabili să înceapă lucrul cu cei a căror prejudecată din vechime era 
că sunt speciali sau superiori.   

O entitate a Confederației pe care o numiți Yahweh, cu multe mii de ani 
în urmă, a folosit clonarea genetică provocând aceste prejudecăți în 
particular între acei oameni care s-au stabilit treptat în vecinătatea 
Egiptului, precum și în multe alte locuri, datorită refugiului rezultat din 
scufundarea continentului Mu. Aici grupul Orion a găsit sol fertil în care 
să planteze semințele negativității; aceste semințe fiind, ca întotdeauna, 
elitismul, sentimentul de superioritate, tentația de manipulare sau înrobire 
a altora. 
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Cel cunoscut ca Yahweh a simțit o mare responsabilitate față de aceste 
entități. Grupul Orion a reușit să imprime în mințile acelor oameni numele 
Yahweh ca fiind cel responsabil pentru această nouă informație negativă. 
În ciuda acestui fapt, Yahweh a fost capabil să profite de pe urma furtului 
identității de către Grupul Orion, iar numele lui de fapt a dobândit înțeles 
mai elocvent. 

În acest context, Yahweh cel vechi (al cărui nume însemna „El vine”), acum 
rămas fără nume, a început să trimită filozofie orientată pozitiv acelor 
entități de pe Pământ. Acest lucru s-a întâmplat cu aproximativ 3.300 de 
ani în urmă. Astfel, porțiunea intensă a ceea ce a devenit cunoscut ca 
„Armagedon” s-a format. 

24.7 I N T E R V I E V A T O R  Te rog fă instrumentul să tușească. 

R A  [ Carla tușește]. 

24.8 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Am o întrebare despre cum a intrat Grupul 
Orion acum 3.600 de ani. Cum au trecut ei de carantină? Au folosit ei 
efectul ferestrelor întâmplătoare? 

R A  Sunt Ra. În acel caz nu a fost necesar acest efect, deoarece a existat o 
chemarea legitimă pentru obținerea de informație negativă. Efectul 
ferestrelor întâmplătoare este aplicat de legile densităților când polaritatea 
este amestecată. 

În acel moment carantina nu era patrulată foarte strict datorită faptului că 
polaritatea planetară era redusă, prin urmare rezistența la penetrare era de 
asemenea redusă. Însă pe măsură ce se apropie recoltarea din a treia 
densitate, acele forțe ale luminii lucrează după tăria chemării. Cei din 
Grupul Orion lucrează de asemenea doar în acord cu tăria chemării pe care 
o primesc. Însă această chemare pentru informație negativă nu este nici pe 
departe atât de puternică, cum este cea pentru informație pozitivă. 

Prin urmare, datorită Căii Împuternicirii sau a „Pătratelor”, există o mare 
rezistență la penetrare împotriva informației negative. Dar, cu toate acestea, 
Liberul Arbitru trebuie menținut, iar cei care doresc informație orientată 
negativ, chiar dacă puțini, trebuie satisfăcuți, astfel transferul informației 
negative este ajutat de efectul ferestrelor întâmplătoare. [Carla tușește] 

24.9 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că acum 3.300 de ani Yahweh, în încercarea de 
a corecta ceea ce a perceput ca greșeală (știu că nu doriți să folosim cuvântul 
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greșeală), a început să transmită filozofie pozitivă. Au fost amândouă 
filozofiile, Orion și Yahweh, imprimate telepatic, sau au fost folosite și alte 
metode? 

R A  Sunt Ra. Au fost folosite alte două tehnici:  

Prima metodă a fost folosită de către entitatea care nu se mai numea 
Yahweh, care a simțit că dacă poate să răzvrătească entitățile superioare 
împotriva forțelor negative, aceste entități superioare ar putea răspândi 
Legea lui Unu. Astfel, această entitate, Yod Heh Shin Vau Heh, a aterizat 
între pământeni în formă de ființă încarnată și s-a împerecheat prin metoda 
normală reproductivă a complexelor fizice pământene, astfel născând o 
generație de ființe mult mai înalte care au fost numite „Anak”1.  

Cealaltă metodă, folosită mai târziu cu rezultate mai bune, a fost forma-
gând, asemeni celei pe care o folosim adesea, pentru comunicarea cu 
pământenii, pentru a sugera misterul și sublimul. S-ar putea să fiți familiari 
cu anumite aparențe de această natură. 

24.10 I N T E R V I E V A T O R  Ați putea enumera câteva din aceste aparențe, după ce 
faceți instrumentul să tușească?  

R A  [Carla tușește] Sunt Ra. Aceasta este informație pe care s-ar putea să o 
descoperiți fără ajutor. Însă vom indica pe scurt direcția, indicând așa 
numita roată în roată și heruvimul cu ochii permanent deschiși. 

24.11 I N T E R V I E V A T O R  Foarte bine. Au folosit entitățile din Grupul Orion aceleași 
metode de impresie acum 3.600 ani? 

R A  Sunt Ra. Grupul, sau imperiul Orion, a avut un emisar pe cerul planetei 
la acea vreme. 

24.12 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea descrie acest emisar? 

R A  Sunt Ra. Acest emisar a fost de foc, și a fost ascuns de un nor pe durata 
zilei. Acest lucru a fost făcut pentru a nu produce nedumerire celor care ar 
fi văzut un asemenea vehicul, și, de asemenea, pentru a îl face să pară în 
acord cu imaginea entităților pământene despre Creator. 

24.13 I N T E R V I E V A T O R  Și cum a fost transmisă informația entităților care au văzut 
acest nor înflăcărat? 

                                                             
1  Anak a fost o rasă de giganți descrisă în textele bibice.  
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R A  Sunt Ra. Prin telepatie, prin apariția acestui fenomen înflăcărat și prin 
folosirea formelor-gând au produs alte evenimente care au părut 
miraculoase. 

24.14 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, au existat profeți care să fi consemnat în scris acel 
fenomen la momentul respectiv, sau imediat după aceea? 

R A  Sunt Ra. Cei din imperiu nu au reușit să își mențină prezența mult timp 
după anul 3.000 din istoria voastră și au fost forțați să părăsească cerul 
planetei. Așa numiților profeți le-a fost oferită adesea informație 
amestecată, dar lucrul cel mai negativ pe care Grupul Orion a reușit să îl 
facă, a fost să îi determine pe acei profeți să înceapă să vorbească de osândă. 
La acea vreme, profeția era ocupația celor care își iubeau semenii și doreau 
să fie de serviciu semenilor lor și Creatorului. 

24.15 I N T E R V I E V A T O R  După ce faci instrumentul să tușească...? 

R A  [Carla tușește]. 

24.16 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea să spui dacă Grupul Orion a reușit să polueze pe 
unii din profeții orientați pozitiv cu mesaje despre osândă? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Următoare va fi ultima întrebare importantă a 
acestei sesiuni. 

24.17 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune de ce a trebuit Grupul Orion să plece după 
600 de ani?  

R A  Sunt Ra. Deși Grupul Orion a imprimat, în mintea celor care i-au 
chemat, ideea că fac parte dintr-un grup de elită, aceștia au fost dispersați, 
fiind forțați să trăiască ca o diasporă, astfel fiind forțați să devină o rasă mai 
umilă și mai onorabilă, mai puțin războinică și mai conștientă de bunătatea 
iubitoare a Unicului Creator.  

Prin creația lor aceștia au dobândit o natură întrucâtva războinică și au fost 
orientați spre înrobirea altora. Dar chiar și acești oameni, pe care Grupului 
Orion i-a ales pentru superioritatea/inferioritatea genetică, au început să se 
simtă dezavantajați și persecutați datorită adversităților, astfel permițând 
sentimentelor de recunoștință față de vecini, familii și Unicul Creator să 
înceapă vindecarea sentimentele de elitism (elitism care a cauzat 
predispoziția spre putere asupra altora și natura lor războinică). 

Aveți o întrebare scurtă la acest moment? 



214 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

24.18 I N T E R V I E V A T O R  Există un lucru despre care am citit recent care mă 
deranjează puțin....? 

R A  [Carla tușește]. 

24.19 I N T E R V I E V A T O R  Nu este important, dar aș dori să știu dacă Dwight 
Eisenhower s-a întâlnit, fie cu Confederația, fie cu Grupul Orion, în 
perioada decadei 1950?  

R A  Sunt Ra. Cel de care vorbești a întâlnit o formă-gând care era imposibil 
de diferențiat de o persoană de a treia densitate. Acesta a fost un test. Noi 
cei din Confederație doream să vedem ce se va întâmpla dacă această 
persoană plăcută, simplă și extrem de pozitivă în orientare, fără o înclinare 
semnificativă spre putere, găsește informație pașnică, și de asemenea, 
doream să știm ce posibilități pot rezulta din acest lucru. 

Am înțeles din această întâlnire că această entitate nu credea că oamenii 
aflați în preajma lui erau capabili să înțeleagă concepte care au de-a face cu 
alte ființe și alte filozofii. Din acest motiv, de comun acord, s-a ajuns la o 
înțelegere care să îi permită să își continue drumul, după care să ducă o 
foarte discretă campanie care să informeze treptat pământenii despre 
prezența noastră. Acest plan a fost abandonat, datorită evenimentelor 
apărute ulterior. 

[Carla tușește] Aveți o altă întrebare scurtă înainte de încheierea sesiunii? 

24.20 I N T E R V I E V A T O R  Cealaltă întrebare este dacă a existat o navă spațială și 
corpuri extraterestre mici care acum se află în posesia aparatului nostru 
militar? 

R A  Sunt Ra. Nu dorim să îți influențăm viitorul. Dacă ți-am da această 
informație, s-ar putea să îți dăm mai mult decât poți controla, având în 
vedere poziția întrucâtva neclară a agențiilor de informații și a celor militare 
la acest spațiu/timp. Preferăm să nu dăm această informație. 

24.21 I N T E R V I E V A T O R  OK, Îmi pare rău pentru deranjul cu acest tip de întrebări... 

R A  [Carla tușește]. 

24.22 I N T E R V I E V A T O R  ... dar le aveam în minte de câtva timp. Vom continua în 
sesiunea următoare cu Legea lui Unu, și vom încerca să intrăm mai profund 
în filozofie, pe măsură ce construim un punct de referință pentru acea 
filozofie. Mulțumesc mult. 
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R A  Eu...  

24.23 I N T E R V I E V A T O R  O, vă rog. Aproape am terminat. Putem face ceva pentru 
confortul instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Sunteți conștiincioși. Aveți grijă de aranjamentul brațelor 
instrumentului, când poziția corpului acestuia este mai ridicată. 

Sunt Ra. Totul este bine. Este o bucurie să vorbim. Vă lăsăm acum prieteni, 
în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, 
în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 25 
FEBRUARIE 16,  1981  

25.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

25.1 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba la început ce a cauzat, sau ce a condus la răceala 
la plămâni a instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Această vulnerabilitate la boală a fost produsă de Liberul 
Arbitru al instrumentului, care a acceptat substanța numită LSD. Acest fapt 
a fost plănuit cu grijă de acele entități care nu doresc ca acest instrument să 
fie în viață. Substanța în sine provoacă risipirea de cantități mari din energia 
vitală a celui care o consumă. 

Speranța inițială a entității Orion, care a aranjat această oportunitate, a fost 
ca acest instrument să devină mai puțin polarizat spre orientarea pozitivă, 
după ingestia substanței. Datorită eforturilor conștiente făcute de 
instrument de a rămâne programat spre serviciu altora și spre recunoștință, 
ea a fost cruțată de această depolarizare după consumul substanței, și ca 
atare rezultatul nu a fost satisfăcător pentru Grupul Orion. 

A doua speranță a entității Orion a fost posibila folosire greșită a celei mai 
puternice metode de transfer energetic a corpului fizic, care se poate 
produce între voi pământenii. Nu am vorbit până acum despre diversele 
tipuri de blocaje și transferuri energetice pozitive și negative, care se pot 
produce pe durata participării la actul sexual reproductiv. Însă acest 
instrument este foarte puternic și fără blocaj la nivelul centrului energetic 
de undă verde, sau al iubirii. Prin urmare, nici acest plan nu a dat rezultate, 
considerând că instrumentul a continuat să se ofere pe sine într-o manieră 
deschisă, sau de undă verde, acestui contact, fără a încerca doar să 
primească1 energie, sau să manipuleze pe celălalt-sine. 

Din moment ce, sub efectul acestei substanțe chimice, entitatea nu a 
modificat atitudinea și nu a încetat să împărtășească iubire tuturor, singura 
cale rămasă entității Orion a fost să epuizeze instrumentul de cât de multă 
energie vitală a fost posibil. Acest instrument are o predispoziție spre a fi 
                                                             

1  Deoarece în limba Engleză cuvântul a primi (to receive) și cuvântul a înșela (to 
deceive) sunt foarte asemănătoare, în acest context este posibil ca Ra să fi dorit să 
spună „fără a încerca să înșele, sau să manipuleze pe celălalt-sine”. 
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mereu ocupat, stare pe care încercă să o controleze de ceva timp, realizând 
că această atitudine nu este potrivită pentru acest tip de contact. În acest 
context, în particular, înghițirea substanței a produs într-adevăr o 
deteriorare a sănătății entității, datorită activității excesive și a refuzului 
odihnei; acest instrument a fost activ pentru o perioadă de timp nesănătos 
de lungă. Astfel, o mare parte din energia vitală a fost pierdută, făcând 
instrumentul neobișnuit de sensibil la infecții, cum este cea cu care se 
confruntă acum. 

25.2 I N T E R V I E V A T O R  A doua întrebare din partea instrumentului este: cum pot 
să mă revitalizez, nu doar acum ci și pe viitor? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este conștient de nevoile de bază ale constituției 
ei, acestea fiind: meditația, acceptarea limitărilor, bucuria obținută din 
activitatea artistică muzicală sau corală; exercițiul fizic, efectuat, când este 
posibil, în strâns contact cu forțele vitale de a doua densitate, în special 
copacii; exercițiul fizic fiind recomandat în prima parte a zilei devreme, sau 
târziu, înainte de repaosul de peste noapte. Această entitate trebuie să fie de 
asemenea conștientă de necesitatea consumului moderat, dar continuu, a 
produselor alimentare. 

25.3 I N T E R V I E V A T O R  A treia întrebare venită din partea ei este: cum ar putea 
Don și Jim să îmi ajute revitalizarea? 

R A  Sunt Ra. Aceasta nu este o întrebare care poate primi un răspuns întreg. 
Putem spune doar că aceste entități sunt foarte conștiincioase. Putem 
adăuga că datorită predispoziției acestui instrument spre dezechilibru în 
spațiu/timp, este bine ca entitatea să fie însoțită pe durata exercițiului. 

25.4 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Acum să ne întoarcem la materialul de ieri. Ai 
afirmat că acum 3.000 de ani Grupul Orion a părăsit planta datorită 
exodului celor pe care i-au contactat. A fost Confederația capabilă să 
progreseze după plecarea Grupului Orion?  

R A  Sunt Ra. Pentru multe secole pământene, Confederația și Grupul Orion 
s-au ținut reciproc ocupate în planele de deasupra planului pământean, să 
le numim plane timp/spațiu, în care au fost construite mașinării și armuri 
de lumină. Bătălii au fost și continuă să fie purtate la acele nivele. 

În planul Pământului au fost puse în mișcare energii care au cauzat 
reducerea chemărilor. Au fost totuși chemări izolate, o asemenea chemare 
întâmplându-se cu aproximativ 2.600 ani în urmă, în ceea ce numeați 
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Grecia la acel moment, care a rezultat în scrieri și cunoștințe legate de unele 
aspecte ale Legii lui Unu. În special remarcăm pe cel numit Tales și pe cel 
numit Heraclit, aceștia fiind filozofi de profesie, predând studenților lor. 
De asemenea remarcăm cunoștințele celui numit Pericle. 

În acea perioadă, Confederația a permis transmiterea telepatică a unei 
cantități limitate de informație vizionară. Însă în majoritatea acelei 
perioade, s-au înălțat și au decăzut imperii, datorită atitudinii și energiilor 
puse în mișcare cu mult timp în urmă, aceste fluctuații sociale nerezultând 
în polarizarea puternică, ci mai de grabă în acel amestec de polaritate 
pozitivă și de polaritate războinică sau negativă, care a fost caracteristică 
acestui ciclu final de existență în a treia densitate. 

25.5 I N T E R V I E V A T O R  Ai vorbit de Grupul Orion și despre o bătălie purtată între 
Confederație și Grupul Orion. Este posibil să oferi vreun concept despre 
cum se desfășoară această bătălie? 

R A  Sunt Ra. Să îți luăm mintea ca exemplu. Imaginează-ți-o în totală 
unitate cu toate celelalte minți în societatea ta. Atunci ai o minte unificată, 
și ceea ce este o sarcină electrică slabă în iluzia fizică, este acum o mașină 
enorm de puternică care poate transforma gânduri în lucruri. 

În această încleștare, Grupul Orion atacă armatele Confederației cu 
lumină. Rezultatul este nedecis, amândouă energiile fiind întrucâtva 
epuizate, și ambele tabere trebuind să se regrupeze. Partea negativă se 
epuizează, datorită faptului că nu poate manipula, partea pozitivă se 
epuizează, datorită faptul că nu poate accepta ceea ce îi este oferit. 

25.6 I N T E R V I E V A T O R  Poți clarifica înțelesul expresiei „Nu poate accepta ceea ce 
îi este oferit”? 

R A  Sunt Ra. La nivelul timp/spațiului, la care această confruntare se petrece 
sub forma a ceea ce ai putea numi „război al gândului”, cea mai tolerantă 
și iubitoare energie ar fi să iubești cu atâta ardoare pe cei care doresc să te 
manipuleze, încât acele entități să fie înconjurate, devorate și transformate 
de energiile pozitive ale iubirii tale. 

Aceasta însă fiind o bătălie de forțe egale, Confederația este conștientă că 
nu poate accepta să fie manipulată, din dorința de a-și păstra pozitivitatea 
pură, deoarece în acel moment puritatea acelei pozitivități nu ar mai avea 
nici o importanță, Confederația fiind plasată de puterile întunericului sub 
bocanc, cum s-ar spune. 
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De aceea, cei care participă la acest „război al gândului” trebuie să fie mai 
degrabă defensivi decât toleranți, pentru a putea menține utilitatea lor în 
serviciul altora. Astfel, ei nu pot accepta pe de-a-ntregul ceea ce Grupul 
Orion dorește să le ofere, acest lucru fiind înrobirea. Astfel, o parte din 
polaritate este pierdută de ambele părți, datorită acestei fricțiuni, și ambele 
părți trebuie să se regrupeze. 

Acest conflict nu a fost profitabil pentru nici una dintre părți. Singura 
consecință utilă a fost balansarea energiilor disponibile pe această planetă 
în timp/spațiu, astfel că aceste energii au nevoie mai puțină de echilibrare 
în spațiu/timp, astfel reducându-se șansele anihilării planetare. 

25.7 I N T E R V I E V A T O R  Acesta este, cred eu, un punct foarte important. Este 
angajată o parte a Confederației în această bătălie grea? Ce procentaj al 
Confederației este angajat în luptă? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este activitatea cea mai dificilă a Confederației. Doar 
patru entități planetare sunt angajate în luptă la orice moment dat. 

25.8 I N T E R V I E V A T O R  Din ce densități sunt aceste planete? 

R A  Sunt Ra. Aceste entități planetare sunt din a patra densitate, sau 
densitatea iubirii. 

25.9 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, presupun că aceasta este densitatea cea mai 
potrivită pentru acest tip de activitate. Ar fi o entitate din această densitate 
mai potrivită pentru această activitate, decât o entitate din a cincea sau a 
șasea densitate? 

R A  Sunt Ra. A patra densitate este singura densitate, pe lângă a voastră, 
căreia lipsindu-i înțelepciunea de a se abține de la conflict, consideră lupta 
necesară. Din acest motiv este necesar să fie folosite complexele de memorie 
socială de a patra densitate. 

25.10 I N T E R V I E V A T O R  Este corect să presupun că a patra densitate este angajată în 
luptă de ambele părți, Confederație și Grupul Orion, și că a cincea și a șasea 
densitate în Grupul Orion nu se angajează în această luptă? Este corect?  

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni 
deoarece energia instrumentului este scăzută.  

Ceea ce ai spus este parțial corect. A cincea și a șasea densitate pozitivă nu 
participă la această luptă.  A cincea densitate negativă de asemenea nu 
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participă la această luptă. Prin urmare a patra densitate a ambelor orientări 
va participa la conflict. 

Aveți întrebări scurte înainte de a încheia sesiunea? 

25.11 I N T E R V I E V A T O R  Voi adresa în primul rând întrebarea de sfârșit: dacă putem 
face ceva pentru confortul instrumentului? Dacă instrumentul are ceva 
energie rămasă, aș dori foarte mult să înțeleg cum s-a orientat a cincea 
densitate negativă, în momentul în care nu au luat parte la această bătălie.  

R A  Sunt Ra. A cincea densitate este densitatea luminii, sau înțelepciunii. O 
entitate negativă, sau orientată spre serviciul sinelui, din această densitate, 
este la cel mai înalt nivel de conștiință și înțelepciune, și a încetat orice 
activitate, cu excepția gândirii. Entitatea de a cincea densitate negativă este 
o entitate extraordinar de compactă, și complet separată de orice altceva. 

25.12 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc mult. Nu dorim să epuizăm instrumentul, și 
dorim să știm doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Sunteți foarte conștiincioși. Cum v-am rugat în sesiunea 
precedentă, este bine să observați unghiurile create de postura mai verticală 
a corpului instrumentului pe durata sesiunii. Aceasta provoacă blocarea 
unor nervi în porțiunea brațelor numită coate.  

Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 26 
FEBRUARIE 17,  1981  

26.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

26.1 I N T E R V I E V A T O R  Prima întrebare este dacă vreuna din schimbările făcute 
pentru instrument va afecta comunicarea instrumentului în vreun fel? Am 
pregătit bine locul?  

R A  Sunt Ra. Este corect. 

26.2 I N T E R V I E V A T O R  Vrei să spui că totul este satisfăcător pentru continuarea 
comunicării? 

R A  Sunt Ra. Am intenționat să spunem că schimbările afectează 
comunicarea. 

26.3 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi bine să întrerupem această comunicare datorită 
schimbărilor, sau putem continua? 

R A  Sunt Ra. Puteți face cum doriți. Însă nu vom putea folosi acest 
instrument, la acest moment, fără aceste modificări. 

26.4 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Presupunând că este acceptabil să continuăm, 
suntem cu discuția în ultimii 3.000 de ani ai ciclului prezent, și mă 
întrebam dacă Legea lui Unu a fost făcută disponibilă, în formă scrisă sau 
vorbită, în acești ultimi 3.000 de ani, în formă completă, asemeni celei pe 
care o documentăm noi acum? 

R A  Sunt Ra. Nu există posibilitatea unei surse de informație complete 
pentru Legea lui Unu în această densitate. Însă anumite scrieri ajunse la 
voi, pe care le numiți „scrieri sfinte”, conțin porțiuni ale acestei legi. 

26.5 I N T E R V I E V A T O R  Are Biblia, așa cum o știm, porțiuni ale acestei legi în 
conținut? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

26.6 I N T E R V I E V A T O R  Poți clarifica dacă Vechiul Testament conține vreo parte a 
Legii lui Unu? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 
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26.7 I N T E R V I E V A T O R  Care dintre cele două părți, Vechiul Testament sau Noul 
Testament,  are o parte mai mare a Legii lui Unu în conținut? 

R A  Sunt Ra. Alegând din fiecare secțiune a Bibliei porțiunile care au de a 
face cu Legea lui Unu, conținutul este aproximativ egal. Însă așa numitul 
Vechi Testament are o mai mare cantitate de material influențat negativ în 
conținut. 

26.8 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune cam ce procentaj din Vechiul și Noul 
Testament este influențat de Grupul Orion? 

R A  Sunt Ra. Preferăm să lăsăm această informație la discreția celor care 
caută Legea lui Unu. Nu este în intenția noastră să judecăm. Asemenea 
afirmații ar putea fi interpretate de unii dintre cei care citesc acest material 
ca fiind critice. Noi doar putem sugera o foarte atentă citire și o asimilare 
interioară a conținutului. Informația va deveni evidentă. 

26.9 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți te rog face instrumentul să tușească? 

R A  [Carla tușește.] 

26.10 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ați comunicat cu entități din populația de a 
treia densitate aflate în stare încarnată în trecutul recent? 

R A  Sunt Ra. Te rog clarifică înțelesul cuvântului „recent”, și a cuvântul 
„ați”. 

26.11 I N T E R V I E V A T O R  A comunicat Ra cu cineva din populația acestei țări în 
ultimii 80 de ani? 

R A  Sunt Ra. Nu am comunicat. 

26.12 I N T E R V I E V A T O R  A fost Legea lui Unu transmisă în ultimii 80 de ani, de orice 
altă sursă, la orice altă entitate din populație? 

R A  Sunt Ra. Legea lui Unu a fost foarte rar comunicată în ultimii 80 de ani 
deși au existat câteva cazuri.  

Au fost multe comunicări cu a patra densitate, datorită apropierii recoltării 
în această densitate. Aceste comunicări au transmis Legea Iubirii și 
Înțelegerii Universale. Celelalte învățături sunt rezervate pentru cei a căror 
profunzime de înțelegere, dacă putem spune așa, caută și atrage asemenea 
informație. 
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26.13 I N T E R V I E V A T O R  A intensificat Confederația programul de ajutare a planetei 
Pământ, cândva târziu, în ultimul ciclu major? În conformitate cu data 
disponibilă, se pare că intensificarea s-a produs în special prin Revoluția 
Industrială. Ai putea explica motivele și atitudinea Confederației care au 
produs această intensificare? Există vreun alt motiv, în afara celui de a 
produce mai mult timp liber, în ultima sută de ani a acestui ciclu? Este 
acesta singurul motiv? 

R A  Sunt Ra. Acesta nu este singurul motiv. Cu aproximativ 200 de ani în 
urmă au început să apară un număr semnificativ de entități care se 
încarnau, după vechime, ca studenți (cu scopul de a învăța/preda), și nu ca 
profesori (cu scopul de a reducere deficiențele în învățarea/predarea celor 
mai puțin conștienți de acest proces). Acesta a fost un semnal pentru 
Confederație să permită stabilirea comunicării. 

Rătăcitorii, asemeni vouă, care s-au încarnat, au început să se facă simțiți 
cam la acel moment, oferind în primul rând idei sau gânduri conținând 
conceptul Liberului Arbitru. Aceasta a fost premisa pentru Rătăcitorii 
următori, care au început să ofere informație de natură mai specifică. 
Gândul trebuia să vină înaintea acțiunii. 

26.14 I N T E R V I E V A T O R  Poți te rog face instrumentul să tușească?  

R A  [Carla tușește]. 

26.15 I N T E R V I E V A T O R  Mă întreb dacă cel numit Abraham Lincoln nu a fost 
cumva un Rătăcitor? 

R A  Sunt Ra. Nu este adevărat. Această persoană a fost o ființă normală de pe 
Pământ, care a decis să își părăsească vehiculul fizic și să permită unei entități 
să îl folosească permanent. Această metodă este relativ rară, comparată fiind cu 
metoda Rătăcitorilor.  

Ar fi mai bine să consideri exemplele de încarnări a unor Rătăcitori, cum sunt 
cei numiți Thomas și Benjamin. 

26.16 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că vorbești de Thomas Edison și Benjamin 
Franklin? 

R A  Sunt Ra. Nu este adevărat. Intenția noastră a fost să dăm ca exemplu pe 
cel numit Thomas Jefferson. Celălalt nume este corect. 
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26.17 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ai putea spune de unde a venit entitatea care 
a folosit corpul lui Abraham Lincoln? Din ce densitate a venit el?  

R A  Sunt Ra. Entitatea fost de a patra densitate. 

26.18 I N T E R V I E V A T O R  Presupun pozitivă? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

26.19 I N T E R V I E V A T O R  A fost asasinarea lui influențată în vreun fel de Grupul 
Orion, sau de alte forțe negative? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

26.20 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. În trecutul recent, de 30-40 de ani, fenomenul 
OZN a devenit cunoscut populației. Care a fost motivul originar (știu că 
au existat OZN-uri dea lungul istoriei), pentru care activitatea OZN a 
crescut în ultimii 40 de ani? 

R A  Sunt Ra. Informația pe care surse ale Confederației au oferit-o entității 
numite Albert Einstein, a fost pervertită, și ca atare au început să fie create 
instrumente de distrugere, un exemplu de acest fel fiind Proiectul 
Manhattan și produsul lui.  

Informația oferită prin Rătăcitorul numit Nikola Tesla era de asemenea 
experimentată, cu potențial pentru distrugere: exemplu fiind așa numitul 
Experiment Philadelphia. 

De aceea, am considerat necesar să intervenim, folosind formele-gând 
proprii în orice mod posibil, prin care Confederația să fie de serviciu 
echilibrării acestor deformări ale informației, care inițial a fost oferită 
pentru a ajuta planeta. 

26.21 I N T E R V I E V A T O R  Atunci presupun că ați dorit să creați un aer de mister cu 
ajutorul fenomenului OZN, iar apoi ați trimis multe mesaje telepatice, care 
au putut fi, fie acceptate, fie respinse, după cerințele Legii lui Unu, astfel 
încât populația să înceapă să se gândească serios la consecințele acțiunilor 
lor. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este parțial corect. Există alte servicii pe care le putem oferi. 
În primul rând, integrarea sufletelor sau spiritelor în eventualitatea folosirii 
dispozițiilor nucleare în spațiu/timpul continuum. Acest serviciu a fost 
făcut deja de către Confederație. 
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26.22 I N T E R V I E V A T O R  Nu înțeleg pe de-a-ntregul ce vrei să spui. Poți da mai 
multe detalii? 

R A  Sunt Ra. Folosirea Energiei Inteligente în armament, pentru 
transformarea materiei în energie, este de așa natură încât tranziția din 
spațiu/timpul celei de a treia densități, în timp/spațiul celei de a treia 
densități (timp/spațiul este ceea ce ai putea numi paradis), este întreruptă 
în multe cazuri. 

Astfel noi ne oferim pe noi înșine ca să continuăm integrarea sufletului sau 
spiritului pe durata tranziției din spațiu/timp în timp/spațiu. 

26.23 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea da un exemplu de la Hiroshima sau Nagasaki 
despre cum se face acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Cei care, în timpul unei explozii nucleare, sunt distruși de 
trauma energiei eliberate și nu de radiație, devin nu doar imposibil de 
înviat, dar, de asemenea, complexul minte/corp/spirit este atât de 
dezintegrat, încât acest model vibratoriu unic nu poate fi reintegrat. Aceasta 
este o pierdere a unei părți a Creatorului de către Creator, și din acest 
motiv, la acel moment ni s-a dat permisia, nu să oprim desfășurarea 
evenimentelor ci, doar, să asigurăm supraviețuirea complexelor 
minte/corp/spirit care au părăsit corpurile fizice. Noi am făcut acest lucru 
pe durata acelor evenimente, de care ai vorbit, fără a pierde vreun spirit sau 
o fracțiune microscopică a Macroscopicei Unități Infinite. 

26.24 I N T E R V I E V A T O R  Poți face te rog instrumentul să tușească și apoi spune cum 
ați reușit să faceți lucrul de care ai vorbit mai înainte? 

R A  [Carla tușește]. Sunt Ra. Acest lucru a fost îndeplinit prin înțelegerea 
noastră despre câmpurile energetice dimensionale. Energia mai înaltă, sau 
mai densă, va controla pe cea mai puțin densă. 

26.25 I N T E R V I E V A T O R  Deci tu spui că, în general, dacă noi vom permite populației 
de pe planeta Pământ să aibă un război nuclear și mulți morți în acel război, 
voi veți putea crea o situație în care acele morți nu vor fi mai traumatice, 
din punct de vedere al intrării în Paradis sau în lumea astrală, decât o 
moarte prin împușcare, sau o moartea de bătrânețe. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este incorect. Moartea va fi mult mai traumatică, însă entitatea 
va rămâne o entitate. 
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26.26 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea da condiția entităților care au fost omorâte la 
Nagasaki și Hiroșima? Care este condiția lor la acest moment? 

R A  Sunt Ra. Cei care au suferit această traumă nu au început încă procesul 
de vindecare. Ei sunt ajutați cât de mult este posibil. 

26.27 I N T E R V I E V A T O R  Când procesul vindecării acestor entități este terminat, vor 
fi ele retrogradate de experiența morții datorate exploziei nucleare, de pe 
linia ascendentă spre a patra densitate? 

R A  Sunt Ra. Asemenea acțiuni, precum distrugerea nucleară, afectează 
întreaga planetă. Nu există diferențe la acest nivel de distrugere, iar planeta 
va trebui vindecată. 

26.28 I N T E R V I E V A T O R  Mă gândeam mai specific la cazul în care o entitate a fost 
în Hiroshima sau Nagasaki la momentul exploziei și ea era pregătită pentru 
recoltare la sfârșitul ciclului, ar crea această moarte prin explozie nucleară o 
asemenea traumă, încât această entitate să nu mai poată fi recoltată la 
sfârșitul ciclului? La aceasta se referea întrebarea precedentă. 

R A  Sunt Ra. Este incorect. Odată ce vindecarea este finalizată, recoltarea va 
continua neafectată. Însă întreaga planetă va trebui să treacă printr-o fază 
de vindecare din cauza acestei acțiuni, datorită distrugerii provocate 
planetei, nefiind făcută distincție între victimă și agresor. 

26.29 I N T E R V I E V A T O R  Poți te rog face instrumentul să tușească? Iar... 

R A  [Carla tușește]. 

26.30 I N T E R V I E V A T O R  Iar apoi poți descrie mecanismul vindecării planetare? 

R A  Sunt Ra. Vindecarea este un proces de acceptare, iertare și, dacă este 
posibil, compensare. Compensarea nefiind disponibilă în timp/spațiu, 
există mulți între pământeni încercând compensarea în perioada încarnării. 

26.31 I N T E R V I E V A T O R  Cum fac acești oameni compensarea în timpul încarnării? 

R A  Sunt Ra. Aceștia direcționează simțăminte de iubire spre planetă, de 
confort și vindecare ale cicatricilor ei, și de redresare a dezechilibrelor 
cauzate de acțiunilor lor asupra planetei. 

26.32 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, pe măsură ce fenomenul OZN a devenit evident 
multora din populație, multe grupuri de oameni au raportat contacte; 
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multe grupuri au raportat comunicare telepatică cu entități OZN, și mulți 
au înregistrat rezultatele a ceea ce ei consideră comunicare telepatică.  

A fost Confederația orientată spre contactarea telepatică a grupurilor 
interesate de fenomenul OZN? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru este corect, deși unii din membrii Confederației s-
au mutat din timp/spațiu în spațiu/timpul vostru folosind proiecții de tipul 
formă-gând, și au ales, din timp în timp, cu permisia Consiliului, să apară 
pe cerul planetei fără a ateriza. 

26.33 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, sunt toate aterizările care au apărut, cu excepția 
celeia în care a fost contactat Eisenhower, aterizări ale Grupului Orion, sau 
a unor grupuri similare? 

R A  Sunt Ra. Cu excepția cazurilor izolate, ale celor fără afiliere acest lucru 
este adevărat. 

26.34 I N T E R V I E V A T O R  Este necesar, în fiecare caz, pentru entitatea care este 
contactată în una din aceste aterizări, să fi chemat Grupul Orion, sau unele 
din aceste entități vin în contact cu Grupul Orion, chiar fără să fi chemat 
acest grup? 

R A  Sunt Ra. Trebuie să înțelegeți gândirea celei de a patra densități 
negative. Este dificil pentru voi. Odată ce ajung în spațiu/timpul 
continuum de a treia densitate, prin așa numitele ferestre, acești cruciați 
pot prăda la discreție, rezultatele fiind în întregime o funcție de polaritatea 
martorului, subiectului sau victimei. 

Acest lucru se întâmplă datorită credinței sincere a celei de a patra densități 
negative, că a se iubi pe sine înseamnă a iubi pe toată lumea. Fiecare alt-
sine care este învățat sau înrobit, are un profesor care predă iubirea de sine. 
Expus unor asemenea învățături, se intenționează aducerea lui la nivel 
recoltabil și recoltarea lui în a patra densitate negativă, sau de către 
complexele minte/corp/spirit care se servesc pe sine.1 

26.35 I N T E R V I E V A T O R  Poți te rog face instrumentul să tușească?  

                                                             
1  La acest punct în versiunea publicată originar, Don a intercalat textul 53.6-17. 

Făcând acest lucru el a sperat să ofere o imagine mai echilibrată a „întâlnirilor 
de aproape”, atât cu OZN-uri pozitive cât și negative.  Don a presupus că cititorii 
își vor forma un punct de vedere distorsionat în sesiunea 26 dacă nu vor avea la 
dispoziție informația din sesiunea 53, care a fost publicată la o dată ulterioară. 
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R A  [Carla tușește]. 

26.36 I N T E R V I E V A T O R  Atunci presupun că toate grupurile OZN care au avut 
contact telepatic cu Confederația au fost ținte de înaltă prioritate pentru 
cruciații Orion, și presupun de asemenea, că un mare procentaj din acestea 
au avut informația poluată.  

Poți spune cam ce procentaj din aceste grupuri au fost poluate semnificativ 
de informația Orion, și dacă vreunul dintre ele a reușit să rămână canal de 
comunicare exclusiv pentru contactul cu Confederația? 

R A  Sunt Ra. Să oferim această informație ar fi o încălcare a Liberului 
Arbitru al anumitor entități aflate încă în viață. Noi putem doar să vă 
rugăm, pe fiecare din acest grup, să înțelegeți relativitatea importanței 
filozofiei și a informației specifice. Nu este specificitatea informației cea 
care atrage influențele negative, ci mai degrabă este importanța ei. 

Acesta este motivul pentru care noi repetăm adesea, când ni se cere 
informație specifică, că aceasta este neimportantă, întocmai cum este 
neimportantă iarba care se vestejește și moare, în timp ce iubirea și lumina 
Unicului Infinitului Creator dăinuie pe infinitele tărâmuri ale creației 
pentru totdeauna, creându-se și recreându-se pe sine la nesfârșit. 

De ce să fim îngrijorați atunci pentru iarba care înverzește, se veștejește și 
moare, după anotimp, doar pentru a crește din nou, datorită infinitei iubiri 
și lumini a Unicului Creator? Acesta este mesajul pe care îl aducem. Doar 
în aparență o entitate înmugurește și moare. În sens mai profund, ființa 
entității nu are sfârșit. 

26.37 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc foarte mult. Poți te rog face instrumentul să 
tușească? 

R A  [Carla tușește]. 

26.38 I N T E R V I E V A T O R  Cum ai spus mai înainte, este o cale dificilă și îngustă. 
Există mute lucruri care distrag. 

Plănuiesc crearea unei introduceri, pentru Legea lui Unu, care să treacă 
prin, și să menționeze punctele importante ale acestor ultimi 75.000 de ani, 
având probabil și câteva întrebări despre viitor. După această introducere a 
Legii lui Unu, aș dori să trec direct la lucrarea de bază, care este cererea unei 
înțelegeri care să poată fi răspândită celor, și doar celor care întrebă, pentru 
a oferi o înțelegere care să le permită accelerarea evoluției proprii. Apreciez 
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foarte mult, și cred că este o mare onoare și privilegiu în această muncă, și 
sper că vom putea realiza această fază următoare. 

Am o întrebare pe care instrumentul m-a rugat să o adresez. Ea spune: 
vorbești de blocaje și transferuri a diverse tipuri de energie pozitive și 
negative, care s-ar putea produce datorită participării în acțiunea 
reproductivă sexuală. Te rog explică aceste blocaje și transferuri energetice 
cu accent pe ceea ce un individ, care caută să fie în acord cu legea lui Unu, 
poate să facă pozitiv în această direcție. Este posibil să răspunzi la această 
întrebare? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru este parțial posibil datorită bazei pe care am pus-
o până acum. În mod normal aceasta este o întrebare mai avansată. Datorită 
specificității întrebării, vom putea doar răspunde mai general.  

Primul transfer energetic este cel de undă roșie. Acesta este un transfer 
întâmplător, care are de-a face doar cu sistemul reproductiv. 

Încercările sexuale de undă portocalie și galbenă creează, în primul rând, 
blocaj dacă doar una dintre entități vibrează la acest nivel, astfel cauzând 
acelei entități să aibă apetit sexual imposibil de satisfăcut. Ceea ce caută 
aceste nivele vibratorii, este activitatea sexuală de undă verde. Există 
posibilitatea de transfer energetic de undă portocalie sau galbenă, acesta 
fiind însă polarizant negativ; o ființă fiind văzută, de cel vibrând la acel 
nivel, ca pe un obiect și nu un alt-sine, cel vibrând la aceste nivele văzându-
se pe sine ca un jefuitor, sau stăpân. 

În a patra undă (unda verde)2 există două posibilități. În primul rând, 
posibilitatea când amândouă entitățile vibrează în această undă, în care caz 
va exista un transfer energetic care va întări mutual ambele entități. Polul 
negativ, sau femeia, atrăgând energie din rădăcinile ființei bărbatului, 
ascendentă prin centrele energetice, astfel revitalizându-se fizic; polul 
pozitiv, sau bărbatul, găsind inspirație în transferul energetic care satisface 
și hrănește partea spirituală a complexului minte/corp/spirit; astfel ambele 
părți fiind polarizare și eliberând excesul a ceea ce fiecare parte are din 
abundență, prin natura Energiei Inteligente. Energia negativă/intuitivă 
există din abundență la femeie, iar cea pozitivă/fizică există din abundență 
la bărbat. Acest transfer energetic este blocat doar dacă una dintre cele două 

                                                             
2  Ra s-a referit la unda a treia – galbenă -  în timpul transmisiei, dar pe durata 

sesiuni 32 a confirmat că de fapt se referea la unda a patra – verde, textul a fost 
corectat în mod corespunzător. 
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entități se teme de posesie, de a fi posedat, de a dori posesie, sau de a dori 
să fie posedat. 

Cealaltă posibilitate a undei verzi este aceea în care doar una dintre entități 
oferă energie de undă verde, acest lucru rezultând într-un blocaj energetic 
pentru entitatea care nu oferă energie de undă verde, astfel mărind 
frustrarea sau apetitul sexual al acesteia; în acest caz entitatea oferind undă 
verde polarizându-se puțin spre serviciul altor-sine. 

Transferul energetic de undă albastră, în timpul actului sexual, este 
întrucâtva rar între pământeni la acest moment, dar este de mare ajutor, 
prin faptul că acesta este implicat în abilitatea entității de se exprima fără 
frică sau rezervare. 

Transferul energetic de undă indigo este extrem de rar între pământeni. 
Aceasta este partea sacramentală a complexului corp, prin care poate fi 
efectuat contactul de undă violet cu Inteligența Infinită. Nu pot apărea 
blocaje la aceste două nivele, datorită faptului că dacă cele două entități nu 
sunt pregătite pentru acest tip de energie, acest lucru nu este vizibil și nu se 
va efectua un transfer sau un blocaj la acest nivel. Este ca și cum 
distribuitorul a fost eliminat dintr-un motor puternic. 

Acest instrument, ca exemplu a acestui tip de activitate, a fost capabil să 
deruteze Grupul Orion pe durata experimentării LSD, cum numiți această 
substanță, datorită faptului că a deschis complet pe celălalt-sine spre a treia 
undă (corectăm instrumentul, care are energie vitală scăzută), spre energia 
de undă verde, și a deschis parțial alt-sinele spre interacțiune de undă 
albastră.3 

Vom întreba dacă aveți nelămuriri scurte înainte de a încheia? 

26.39 I N T E R V I E V A T O R  Dacă poți, te rog, face instrumentul să tușească, voi adresa 
două întrebări scurte? 

R A  [Carla tușește]. 

26.40 I N T E R V I E V A T O R  Instrumentul întreabă: „Cât vor dura efectele adverse cu 
care mă confrunt datorită folosirii LSD-ului?”, iar eu întreb dacă putem 
face ceva pentru confortul instrumentului? 

                                                             
3  Ra se referă la experiența Carlei descrisă în întrebarea 18.3 dar și în alte locuri ale 

acestui text.  
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R A  Sunt Ra. În primul rând, perioada de slăbiciune a complexului corp este 
de aproximativ trei sau patru cicluri lunare, prima ingestie cauzând 
slăbiciune pentru aproximativ un ciclu lunar, în timp ce a doua are un efect 
cumulativ sau „la pătrat”. 

În al doilea rând, instrumentul este bine. Sunteți foarte conștiincioși. 

Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 27 
FEBRUARIE 21,  1981  

27.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

27.1 I N T E R V I E V A T O R  Cu această sesiune mă gândesc să începem cartea a doua a 
Legii lui Unu,1 care se va concentra asupra a ceea ce considerăm ca fiind 
aspectele cele mai importante ale existenței umane. 

Jim însă se simte obligat să adreseze două întrebări, care au fost formulate 
de Paul Shockley, și voi începe cu aceste două întrebări, în caz că vei putea 
răspunde, înainte de a trece la întrebările noastre. Prima întrebare este: Paul 
Shockley face „channeling” în prezent pentru sursa lui Edgar Cayce, și a 
primit informația că a participat la proiectarea și construcția piramidelor 
egiptene. Ai putea explica care a fost rolul său în această activitate? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru s-a întâmplat în spațiu/timpul continuum 
pământean în două perioade și două vieți diferite. Prima a fost de natură 
fizică în care a lucrat cu entitățile Confederației în ceea ce era Atlantida, 
această activitate întâmplându-se cu aproximativ 13.000 de ani în urmă. 
Această memorie este integrată în inconștientul complexului 
minte/corp/spirit a acestei entități, datorită dorinței ei extreme de a își 
reaminti serviciul vindecării și polarizarea posibilă cu mecanismele 
cristalelor și încărcarea vindecătorului. 

A doua experiență a fost 1.000 de ani mai târziu, pe durata acestei 
experiențe entitatea a pregătit, în parte, conștiința oamenilor în ceea ce era 
Egipt, astfel încât aceștia să fie capabili să ofere chemarea care ne-a permis 
nouă, celor din complexul de memorie socială Ra, să aterizăm între 
pământeni. Pe durata acestei vieți, această entitate a fost preot și învățător, 
reușind să își reamintească în formă destul de corectă învățăturile/lecțiile 
experiențelor piramidale Atlante. Ca urmare, această entitate a devenit 
creator al gândirii arhetipice a Legii lui Unu, cu o predispoziție spre 
vindecare, ajutându-ne pe cei din Ra să aducem la un timp ulterior aceste 
concepte în manifestare fizică. 

                                                             
1  Don vorbește de prima ediție a acestui material, alcătuită din cinci volume. 
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27.2 I N T E R V I E V A T O R  A doua întrebare este: Paul a primit de asemenea 
informație care menționează că au existat alte ființe ajutând la construirea 
piramidelor. Ființe care nu erau materializate complet în a treia densitate. 
Ele erau materializate de la brâu în sus, dar nu erau materializate de la brâu 
în jos. Au existat asemenea entități pe durata construirii piramidelor și cine 
erau ele?  

R A  Sunt Ra. Imaginează-ți Inteligența Infinită existând vie și fiind 
transformată în Energie Inteligentă de gândirea celor care ajută piatra vie 
să capete o formă nouă de existență. Eliberarea și folosirea Inteligenței 
Infinite, pentru o scurtă perioadă, o face pe aceasta să absoarbă toate 
dimensiunile consecutive interconectate, astfel provocând materializarea de 
scurtă durată a celor care imprimă gândirea lor pietrei. Aceste ființe, prin 
urmare, încep să se materializeze, dar nu rămân vizibile pentru un timp 
îndelungat. Aceste ființe sunt forme-gând, sau manifestări vizibile în a treia 
densitate a complexului nostru de memorie socială, în timp ce Inteligența 
noastră Infinită era în contact cu Inteligența Infinită a pietrei. 

27.3 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc foarte mult. Voi continua acum cu cea de a 
doua carte a Legii lui Unu2. Această misiune va fi, bănuiesc, mult mai 
dificilă decât în cazul primei cărți. Dorim să ne concentrăm pe lucruri care 
sunt fundamentale și, în calitatea mea de interogator, îmi va fi dificil în 
unele momente. 

Când voi avea asemenea dificultăți, voi apela la întrebări intermediare, 
ajutătoare, doar pentru că nu voi fi capabil să formulez din prima încercare 
ceea ce intenționez să întreb, și aș dori să fiu scuzat pentru aceste divagații. 
Voi încerca, cât de bine mă pricep, să rămân concentrat pe subiect și să 
elimin lucrurile fără importanță din carte, dacă se întâmplă să apară pe 
parcursul sesiunii3. 

Afirmația pe care o voi face pentru început este: În această densitate avem 
tendința de a ne concentra mintea pe unele situații sau activități efemere, 
fără a da atenție valorii sau utilității lor ca facilitator al înțelegerii esenței, 
adevărate și nedistorsionate, a creației din care facem parte.  

Voi încerca, pornind de la începutul creației, să stabilesc un punct de 
referință al omului ca individ în cadrul creației și, astfel, să ajung la un 

                                                             
2  Don vorbește de prima ediție a acestui material, alcătuită din cinci volume. 
3  Tot materialul eliminat în prima ediție este reintegrat în această ediție. 
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punct de vedere mai informat a ceea ce considerăm realitate. Sper ca acest 
pas să permită o participare mai efectivă din partea noastră la înțelegerea 
procesului evoluției.  

Aș dori să încep cu definirea cuvintelor cheie, care este posibil să nu fie 
înțelese în întregime în context. Din moment ce primele cuvinte cheie sunt 
„Inteligența Infinită”, aș dori să definești fiecare cuvânt individual și, de 
asemenea, să definești înțelesul combinației celor două cuvinte ca un singur 
concept. 

R A  Sunt Ra. Vibrația complexului tău mental indică o întrebare. Dar 
vibrația complexului tău vocal indică o preferință. Te rog reformulează. 

27.4 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea defini cuvântul „inteligență”, în contextul 
noțiunii de „Inteligență Infinită”? 

R A  Sunt Ra. Vom adresa întregul spectru al acestei întrebări, înainte de a 
defini ceea ce ai cerut. Limbajul vostru, folosind complexe vibratorii 
sonore, numite cuvinte, este în cel mai fericit caz o aproximare, dacă putem 
spune așa, a înțelegerii naturii gândului conștient. Percepțiile nu sunt 
totuna cu cuvintele, și încercarea de a le defini va fi în consecință frustrantă 
pentru voi, cu toate acestea noi ajutăm cu plăcere, în limitele permise de 
vocabularul disponibil. 

A defini inteligența separat de infinitate este dificil, pentru că cele două 
cuvinte reprezintă un concept împreună. Este ca și cum ai încerca să separi 
cuvântul „credință” în două părți și apoi să definești înțelesul fiecărei părți 
separat. Oricum, vom încerca să ajutăm cât putem. 

27.5 I N T E R V I E V A T O R  În cazul acesta, nu este necesar să separi cuvintele. Definiția 
„Inteligenței Infinite” este suficientă. Ai putea-o defini te rog? 

R A  Sunt Ra. Această definiție este mult mai simplă și mai puțin confuză. 
Există Unitate. Iar această Unitate Infinită este tot ce există.  Această 
Unitate are atât aspect potențial, cât și aspect cinetic. Aspectul potențial al 
Unității Infinite este Inteligența Infinită. Folosind acest potențial se 
generează lucru mecanic. Acest lucru mecanic a fost numit „Energie 
Inteligentă”.  

Natura acestui lucru mecanic numit „Energie Inteligentă” este dependentă 
de Liberul Arbitru, și provine din potențialul Unității Infinite, adică din 
„Inteligența Infinită”. 
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27.6 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să insist puțin asupra conceptului de lucru mecanic. 
În fizica Newtoniană conceptul de lucru mecanic este un produs al forței 
și distanței. Bănuiesc că acest lucru mecanic de care vorbești este un termen 
mai larg, care posibil include și lucrul mecanic al conștiinței. Am dreptate? 

R A  Sunt Ra. Termenul „Lucru Mecanic”, în sensul folosit de noi, este 
aplicat la nivel universal. V-ați putea imagina Inteligența Infinită, bătând 
ca o inimă gigantică, începând cu soarele central, într-un ritm de neoprit, 
ca o explozie de ființă fără polaritate, fără limită. Vasta și tăcuta Totalitate 
bătând la început spre exterior... spre exterior, apoi oscilând, când spre 
exterior, când spre interior, până când centrul de focalizare este finalizat. 
La un moment dat, inteligența, sau conștiința centrelor de focalizare, 
ajunge la o stare, la care, natura spirituală a masei lor le chemă spre 
interior... spre interior, până ce totul se coagulează în realitatea aceasta care 
vă înconjoară. Acesta este ritmul realității cum o numiți. 

27.7 I N T E R V I E V A T O R  Atunci cred că am extras un punct important de aici, care 
este faptul că în Inteligența Infinită avem lucru mecanic fără polaritate, sau 
cu alte cuvinte, Inteligența Infinită nu are diferență de potențial. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Nu există diferență potențială ori cinetică în „Unitatea 
Infinită”. Ritmurile de bază ale Inteligenței Infinite sunt fără distorsiuni de 
nici un fel. Ritmurile sunt învelite în mister, pentru că ele sunt cele ce sunt. 
Totuși, din această imaculată Unitate Infinită apare potențialul legat de 
Energia Inteligentă.  

Din acest punct de vedere, termenul „Unitate Infinită” poate apărea cumva 
cu două înțelesuri: Primul, ca Unitate Infinită nedistorsionată, fără 
proprietate potențială sau cinetică, al doilea, care este numit și „Inteligență 
Infinită”, din lipsă de alt termen mai potrivit, este de potențial vast accesibil 
centrelor de focalizare energetică.4. 

27.8 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg că primul principiu al Inteligenței Infinite este 
manifestarea Liberului Arbitru. Poți defini această noțiune?  

                                                             
4  Acest paragraf a fost editat pentru a fi clarificat îl felul in care, se presupune că, 

a fost intenționat de Ra.  Versiunea originară spune: „Un alt înțeles, pe care îl 
dăm, acestui termen, deoarece nu avem un termen mai bun, este acela de 
potențial vast exploatat de foci sau puncte de focalizare a energiei pe care o 
numim Energie Inteligentă.  
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R A  Sunt Ra. Prin acest principiu al Legii lui Unu se consideră că Unicul 
Infinitul Creator se cunoaște pe sine însuși. 

27.9 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, este corect să presupun că Unicul Infinitul Creator 
permite conceptul de libertate totală de alegere, în scopul acestei cunoașteri 
de sine? Este adevărat?  

R A  Sunt Ra. Este destul de corect. 

27.10 I N T E R V I E V A T O R  Atunci pentru că acesta este primul principiu al Legii lui 
Unu, care bănuiesc că este legea Inteligenței Infinite, toate celelalte 
principii care formează întreaga experiență izvorăsc din ea. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Această afirmație este atât corectă, cât și incorectă. În existența 
iluzorie, în care vă aflați voi oamenii, toate experiențele izvorăsc din Legea 
Liberului Arbitru, sau Calea Confuziei. Dar pe de altă parte, poate fi înțeles 
că experiențele sunt de fapt manifestarea Liberului Arbitru. 

27.11 I N T E R V I E V A T O R  Va trebui să mă gândesc la acest lucru și să formulez 
întrebări suplimentare în sesiunea următoare. În continuare o să mă refer 
la ceea ce ai spus că este principul al doilea, numit și manifestarea Iubirii. 
Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

27.12 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să definești „Iubirea”, în sensul de manifestarea a 
celui de al doilea principiu. 

R A  Sunt Ra. Acest principiu trebuie definit considerând Inteligența 
Infinită, cu înțelesul ei de Unitatea Infinită sau Unicul Creator, la care se 
adaogă Liberul Arbitru. Termenul „Iubire” ar putea fi înțeles că este 
focalizarea, metoda de exprimare, tipul de energie de ordin extrem de înalt, 
care, după anumite reguli predeterminate, generează Energia Inteligentă 
din potențialul Inteligenței Infinite.  

Această Energie Inteligentă poate fi greșit înțeleasă de unii oameni ca 
„entitate”, și nu ca „acțiune a entității”. Iar principiul acestui puternic 
centru de focalizare energetic poate fi venerat, în mod greșit, ca Unic 
Creator, în locul Inteligenței Infinite din care izvorăște toată Iubirea, și care 
este adevăratul Creator. 

27.13 I N T E R V I E V A T O R  Există un aspect al iubirii care s-ar putea defini ca vibrație?  
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R A  Sunt Ra. Din nou avem dificultăți din punct de vedere semantic. 
Vibrația, sau densitatea „Iubirii și a Înțelegerii”, nu are același înțeles cu al 
doilea principiu al Inteligenței Infinite, numit de asemenea „Iubire”. 
Manifestarea „Iubire” este marele autor și co-Creator principal al 
multiplelor creații datorate Inteligenței Infinite, în timp ce vibrația „Iubire” 
este densitatea în care cei care au învățat să iubească fără să deformeze 
această noțiune, caută căile de lumină și înțelepciune. Această natură 
vibratorie a iubirii recapitulează, în ordine inversă, creația în unitatea ei, 
revelând ritmul marii bătăi a inimii, dacă dorești să folosești din nou această 
analogie. 

27.14 I N T E R V I E V A T O R  Voi face o afirmație, pe care o bazez pe fizica lui Dewey 
Larson, care s-ar putea să fie sau să nu fie apropiată de ceea ce încercăm să 
definim aici. 

Larson spune că totul este mișcare, pe care o putem considera vibrație, și că 
vibrația este pură și nu are natură fizică în nici un fel, formă sau densitate; 
iar primul produs al acelei vibrații este ceea ce numim foton, sau particula 
de lumină.  

Încerc să fac o analogie între această soluție fizică și conceptul de Iubire și 
Lumină. Este această afirmație apropiată de conceptul de Iubire care 
creează Lumina?  

R A  Sunt Ra. Este corect. 

27.15 I N T E R V I E V A T O R  Atunci o să extind puțin acest concept. Avem infinita 
vibrație a iubirii, care poate apărea bănuiesc la frecvențe variate. Presupun 
că apare la o frecvență de bază. Are sens această idee? 

R A  Sunt Ra. Fiecare Iubire, așa cum denumim entitățile motoare primare, 
vine dintr-o frecvență care este Unitatea Infinită. Ar fi de preferat să 
comparăm Iubirea, în acest caz, cu o forță și nu cu o vibrație, această forță 
fiind infinită, calitățile finite ale forței rezultând din natura primară a 
entității motoare. 

27.16 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, această vibrație care este, din lipsă de alt termen 
mai potrivit, mișcare pură sau Iubire pură, nu este încă condensată pentru 
formarea vreunui tip de densitate a iluziei existențiale. Această Iubire 
creează apoi, vibrând, particula numită foton, care este particula de bază a 
Luminii. Această particulă, vibrând și rotindu-se la rândul ei, se 
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condensează mai departe în alte particule ale densităților pe care le 
percepem. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

27.17 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, această Lumină care formează densitățile, are ceea 
ce numim culoare. Această culoare este împărțită în șapte categorii. Poți 
clarifica dacă acesta este motivul pentru existența categoriilor de culoare? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii acesteia, 
deoarece acest instrument are nivelul de energie vitală scăzut. Voi răspunde 
pe scurt și puteți pune alte întrebări clarificatoare pe această temă în 
sesiunile viitoare.  

Natura modelelor vibratorii ale universului este dependentă de felul în care 
este configurată materia originară sau Lumina, de către Iubire. Iubirea 
folosește propria Energie Inteligentă pentru crearea modelor de iluzie sau 
densități, cu scopul satisfacerii estimării inteligente a metodei de cunoaștere 
a propriului sine. Prin urmare, culorile, cum le numiți, sunt drepte, sau 
înguste, sau necesare atât cât se poate exprima, având în vedere voința 
Iubirii.  

Avem informații mai detaliate, pe care suntem bucuroși să le împărtășim în 
viitor, răspunzând întrebărilor voastre. 

27.18 I N T E R V I E V A T O R  Singurul lucru care doresc să îl știu este dacă putem face 
ceva pentru a mări confortul instrumentului, pentru a o ajuta în timpul 
acestui contact? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul simte puțin disconfort. Poate o configurație mai 
simplă a corpului ar fi benefică, considerând îmbunătățirea complexului 
fizic al instrumentului.  

Sunt Ra. Sunteți conștiincios în eforturile voastre. Suntem cu voi. Vă lăsăm 
pentru acum în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 28 
FEBRUARIE 22,  1981  

28.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

28.1 I N T E R V I E V A T O R  În sesiunea de azi s-ar putea să mă întorc puțin în urmă, 
deoarece cred că suntem la cea mai importantă parte a ceea ce încercăm să 
clarificăm, în legătură cu afirmația că totul este Unitate, și că totul izvorăște 
dintr-o unică Inteligență Infinită. Este dificil, și de aceea te rog să ai răbdare 
cu greșelile în ce privește formularea întrebărilor.  

Conceptul pe care îl dezvolt în acest moment, folosind ceea ce mi-ai descris 
și ceva din materialul elaborat de Dewey Larson, este că Inteligența Infinită 
se extinde spre exterior din fiecare punct al ei. Se extinde spre exterior 
uniform, ca suprafața unei bule sau balon. Se extinde spre exterior cu ceea 
ce se numește viteza unitară, sau viteza luminii. Aceasta este ideea lui Larson 
referitoare la ceea ce el numește spațiu/timp. Este acest concept corect?  

R A  Sunt Ra. Acest concept este incorect, așa cum este orice alt concept 
referitor la unica Inteligență Infinită. Acest concept este corect în contextul 
unui anumit Logos (Logos care poate fi numit de asemenea Iubire, centru 
de focalizare sau co-Creator), care și-a ales legile naturale și modalitățile 
pentru exprimarea lor matematică.  

Inteligența Infinită, unică, nediferențiată, nepolarizată, completă și 
întreagă este macrocosmul ființei învăluite în mister. Noi suntem mesagerii 
Legii lui Unu. Unitatea Infinită, la acest nivel suprem de înțelegere, nu 
poate fi definită de nici un sistem fizic, dar devine Inteligența Infinită 
activată sau potențată, datorită catalizatorului Liberului Arbitru. Poate 
acest lucru este greu de acceptat. Totuși, înțelegerea noastră, pe care v-o 
împărtășim, începe și se termină în mister. 

28.2 I N T E R V I E V A T O R  Ieri am ajuns la punctul unde discutam despre culorile 
luminii. Ai spus: „Natura modelelor vibratorii ale universului vostru este 
dependentă de felul în care este configurată materia originară, sau Lumina, 
de către Iubire. Iubirea folosește propria Energie Inteligentă, pentru crearea 
anumitor modele de iluzie sau densități, cu scopul satisfacerii estimării 
inteligente a metodei de cunoaștere a propriului sine.” 
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După aceea ai spus că mai este informație pe care vrei să o împărtășești, dar 
nu am mai avut timp. Poți vorbi despre acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Pentru a discuta acest subiect, trebuie să ne întoarcem la 
metodele de înțelegere a ceea ce numim „Unitate”. Dewey definește 
Unitatea corect folosind cel de al doilea înțeles al Inteligenței Infinite. Al 
doilea înțeles al Inteligenței Infinite este proprietatea de potențial a acesteia, 
care sub impulsul catalizatorului, formează aspectul cinetic.  

Informația oferită de Dewey este progresia naturală a observării acestui 
aspect cinetic, care este de fapt mediul vostru înconjurător sau realitatea 
voastră fizică. Fiecare culoare sau undă ar trebui înțeleasă ca fiind o foarte 
specifică și clară porțiune a Energiei Inteligente generate de Inteligența 
Infinită, fiecare undă fiind în prealabil verificată din alte puncte de vedere. 

Această informație s-ar putea să ajute în cazul de față. Vorbim acum fără a 
fi specifici, pentru a reuși să aprofundați conceptualizarea naturii a ceea ce 
există. Universul în care trăiți este recapitularea fiecărei părți a Inteligenței 
Infinite. De aceea veți întâlni aceleași modele repetate în partea fizică și cea 
metafizică; undele sau părțile de lumină fiind, cum bănuiați, acele zone din 
ceea ce numim iluzia fizică care se rotesc, vibrează, sau sunt de natură care 
poate fi interpretată sau organizată în manieră rotativă în spațiu/timp, așa 
precum postulează Dewey. Unele elemente chimice au culorile diverse ale 
undelor în manifestare fizică vizibilă ochiului, acest fapt fiind aparent în 
natura mineralelor cristalizate pe care le numiți prețioase, rubinul fiind de 
exemplu roșu și așa mai departe. 

28.3 I N T E R V I E V A T O R  Lumina aceasta a apărut ca o consecință a vibrației, care 
este o consecință a Iubirii. Este această afirmație corectă? 

R A  Sunt Ra. Afirmația este corectă. 

28.4 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, această Lumină se poate condensa devenind 
materia, pe care o cunoaștem în densitatea noastră, în toate elementele 
chimice, deoarece rotația vibrației este cuantificată la diferite intervale de 
viteza unghiulară. 

R A  Sunt Ra. Afirmația este destul de corectă. 

28.5 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Mă întreb care este catalizatorul sau 
activatorul rotației? Ce cauzează această rotație care condensează lumina în 
elemente chimice? 
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R A  Sunt Ra. Este necesar să înțelegem funcția de inițiator a centrului de 
focalizare numit Iubire. Această energie este de natură organizatoare. 
Organizează într-o formă cumulativă, de la mai mare la mai mic, în așa fel 
încât atunci când universul, datorat ei, este finalizat, maniera de dezvoltare 
a fiecărui detaliu este inseparabilă de Lumina vie, și de aceea, se dezvoltă 
după reguli prestabilite; universul vostru fiind studiat experimental de 
oameni de știință, este înțeles or imaginat, cu mai multă acuratețe, datorită 
înțelegerii și imaginației celui numit Dewey. 

28.6 I N T E R V I E V A T O R  Când intră în joc individualizarea, sau porțiunea 
individualizată de conștiință? Cum apare această individualizare, și la ce 
punct conștiința individualizată preia controlul asupra transformării 
luminii fundamentale? 

R A  Sunt Ra. Se pare că ai grijă să rămâi în zona creației. Trebuie să te 
derutez și mai mult spunând că procesul prin care Liberul Arbitru 
acționează asupra Inteligenței Infinite pentru apariția Energiei Inteligente, 
se petrece în afara spațiu/timpului, de care ești atât de conștient în 
experiența continuă. 

Experiența, sau existența spațiu/timpului, apare după ce procesul de 
individualizare a Logosului sau Iubirii a fost completat și universul fizic s-
a coagulat, sau a început să se contracte spre interior, încă mișcându-se către 
exterior, în așa fel încât corpurile stelare, la rândul lor, au creat haos 
atemporal, coagulându-l în ceea ce numiți planete. Aceste vârtejuri de 
Energie Inteligentă numite planete petrec o mare parte din ceea ce numim 
prima densitate într-o stare atemporală, deoarece crearea spațiu/timpului 
este una din învățăturile/lecțiile apărute cândva pe durata primei densități 
de existență.   

De aceea avem dificultăți în a răspunde la întrebări legate de relația 
timpului și spațiului cu creația originală, care nu face parte din spațiu/timp 
așa cum îl știți. 

28.7 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poate o unitate de conștiință, o unitate 
individualizată de conștiință, să creeze o unitate de creație? Voi da un 
exemplu. 

O conștiința individualizată creează o galaxie cu milioane de stele în ea. 
Este posibil? 
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R A  Sunt Ra. Acest lucru este posibil. Posibilitățile sunt infinite. De acea un 
Logos poate crea un sistem solar, sau un miliard de sisteme solare. De aici 
apare confuzia în termenul de galaxie, pentru că există multe entități Logos 
sau creații diferite, iar noi le numim pe toate folosind cuvântul  galaxie. 

28.8 I N T E R V I E V A T O R  Să luăm de exemplu planeta pe care ne aflăm, cât din 
creația conținută de planetă a fost creată de Logos? 

R A  Sunt Ra. Acest Logos planetar este puternic și a creat aproximativ 250 
miliarde de sisteme solare. Legile fizice sunt aceleași în întreaga creație 
aparținând acestui Logos. 

28.9 I N T E R V I E V A T O R  Deci tu spui că acest sistem stelar lenticular numit galaxie, 
în care ne aflăm împreună cu 250 miliarde de alte stele, a fost creat de 
același Logos. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

28.10 I N T E R V I E V A T O R  Din moment ce sunt multe porțiuni de conștiință 
individualizate în această galaxie spirală, înseamnă că Logosul original s-a 
divizat la rându-i mai departe pentru a crea aceste conștiințe. Este adevărat?  

R A  Sunt Ra. Ești perceptiv. Este adevărat deși pare un paradox. 

28.11 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica de ce pare paradox? 

R A  Sunt Ra. S-ar putea înțelege că dacă un Logos creează Energia 
Inteligentă pentru un sistem atât de vast, nu ar fi necesar or posibil să se 
individualizeze din el alți sub-Logos. Totuși, în limite, este exact ceea ce se 
întâmplă, și este remarcabil că ai intuit acest lucru. 

28.12 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți te rog face instrumentul să tușească? 

R A  [Carla tușește]. 

28.13 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Voi numi galaxia spirală în care ne aflăm 
galaxie majoră, pentru a nu încurca termenii. Este adevărat că o conștiință 
în formă individualizată, care este implicată în crearea unei galaxii majore, 
începe și trece prin toate densitățile unu-doi-trei-patru-cinci-șase-șapte 
până la opt, sau sunt unele care încep mai sus, în așa fel încât mereu vor 
exista variații de conștiință inteligentă în galaxie? 

R A  Sunt Ra. Opinia din urmă este mai aproape de a fi corectă. Totul începe 
cu forța infinită. Liberul Arbitru acționează ca și catalizator. Ființe încep să 
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formeze universuri. Conștiințe încep apoi să aibă potențial pentru a 
experimenta. Potențialele de a experimenta sunt create ca parte a Energiei 
Inteligente, și sunt definitivate înainte ca experiența să înceapă. 

Totuși, datorită Liberului Arbitru care acționează nelimitat asupra creației, 
mereu există o variație uriașă în răspunsul inițial la potențialul Inteligenței 
Infinite. De aceea aproape imediat fundația de natură ierarhică a existenței 
începe să se manifeste, în sensul că anumite porțiuni ale conștiinței învață 
prin experimente în manieră mai eficientă. 

28.14 I N T E R V I E V A T O R  Există vreun motiv pentru care anumite porțiuni învață în 
manieră mai eficientă? 

R A  Sunt Ra. Există vreun motiv pentru care unii învață mai repede decât 
alții? 

Gândește-te la funcția voinței... să zicem atracția spre linia de Lumină vie, 
mișcându-se în spirală ascendentă. 

28.15 I N T E R V I E V A T O R  Bănuiesc că cele opt densități au fost create odată cu galaxia 
majoră. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este corect în mare. Este important de înțeles că a opta 
densitate a acestei octave funcționează de asemenea ca prima densitate a 
octavei următoare. 

28.16 I N T E R V I E V A T O R  Deci există un infinit număr de octave de opt densități 
fiecare? 

R A  Sunt Ra. Trebuie clarificat că noi suntem umilii mesageri ai Legii lui 
Unu. Putem împărtăși experiențele și înțelegerea noastră, care are însă 
limitele ei. De aceea nu putem vorbi cu totală încredere despre creație. Știm 
doar că aceste creații sunt infinite. Bănuim că sunt un număr infinit de 
octave.  

Totuși am fost învățați de profesorii noștri că există un voal de mister în 
jurul creației, în care toată conștiința se condensează periodic și apoi 
reîncepe. De aceea noi doar putem presupune că șirul este infinit, se repetă 
ciclic și este învăluit în mister. 

28.17 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți te rog face din nou instrumentul să 
tușească? 

R A  [Carla tușește]. 
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28.18 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Când galaxia majoră este creată de către 
Logos, este creată cu polarizare electrică și un efect gravitațional, care 
probabil nu este polaritate. Există polarizare electrică la momentul creației? 

R A  Sunt Ra. Accept afirmația ca fiind corectă, cu clarificarea că termenul 
polarizare electrică trebuie înțeles nu numai în sensul propus de Larson, ci 
și în sens metafizic. 

28.19 I N T E R V I E V A T O R  Vrei să spui că avem nu numai o polarizare de încărcătură 
electrică, dar și o polarizare în conștiință la acel moment? 

R A  Sunt Ra. Totul este disponibil ca potențial de la începutul 
spațiu/timpului; imediat după aceea funcția de conștiință complexă începe 
să folosească elementele fizice pentru a acumula experiență și pentru a se 
polariza la nivel metafizic. Potențialul sau mediul pentru experiență nu este 
creat de cel care experimentează ci de Energia Inteligentă.  

Aceasta este ultima întrebare importantă a acestei sesiuni, din cauză că 
dorim să protejăm instrumentul care încet își recâștigă energia fizică. Aveți 
una sau două întrebări scurte înainte de a încheia sesiunea? 

28.20 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că procesul creației, după crearea galaxiei majore, 
este continuat de individualizarea conștiinței Logosului în porțiuni mai 
mici, în așa fel încât să existe multe porțiuni ale conștiinței individualizate 
creând mai departe elemente în vederea experimentării în toată galaxia. Este 
corect?  

R A  Sunt Ra. Este corect, în limitele instrucțiunilor Logosului, sub-
Logosurile găsesc metode pentru diversificarea experiențelor, fără 
eliminarea sau adăugarea la instrucțiunile inițiale. 

28.21 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Din moment ce nu mai este timp voi întreba 
doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului pe durata 
comunicării? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este reglat corespunzător. Sunteți foarte 
conștiincioși.  

Sunt Ra. Vă lăsăm, pentru acum, în iubirea și lumina Unicului Infinitului 
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. 
Adonai. 



 

SESIUNEA 29 
FEBRUARIE 23,  1981  

29.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem 
comunicarea. 

29.1 I N T E R V I E V A T O R  Este soarele nostru (acest sistem planetar) un sub-Logos, 
sau o manifestare a unui sub-Logos? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

29.2 I N T E R V I E V A T O R  Atunci bănuiesc că acest sub-Logos a creat sistemul nostru 
planetar în toate densitățile lui. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect. Sub-Logosul soarelui vostru a definit doar 
câteva componente pentru experimentat în cadrul modelelor Energiei 
Inteligente puse în mișcare de către Logosul care a creat și predefinit de fapt 
condițiile de bază și frecvențele vibratorii în cadrul galaxiei în care vă aflați. 

29.3 I N T E R V I E V A T O R  Atunci se manifestă sub-Logosul soarelui nostru doar în 
anumite părți ale galaxiei, sau se manifestă în toate stelele din galaxie? 

R A  Sunt Ra. Te rog reformulează întrebarea. 

29.4 I N T E R V I E V A T O R  Ce vreau să spun este că în galaxie sunt 250 de miliarde de 
stele asemănătoare soarelui nostru. Sunt stele acestea parte din același sub-
Logos? 

R A  Sunt Ra. Toate sunt parte din același Logos. Sistemul vostru solar este 
o manifestare care diferă puțin datorită contribuției aduse de sub-Logosului 
local. 

29.5 I N T E R V I E V A T O R  Ca să fiu sigur că înțeleg: este soarele nostru un sub-Logos 
al Logosului galaxiei? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

29.6 I N T E R V I E V A T O R  Există sub-sub-Logosuri care se găsesc în sistemul planetar, 
care sunt parte din sub-Logosul soarelui nostru? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

29.7 I N T E R V I E V A T O R  Poți da un exemplu de ceea ce numești sub-sub-Logos?  
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R A  Sunt Ra. Un exemplu este complexul minte/corp/spirit care ești tu. 

29.8 I N T E R V I E V A T O R  Atunci fiecare entitate care există este un sub-sub-Logos. 
Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect până la limita celei mai mici observații posibile 
pentru întreaga creație care există. 

29.9 I N T E R V I E V A T O R  Atunci planeta pe care ne aflăm este o formă de sub-sub-
Logos. Este corect? 

R A  Sunt Ra. O entitate planetară este numită Logos doar când lucrează în 
armonie cu entitățile sau complexele minte/corp locuind pe suprafața ei, 
sau sub acțiunea câmpului ei electromagnetic. 

29.10 I N T E R V I E V A T O R  Au sub-Logosurile așa cum este soarele nostru, polaritate 
metafizică pozitivă sau negativă? 

R A  Sunt Ra. Nu în sensul în care este folosit termenul pentru complexele 
minte/corp/spirit. Entitățile de nivel planetar au puterea Inteligenței 
Infinite, care folosește Liberul Arbitru pe durata existenței lor. Polaritatea 
lor nu este precum o înțelegi. Planeta preia distorsiuni datorate complexelor 
gând ale entităților și se polarizează, doar când începe să interacționeze 
armonios cu complexele minte/corp și mai ales cu complexele 
minte/corp/spirit de pe suprafața ei. În concluzie, creația Infinitului 
Creator nu are polaritatea metafizică de care vorbești. 

29.11 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ieri ai spus că planetele în prima densitate 
sunt, la început, în stare atemporală. Poți explica cum începe efectul numit 
timp? 

R A  Sunt Ra. Mai înainte am explicat starea de existență a fiecărui Logos. 
Procesul prin care spațiu/timpul devine continuum, se bazează pe definirea 
detaliată a unui set de frecvențe vibratorii, densități și potențiale. Când 
acest proiect este închegat în gândul complexelor de Iubire, se declanșează 
manifestările fizice, prima manifestare fiind conștiința, sau conștientizarea. 

La momentul în care închegarea începe să existe, adică punctul din care 
izvorăște începutul este stabilit, spațiu/timpul începe să deruleze ghemul 
existenței. 

29.12 I N T E R V I E V A T O R  Bănuiesc că Iubirea creează vibrația în spațiu/timp pentru 
a crea fotonul. Este corect? 
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R A  Sunt Ra. Este în esență corect. 

29.13 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, prin continua aplicare a iubirii, bănuiesc că 
procesul este condus de sub-Logos sau sub-sub-Logos, se creează rotația 
acestor vibrații, care se măsoară în unități discrete de viteză unghiulară. Din 
acestea se creează elementele chimice din iluzia noastră fizică, și presupun, 
elementele în partea nefizică, sau alte densități ale iluziei. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Logosul creează toate densitățile. Întrebarea este neclară. 
Oricum, trebuie să confirmăm că Logosul creează densitățile spațiu/timp și 
densitățile însoțitoare timp/spațiu. 

29.14 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că rotațiile vibrațiilor cuantificate incremental 
formează materialul densităților. Este corect?  

R A  Sunt Ra. Este în esență corect. 

29.15 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, din cauza acestor rotații, există o mișcare spre 
interior a acestor particule, care este opusă progresiei spațiu/timp în forma 
pe care o înțeleg, și această progresie spre interior este simțită de noi ca 
gravitație. Este corect?  

R A  Sunt Ra. Nu este corect. 

29.16 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica cum apare gravitația? 

R A  Sunt Ra. Ceea ce numești gravitație poate fi înțeleasă ca forța de atracție 
pe care Lumina/Iubirea interioară o exercită asupra realității, sau mai bine 
spus asupra realității căutând linia luminii vii care urcă în spirală spre 
Creator. Este o manifestare de natură spirituală, sau o condiție a existenței. 

29.17 I N T E R V I E V A T O R  Gravitația pe care o cunoaștem pe Lună este mai mică decât 
pe Pământ. Există un principiu metafizic care explică acest fapt? 

R A  Sunt Ra. Metafizicul și fizicul sunt de neseparat. De aceea, prin ce am 
explicat mai înainte legat de acest fenomen, se poate calcula forța 
gravitațională a diferite obiecte bazat pe aspecte fizice, cum ar fi ceea ce 
numim masă. Totuși, am considerat necesar să indicăm natura metafizică, 
la fel de importantă, care este asociată gravitației. 

29.18 I N T E R V I E V A T O R  Câteodată îmi este dificil să găsesc întrebarea potrivită 
pentru a afla ceea ce mă interesează. Încerc să găsesc principiile metafizice 
care stau la baza iluziei. 
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Poți da un exemplu de mărime a gravitației, în a treia densitate, la suprafața 
plantei Venus? A fost gravitația mai mare, sau mai mică decât cea a 
pământului? 

R A  Sunt Ra. Gravitația, sau ceea ce noi numim forța de atracție către 
Creator, este mai mare spiritual pe planata Venus, datorita faptului că 
populația de acolo a avut mai mult succes în căutarea Creatorului.  

Acest punct devine important doar atunci când toată creația, în infinitatea 
ei, a atins o masă spirituală gravitațională suficientă, încât toată creația 
infinită este, în întregime, închegată. Lumina a găsit sursa, în acest fel 
sfârșind creația și începând o creație nouă, întocmai ca o gaură neagră, cu 
condițiile de masă infinită la punctul infinitezimal zero, de unde lumina nu 
mai este vizibilă, după ce a fost absorbită. 

29.19 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că gaura neagră este punctul în care materialul 
din spațiu a reușit să se unească cu unitatea sau Creatorul. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Găurile negre din a treia densitate sunt 
manifestarea fizică complexă corespunzând acestei stări spirituale, ori 
metafizice de unire cu Creatorul. 

29.20 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Atunci, când planeta va fi în a patra densitate, 
va fi gravitația mai mare? 

R A  Sunt Ra. Va fi o mai mare gravitație spirituală, cauzând o iluzie mai 
intensă. 

29.21 I N T E R V I E V A T O R  Această iluzie mai intensă bănuiesc că va mări accelerația 
gravitațională peste valoarea care există acum. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Pământenii nu au instrumente capabile să măsoare gravitația 
spirituală, ei doar pot observa câteva manifestări extreme. 

29.22 I N T E R V I E V A T O R  Știu că nu putem măsura gravitația spirituală, dar mă 
întrebam dacă efectul ei fizic poate fi observat ca o mărire a constantei 
gravitaționale? Asta era întrebarea. 

R A  Sunt Ra. Creșterea măsurabilă cu instrumentele existente, ar fi doar 
statistică și nesemnificativă.. 

29.23 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg. În timp ce creația se formează și atomii apar ca 
rotații ale vibrațiilor de lumină, ei se încheagă în anumite moduri. Ei 
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produc o structură pe care o numim cristalină, prin ocuparea distanțelor 
inter-atomice după modele regulate.  

Bănuiesc că, datorită creării din Energie Inteligentă a structurii cristaline 
precise, este posibil, cu anumite tehnici, să se ajungă la Energia Inteligentă, 
și să fie adusă în iluzia fizică prin folosirea structurii cristaline. Este corect?  

R A  Sunt Ra. Acest lucru este posibil doar dacă structura fizică cristalină este 
încărcată de către un complex minte/corp/spirit echilibrat, sau reglat 
corespunzător. 

29.24 I N T E R V I E V A T O R  Nu vreau să deviez spre subiecte neimportante, dar uneori 
este dificil să îmi dau seama în ce direcție să îndrept discuția. Aș dori să 
investighez puțin mai în detaliu ideea despre cristale, și cum sunt folosite.  

Presupun, din ceea ce ai spus, că pentru a folosi un cristal la contactarea 
Energiei Inteligente, este necesar un complex minte/corp/spirit parțial 
nedeformat. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect și foarte important. 

29.25 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, trebuie să existe un punct la care distorsiunea este 
corectată suficient pentru contactarea Energiei Inteligente. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect, cu clarificarea că acel punct de distorsiune minimă 
este unic și diferit pentru fiecare complex minte/corp/spirit. 

29.26 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica de ce acest punct este diferit și unic pentru 
fiecare complex minte/corp/spirit? 

R A  Sunt Ra. Fiecare minte/corp/spirit este o parte unică a Infinitului 
Creatorului. 

29.27 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, spui că nu există un singur nivel de puritate necesar 
pentru conectarea, cu ajutorul cristalelor, la Energia Inteligentă și că există 
o variație largă a distorsiunii pe care o pot avea entitățile, și că fiecare 
entitate trebuie să ajungă la punctul ei unic pentru a căpăta abilități 
energetice. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este incorect. Este necesar ca un complex minte/corp/spirit să 
aibă o anumită echilibrare, această echilibrare ajutându-l să ajungă la un 
nivel de ne-distorsionare suficient. Dificultățile întâlnite până la a ajunge 
acolo sunt unice fiecărui complex minte/corp/spirit, și se leagă de 
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experiențele existențiale individuale, care, acumulate, formează unda violet 
a experiențelor existențiale a fiecărei entități.  

Pentru ca cineva să fie capabil să găsească calea spre Energia Inteligentă cu 
ajutorul cristalelor, sau prin orice altă cale, trebuie să se echilibreze; 
echilibrare care este obținută prin antrenament. Nu există două complexe 
minte/corp/spirit care să aibă natura cristalizată identică. Nivelul minim de 
distorsiune, însă, este același pentru toți. 

29.28 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg. Deci dacă cineva poate citi unda violet a unei 
entități poate determina imediat dacă acea entitate este capabilă să 
folosească cristale pentru a ajunge la Energia Inteligentă? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru este posibil pentru o entitate de a cincea densitate 
sau mai înaltă. 

29.29 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil să explici cum sunt folosite cristalele de către o 
entitate care îndeplinește nivelul necesar de balansare în unda violet? Mai 
bine zis, cum trebuie folosite aceste cristale? 

R A  Poarta spre Inteligența Infinită se naște din vibrația compasiunii, într-o 
stare echilibrată și acompaniată de voința de a ajuta și de a căuta. 

29.30 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica precis ce trebuie să facă o entitate cu un cristal, 
pentru a contacta Inteligența Infinită? 

R A  Sunt Ra. Folosirea cristalului este acea operație prin care natura 
cristalină a entității, în timpul căutării, încarcă forma regulată a cristalului, 
prin această încărcare, făcându-l să vibreze în armonie, și transformându-l 
în canal de comunicare către Inteligența Infinită, care poate deveni astfel 
Energie Inteligentă, acest cristal servind ca omolog, în stare aproape 
nedistorsionată, al undei violet a complexului minte/corp/spirit. 

29.31 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil să primim instrucțiuni privitoare la folosirea 
cristalelor? 

R A  Sunt Ra. Este posibil. Considerăm însă că, sunt unele lucruri pe care nu 
este bine să le spunem, deoarece putem încălca legea Liberului Arbitru. 
Entități din Confederație au făcut acest lucru în trecut. Din câte știm noi, 
cristalele pot fi folosite pentru vindecare, pentru creșterea puterii, și, chiar, 
pentru a crearea noi forme de viață. Considerăm că nu este înțelept să 
oferim instrucțiuni pentru moment, deoarece pământenii au dovedit 
tendința de a folosi surse pozitive de putere, pentru scopuri negative. 
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29.32 I N T E R V I E V A T O R  Cred că este bine să ne concentrăm pe evoluția gândirii și 
a căutării căii spre Inteligența Infinită. 

Avem create în galaxia majoră un foarte mare număr de planete. Pe măsură 
ce planetele se dezvoltă, poți da un exemplu din galaxie de evenimente 
planetare de natură metafizică, care sunt legate de dezvoltarea conștiinței 
de sine, și polarizările asociate?  

În alte cuvinte, cred că anumite planete evoluează foarte rapid la densități 
înalte, în timp ce altele se dezvolta mai lent. Poți explica puțin această 
diferența în viteza de evoluție? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii. 

Logosul galaxiei voastre, în particular, a folosit o mare parte a materiei 
închegate pentru a  reproduce starea de existență a Creatorului. Din această 
cauză, cea mai mare parte a sistemului galactic nu are progresia de care 
vorbești, și, spiritual, este încă parte din Logos. La acele entități înzestrate 
cu conștiință de sine, există o variație a perioadei timp/spațiu în care ele 
dobândesc densități mai înalte de existență, din acea conștiință de sine.  

Este răspunsul suficient pentru cerințele întrebării tale? 

29.33 I N T E R V I E V A T O R  O să studiez materialul și voi pregăti întrebări pentru 
mâine, deoarece nu doresc să obosesc instrumentul. Instrumentul are însă 
o întrebare scurtă, dacă este timp.  

Instrumentul nu dorește să facă lucru de vindecare fizică. Deja face 
echilibrare spirituală, cu ajutorul mâinilor. Este bine pentru ea să citească 
materialul privat, legat de vindecare, fără a intenționa să facă vindecare 
fizică?  Presupun că dorește să întrebe dacă poate să citească materialul fără 
a își crea probleme în viața personală? Nu dorește să producă o reducere a 
polarității pozitive. Poate ea citi acest material, în aceste condiții? 

R A  Sunt Ra. Vom vorbi pe scurt, deoarece încercăm să conservăm energiile 
vitale ale instrumentului pe durata celor trei luni de care am vorbit. 

Această entitate are o istorie a experiențelor de vindecare, altele decât cele 
numite fizice. Prin urmare, este acceptabil ca acest material să fie citit. Însă 
exercițiul focului nu trebuie să fie practicat de instrument, deoarece este 
folosit într-o formă mai puternică de vindecare spirituală. 

Aveți vreo întrebare scurtă înainte de încheierea sesiunii? 
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29.34 I N T E R V I E V A T O R  Putem face ceva pentru a spori confortul instrumentului, 
sau calitatea comunicării? 

R A  Sunt Ra. Ești dedicat. Entitatea este bine aliniată.  

Sunt Ra. Vă lăsăm, pentru acum, în iubirea și lumina Unicului Infinitului 
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului 
Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 30 
FEBRUARIE 24,  1981  

30.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

30.1 I N T E R V I E V A T O R  Voi face o afirmație și te rog să o corectezi dacă fac greșeli. 

Afirmația este următoarea: 

Creația este o singură entitate, sau unitate. Dacă o singură entitate există, 
atunci singurul model de serviciu este serviciul sinelui. Dacă această entitate 
unică se divizează, se naște conceptul de serviciu al unei părți pentru altă 
parte. De aici izvorăște egalitatea între serviciul sinelui și serviciul altor-sine. 
Se pare că odată cu divizarea Logosului, fiecare parte va alege o orientare. 
În timp ce entități încep să apară în spațiu/timp, bănuiesc că apar cu 
polaritate. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Această afirmație este destul de intuitivă și corectă până la 
ultima parte, la care trebuie să clarificăm că polaritățile încep să fie explorate 
numai în momentul în care entitățile din a treia densitate devin conștiente 
de posibilitatea de a alege între serviciul sinelui și serviciul altor-sine. Acest 
lucru marchează sfârșitul a ceea ce numim faza inconștientă, sau inocentă a 
conștiinței de sine.  

30.2 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți defini mintea, corpul și spiritul separat?  

R A  Sunt Ra. Aceste noțiuni sunt simpliste și descriptive, și încearcă să 
descrie un complex de centre energetice; corpul este materialul densității în 
care ești întrupat la un moment dat, în spațiu/timp sau timp/spațiu. Acest 
complex material este necesar pentru manifestarea fizică. 

Mintea este un complex care reflectă influxul spiritual și fluxul corpului. În 
partea cea mai conștientă, mintea conține ceea ce numim sentimente, 
emoții și gânduri intelectuale. Mergând mai jos pe arborele minții, găsim 
intuiția, a cărei natură este mai armonizată cu starea de existență. Mergând 
și mai jos către rădăcinile minții, observăm o evoluție a conștiinței, care se 
transformă din memorie individuală în memorie de specie, prin influxurile 
cosmice, și, datorită acestui fapt, devine portalul de contact cu vehiculul 
spiritual.  
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Complexul spiritual este canalul de legătură prin care influxul universal, 
planetar și personal pătrunde rădăcinile conștiinței, și prin Energia 
Inteligentă echilibrată a minții și a corpului, conștiința este direcționată 
către portalul Inteligenței Infinite.  

Din acest șir de definiții poți trage concluzia că mintea corpul și spiritul 
sunt interconectate foarte strâns, și nu pot exista separat. De aceea ne 
referim la complexul minte/corp/spirit, în loc să le tratăm separat, pentru 
că toate acțiunile întreprinse în timpul experimentărilor necesită 
interacțiunea dintre cele trei componente, și nu doar una din componente. 

30.3 I N T E R V I E V A T O R  La moartea fizică din încarnarea în această densitate, 
pierdem acest corp chimic. După pierderea corpului, încă menținem un fel 
de corp, nu-i așa? Rămâne complexul minte/corp/spirit intact la acel 
moment? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Complexul minte/corp/spirit rămâne intact; 
corpul fizic, pe care îl asociezi acum cu noțiunea de corp, nu este decât o 
manifestare a complexului corp, care este mai dens, mai inteligent și mai 
puternic decât corpul fizic. 

30.4 I N T E R V I E V A T O R  Sunt mintea sau spiritul afectate în vreun fel, sau se pierde 
ceva în ele, datorită pierderii corpului chimic, după tranziția pe care o 
numim moarte? 

R A  Sunt Ra. În termenii voștri, este o mare pierdere suferită de complexul 
mental, datorită faptului că mare parte din activitatea de natură mentală de 
care sunteți conștienți pe durata existenței, în acest spațiu/timp continuum, 
este cu precădere o iluzie de suprafață, întocmai ca și corpul chimic.  

Însă, din alt punct de vedere, nimic important nu se pierde; caracterul, sau 
bagajul de emoții, și tendințe, și înțelepciune devin evidente pentru prima 
dată. Aceste emoții pure, înțelepciunea și preconcepțiile, fiind în general 
ignorate sau subestimate pe durata experiențelor din viața fizică.  

În ce privește spiritul, acest canal este deschis mult mai mult, datorită 
faptului că necesitatea uitării, caracteristică densității a treia, nu mai există. 

30.5 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să înțeleg cum au apărut complexele 
minte/corp/spirit, începând cât de devreme este posibil în istorie? Au 
început cu spiritul formând mintea, și mintea formând corpul? Poți 
explica? 
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R A  Sunt Ra. Te sfătuim să încerci să urmărești evoluția. Evoluția este așa 
cum a fost descrisă anterior.1 Conștiința de sine a apărut prima, fără 
mișcare, în prima densitate, fiind doar un lucru oarecare. Că voi numiți 
acel complex conștiință, minte, sau corp este o diferență doar semantică. 
Noi îl numim complexul minte/corp, neuitând nici o clipă că în acest 
complex există în întregime Unicul Infinitul Creator. Apoi, acest complex 
minte/corp, în a doua densitate, descoperă creșterea și se întoarce spre 
Lumină, astfel trezind ceea ce numim complexul spirit, care apoi se 
intensifică, urcând în spirală către Iubirea și Lumina Infinitului Creator. 

Adăugarea complexului spirit este mai degrabă aparent, decât real, 
deoarece, în realitate, acesta există de la începutul spațiu/timpului, dar se 
activează doar la trecerea în a treia densitate. Când complexul 
minte/corp/spirit devine conștient de posibilitatea serviciului sinelui, sau 
serviciului altor-sine, complexul se activează. 

30.6 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Nu doresc să vorbim despre lucruri despre care 
am discutat deja, dar, considerând că uneori, cuvintele nu sunt destul de 
descriptive pentru ceea ce dezbatem uneori, pentru a avea o înțelegere 
completă, este de ajutor să clarificăm aceste concepte. 

Fac o paranteză, mă întreb dacă pe această planetă, în perioada celei de a 
doua densități, a existat în același spațiu/timp coabitare între entități bipede 
și entități numite dinozauri. Este acest fapt adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

30.7 I N T E R V I E V A T O R  Aceste două entități nu par compatibile între ele. Poți 
spune motivul pentru care au existat în același spațiu/timp? 

R A  Sunt Ra. Consideră efectul Liberului Arbitru aplicat evoluției. Sunt căi 
pe care complexele minte/corp le urmează în încercarea de a supraviețui, de 
a se reproduce și, de asemenea, pentru a căuta în mod inconștient 
posibilități de creștere. Aceste motive sunt doar câteva din multele 
existente, pentru care această coabitate a fost posibilă. 

30.8 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg. Un program de știri, vizionat acum câteva 
săptămâni, punea întrebarea de ce au dispărut brusc dinozaurii de pe 
planetă. Știu că nu are importanță, dar mă întrebam care a fost motivul. 

                                                             
1  Descrise în 13.15-21. 
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R A  Sunt Ra. Acele entități nu au avut resurse naturale să își hrănească 
corpurile fizice. 

30.9 I N T E R V I E V A T O R   În a doua densitate a apărut pentru prima dată conceptul 
de reproducere bisexuală. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

30.10 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica filozofia care a stat la baza creării acestei 
metode de reproducere a complexului corp? 

R A  Sunt Ra. A doua densitate este densitatea în care se pregătește terenul 
pentru a treia densitate. Din această cauză, se poate înțelege că mecanismul 
reproducerii investește în potențialul vast al densității a treia, de serviciu 
sinelui și serviciu altor-sine; acest mecanism nefiind doar o funcție de 
transfer de energie, dar și diversele servicii făcute, datorită contactului 
apropiat a celor care simt atracția magnetică a unuia față de celălalt; aceste 
entități având oportunități pentru schimbul multor servicii, care nu ar fi 
disponibile unei entități independente. 

30.11 I N T E R V I E V A T O R  A fost motivul principal creșterea oportunităților de 
experiență ale Creatorului? 

R A  Sunt Ra. Acest motiv nu este doar corect, dar este și cheia a ceea ce se 
întâmplă în toate densitățile. 

30.12 I N T E R V I E V A T O R  Joacă procesul de reproducere bisexuală, sau filozofia care 
îl cauzează, un rol în creșterea spirituală a entităților din a doua densitate?  

R A  Sunt Ra. În cazuri izolate, este posibil să fie de ajutor, datorită 
percepțiilor eficiente ale unor entități, sau specii. Dar în general, în 
majoritatea cazurilor, nu face diferență în a doua densitate, potențialul 
spiritual existând doar în a treia densitate. 

30.13 I N T E R V I E V A T O R  Mă întrebam dacă motanul Gandalf a beneficiat de acest 
mecanism în vreun fel, sau de alt mecanism, pentru mărirea potențialului 
sau înțelegerii spirituale?  

R A  Sunt Ra. Examinăm această informație și o găsim inofensivă. Entitatea 
de a doua densitate, numită Gandalf, este un exemplu rar al speciei sale, 
datorită, în primul rând individualizării, și, în al doilea rând, investirii 
imense în această experiență de viață. Acesta este cel mai mare catalizator 
în progresul acestei entități. 
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Este, precum am spus, foarte neobișnuit. Experiențele de reproducere 
bisexuală, care au fost în natura entității Gandalf, au oferit beneficii 
spirituale la un nivel redus, datorită unei relații deosebite cu o altă entitate 
pisică. Partenera pisică a entității Gandalf a fost de asemenea neobișnuită, 
având orientare de a treia densitate, din experiențele vieților precedente. De 
aceea, în acea relație, a existat într-adevăr ceea ce poate fi înțeles, sau 
recunoscut, ca iubire. 

30.14 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți spune istoria pe scurt a principiilor 
metafizice de dezvoltare a fiecărei planete în sistemul nostru solar, și rolul 
lor privitor la evoluția vieții. 

R A  Sunt Ra. Vom face descriere metafizică doar pentru acele planete pe care 
au existat, există sau vor exista complexe minte/corp/spirit individuale. 
Trebuie înțeles că și celelalte planete, nemenționate, sunt parte din Logos. 

Să începem cu Venus. Această planetă a avut o evoluție rapidă. Este planeta 
unde am evoluat noi, și viteza de evoluție a complexelor minte/corp/spirit 
pe suprafața ei s-a datorat interacțiunii armonioase. 

Urmează entitatea pe care o numiți Marte, precum am spus deja2, această 
entitate a fost oprită în mijlocul densității a treia și nu a reușit să continue 
evoluția, datorită lipsei de condiții propice pe suprafața ei. Această planetă 
va trece printr-o perioada de vindecare, pentru o bună parte din era curentă 
spațiu/timp. 

Planeta pe care locuiți are o istorie metafizică pe care o cunoașteți bine, dar 
poți pune întrebări suplimentare dacă consideri necesar. Totuși, am vorbit 
în detaliu despre acest subiect. 

Planeta Saturn are o mare afinitate pentru Inteligența Infinită, și de aceea 
este locuită în câmpurile ei magnetice de timp/spațiu de către cei care 
protejează sistemul solar. 

Planeta numită Uranus trece încet prin prima densitate, și are potențialul 
de a trece prin toate densitățile. 

30.15 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Mă întrebam dacă alte planete au avut o 
evoluție metafizică.  

                                                             
2  Discutate în 9.6–11, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17–18, 20.20, 20.26, și 21.8. 
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Ai afirmat ieri că o mare parte a acestei galaxii se găsește spiritual în Logos. 
Vrei să spui că, aproape de centrul galaxiei, stelele nu au sisteme planetare? 
Este corect?  

R A  Sunt Ra. Afirmația ta nu este corectă. Logos s-a distribuit în întregimea 
sistemului galactic. Însă timp/spațiul continuum al unor stele mai centrale 
este mult mai avansat. 

30.16 I N T E R V I E V A T O R  Atunci poți spune, în general, că mai aproape de centrul 
galaxiei există o mai mare densitate și puritate spirituală, sau că puritatea 
spirituală este mai avansată în acea zonă? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă a acestei sesiuni, 
deoarece instrumentul simte puțin disconfort. Nu vrem să epuizăm 
instrumentul. 

Densitatea spirituală a celor aflați aproape de centrul galaxiei este bine 
cunoscută. Această densitate sporită este datorată în principal diferenței de 
stare atemporală în care s-au format planetele, acest proces spațiu/timp 
începând cu atât mai devreme, cu cât a fost planeta mai aproape de centrul 
spiralei galactice. 

Aveți la acest moment întrebări scurte? 

30.17 I N T E R V I E V A T O R  Instrumentul dorește să întrebe dacă aparatul numit 
polarizatorul Sam Miller îi va ajuta sănătatea. Poți oferi această informație? 

R A  Sunt Ra. Pe măsură ce scanăm instrumentul, găsim anomalii ale 
câmpului magnetic care sunt orientate spre abilitatea noastră de a găsi 
canale de comunicare în bandă îngustă în complexul minte/corp/spirit al 
instrumentului. Polarizatorul de care vorbești, așa cum este, nu ar fi util. O 
citire atentă a aurei instrumentului, de către cei care au acest talent, și apoi 
o alterare a câmpului instrumentului de către forțele magnetizate ale 
entității polarizatoare, ar fi de folos acestui instrument. Sugerăm ca în aceste 
sesiuni să nu fie adus echipament electric sau magnetic care nu este necesar 
înregistrării conversației, deoarece nu dorim să mărim distorsiunile 
câmpului electromagnetic, fără a fi necesar. 

30.18 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Putem face ceva pentru a mări confortul 
instrumentului, sau a îmbunătăți comunicarea? 

R A  Instrumentul este bine echilibrat și contactul este așa cum trebuie să fie. 
Acest instrument are anumite dificultăți datorate distorsiunii fizice pe care 
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voi o numiți crampă musculară, care face poziția nemișcată neconfortabilă. 
De aceea trebuie să părăsim instrumentul. 

Sunt Ra. Vă descurcați bine. Va lăsăm, pentru acum, în iubirea și lumina 
Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea 
Unicului Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 31 
FEBRUARIE 25,  1981  

31.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

31.1 I N T E R V I E V A T O R  Voi adresa o întrebare din partea instrumentului, dacă 
acum că se simte mai bine, este bine pentru ea să se plimbe neînsoțită?1 

R A  Sunt Ra. Este bine. 

31.2 I N T E R V I E V A T O R  Bine. În acest moment vom folosi informația de la sfârșitul 
primei cărți, despre care ai sugerat că este potrivită pentru material mai 
avansat. Vom intercala informația în carte la acest punct, deoarece vom 
vorbi despre reproducerea bisexuală, și aș dori să detaliez acest material, 
pentru a avea o înțelegere mai bună. 

Nota editorului: Mai jos urmează informația de la răspunsul 26.38 : 

R A  Sunt Ra. Acest lucru este parțial posibil datorită bazei pe care am 
pus-o până acum. În mod normal aceasta este o întrebare mai 
avansată. Datorită specificității întrebării, vom putea doar răspunde 
mai general. 

Primul transfer energetic este cel de undă roșie. Acesta este un transfer 
întâmplător, care are de-a face doar cu sistemul reproductiv. 

Încercările sexuale de undă portocalie și galbenă creează, în primul 
rând, blocaj dacă doar una dintre entități vibrează la acest nivel, astfel 
cauzând acelei entități să aibă apetit sexual imposibil de satisfăcut. 
Ceea ce caută aceste nivele vibratorii, este activitatea sexuală de undă 
verde. Există posibilitatea de transfer energetic de undă portocalie sau 
galbenă, acesta fiind însă polarizant negativ; o ființă fiind văzută, de 
cel vibrând la acel nivel, ca pe un obiect și nu un alt-sine, cel vibrând 
la aceste nivele văzându-se pe sine ca un jefuitor, sau stăpân. 

În a patra undă (unda verde) [Ra s-a referit la unda a treia – galbenă -  
în timpul transmisiei, dar pe durata sesiuni 32 a confirmat că de fapt 
se referea la unda a patra - verde] există două posibilități. În primul 

                                                             
1  Carla obișnuia să umble 5-8 km pe zi. După episodul cu congestia pulmonară, 

ea a început să fie însoțită de Jim. 
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rând, posibilitatea când amândouă entitățile vibrează în această undă, 
în care caz va exista un transfer energetic care va întări mutual ambele 
entități. Polul negativ, sau femeia, atrăgând energie din rădăcinile 
ființei bărbatului, ascendentă prin centrele energetice, astfel 
revitalizându-se fizic; polul pozitiv, sau bărbatul, găsind inspirație în 
transferul energetic care satisface și hrănește partea spirituală a 
complexului minte/corp/spirit; astfel ambele părți fiind polarizare și 
eliberând excesul a ceea ce fiecare parte are din abundență, prin natura 
Energiei Inteligente. Energia negativă/intuitivă există din abundență 
la femeie, iar cea pozitivă/fizică există din abundență la bărbat. Acest 
transfer energetic este blocat doar dacă una dintre cele două entități se 
teme de posesie, de a fi posedat, de a dori posesie, sau de a dori să fie 
posedat. 

Cealaltă posibilitate a undei verzi este aceea în care doar una dintre 
entități oferă energie de undă verde, acest lucru rezultând într-un 
blocaj energetic pentru entitatea care nu oferă energie de undă verde, 
astfel mărind frustrarea sau apetitul sexual al acesteia; în acest caz 
entitatea oferind undă verde polarizându-se puțin spre serviciul altor-
sine. 

Transferul energetic de undă albastră, în timpul actului sexual, este 
întrucâtva rar între pământeni la acest moment, dar este de mare 
ajutor, prin faptul că acesta este implicat în abilitatea entității de se 
exprima fără frică sau rezervare. 

Transferul energetic de undă indigo este extrem de rar între 
pământeni. Aceasta este partea sacramentală a complexului corp, prin 
care poate fi efectuat contactul de undă violet cu Inteligența Infinită. 
Nu pot apărea blocaje la aceste două nivele, datorită faptului că dacă 
cele două entități nu sunt pregătite pentru acest tip de energie, acest 
lucru nu este vizibil și nu se va efectua un transfer sau un blocaj la acest 
nivel. Este ca și cum distribuitorul a fost eliminat dintr-un motor 
puternic. 

Acest instrument, ca exemplu a acestui tip de activitate, a fost capabil 
să deruteze Grupul Orion pe durata experimentării LSD, cum numiți 
această substanță, datorită faptului că a deschis complet pe celălalt-
sine spre a treia undă (corectăm instrumentul, care are energie vitală 
scăzută), spre energia de undă verde, și a deschis parțial alt-sinele spre 
interacțiune de undă albastră. 



262 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

În acest material vorbești despre transferul de energie sexuală. Ai putea 
defini acest transfer, și detalia înțelesul acestui transfer? 

R A  Sunt Ra. „Transfer energetic” înseamnă emiterea de energie printr-un 
spațiu, care este intensificat pe durata transferului. Transfer energetic apare 
datorită polarizării celor două complexe minte/corp/spirit, fiecare având o 
diferență de potențial în raport cu cealaltă. Natura transferului, sau 
blocajului energetic, depinde de interacțiunea celor două potențiale. În 
cazul în care transferul se produce, este precum un circuit electric care se 
închide. Această experiență, asemeni celorlalte experiențe, poate fi văzută 
ca parte din procesul prin care Creatorul se cunoaște pe sine însuși. 

31.3 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, este acesta un mecanism fundamental pentru 
Creator de a se cunoaște pe sine însuși? 

R A  Sunt Ra. „Fundamental” nu este termenul potrivit. Cel mai bine ar fi să 
fie numit cale „adecvată” pentru Creator de a se cunoaște pe sine însuși, 
pentru că în fiecare interacțiune indiferent de cauză, Creatorul se cunoaște 
pe sine însuși.  

Modul bisexual de cunoaștere al Creatorului pe sine însuși, prezintă două 
avantaje.  

În primul rând prin activarea undei verzi se generează posibilitatea directă 
și simplă a bucuriei, sau a naturii spirituale sau metafizice care există în 
Energia Inteligentă. Acesta este un mare ajutor pentru înțelegerea 
adevăratei naturi a existenței.  

Al doilea avantaj posibil al actului reproductiv bisexual este înțelegerea, sau 
conectarea sacramentală cu portalul către Inteligența Infinită. Pentru a 
putea contacta Inteligența Infinită este necesară pregătirea adecvată în 
magie. Indivizii orientați pozitiv care se concentrează asupra acestei 
metode, pentru a contacta Inteligența Infinită, prin căutare sau voință, sunt 
capabili să direcționeze Inteligența Infinită spre activitățile dorite de 
entități, cum ar fi știința serviciului, abilitatea de a vindeca, sau orice alt tip 
de serviciu dedicat altor-sine.   

Există două avantaje ale acestei metode, prin care Creatorul se cunoaște pe 
sine însuși. Așa cum am spus mai înainte, importanța tăriei acestui tip de 
transfer de energie constă în faptul că deschide ușa dorinței complexelor 
minte/corp/spirit spre posibilitatea de a servi altor-sine într-un infinit 
număr de modalități, entitatea care face serviciul polarizându-se pozitiv. 
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31.4 I N T E R V I E V A T O R  Pe lângă faptul că permite Creatorului să se cunoască pe 
sine însuși, actul reproductiv sexual creează de asemenea un descendent în 
densitatea noastră, sau deschide poarta pentru o altă entitate de a intra în 
densitatea noastră. Ai putea detalia acest concept? 

R A  Sunt Ra. Am spus deja că transferul energetic sexual include transferul 
la nivel de undă roșie, care este întâmplător, și care este funcția de a încerca 
să crească sau să supraviețuiască a celei de a doua densități. Este una din 
funcțiile propriu-zise ale interacțiunii sexuale. Descendentul, așa cum ai 
numit entitatea încarnată, își asumă oportunitatea complexului minte/corp 
oferit de acest eveniment întâmplător, care este fertilizarea oului de către 
spermă, încarnându-se în această densitate. 

Acest lucru dă celor două entități, care sunt angajate în transferul de energie 
a actului reproductiv bisexual, potențialul unui mare serviciu în îngrijirea 
entității tinere și fără experiență, în timp ce câștigă experiență în această 
densitate.  

Ar fi interesant de menționat aici că această oportunitate poate folosi la fel 
de bine pentru polarizare negativă, iar acest lucru se datorează miilor de ani 
de prejudecăți sociale care produc confuzie și derutează, atât aspectul direct 
al serviciului altor-sine rezultat din transferul energetic sexual, cât și 
oportunitățile indirecte de serviciu altor-sine rezultate de pe urma acestui 
transfer. 

31.5 I N T E R V I E V A T O R  Dacă transferul energetic sexual se petrece la nivelul undei 
verzi, și presupun că în acest caz nu există transfer energetic la nivelul undei 
roșii, înseamnă că în acest caz este imposibil ca acel transfer să includă 
fertilizarea și nașterea unei noi entități? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect. Transfer energetic la nivelul undei roșii există 
mereu datorită naturii complexului corp. Rezultatul întâmplător al acestui 
transfer energetic este ceea ce este, în funcție de posibilitățile de fertilizare 
la acel moment ale acelei perechi de entități. 

Transferul energetic de undă verde apare datorită ratei vibratorii 
nedeformate, în mod drastic, de energia undelor galbenă și portocalie a 
fiecărei entități implicate. Acest transfer este un cadou gratuit, fără ca 
mintea, corpul sau spiritul să trebuiască să plătească în vreun fel. Unda 
verde reprezintă iubirea completă și universală. Este dăruită fără a aștepta 
nimic în schimb. 
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31.6 I N T E R V I E V A T O R  Mă întrebam dacă există motiv pentru care uniunea sexuală 
nu rezultă de fiecare dată în fertilizare. Nu mă refer la principiile fizice sau 
chimice. Mă interesează dacă există vreun motiv metafizic pentru care un 
cuplu procreează un copil sau nu, sau este doar un fapt întâmplător? 

R A  Sunt Ra. Este întâmplător, în anumite limite. Dacă o entitate ajunge la 
un anumit grad de experiență, și din acest motiv alege structura de bază a 
experienței vieții, această entitate poate dori să se încarneze într-un complex 
corp care nu este capabil de reproducere. Alte entități, din proprie voință, 
folosesc diverse metode pentru a asigura nefertilitatea. Cu excepția acestor 
condiții, restul este doar întâmplător. 

31.7 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. În materialul anterior ai menționat atracția 
magnetică. Poți defini și detalia acest termen? 

R A  Sunt Ra. Am folosit termenul pentru a indica că în natura bisexuală 
există polaritate. Bazat pe polarizarea mascul/femelă a fiecărei entități, care 
biologic sunt fie mascul, fie femelă, această polaritate poate fi înțeleasă ca 
fiind variabilă. De aceea poți înțelege magnetismul între două entități ca 
echilibru corespunzător în polarizarea mascul/femelă în raport cu 
femelă/mascul, care la întâlnire simt atracția reciprocă pe care forțele 
polarizante o generează. 

În aceasta constă puterea mecanismului bisexual. Acest mecanism nu 
necesită voință pentru a simți atracția față de o persoană care are polarizare 
opusă din punct de vedere sexual. Atracția va apărea inevitabil, oferind o 
cale perfectă transferului de energie. Această cale poate fi însă blocată, 
datorită tendinței de a considera atracția nebenefică/indecentă. Totuși, 
principiul funcționează la fel de simplu ca și acela între magnet și fier. 

31.8 I N T E R V I E V A T O R  Avem în ultima perioadă un număr tot mai mare de entități 
încarnate care au orientare homosexuală. Poți explica acest concept? 

R A  Sunt Ra. Entitățile cu această condiție simt un mare grad de presiune, 
datorită faptului că au fost încarnate de multe ori ca mascul sau ca femelă. 
Acest fapt nu ar rezulta neapărat în tendințe homosexuale, dacă nu ar fi 
ajutat de condițiile existente pe planetă. Există o severă încălcare a aurei 
planetei în zonele urbane suprapopulate, cum sunt numite aceste regiuni 
pe planetă. În aceste condiții, pot apărea confuzii de această natură. 

31.9 I N T E R V I E V A T O R  De ce densitatea populației sporește aceste tendințe? 



SESIUNEA 31 265 

 

R A  Sunt Ra. Nevoia de interacțiune bisexuală nu are ca scop principal 
simpla funcție de reproducere, ci mai ales dorința de a servi altor-sine, care 
este trezită de această interacțiune.  

În situații de zone suprapopulate, unde complexele minte/corp/spirit sunt 
bombardate constant de ceilalți, este de înțeles că, în special, cei sensibili 
nu vor simți dorința de a face servicii altora. Acest fapt va mări 
probabilitatea lipsei de dorință legată de transferul energetic la nivelul 
undei roșii.  

Într-o atmosferă neaglomerată, aceeași entitate, sub impulsul solitudinii, 
are o mult mai mare pornire de a căuta pe cineva pentru a-și oferi serviciile, 
acest fapt reglând și funcția reproductivă sexuală. 

31.10 I N T E R V I E V A T O R  Câte încarnări trecute trebuie să fi avut un mascul din 
această încarnare, aproximativ, pentru a dezvolta tendințe homosexuale? 

R A  Sunt Ra. Dacă o entitate a avut aproximativ 65% din încarnări într-un 
complex corp sexual/biologic de polarizare opusă corpului prezent, 
entitatea este predispusă în zonele suprapopulate spre dezvoltarea 
tendințelor homosexuale.  

Legat de acest subiect, trebuie notat că, deși mai dificil, este posibil ca în 
acest tip de asociație, o entitate să fie de mare serviciu altei entități prin 
fidelitate și iubire sinceră la nivelul undei verzi de natură ne-sexuală, 
reducând astfel efectele acestei deviații sexuale. 

31.11 I N T E R V I E V A T O R  Timothy Leary, făcând cercetări, a scris că la vremea 
pubertății apare o imprimare în codul ADN al unei entități, și prejudecățile 
sexuale sunt imprimate datorită experiențelor sexuale timpuri ale entității. 
Există o semnătură genetică în codul ADN al entității, prin care deviația 
sexuală este memorată, datorită experiențelor sexuale de la început?  

R A  Sunt Ra. Acest lucru este parțial corect. Datorită naturii solitare a 
experienței sexuale, este improbabil ca ceea ce se numește masturbare să 
aibă efect de memorizare asupra experiențelor ulterioare.  

Același lucru se poate spune despre experiențele homosexuale de la început, 
care sunt adesea experimente de curiozitate inocentă.  

Totuși, este foarte adevărat că prima experiență în care complexul 
minte/corp/spirit este implicat intens, va imprima pe parcursul acelei vieți 
un set de preferințe. 
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31.12 I N T E R V I E V A T O R  Folosesc cei din grupul Orion această metodă pentru 
imprimarea entităților cu preferințe care cauzează polarizare negativă? 

R A  Sunt Ra. Întocmai cum noi, cei din Confederație, încercăm să 
transmitem iubire și lumină când se oferă ocazia, asta incluzând 
oportunități sexuale, grupul Orion va folosi o oportunitate, dacă este 
orientată negativ, sau dacă individul este orientat negativ. 

31.13 I N T E R V I E V A T O R  Există vreo prejudecată emoțională, total nelegată de 
polaritatea sexuală mascul/femelă, care poate crea acumulare de energie 
sexuală într-o entitate? 

R A  Sunt Ra. Energia sexuală este foarte improbabil să apară fără o 
prejudecată sexuală din partea entității. Poate nu am înțeles întrebarea, dar 
este clar că este nevoie de o entitate capabilă de activitate sexuală pentru a 
putea apărea acumulare de energie sexuală. 

31.14 I N T E R V I E V A T O R  Mă gândeam mai mult la posibilitatea ca grupul Orion să 
influențeze pe anumiți membrii ai celui de al treilea Reich, despre care am 
citit rapoarte că ar fi avut extaz sexual văzând uciderea altor entități în 
camerele de gazare. 

R A  Sunt Ra. Repetăm că acele entități aveau potențial pentru acumulare de 
energie sexuală. Metoda de stimulare este alegerea fiecărei entități. În 
cazurile de care vorbești, acele entități aveau blocaj energetic la nivelul 
undei portocalii, puternic polarizate, care excita dorința de putere asupra 
altora, iar condamnarea la moarte este cea mai definitivă formă de putere 
asupra cuiva, acest fapt fiind exprimat în formă sexuală solitară.  

În acest caz, dorința continuă nealinată și, practic, de nepotolit.  

Veți vedea, observând întregul spectru de practici sociale între pământeni, 
că sunt cei care simt extaz prin dominarea altora, fie prin viol sau alte forme 
de dominare. Fiecare caz se datorează blocajelor energetice de natură 
sexuală. 

31.15 I N T E R V I E V A T O R  Nu este grupul Orion capabil să imprime efectul de undă 
portocalie altor entități? Este această metoda folosită? Dacă ne întoarcem la 
începutul densității a treia, aceasta trebuie să fie cauza principală pentru 
care se întâmpla acest lucru. 

R A  Sunt Ra. Cauza nu este Orion, ci Liberul Arbitru al pământenilor. Este 
dificil de explicat. Totuși încercăm. 



SESIUNEA 31 267 

 

Blocajele de energie sexuală sunt un semn, sau indiciu, că ceva mult mai 
fundamental nu funcționează corect. Pentru că pământenii se deschid spre 
tendințe războinice, lăcomie și dorința de a poseda, aceste prejudecăți încep 
să coboare pe căile minții în felul de a se manifesta al complexului corp, iar 
comportamentul sexual este doar unul dintre aceste efecte. De aceea, aceste 
blocaje energetice sexuale, de care grupul Orion se folosește intensificându-
le, sunt la bază produsul felului de a fi, ales prin propria voință de către 
pământeni.  

Aceasta va fi ultima întrebare importantă, dacă nu va trebui să clarificăm 
răspunsul oferit pentru această întrebare, sau să răspundem întrebărilor 
scurte de încheiere. 

31.16 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să știu dacă acest blocaj se transmite prin memoria 
de specie, și dacă infectează întreaga populație. Este posibil acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Memoria de specie conține tot ce a fost experimentat. De aceea 
există un nivel de contaminare al practicilor sexuale, vizibil mai ales la nivel 
social, prin predispoziția spre relații nearmonioase numite căsnicii, în loc 
să vă dăruiți liberi unul altuia Iubirea și Lumina Creatorului. 

31.17 I N T E R V I E V A T O R  Exact acesta este punctul de vedere pe care încercam să îl 
exprim. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să obosesc instrumentul și de 
aceea o să întreb doar, dacă putem face ceva pentru a mări confortul 
instrumentului, sau pentru a îmbunătăți calitatea comunicării? 

R A  Sunt Ra. Aveți grijă mare, deoarece acest instrument este obosit. 
Comunicarea este foarte clară. Totuși, noi simțim că energia vitală este 
scăzută. Nu dorim să epuizăm instrumentul. Totuși, există un schimb de 
energie față de care simțim onoarea/datoria de a răspunde, când 
instrumentul se dedică pe sine. De aceea sfătuim instrumentul să încerce să 
își evalueze energiile vitale înainte de a se dedica unei noi sesiuni.  

Sunt Ra. Vă descurcați bine. Vă lăsăm, pentru acum, în iubirea și lumina 
Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea 
Unicului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 32 
FEBRUARIE 27,  1981  

32.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

32.1 I N T E R V I E V A T O R  Am o scurtă întrebare, din partea lui Jim pe care o adresez 
acum. O voi citi: 

Complexul fizic al instrumentului se recuperează după ingestia unei 
substanțe chimice. Ea nu a fost conștientă de deschiderea pe care o creează. 
Cum putem fi noi cei din grup mai conștienți de asemenea deschideri, care 
pot fi create din cauza acțiunilor sau gândurilor noastre? Este posibil să 
producem aceste deschideri din neatenție, prin întrebările pe care le 
adresăm despre anumite subiecte, pe durata acestor sesiuni? Ce putem face 
să ne protejăm pe noi înșine de influențe negative? Există un ritual sau o 
formă de meditație pe care să le putem folosi? 

R A  Sunt Ra. Deși simpatizăm cu imensa dorință de a servi, exemplificată 
de această întrebare, răspunsul nostru este limitat de Legea Confuziei. 
Oricum, vom spune anumite lucruri cu caracter general, care ar putea fi de 
ajutor în această direcție. 

În primul rând, când instrumentul a suferit această problemă fizică legată 
de energia vitală scăzută, cauza a fost o substanță ușor de identificat. Acum 
știm că această substanță nu a fost naturală, și nici complexul 
minte/corp/spirit al instrumentului nu a fost destul de conștient de 
predispoziția sa pentru slăbiciune fizică. Cea mai potrivită cale este 
întotdeauna calea naturală a existenței de fiecare zi, fără ingestia de 
substanțe chimice puternice nenaturale. Nu uitați că nu există greșeli, acest 
lucru putându-se spune inclusiv despre acțiunea acestui instrument. 

În al doilea rând, metoda de protecție împotriva oricărei influențe negative 
sau dăunătoare, pentru cei aflați pe cale pozitivă, a fost demonstrată de acest 
instrument, în cel mai elocvent mod. Gândiți-vă la potențialul influențelor 
negative pe care acest incident l-a creat pentru instrument. Acest 
instrument însă s-a gândit la Creator în solitudine, și în acțiunile față de 
alți-sine a slăvit și a mulțumit Creatorului pentru experiența de care are 
parte. 
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Acest lucru a ajutat această entitate să radieze energii, devenind catalizator 
pentru deschiderea și întărirea celuilalt-sine, astfel încât acesta să poată 
funcționa într-o stare polarizată mai pozitiv. Din acest motiv, credem că 
protecția este foarte simplă. Fiți recunoscători pentru fiecare moment. 
Mereu urmați lumina și slăviți-o. Aceasta este toată protecția necesară. 

32.2 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Vom continua de la materialul de acum două 
zile. Subiectul este cum acționează polaritatea sexuală ca și catalizator 
pentru evoluție, și cum poate fi folosită cel mai eficient. Revenind la 
material, mă voi concentra asupra porțiunilor pe care nu le înțeleg prea 
bine. 

Poți explica diferența între activarea undei galbene și a celei portocalii? Voi 
încerca să încep cu unda roșie, și să urc prin fiecare undă până la cea violet. 
Deja am vorbit despre unda roșie, și acum aș dori să înțeleg care este 
diferența între activarea undei galbene și a celei portocalii? 

R A  Sunt Ra. Unda portocalie este acea influență sau model de vibrație, prin 
care complexul minte/corp/spirit exprimă puterea individuală. Prin 
urmare, dominarea asupra altor indivizi poate fi văzută ca o manifestare a 
undei portocalii. Această undă este destul de intensă între pământeni la 
nivel individual. Ai putea considera că această undă este responsabilă 
pentru tratarea altor-sine ca non-entități, sclavi sau robi, prin urmare, 
refuzându-li-se altor-sine orice formă de statut social. 

Unda galbenă este o undă foarte puternică care este responsabilă pentru 
relația unei entități cu grupuri de alți indivizi, societăți sau un mare număr 
de complexe minte/corp/spirit. Vibrația undei portocalii - ne corectăm - 
vibrația undei galbene este cauza acțiunilor războinice în care un grup de 
entități simte nevoia, sau dreptul, de a domina alte grupuri de indivizi și a 
le înfrânge voința sub presiunea voinței de stăpân. Calea negativă folosește 
o combinație de polarizare la nivel de unde portocalie și galbenă. Aceste 
unde, folosite cu dedicație, pot permite contactarea Inteligenței Infinite. 
Natura interacțiunii sexuale pentru cineva care vibrează în principal la nivel 
portocaliu și galben, este una de blocare energetică, care cauzează dorință 
neastâmpărabilă.  

Când doi indivizi vibrează la aceste nivele, există potențial pentru polarizare 
prin interacțiune sexuală, o entitate simțind plăcere prin umilință, sclavie 
și durere, iar cealaltă simțind plăcere prin control asupra celeilalte entități. 
Așa se experimentează transferul energetic sexual de polarizare negativă. 



270 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

32.3 I N T E R V I E V A T O R  În materialul transmis în 17 Februarie ai spus: “În a treia 
undă sunt două posibilități, prima, când amândoi vibrează la nivelul undei 
a treia, va fi un transfer energetic mutual, care va întări pe cei care 
participă.” Ce culoare este a treia undă în acest fragment? 

R A  Sunt Ra. Unda de care vorbeam era de fapt unda verde, sau a patra 
undă. 

32.4 I N T E R V I E V A T O R  Atunci ar trebui să înțeleg a patra undă, în loc de a treia? 

R A  Este corect.1 Vă rog continuați să căutați greșeli legate de numere, 
deoarece acest concept ne este străin, și trebuie uneori să convertim folosind 
aceste numere pentru a fi pe înțelesul vostru. Această problemă este 
permanentă în această comunicarea, datorită diferenței dintre metodele 
noastre și ale voastre. Ajutorul vostru este apreciat. 

32.5 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Cred că pentru moment am dezbătut pe 
îndelete unda verde, și de aceea o voi sări și începe discuția despre unda 
albastră. Poți clarifica ce este diferit în unda albastră în raport cu cea verde, 
și oferi detalii despre unda albastră?  

R A  Sunt Ra. Odată cu transferul energetic al undei verzi, se ajunge din 
punct de vedere sexual la o mare cotitură, precum și un nou tip de 
experiență pentru cei doi parteneri. Unda verde poate fi întoarsă către 
exterior, dăruind-o mai degrabă. Primul lucru dăruit, dincolo de unda 
verde, este acceptarea sau eliberarea, permițând celui care primește 
transferul energetic la nivel de undă albastră să se simtă acceptat, prin 
urmare dându-i curaj de exprimare în relația cu cel care îi dăruiește unda 
albastră.  

Este de notat că după ce s-a obținut transferul energetic la nivelul undei 
verzi, între cele două complexe minte/corp/spirit, undele următoare devin 
accesibile fără ca cele două entități să trebuiască să progreseze în mod egal. 
Prin urmare, o entitate vibrând la nivel albastru sau indigo, care are toate 
nivelele de vibrație clare, poate împărtăși energia cu partenerul care vibrează 
doar la nivelul undei verzi, acționând ca și catalizator pentru continua 
relație student/profesor cu celălalt-sine. Până celălalt-sine activează unda 
verde, un astfel de transfer de energie nu este posibil. 

                                                             
1  Textul în 26.38 a fost corectat și o notă a fost adăugată. 
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32.6 I N T E R V I E V A T O R  Următoarea întrebare are de-a face cu unda indigo. Care 
este diferența între transferul energetic la nivelul undei indigo, și cel la 
nivelul udei undei albastre? 

R A  Sunt Ra. Unda indigo este unda conștientizării Creatorului din sinele 
propriu. Prin urmare, cineva având unda indigo activată poate transfera 
energie de la Creator la Creator. Acesta este începutul naturii sacre a actului 
reproductiv bisexual. Este un act unic prin faptul că poartă totalitatea, 
întregimea și unitatea în gestul de a se dărui pe sine partenerului. 

32.7 I N T E R V I E V A T O R  Și în final este unda violet. Care este diferența între unda 
violet și celelalte? 

R A  Sunt Ra. Unda violet, ca și cea roșie, este implicată permanent în 
experiența sexuală. Experimentarea ei de către celălalt poate fi înțeleasă 
greșit, sau complet ignorată, sau nebăgată în seama de celălalt. Totuși, unda 
violet fiind suma și substanța complexului minte/corp/spirit, înconjoară și 
semnalizează fiecare acțiune a complexului minte/corp/spirit. 

32.8 I N T E R V I E V A T O R  Pot apărea transferuri energetice de natură sexuală la 
nivelul tuturor undelor în densitățile a cincea, a șasea și a șaptea? 

R A  Sunt Ra. Undele știute în a treia densitate au un înțeles diferit în 
densitățile următoare, și de aceea trebuie să răspundem negativ. Transferuri 
energetice apar doar în densitățile a patra, a cincea și a șasea. Acestea au 
natură polarizată. Totuși, datorită abilității acestor entități de a vedea 
compatibilitatea dintre indivizi, ele au capacitatea de a alege parteneri cu 
care sunt în armonie, prin urmare permițând transfer energetic permanent 
între complexele corp folosite în densitatea respectivă. Procesul este foarte 
diferit în densitățile a cincea și a șasea, și nu poate fi înțeles la nivel uman. 
Oricum, este bazat tot pe polarități. În a șaptea densitate nu există acest tip 
de schimb energetic, deoarece nu este necesar să se recicleze complexele 
corp. 

32.9 I N T E R V I E V A T O R  Bănuiesc că sunt pe pământ în acest moment, și au fost în 
trecut, Rătăcitori din densitățile a patra, a cincea și a șasea. Când Rătăcitorii 
se încarnează în această densitate, cu unde specifice, ce tip de polarizare și 
care din undele specifice densității îi afectează? 

R A  Sunt Ra. Cred că înțeleg miezul întrebării tale. Te rog să clarifici 
întrebarea dacă răspunsul nu este suficient. 
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Rătăcitorii proveniți din a patra densitate, care nu sunt prea numeroși, vor 
avea tendința să se apropie de entități care dovedesc multă iubire, sau multă 
nevoie de iubire. Există o mare posibilitate/probabilitate ca acești rătăcitori 
să greșească în evaluarea situațiilor cu care se confruntă, datorită 
compasiunii cu care ii tratează pe cei din jur. 

Rătăcitorii proveniți din a cincea densitate sunt puțin afectați de stimulul 
undelor celorlalți, și se oferă doar când consideră că este nevoie. Pentru 
aceste entități este puțin probabil să fie implicate în obiceiul pământean 
numit căsnicie, și au aversiune față de procreare și față de creșterea copiilor, 
datorită faptului că sunt conștienți de incompatibilitatea vibrațiilor 
planetare cu armonioasele vibrații ale densității luminii. 

Rătăcitorii proveniți din a șasea densitate, al căror mijloc de schimb 
energetic sexual s-ar putea compara cu ceea ce numiți contopire, este 
probabil să se abțină în mare parte de la programul reproductiv bisexual al 
complexului corp din a treia densitate, și, în schimb, caută compania celor 
cu care transferul energetic sexual este de felul contopirii totale, la nivelul 
la care aceasta este posibil în a treia densitate. 

32.10 I N T E R V I E V A T O R  Poți clarifica ce numești „de felul contopirii totale”? 

R A  Sunt Ra. Întreaga creație aparține unicului Creator. Prin urmare, 
reducerea activității sexuale la nivelul complexului corp este artificială, toate 
componentele minte, corp, spirit fiind în realitate la fel de capabile de 
experiențe sexuale, și toate fiind parte a polarității entității. De acea 
contopirea sexuală poate fi văzută, cu sau fără contact, ca fiind contopirea 
completă a minții, corpului și spiritului în ceea ce pare să fie un orgasm 
permanent de bucurie și încântare, a fiecăruia în ființa celălalt. 

32.11 I N T E R V I E V A T O R  Au Rătăcitorii din densitățile mai înalte probleme 
considerabile în încarnarea de a treia densitate, datorită acestei orientării 
diferite? 

R A  Sunt Ra. Posibilitatea/probabilitatea acestor tipuri de probleme, 
datorate încarnării unei entități de a șasea densitate în a treia densitate, este 
destul de mare. Dar nu devine neapărat o problemă, doar pentru că este 
posibil să fie o problemă. Depinde de orientarea unică a fiecărui complex 
minte/corp/spirit care se află în această situație. 

32.12 I N T E R V I E V A T O R  Poți clarifica cum culori diferite… Este o întrebare dificilă. 
Îmi este greu să o formulez corect. Ce vreau să întreb este: Cum se nasc 
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culorile diferite ca funcții ale diferitelor expresii ale conștiinței? Nu știu 
dacă întrebarea este destul de clară. 

R A  Sunt Ra. Întrebarea este destul de clară pentru ca noi să încercăm să 
explicăm ceea ce, precum vezi, nu este ușor de înțeles nici pentru o minte 
intelectuală. Natura vibrației poate fi văzută ca având trepte matematice, 
drepte și înguste. Aceste trepte pot fi văzute ca având margini. În fiecare 
margine se găsesc o infinitate de nuanțe de culoare.  

Când cineva se apropie de o margine, trebuie să facă un efort să treacă 
marginea. Aceste culori sunt o formă simplistă pentru explicarea granițelor 
densității voastre. Există de asemenea aspectul spațiu/timp, care prin 
extrapolare poate fi văzut ca fiind de asemenea culoare, dar care are natura 
modificată. 

32.13 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Este posibil pentru o entitate încarnată fizic în 
a treia densitate să se întindă pe toată gama de culori, sau este configurată 
pe o anume culoare? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă pentru această 
sesiune. Te rog clarifică întrebarea. 

32.14 I N T E R V I E V A T O R  Am vrut să întreb dacă este posibil pentru o persoană, 
activată la nivelul undei verzi, să modifice energia activării în jurul undei 
verzi, mai mult sau mai puțin, sau rămâne în principal la unda verde? 

R A  Sunt Ra. Înțelegem noutatea acestui materialului pentru voi. Este neclar 
deoarece noi am presupus că am acoperit deja acest material. Deja am 
vorbit despre faptul că activarea undei verzi este mereu vulnerabilă la undele 
posesive de culori galbenă și portocalie, galbenă fiind cea mai periculoasă, 
dar uneori fiind afectată și de unda portocalie. Frica de posesie, dorința de 
posesie, frica de a fi posedat, dorința de a fi posedat, sunt deformări de 
caracter care cauzează dezactivarea transferul energetic la nivelul undei 
verzi. 

Materialul nou este următorul: odată ce unda verde a fost activată, abilitatea 
entității de a activa unda albastră este imediată, și necesită doar efort din 
partea individului. Unda indigo este deschisă doar prin disciplină 
considerabilă și practică, care este centrată nu doar pe acceptarea sinelui ca 
entitate polarizată și echilibrată, ci și pe acceptarea sinelui ca și Creator, sau 
entitate de valoare infinită. Acest fapt va începe activarea undei indigo. 
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32.15 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc.    

R A  Sunt Ra. Aveți o întrebare scurtă înainte de încheierea sesiunii? 

32.16 I N T E R V I E V A T O R  Cred că va dura prea mult, și de aceea voi întreba doar dacă 
putem face ceva pentru a mării confortul instrumentului și calitatea 
comunicării? 

R A  Sunt Ra. Totul este bine. Vă atenționăm, nu doar pe instrument, dar și 
pe fiecare din grup, să fiți atenți la energiile vitale ale instrumentului, 
pentru a nu îl epuiza. Vom fi cu voi.  

Vă lăsăm, pentru acum, în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. 
Adonai. 



 

SESIUNEA 33 
MARTIE 1,  1981  

33.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

33.1 I N T E R V I E V A T O R  În ultima sesiune ai spus că fiecare dintre noi trebuie să 
verifice energiile vitale, pentru a nu epuiza instrumentul și calitatea 
contactului. Asta înseamnă că trebuie să avem grijă de energia 
instrumentului, sau de energia proprie? 

R A  Sunt Ra. Fiecare entitate este responsabilă față de sine. Mecanica acestui 
proces implică folosirea complexului corp fizic al densității a treia, cu 
materialul fizic asociat, pentru a spune cuvintele. Prin urmare, 
instrumentul trebuie să aibă grijă de energia vitală, pentru a nu se epuiza.  

În al doilea rând, funcția grupului de suport trebuie să facă o prioritate din 
protejarea canalului de comunicație, și apoi din intensificarea energiei 
instrumentului. 

Acest grup a fost mereu foarte stabil, datorită armoniei în Iubire și Lumină, 
prin aceasta asigurând continuitatea acestui contact în bandă îngustă. Dar 
dacă energiile vitale ale unuia dintre membri se reduc, instrumentul trebuie 
să folosească o mai mare parte din energia vitală proprie, prin acest lucru 
epuizând-se mai mult decât ar fi sănătos pe termen lung. 

Vă rog să înțelegeți că ne cerem scuze pentru această încălcare a libertății 
de alegere personale. Totuși, este intuiția noastră că ați prefera să cunoașteți 
această informație, în loc să fiți lăsați la discreția înțelegerii voastre și, ca 
urmare, să epuizați grupul până la punctul la care contactul nu mai poate 
fi menținut. 

33.2 I N T E R V I E V A T O R  Puteți să ne sfătuiți despre cum trebuie să menținem cele 
mai bune condiții pentru contact? 

R A  Sunt Ra. V-am dat deja informații despre cum trebuie să îngrijiți acest 
canal de comunicare. De aceea o să repetăm doar două aspecte.  

În primul rând sugerăm ca în loc să dați dovadă de bravură și să ignorați 
slăbiciunea complexului corp, mai bine împărtășiți starea de oboseală celor 
din grup, și, ca urmare, săriți peste o sesiune care se poate dovedi prea 



276 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

obositoare pentru instrument. În schimb, veți avea oportunitatea unei alte 
sesiuni, când instrumentul este susținut în mod corespunzător.  

În al doilea rând, ceva ce începe în armonie, continuă în armonie; să 
mulțumim pentru această oportunitate Creatorului. Acestea sunt lucrurile 
care vă protejează. Acestea sunt sugestiile noastre. Nu putem fi mai preciși, 
deoarece Liberul Arbitru al grupului este esențial în acest contact. Cum am 
mai spus, vorbim despre acest subiect doar pentru că am înțeles dorința 
voastră de a menține contactul pe termen lung. Această dorință de contact 
pe termen lung este acceptabilă pentru noi. 

33.3 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc mult. Instrumentul deține un aparat pentru, 
ceea ce numim, terapia culorilor, și, pentru că am dezbătut subiectul 
diferitelor culori în ultima sesiune, mă întrebam dacă aceste informații se 
aplică în vreun fel la principiile terapiei culorilor, care constă în luminarea 
corpului fizic cu anumite culori. Are această metodă efect benefic, poți da 
detalii despre subiect? 

R A  Sunt Ra. Această terapie este întrucâtva rudimentară și cu efect redus în 
declanșarea intensificării energiilor sau vibrațiilor care ar putea ajuta 
complexul minte/corp/spirit al entității. Beneficiile limitate ale aparatului 
sunt datorate, în primul rând lipsei de puritate a culorilor folosite, și, în al 
doilea rând, variației extreme a senzitivitații pământenilor la aceste vibrații. 

33.4 I N T E R V I E V A T O R  Cred că se poate obține o culoare pură prin trecerea luminii 
printr-un cristal de o anumită culoare. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Asta ar fi într-adevăr una din căile pentru obținerea culorilor 
pure. Este însă o problemă de calitate, deoarece celuloidul folosit în aparat 
are puritatea culorilor variabilă. Nu este o variație mare sau vizibilă, dar 
face diferență în aplicațiile specifice. 

33.5 I N T E R V I E V A T O R  S-ar putea folosi o prismă pentru separarea luminii albe în 
întregul spectrul de culori, și apoi s-ar putea bloca toate culorile, cu excepția 
celei care este dorită în aplicație. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

33.6 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Mă întrebam dacă există o programare a 
experiențelor unui individ care să îi cauzeze acestuia un anumit catalizator 
în viața de zi cu zi. De exemplu, în timp ce trecem prin viața zilnică, sunt 
multe lucruri care pot fi experimentate. Putem considera acele experiențe 
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ca fiind apărute din întâmplare, sau printr-un plan personal prin care să 
stabilim întâlniri sau să călătorim în diverse locuri.  

Mă întrebam dacă există o planificare intenționată a catalizatorului pentru 
crearea experiențelor necesare unei creșteri mai rapide, în cazul unor 
entități. Este posibil? 

R A  Sunt Ra. Cred că înțelegem esența întrebării. Te rog să ceri informație 
suplimentară dacă nu am înțeles corect.  

Entitatea încarnată care devine conștientă de procesul încarnării, și care, 
prin urmare, programează experiențele proprii, poate decide cantitatea de 
catalizator, sau, ca să fim mai clari, numărul de lecții integrate în perioada 
existenței sau învățăturile pe durata unei încarnări. Asta nu înseamnă că 
totul este predestinat, ci doar că există linii de ghidare invizibile, care 
influențează evenimentele, și care funcționează în acord cu programul. Prin 
urmare, dacă o oportunitate este ratată, o alta va apărea, până când 
studentul experienței existențiale înțelege că lecția este programată, și 
decide să își însușească învățămintele. 

33.7 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că aceste lecții sunt reprogramate, în timp ce 
experiența existenței continuă. Să presupunem că entitatea dezvoltă o 
tendință neintenționată, înainte de încarnare. Este posibilă programarea 
unei experiențe, în așa fel încât tendința să fie corectată și entitatea să se 
echilibreze? Este corect?  

R A  Sunt Ra. Este foarte corect. 

33.8 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Extrapolând la nivelul întregii existențe, 
înseamnă că orientarea minții entității este singurul lucru care are 
importanță. Catalizatorul fizic experimentat pe parcursul existenței, 
indiferent în ce constă, este o funcție de orientare a minții. O să folosesc 
un exemplu [exemplu șters] pentru a dovedi importanța orientării minții. 
Este corect?  

R A  Sunt Ra. Preferăm să nu folosim exemple bine-cunoscute în conversația 
noastră, datorită deformării uriașe suferite de un asemenea eveniment bine-
cunoscut. De aceea o să răspundem la prima parte a întrebării, și vă rugăm 
să ștergeți exemplul. Este foarte adevărat, cel puțin atât cât suntem noi 
informați, că orientarea sau polarizarea complexului minte/corp/spirit este 
cauza percepțiilor fiecărei entități. Să luăm ca exemplu o scenă dintr-un 
magazin alimentar. Entitatea aflată la rând în fața ta nu are suficienți bani 
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să plătească. În această situație o anumită entitate ar încerca să fure. O alta 
s-ar simți umilită. O alta ar lua un produs afară din coș, și ar plăti pentru 
produsele pentru care îi ajung banii. Persoana din spatele celei fără bani 
suficienți ar putea simți: fie compasiune, fie indignare că este în prezența 
unui om fără bani, fie generozitate sau poate doar indiferență.  Înțelegi 
acum analogia mai bine? 

33.9 I N T E R V I E V A T O R  Cred că da. Atunci, din acest exemplu extrapolez un 
concept, care este întru-câtva mai dificil, deoarece, așa cum ai explicat mai 
înainte, chiar și entitățile din a patra densitate polarizate pozitiv au 
conceptul de acțiune defensivă, dar dincolo de a patra densitate conceptul 
de acțiune defensivă nu este folosit. Conceptele de acțiune defensivă și 
ofensivă sunt foarte folosite însă în a treia densitate. 

Bănuiesc că dacă o entitate este puternic polarizată pozitiv, acțiunea 
defensivă nu este necesară, pentru că oportunitatea de a aplica acțiunea 
defensivă nu se va naște. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru nu se poate ști. În fiecare caz, cum am clarificat, o 
entitate poate programa numărul și intensitatea lecțiilor.  

Este posibil ca o entitate polarizată extrem de pozitiv să programeze sinelui 
situații care să testeze capacitatea de a se abține de la a se apăra, până la 
punctul la care, datorită pasivității, își pierde viața, sau provoacă pierderea 
vieții altora. Viața este un program intensiv, și nu se știe ce are fiecare 
programat. Noi avem capacitatea de a citi, dacă dorim, această programare. 
Totuși, acest lucru ar fi o încălcare a libertății personale, și alegem să nu o 
facem. 

33.10 I N T E R V I E V A T O R  Mă întreb dacă ești familiar cu filmul „A noua 
configurație”? 

R A  Sunt Ra. Îți scanăm mintea pentru a vedea filmul „A noua configurație”. 

33.11 I N T E R V I E V A T O R  Acest film exemplifică subiectul despre care discutăm. 
Colonelul trebuie să ia o decizie. Mă întrebam despre polaritatea lui. El ar 
putea să cedeze forțelor negative, dar în schimb a decis să își apere prietenul. 
Poți estima care cale este mai polarizantă pozitiv: să aperi o entitate 
polarizată pozitiv, sau să permiți eliminarea ei de către entitățile orientate 
negativ?  

R A  Sunt Ra. Această întrebare se aplică atât densității a patra, cât și 
densității voastre, și cel mai bun răspuns ar fi dat de acțiunea entității 
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numite Jehoshuah, pe care voi îl numiți Isus. Această entitate urma să fie 
apărată de prieteni. Entitatea le-a cerut prietenilor să își țină săbiile în teacă. 
Această entitate s-a predat apoi pentru a fi ucis. Impulsul de a proteja pe 
cei iubiți persistă și în a patra densitate, o densitate care este plină de 
compasiune. Mai mult de atât nu putem, și nu trebuie să spunem. 

33.12 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Acum, apropiindu-ne de sfârșitul acestui ciclu 
major, s-ar putea să existe o cantitate tot mai mare de catalizator pentru 
entități. Mă întreb dacă, datorită faptul că planeta vibrează în a patra 
densitate, și faptului că există mai mult catalizator, nu va reduce recolta? 

R A  Sunt Ra. Întrebarea trebuie răspunsă în două părți. În primul rând 
catastrofele planetare, cum le numiți, sunt un simptom al recoltei slabe, și 
nu o programare intenționată de catalizator, pentru a influența recolta. Prin 
urmare, nu ne pierdem timpul îngrijorându-ne din acest motiv, pentru că 
este întâmplător în raport cu catalizatorul pe care îl produce. 

A doua porțiune din răspuns este următoarea: rezultatele catalizatorului 
întâmplător, produs de schimbările de pe planetă, sunt de asemenea 
întâmplătoare. Prin urmare, am putea vedea probabilitatea/posibilitatea 
polarizării să devieze spre pozitiv sau negativ. Oricum, va fi ce va fi.  

Adevărata oportunitate pentru catalizatorul conștient nu este influențată de 
schimbările de pe planetă, ci de rezultatul sistemului ierarhic de încarnare, 
care la vremea recoltării încarnează pe cei care, folosind experiența 
existențială, au cea mai mare șansă să devină recoltabili. 

33.13 I N T E R V I E V A T O R  Este acest sistem ierarhic folosit de asemenea de cei care se 
servesc pe sine, pentru a deveni selectabili pentru recoltat în partea 
negativă? 

R A  Sunt Ra. Este folosit. Poți pune încă o întrebare importantă în această 
sesiune. 

33.14 I N T E R V I E V A T O R  Bine. Aș dori să enumeri toate mecanismele importante, 
care nu includ interacțiunea cu alt-sine, folosite pentru a genera experiențe 
catalizatoare. Aceasta este prima parte a întrebării. 

R A  Sunt Ra. Înțelegem din această întrebare că realizezi faptul că 
mecanismul principal pentru experiențe catalizatoare în a treia densitate 
este interacțiunea cu alt-sine. Lista celorlalte influențe catalizatoare conține 
în primul rând Creația, și apoi sinele. 
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33.15 I N T E R V I E V A T O R  Poți enumera și detalia mecanismele aparținând sinelui, sau 
căile prin care o entitate acționează asupra sinelui pentru a genera 
catalizator care produce experiență? 

R A  Sunt Ra. În primul rând, există calea sinelui nemanifestat. În al doilea 
rând, există calea sinelui în relația cu sinele social, creat de sine și de alt-
sine. În al treilea rând, există calea interacțiunii între sine și posesiunile 
personale, sau invențiile folosite pentru divertismentul sinelui/altui-sine. În 
al patrulea rând, există calea relației personale cu războiul, sau zvonurile de 
război. 

33.16 I N T E R V I E V A T O R  Mă gândeam la un posibil catalizator rezultat din durerea 
fizică. Se încadrează acesta în calea a patra? 

R A  Sunt Ra. Nu. Acesta se încadrează la categoria sinelui nemanifestat. 
Sinele nemanifestat este sinele care nu are nevoie de alt-sine pentru a se 
manifesta sau acționa. 

33.17 I N T E R V I E V A T O R  Avem destul timp pentru a pune a doua parte a întrebării, 
care constă în enumerarea mecanismelor importante folosite pentru crearea 
de catalizator, care implică interacțiunea cu alt-sine? 

R A  Sunt Ra. Există suficient timp pentru acest subiect, și putem aborda 
două metode. Am puntea vorbi la infinit, sau am putea spune simplu, că 
orice interacțiunea între sine și alt-sine are potențialul de a crea catalizator, 
care rezultă din diferența de potențial între sine și alt-sine, acest lucru fiind 
garantat prin natura constantă a Creatorului ca sine și alt-sine. Poți pune 
alte întrebări dacă dorești mai multe detalii. 

33.18 I N T E R V I E V A T O R  Cred că este suficient pentru moment. 

R A  Sunt Ra. Aveți una sau două întrebări scurte înainte de a încheia 
sesiunea? 

33.19 I N T E R V I E V A T O R  Da am o întrebare. Există diferență în aspectul, sau 
strălucirea undei violet, a două entități, una pozitivă și una negativă, care 
sunt la nivelul recoltării în a patra densitate? 

R A  Sunt Ra. Există diferență. Unda violet a unei entități pozitive de a patra 
densitate are o tentă de verde, albastru și indigo. Tenta ar putea fi văzută 
ca o porțiune din curcubeu, sau din prisma de difracție, precum știi, acea 
tentă fiind foarte bine definită și ușor de distins.  
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Unda violet a unei entități negative de a patra densitate are o tentă de roșu, 
portocaliu și galben, și este mai neclar definită. 

33.20 I N T E R V I E V A T O R  Cum arată unda violet a entităților de a cincea densitate și 
a șasea? 

R A  Sunt Ra. O să aproximăm. Oricum sper că înțelegi că există o diferență 
distinctivă în structura de culori a fiecărei densități. 

A cincea densitate poate este cel mai bine descrisă ca o vibrație extrem de 
albă.  

A șasea densitate este de asemenea o vibrație albă, dar cu o tentă aurie, cum 
ar apărea ochiului. Aceste culori au de a face, în a cincea densitate, cu 
adâncirea în înțelepciune a compasiunii învățate în a patra densitate, iar 
apoi, în a șasea densitate, înțelepciunea este contopită cu uniunea 
compasiune-înțelepciune învățată în a cincea densitate. Culoarea aurie nu 
este din spectrul densității a treia, dar este ceea ce se numește a trăi.   

Poți întreba o întrebare scurtă. 

33.21 I N T E R V I E V A T O R  Atunci voi întreba dacă putem face ceva pentru a mări 
confortul instrumentului și îmbunătăți comunicarea? 

R A   Sunt Ra. Totul este bine. Încercați să fiți cu grijă. Vă mulțumim.  
Putem spune că ne-a amuzat viziunea voastră despre complexul nostru de 
memorie socială, bând unul din lichidele voastre, în timp ce vorbim prin 
acest instrument.  

Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului, Infinitului Creator. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. 
Adonai. 

 



 

SESIUNEA 34 
MARTIE 4,  1981  

34.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

34.1 I N T E R V I E V A T O R  Instrumentul ar dori să știe dacă două exerciții scurte pe zi 
ar fi mai bune decât unul lung? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect. Configurația exercițiilor fizice în această 
perioadă de trei luni, în care instrumentul este vulnerabil la intensificarea 
problemelor fizice, trebuie să întărească complexului fizic. Această serie de 
exerciții fizice este formată dintr-un exercițiu lung, urmat târziu, înainte de 
meditația de seară, de un al doilea exercițiu, cu durata aproximativ jumătate 
din durata primului. Acest regim va fi obositor pentru instrument, însă va 
avea efect de întărire fizică, și va reduce vulnerabilitatea complexului fizic. 

34.2 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Voi începe întrebările. Ați menționat în trecut 
că străpungerea nivelului al optulea, care este nivelul Inteligenței Infinite, 
permite complexelor minte/corp/spirit să fie recoltate, dacă doresc, la orice 
timp/spațiu pe durata ciclului. Ce simte o entitate când reușește 
străpungerea nivelului al optulea? 

R A  Sunt Ra. Fiecare entitate are o percepție unică a Inteligenței Infinite. 
Percepțiile variază, de la o bucurie fără limită, la o dedicație foarte puternică 
de a se pune în serviciul altora, în perioada încarnării. Entitatea care 
cunoaște Inteligența Infinită, cel mai adesea percepe această experiență ca 
pe ceva de o profunzime de nedescris. Totuși, este anormal pentru o 
entitate ca în acel moment să dorească să întrerupă încarnarea. De cele mai 
multe ori apare dorința de a comunica, și dorința de a fi de ajutor altora 
devine foarte puternică. 

34.3 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil să explici ce am simțit în 1964, când, pe durata 
unei meditații, am devenit conștient de ceea ce aș spune că a fost o densitate 
diferită și o planetă diferită, și se părea că mă mișcam pe acea planetă? Ai 
putea spune ce experiență a fost?  

R A  Sunt Ra. Este dăunător să dăm o explicație completă, datorită încălcării 
Liberului Arbitru. Ne mulțumim să sugerăm că această entitate, care nu 
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este capabilă să se supună procesului de regresie hipnotică condus de alții, 
a avut oportunitățile proprii de a-și înțelege ființa. 

34.4 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ai putea defini Karma? 

R A  Sunt Ra. Înțelegea noastră despre Karma este ceea ce s-ar putea numi 
inerție. Acele acțiuni ale cuiva, care, odată puse în mișcare, vor continua să 
influențeze echilibru acelei entități, până când este invocat un principiu 
superior, care acționează ca o frână, oprind sau încetinind mișcarea. Această 
oprire a inerției acțiunilor s-ar putea numi iertare. Aceste două concepte 
sunt imposibil de separat. 

34.5 I N T E R V I E V A T O R  Dacă o entitate dezvoltă Karma în timpul încarnării, este 
posibil să aibă programat pe durata încarnării catalizator care să o ajute să 
găsească iertarea la un anumit moment, și prin acest fapt să reducă efectele 
Karmei? 

R A  Sunt Ra. Este posibil. Totuși, sinele și alt-sinele implicate pot să 
îmbunătățească la orice moment desfășurarea acelei încarnări, prin procesul 
de înțelegere, acceptare și iertare. Acest lucru se poate face la orice moment 
în timpul încarnării. Acest lucru este ceea ce oprește sau încetinește Karma. 

34.6 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți da exemple de acțiune catalizatoare care 
ajută învățatul, precum am vorbit în ultima sesiune, începând cu 
catalizatorul produs de sinele nemanifestat? 

R A  Sunt Ra. Am observat interesul tău în catalizatorul numit durere. 
Această experiență este foarte comună între entitățile de pe pământ. 
Durerea poate fi de natură fizica. Cel mai adesea însă este de natură mentală 
și emoțională. În foarte puține cazuri durerea poate fi de natură spirituală. 
Acest fapt creează potențial pentru învățare. Lecțiile care trebuie învățate 
diferă. Aproape de fiecare dată aceste lecții includ răbdare, toleranță și 
abilitatea de a consola. 

Foarte adesea catalizatorul durere de natură emoțională, cauzat de moartea 
fizică a unui alt-sine iubit, rezultă în sentimente de natură opusă, cum este 
amăreala, nerăbdarea, frustrarea. Acest catalizator este irosit. În aceste 
cazuri va fi generat catalizator adițional, care să ofere sinelui nemanifestat 
alte oportunități să se descopere pe sine a-tot-cuprinzătorul Creator, care 
conține, plin de bucurie, Totalitatea. 
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34.7 I N T E R V I E V A T O R  Joacă bolile contagioase un rol în acest proces, referitor la 
sinele nemanifestat? 

R A  Sunt Ra. Bolile contagioase sunt acele entități de a doua densitate care 
oferă oportunități pentru acest tip de catalizator. Dacă acest catalizator nu 
este necesar, atunci aceste creaturi de a doua densitate nu produc nici un 
efect într-o entitate. În toate aceste generalizări trebuie să înțelegi că s-ar 
putea să apară anomalii, și noi nu putem vorbi despre fiecare caz în parte, 
ci doar despre regulile generale. 

34.8 I N T E R V I E V A T O R  Ce rol joacă defectele la naștere în acest proces? 

R A  Sunt Ra. Sunt o porțiune din programarea totalității manifeste de către 
complexului minte/corp/spirit în a treia densitate. Aceste defecte sunt 
plănuite ca limitări care aparțin complexului totalitate al entității. Ele 
includ și predispozițiile genetice, cum mai sunt numite. 

34.9 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Puteți da aceeași informație despre sine, în 
relație cu sinele social? 

R A  Sunt Ra. Sinele nemanifestat găsește lecțiile pentru dezvoltarea tuturor 
centrelor de influx energetic ale complexului minte/corp/spirit. 
Interacțiunea între sinele social și sine, cel mai adesea, se concentrează 
asupra celui de al doilea și al treilea centru de influx energetic. Prin urmare, 
cei care sunt activi în tentativele de schimbare și reorganizare socială, 
lucrează din sentimente de corectitudine personală, sau pentru că dețin 
răspunsuri care pun autoritatea socială într-o configurație mai corectă. 
Aceste acțiuni pot fi de spectru complet, de la negativ la pozitiv. Oricare 
dintre cele două orientări (pozitivă sau negativă) va activa centrele 
energetice, al doilea și al treilea.  

Sunt puțini cei a căror dorință de a ajuta societatea, este de natura undei 
verzi sau mai înaltă. Aceste entități, cum am spus, sunt rare, datorită 
dificultăților privitoare la înțelegerea undei verzi cu care se confruntă 
pământenii. Această undă trebuie înțeleasă ca undă de iubire universală 
oferită gratuit și, în realitate, are valoare mai mare decât titlurile princiare, 
sau reorganizarea societăților și a structurilor politice. 

34.10 I N T E R V I E V A T O R  Dacă o entitate este puternic înclinată spre efecte sociale 
pozitive, cum va fi afectată unda galbenă, din aura acelei entități, de această 
predispoziție, în contrast cu unda galbenă a unei entități care dorește să 
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creeze un imperiu, și să îl conducă cu un braț de fier? Care va fi diferența 
în activitatea de undă galbenă a celor două entități? 

R A  Sunt Ra. Hai să luăm ca exemplu două suflete orientate pozitiv, care nu 
mai sunt în acest timp/spațiu fizic. Cel numit Albert a intrat într-o societate 
ciudată și barbară în speranța că se vindecă. Această entitate a fost capabilă 
să mobilizeze uriașe cantități energetice și financiare.  Această entitate a 
consumat multă energie a undei verzi, ca vindecător și ca pasionat 
instrumentist de orgă. Unda galbenă a acestei entități a fost strălucitoare și 
cristalizată din cauza eforturilor de a procura fonduri pentru a-și încununa 
eforturile. Undele verde și albastră au fost de asemenea extraordinar de 
strălucitoare. Activarea nivelelor superioare energetice cauzează nivelele 
inferioare să rămână balansate și strălucitoare.  

Celălalt exemplu este entitatea Martin. Această entitate a avut de-a face în 
mare parte cu vibrații negative de natură portocalie și galbenă. Totuși, 
această entitate a fost capabilă să mențină activat centrul energetic al undei 
verzi. Datorită severității încercărilor prin care a trecut, această entitate 
poate fi văzută ca fiind polarizată spre pozitiv, datorită fidelității față de 
serviciu altora în fața adversităților catalizatoare majore. 

34.11 I N T E R V I E V A T O R  Poți da numele de familie ale lui Albert și Martin? 

R A  Sunt Ra. Aceste entități vă sunt cunoscute ca Albert Schweitzer și 
Martin Luther King. 

34.12 I N T E R V I E V A T O R  Am bănuit, dar nu eram sigur. Poți da același tip de 
informație referitoare la interacțiunea nemanifestată între sine și aparatura 
de uz personal, și bunurile de consum? 

R A  Sunt Ra. În această instanță, ne concentrăm, din nou, în cea mai mare 
parte, asupra centrelor energetice portocaliu și galben. În sens negativ multe 
dintre aparatele folosite de pământeni, cum ar fi cele numite aparate de 
comunicație, sau alte distracții, cum ar fi jocurile necompetitive, pot 
influența negativ, deoarece țin complexul minte/corp/spirit neactivat. 
Neactivarea entității produce slăbirea undelor portocalie și galbenă, prin 
urmare scăzând probabilitatea activării undei verzi.  

Alte aparate pot fi mijloacele prin care o entitate explorează capacitatea 
complexelor, fizic și mental, proprii, și, în unele cazuri, chiar și complexul 
spiritual, prin urmare activând unda portocalie în ceea ce numiți sporturi 
de echipa, sau mașinăriile numite mijloace de transport. Acestea pot fi 
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văzute ca fiind căi de investigare a sentimentelor de putere, în special putere 
asupra unui alt grup de alți-sine. 

34.13 I N T E R V I E V A T O R  Care este efectul general al televiziunii asupra societății, în 
special în privința creării de catalizator? 

R A  Sunt Ra. Credem că per total efectul acestei tehnologii este acela de a 
crea distracție și somnolență, fără a ignora încercările de a comunica, prin 
acest mediu, informații conținând adevăr și frumusețe care sunt întrucâtva 
folositoare la nivelul undei verzi. 

34.14 I N T E R V I E V A T O R  Poți da informații de aceeași natură, despre sine, în raport 
cu războiul și zvonurile de război? 

R A  Sunt Ra. Ai putea vedea acest aspect ca fiind legat de aparatele de uz 
personal. Relația dintre război și sine este o percepție fundamentală a 
entităților mature. Există o mare șansă ca, în acest fel, polarizarea de orice 
natură să se accelereze. O entitate se poate polariza negativ, pentru că 
înțelege în atitudinea altora porniri războinice. Altă entitate se poate 
polariza pozitiv în timp de război, activând undele portocalie, galbenă și 
apoi pe cea verde, prin eroism și acțiuni de protejare a altor complexe 
minte/corp/spirit. 

Nu în ultimul rând, cineva poate polariza foarte puternic unda a treia1, prin 
exprimarea principiului iubirii universale în defavoarea oricărei acțiuni de 
natură războinică. În acest fel, cineva poate dezvolta o conștiință foarte 
puternică într-un timp/spațiu foarte scurt. Acesta poate fi văzut ca un 
progres traumatic. Trebuie remarcat că, între pământeni, mare parte din 
progres folosește trauma ca și catalizator.. 

34.15 I N T E R V I E V A T O R  În paragraful anterior ai folosit termenul unda a treia. La 
ce undă te refereai? 

R A  Sunt Ra. Ne refeream la unda a patra sau unda verde. Dificultățile 
noastre provin din faptul că percepem undele roșie și violet ca fiind unde 
fixe; prin urmare, undele între acestea două sunt cele care variază, și sunt 
observate pentru determinarea potențialul cuiva de a fi recoltat. 

34.16 I N T E R V I E V A T O R  Este unda roșie folosită ca indicație pentru ierarhia care 
determină prioritatea reîncarnării, întocmai cum este unda violet? 
                                                             

1  Trebuia să fie „unda a patra”. Ra corectează aceasta greșeală in răspunsul 
următor. 
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R A  Sunt Ra. Acest lucru este adevărat doar pe jumătate. Pentru absolvirea 
la a patra densitate, unda roșie este văzută doar ca fiind baza a tot ce există 
la nivel vibratoriu, suma a ceea ce se întâmplă fiind însă unda violet. 

Unda violet este singura undă luată în considerare pentru recoltarea în a 
patra densitate pozitivă. În determinarea potențialului pentru absolvire în 
a patra densitate negativă, intensitatea undelor roșie, portocalie și galbenă 
este studiată foarte atent, deoarece este nevoie de o mare energie și putere 
de acest tip pentru progresul negativ.  Este foarte dificil pentru cineva să 
deschidă o poartă spre Inteligența Infinită din plexul soarelui, această 
poartă este însă necesară pentru promovarea în a patra densitate negativă. 

34.17 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea folosi exemplul generalului Patton pentru a 
explica efectul pe care războiul l-a avut asupra dezvoltării lui? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii de față.  

Cel de care întrebi, numit George, a fost un caz în care programarea bazată 
pe încarnările precedente a creat un model de predispoziții, sau o inerție, 
care a fost irezistibilă în timp/spațiul acelei încarnări. Această entitate a avut 
o activare puternică la nivelul undei galbene, cu deschiderea frecventă a 
undei verzi, și deschiderea ocazională a undei albastre. Totuși, nu a reușit 
să scape din tiparul construit de experiențele traumatice de natură 
războinică anterioare.   

Această entitate s-a polarizat întrucâtva pozitiv, datorită credinței 
nestrămutate în adevăr și frumusețe. Această entitate a fost foarte sensibilă. 
Ea a simțit o mare onoare/datorie în protejarea a ceea ce a crezut că 
reprezintă adevărul, frumusețea și pe cei neajutorați. S-a văzut pe sine însăși 
ca persoană galantă. Rejectând iertarea, care este implicită în iubirea 
universală, s-a polarizat întrucâtva negativ datorită lipsei de înțelegere a 
undei verzi pe care a activat-o adesea.   

Per total vibrația încarnării a crescut foarte puțin polaritatea pozitivă, dar a 
scăzut potențialul de recoltare, datorită negării Legii Responsabilității, care 
constă în capacitatea de a percepe iubirea universală. Cu toate că a avut 
capacitatea de a percepe iubirea universală, a continuat războiul. 

34.18 I N T E R V I E V A T O R  Este timp să întreb dacă moartea acestei entități, aproape 
imediat după terminarea războiului, s-a produs pentru a se putea reîncarna 
imediat în scopul recoltării? 
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R A  Sunt Ra. Acesta este într-adevăr motivul. 

34.19 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Atunci voi întreba doar dacă putem face ceva 
pentru confortul instrumentului și îmbunătățirea comunicării? 

R A  Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm prieteni în iubirea și lumina Celui 
care este în tot și în toate. Vă las în pacea fără sfârșit. Bucurați-vă, prin 
urmare, în puterea și pacea Unicului Infinit Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 35 
MARTIE 6,  1981  

35.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

35.1 I N T E R V I E V A T O R  Vreau să accentuez că această muncă, pe care o facem 
împreună, este un mare privilegiu și sperăm că vom pune întrebări a căror 
răspunsuri vor fi de ajutor celor care citesc acest material.  

M-am gândit că în această sesiune ar fi util să discutăm efectul activării 
undelor, în cazul unor personalități istorice bine-cunoscute, pentru a ușura 
înțelegerea despre cum catalizatorul iluziei produce creșterea spirituală. Am 
pregătit o listă pentru exemplificarea modului excepțional în care 
catalizatorul a afectat viața acestor indivizi, începând cu Franklin D. 
Roosevelt. Poți spune ceva despre această entitate? 

R A  Sunt Ra. Trebuie să subliniem că, prin prezentarea cazurilor unor 
indivizi bine cunoscuți între pământeni, există șansa ca informația să fie 
înțeleasă ca fiind specifică acestor entități, când, în realitate, marele plan de 
experiență este, în mare, același pentru toate entitățile. Cu această clarificare 
în minte, vom detalia forțele generate de experiențele încarnării, care au 
oferit catalizator fiecărui individ din listă. 

Vrem să remarcăm de asemenea că, în cazul acelor entități încarnate recent, 
poate exista o deformare majoră a realității, creată de informația greșită și 
neînțelegerea gândirii și comportamentului entității.   

Acum începem discuția parametrilor de bază a celui numit Franklin. Când 
o entitate se încarnează, în a treia densitate, toate centrele energetice sunt 
disponibile, dar trebuie să fie activate de către sinele folosind experiența. 

Cel numit Franklin s-a dezvoltat foarte rapid la nivel roșu, portocaliu, 
galben și verde, și a început munca în centru energetic al undei albastre la 
o vârstă fragedă. Această creștere rapidă a fost datorată, în primul rând, 
reușitelor de activare a undelor din încarnările precedente, în al doilea rând, 
relativului confort și bunăstării în partea de început a existenței, și, în al 
treilea rând, dorinței foarte puternice a entității de a progresa. Această 
entitate s-a căsătorit cu o entitate cu o puternică vibrație la nivelul undei 
albastre și din această cauză a dobândit catalizator în această direcție, pe tot 
parcursul încarnării. 
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Această entitate a avut dificultăți în menținerea activării undei verzi, 
datorită energiei excesive alocate activităților de sporire a puterii asupra 
altor oameni. Aceste dificultăți de activare a undei verzi vor avea un efect 
negativ asupra corpului fizic. Limitarea capacității de mișcare a corpului 
fizic al entității, i-a deschis acesteia, încă o dată, oportunitatea de a se 
concentra mai mult asupra aspectelor idealiste, sau universale, (sau a formei 
neabuzive) a puterii. Prin urmare, la începutul războiului entitatea a 
pierdut ceva polaritate pozitivă, datorită folosirii excesive a energiei undelor 
portocalii și galbene, în defavoarea undelor verzi și albastre, dar ulterior a 
recâștigat polarizarea, datorită efectului catalizator a dureroasei limitări a 
complexului fizic. 

Această entitate nu a avut o natură războinică, și pe perioada celui de al 
doilea război mondial a continuat să vibreze la nivelul undei verzi, și să 
lucreze cu energia undei albastre. Entitatea, care era învățătorul lui 
Franklin, a funcționat în foarte mare măsură ca activator de undă albastră, 
nu doar pentru partenerul ei, ci chiar la nivel universal. Această entitate 
[Învățătorul lui Franklin] s-a polarizat continu în formă pozitivă la nivel 
universal, dar la nivel personal a dezvoltat un model karmic datorat relației 
nearmonioase avută cu partenerul/învățătorul ei. 

35.2 I N T E R V I E V A T O R  Două lucruri vreau să clarific. În primul rând a fost soția 
lui Franklin învățătorul lui? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

35.3 I N T E R V I E V A T O R  În al doilea rând, a decis Franklin limitarea fizică a corpului 
său înainte de încarnare? 

R A  Sunt Ra. Este parțial corect. Regulile de bază pentru lecțiile și scopul 
încarnării au fost stabilite, în detaliu, înainte de încarnare, de către 
complexul totalitate minte/corp/spirit al entității. Dacă Franklin nu ar fi 
arătat o plăcere excesivă, sau dependență de spiritul de competiție, care 
poate fi văzut ca factor fundamental în cariera pe care a ales-o, această 
entitate nu ar fi avut această limitare fizică. 

Totuși, dorința de a servi și a crește a fost importantă în programarea 
încarnării acestei entități, iar când oportunitățile de creștere au început să 
dispară, datorită tendinței de a iubi puterea, factorul limitator fizic a fost 
activat. 
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35.4 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori acum să cer aceeași informație cu privire la Adolf 
Hitler. Deja ai vorbit puțin, în trecut, despre această persoană. Nu este 
necesar să repeți părțile care le-ai spus deja. Poți menționa doar ceea ce 
lipsește? 

R A  Sunt Ra. Când vorbim despre cel numit Adolf, avem dificultăți din 
cauza intensei confuzii prezente în modelul de viață al acestei entități, 
precum și a marii confuzii care afectează orice discuție despre această 
entitate. 

Aici avem exemplul cuiva care, încercând activarea undelor înalte fără a 
avea unda verde activată, a sfârșit prin a își anula potențialul de polarizare, 
atât pozitiv, cât și negativ. Această entitate a fost negativă la bază. Totuși, 
confuzia lui a fost de așa natură, încât și-a dezintegrat personalitatea, prin 
urmare, făcându-și complexul minte/corp/spirit de nerecoltat, și cu mare 
nevoie de vindecare.  

Această entitate a urmat modele de polarizare negativă, care sugerau că 
elitele și sclavia sunt folositoare în structura socială. Totuși, deviind, de la 
polarizare conștientă, spre ceea ce am putea numi lumea amurgului, unde 
visele iau locul realității din spațiu/timpul continuum, această entitate a 
eșuat în încercarea de a servi Creatorul pe calea de serviciu sinelui, la un 
nivel suficient pentru recoltare. Prin urmare, poate apărea demența, atunci 
când o entitate încearcă să se polarizeze cu viteză mai mare decât viteza cu 
care entitatea este capabilă să accepte și să integreze experiența.  

Noi am sugerat și sfătuit răbdare în sesiunile anterioare, și repetăm din nou 
acest sfat, folosind această entitate ca exemplu de deschidere pripită spre 
polarizare, fără atenția cuvenită la complexul minte/corp/spirit, sintetizat și 
integrat. Să te cunoști pe tine însuți, înseamnă să construiești o fundație pe 
pământ stabil. 

35.5 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Cred într-adevăr că acesta este un exemplu 
important. Mă întreb dacă unii dintre cei care au fost subordonați lui 
Adolf, în acea perioadă, au reușit să se polarizeze la un nivel bun de recoltat 
pe calea negativă? 

R A  Sunt Ra. Putem vorbi doar despre două entități care ar putea fi recoltate 
negativ, ceilalți încă fiind încarnați fizic, unul fiind numit Hermann, iar 
celălalt fiind numit Himmler. 

35.6 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Într-o discuție anterioară am vorbit de 
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Abraham Lincoln ca fiind un caz destul de special.1 Poți explica de ce ființa 
de a patra densitate a folosit corpul lui Abraham, ce orientare a avut, și când 
s-a întâmplat, în raport cu evenimentele sociale de la acel moment? 

R A  Sunt Ra. Este posibil. 

35.7 I N T E R V I E V A T O R  Ar avea valoare pentru cititori cunoașterea acestor detalii? 

R A  Sunt Ra. Trebuie să iți formulezi întrebările bazat pe propriul 
discernământ. 

35.8 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, aș dori să aflu motivul pentru care a fost folosit 
corpul lui Abraham în acea perioadă? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă a acestei sesiuni, 
deoarece observăm că instrumentul are energiile vitale destul de scăzute. 

Cel numit Abraham a avut dificultăți extreme și variate. Datorită durerii 
de natură mentală, fizică și spirituală era sătul de viață,  fără a fi însă orientat 
spre sinucidere. Cândva în 1853, entitatea numită Abraham a fost 
contactată în somn de către ființa de a patra densitate. Această ființă era 
preocupată de lupta între forțele luminii și cele ale întunericului, care de 
mulți ani pământeni, se purta în a patra densitate. 

Această entitate a acceptat onoarea/datoria de a completa modelul karmic 
al celui numit Abraham, iar Abraham a înțeles că ființa aceea va încerca 
acele lucruri pe care el însuși ar fi dorit să le întreprindă, dar nu se simțea 
în stare să le înceapă. Prin urmare, schimbul a fost realizat.  

Entitatea Abraham a fost dusă într-un plan de suspendare, până când 
corpul său fizic a încetat să existe, întocmai cum noi Ra aranjăm cu acest 
instrument să rămână în corp când iese din transă și să funcționeze ca 
instrument, lăsând mintea și spiritul instrumentului într-o stare 
suspendată.  

Ființa de a patra densitate considera că, la acel moment, energiile planetare 
erau la un punct critic din punct de vedere al acceptării libertăților sociale. 
Entitatea considera munca celor care erau de orientare democrată în pericol 
să fie abrogată de creșterea puterii celor care credeau în sclavie. Sclavia este 
un concept negativ, de natură foarte gravă în a treia densitate. Această 
entitate, prin urmare, a început lupta pentru ceea ce credea că este lumină, 
și pentru vindecarea rupturii în conceptul de libertate.  
                                                             

1  Discutat în 26.15-17. 



SESIUNEA 35 293 

 

Entitate de a patra densitate nu a câștigat sau pierdut karma datorită acestor 
activități, deoarece a fost detașat de orice rezultat. Atitudinea lui pe durata 
perioadei a fost una de serviciu altora, în special a celor asupriți, sau făcuți 
sclavi. Polaritatea individului a fost întrucâtva redusă de acumularea de 
sentimente și forme-gând, care au fost create datorită numărului mare de 
entități care au părăsit planul fizic datorită traumei războiului.    

Este aceasta informația pe care o doreai, ori este nevoie de alte clarificări? 

35.9 I N T E R V I E V A T O R  Voi adresa alte întrebări în sesiunea următoare, care va fi în 
patru zile. Nu vrem să epuizăm instrumentul. Voi întreba doar dacă putem 
face ceva pentru a mări confortul instrumentului, și a face comunicarea mai 
bună? 

R A  Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 36 
MARTIE 10,  1981  

36.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

36.1 I N T E R V I E V A T O R  În sesiunile anterioare ai vorbit de complexul totalitate 
minte/corp/spirit. Ai putea defini complexul totalitate minte/corp/spirit? 

R A  Sunt Ra. Există o densitate în care timpul nu curge. În această densitate, 
în eternul dans al prezentului, entitatea minte/corp/spirit, devenită parte a 
complexului de memorie socială, poate fi văzută în întregime, și, înainte de 
contopirea cu Totalitatea Unicului Creator, entitatea se cunoaște pe sine.    

Complexul totalitate minte/corp/spirit are rol de resursă pentru, ceea ce 
putem numi, Sinele Superior. Sinele Superior, la rândul său, este o resursă 
pentru examinarea experiențelor din a treia densitate, și, bazat pe ele, 
pentru programarea experiențelor viitoare. Acest lucru este de asemenea 
valabil în densitățile a patra, a cincea și a șasea, cu complexul totalitate 
minte/corp/spirit căpătând conștiință în cursul densității a șaptea. 

36.2 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, este complexul totalitate minte/corp/spirit 
responsabil cu programarea catalizatorului oferit complexului 
minte/corp/spirit pe perioada experienței în densitatea a treia? Astfel încât 
catalizatorul necesar să fie disponibil atunci când condiția complexului 
minte/corp/spirit suferă schimbări. 

R A  Sunt Ra. Această presupunere nu este corectă. Sinele Superior, care are 
înțelegerea completă a cumulării experiențelor entității, este cel care ajută 
vindecarea după experiențele existențiale învățate incorect, și ajută de 
asemenea, precum ai spus, programarea viitoarelor experiențe existențiale 
ale entității. 

Complexul totalitate minte/corp/spirit este resursa care ajută Sinele 
Superior, la fel cum Sinele Superior este cel care ajută complexul 
minte/corp/spirit. În acest fel, avem o situație structurată în spațiu/timp 
continuum, cu Sinele Superior având la dispoziție totalitatea experiențelor 
care au fost colectate de entitate, și cu o înțelegere foarte clară a lecțiilor 
învățate în a treia densitate. 
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Complexul totalitate minte/corp/spirit are o natură dinamică, asemeni 
nisipurile mișcătoare, conținând în anumite porțiuni posibilele/probabilele 
evoluții paralele ale entității, iar în alte porțiuni, toate experiențele deja 
avute de aceasta în încarnările trecute. Toată această informație disponibilă, 
despre trecut și viitor, este pusă apoi la dispoziția Sinelui Superior. Sinele 
Superior folosește astfel, posibilitatea/probabilitatea estimată de complexul 
totalitate minte/corp/spirit pentru a programa împreună cu entitatea viața 
ei următoare. 

36.3 I N T E R V I E V A T O R  În Materialul lui Seth avem un fragment în care Seth spune 
că, aici pe pământ, fiecare entitate este un aspect al Sinelui Superior, care 
are mai multe aspecte, în mai multe dimensiuni, care toate învață lecții, 
care ajută Sinele Superior să progreseze într-un mod echilibrat. Trebuie să 
înțeleg din acest pasaj că există mai multe experiențe paralele în a treia 
densitate, întocmai ca cea pe care o experimentăm acum, care sunt toate 
coordonate de către un singur Sine Superior? 

R A  Sunt Ra. Corectitudinea acestui paragraf este variabilă. Cu cât o entitate 
devine mai balansată, cu atât mai puține posibilități/probabilități 
alternative are nevoie să exploreze în experiențe paralele. 

36.4 I N T E R V I E V A T O R  Să înțeleg din acest lucru că, Sinele Superior poate să se 
rupă în mai multe bucăți, când este nevoie, pentru experimentarea 
simultană a diverse tipuri de catalizator, și supravegherea acestor 
experiențe? 

R A  Sunt Ra. Nu putem evalua corectitudinea afirmației, deoarece natura 
timpului nu este înțeleasă. Adevărata simultaneitate există doar când toate 
lucrurile se întâmplă, cu adevărat, în același timp. Acest fapt contrazice 
conceptul de care vorbiți. Conceptul experiențelor existențiale paralele, 
aparținând diferitelor părți ale unei ființe, considerate simultane, nu este în 
întregime corect, datorită înțelegerii greșite că aceste experiențe paralele s-
ar petrece în același timp. În realitate ele nu se petrec în același timp. 

Totul depinde de la univers la univers, și existențele, așa numite, paralele 
pot fi programate de Sinele Superior, bazat pe informația primită de la 
complexul totalitate minte/corp/spirit despre posibilitatea/probabilitatea 
caracteristică fiecărui moment dificil. Aceste experiențe sunt însă paralele 
doar ca posibile/probabile căi de evoluție între două puncte în drumul 
entității prin creație. Însă din punctul de vedere al spațiu/timpului 
continuum experiențele vor fi două vieți consecutive și nicidecum paralele. 
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36.5 I N T E R V I E V A T O R  Poți da atunci un exemplu despre cum folosește Sinele 
Superior acest tip de programare prin experiențe paralele, pentru a se educa 
pe sine? 

R A  Sunt Ra. Poate cel mai simplu exemplu al acestei aparente simultaneități 
în existența a doi sine, care în fapt sunt o versiune de sine pentru o versiune 
de spațiu/timp, este următorul: Sinele Superior pare să existe simultan cu 
complexul minte/corp/spirit pe care îl ajută. De fapt nu este o 
simultaneitate adevărată, deoarece Sinele Superior ajunge la complexul 
minte/corp/spirit doar când este necesar, plecând dintr-o poziție de evoluție 
a entității care poate fi considerată din viitorul entității. 

36.6 I N T E R V I E V A T O R  Atunci Sinele Superior operează din viitor din punct de 
vedere al înțelegerii noastre. Cu alte cuvinte Sinele meu Superior operează 
din ceea ce consider viitorul meu? Este adevărat?  

R A  Sunt Ra. Din punct de vedere a spațiu/timpului tău este adevărat. 

36.7 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, Sinele meu Superior are un mare avantaj, 
pentru că știe exact de ce este nevoie, din moment ce știe ce se va întâmpla 
în ce mă privește. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect, pentru că asta ar însemna abrogarea Liberului 
Arbitru. Sinele Superior este conștient de lecțiile învățate până la a șasea 
densitate. Rata de progres este de asemenea înțeleasă. Este însă 
responsabilitatea complexului minte/corp/spirit să facă alegerile necesare 
pentru a se împlini în Sinele Superior. 

De aceea Sinele Superior este ca o hartă, în care este cunoscută destinația, 
iar drumurile posibile până la destinație sunt de asemenea cunoscute, fiind 
făcute de Inteligența Infinită folosind Energia Inteligentă. Totuși, Sinele 
Superior poate programa doar lecțiile și anumite predispoziții care să 
limiteze entitatea în anumite condiții, dacă consideră necesar. Restul este 
în întregime alegerea liberă a entității. Există o balanță perfectă între ce este 
știut, și ce nu este știut. 

36.8 I N T E R V I E V A T O R  Îmi cer scuze pentru faptul că înțeleg atât de greu aceste 
concepte, și sunt convins că ele sunt dificil de tradus pe înțelesul nostru, 
folosind limbajul nostru. Unele din întrebările mele s-ar putea să pară de-a 
dreptul ridicole. Are Sinele Superior o formă de corp fizic, asemeni corpului 
nostru fizic? Are el un complex corp? 
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R A  Sunt Ra. Este corect. Sinele Superior este o entitate ajunsă la un anumit 
progres în a șasea densitate, pe cale să promoveze în a șaptea densitate. 
După ce promovează în a șaptea densitate, complexul minte/corp/spirit se 
transformă atât de mult în complex totalitate minte/corp/spirit, încât 
începe să acumuleze masă spirituală, în timp ce se apropie de a opta 
densitate. Prin urmare, la acel moment nu mai privește înapoi. 

36.9 I N T E R V I E V A T O R  Este Sinele Superior a tuturor entităților în a șasea 
densitate? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Este o onoare/datorie de la sine pentru sine, în 
timp ce se apropie de a șaptea densitate. 

36.10 I N T E R V I E V A T O R  Atunci vreau să fiu sigur că înțeleg. Am vorbit despre 
anumiți indivizi. De exemplu, am vorbit de George Patton în sesiunea 
trecută. Atunci înseamnă că Sinele Superior al lui George Patton, la timpul 
încarnării sale acum patruzeci de ani, a fost în a șasea densitate. Este 
adevărat?  

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Noi remarcăm la acest moment că fiecare 
entitate are câteva ființe pe care le poate chema în ajutor. Oricare dintre 
aceste ființe poate fi confundată de către entitate cu complexul totalitate 
minte/corp/spirit. Totuși nu este cazul.  

Complexul totalitate minte/corp/spirit este o colecție organizată, 
conținând toată informația nebuloasă a tot ce a fost și ce s-ar putea să fie. 
Sinele Superior este o proiecție, sau o manifestare a complexului totalitate 
minte/corp/spirit, care apoi comunică cu complexul minte/corp/spirit în 
perioada dintre încarnări, sau în timpul încarnării. Comunicarea poate avea 
loc dacă canalele necesare, în rădăcinile minții entității, sunt deschise. 

36.11 I N T E R V I E V A T O R  Canalele vor fi deschise prin meditație, și, presupun, 
procesul poate fi ajutat de polarizarea intensă. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este parțial adevărat. Polarizarea intensă nu dezvoltă nevoia 
sau dorința de a contacta Sinele Superior în complexul minte/corp/spirit. 
Experiența fiecărei căi în viață este unică. Totuși polarizarea intensă 
dovedește o dorință puternică, iar dorința puternică la rândul ei dovedește 
o polarizare intensă. 

36.12 I N T E R V I E V A T O R  Hai să luăm de exemplu pe cel numit Himmler. Noi 
presupunem că Sinele său Superior a fost în a șasea densitate, și știm că 
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Himmler a ales calea negativă. Nu înseamnă, prin urmare, că Sinele său 
Superior a fost de asemenea de polaritate negativă? Poți clarifica?  

R A  Sunt Ra. Nu există ființă [negativă]1 care să dobândească manifestarea 
de Sine Superior. Aceasta este o onoare/datorie a complexului totalitate 
minte/corp/spirit aflată către sfârșitul densității a șasea, după măsurarea 
timpului pământean. 

Complexele minte/corp/spirit orientate negativ au o limitare care, după 
știința noastră, nu a fost trecută niciodată. După absolvirea densității a 
cincea, înțelepciunea devine disponibilă, dar trebuie combinată cu o 
proporție egală de iubire. Această iubirea/lumina este foarte dificil de 
îndeplinit de către o entitate care urmează calea negativă și, din acest motiv, 
în partea de început a densității a șasea, complexele sociale de orientare 
negativă aleg să elibereze potențialul, și trec în a șasea densitate pozitivă. 

Prin urmare, Sinele Superior, care pune înțelegerea sa la dispoziția celor 
pregătiți să primească acest ajutor, este de orientare pozitivă. Totuși, 
Liberul Arbitru al entității este singurul care contează, și orice sfat primit 
de la Sinele Superior poate fi interpretat prin prisma polarizării pozitive sau 
negative, depinzând de alegerea complexului minte/corp/spirit. 

36.13 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, folosind exemplul lui Himmler, a fost Sinele său 
Superior la momentul încarnării în 1940 în a șasea densitate de orientare 
pozitivă? 

R A  Sunt Ra. Da a fost. 

36.14 I N T E R V I E V A T O R  A fost Himmler în contact cu Sinele Superior la momentul 
încarnării în 1940? 

R A  Sunt Ra. Îți reamintim că polarizarea negativă este una de separare. Care 
este prima separare? Separarea sinelui de sine. Cel numit Himmler nu a 
dorit să își folosească abilitatea, voința sau polarizarea pentru a căuta 
îndrumare, ci a folosit ambiția dobândită prin experiențele existențiale, 
hrănită de prejudecățile dobândite prin experiența altor vieți. 

36.15 I N T E R V I E V A T O R  În cazul acesta, când Himmler va ajunge în a șasea densitate 
polarizat negativ, va realiza că Sinele sau Superior este polarizat pozitiv, și 
din această cauză se va schimba de la negative la pozitiv?  

                                                             
1  Cuvântul “negativă” nu este auzit în înregistrarea audio dar contextul indică că 

Ra se referă la partea negativă.   
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R A  Sunt Ra. Nu este corect. Entitatea de a șasea densitate negativă este 
extrem de înțeleaptă. Observă entropia spirituală care apare datorită lipsei 
abilității de a face parte din uniunea armonioasă a densității a șasea. Prin 
urmare, iubind Creatorul și realizând la un moment dat că acest Creator 
nu este doar sine ci și alt-sine, această entitate alege în mod conștient o 
reorientare energetică instantanee, pentru a-și continua evoluția. 

36.16 I N T E R V I E V A T O R  O entitate de a șasea densitate orientată pozitiv, care ajunge 
la acel punct, poate alege să devină ceea ce numim Rătăcitor și se poate 
întoarce înapoi. Mă întreb dacă așa ceva se poate întâmplă unei entități de 
a șasea densitate negativă? Devine vreunul Rătăcitor? 

R A  Sunt Ra. Odată ce o entitate polarizată negativ ajunge la un anumit 
punct în densitatea înțelepciunii, devine extrem de improbabil că va risca 
să uite, pentru acea entitate polarizarea nu este generoasă ci egoistă, și 
înțelepciunea îl face să înțeleagă riscul de a deveni Rătăcitor. În unele ocazii 
foarte rare, o entitate de a șasea densitate orientată negativ devine Rătăcitor, 
cu intenția de a căuta să se polarizeze în continuare spre negativ. Așa ceva 
însă este ieșit din comun. 

36.17 I N T E R V I E V A T O R  Atunci ce metodă speră această entitate din a șasea densitate 
să aplice pentru a se polariza către negativ, prin rătăcire?  

R A  Sunt Ra. Un Rătăcitor are potențialul să accelereze progresul în 
densitate, prin experiențe. Acest lucru se datorează intensității experiențelor 
existențiale din a treia densitate. Prin urmare, Rătăcitorii orientați pozitiv 
aleg să riște uitarea, în dorința de a fi de folos altora prin iubirea pe care o 
dau. Dacă valul uitării este străpuns, cantitatea de catalizator va polariza pe 
Rătăcitor cu mult mai mare randament decât în densitățile mai înalte și 
mai armonioase. 

În același fel, Rătăcitorul de polarizare negativă îndrăznește și riscă uitarea, 
în dorința de a accelera progresul sau evoluția în densitatea în care este, prin 
faptul că se servește pe sine în a treia densitate, și oferă altora oportunitatea 
să cunoască informații despre polarizarea negativă. 

36.18 I N T E R V I E V A T O R  Există în trecutul planetei noastre exemple de rătăcitori din 
a șasea densitate orientați negativ? 

R A  Sunt Ra. Această informație poate fi periculoasă. Nu o putem da. 
Încercați să vedeți entitățile de care vorbim ca pe o parte din Creator. Nu 
putem explica mai mult. 
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36.19 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Mă întreb dacă această abilitate de a comunica 
cu Ra nu necesită în prealabil penetrarea procesului uitării? Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este foarte corect. 

36.20 I N T E R V I E V A T O R  Altfel Legea Confuziei ar interzice acest contact. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

36.21 I N T E R V I E V A T O R  De asemenea, mă întrebam dacă este necesar un număr 
minim de participanți pentru acest tip de activitate? 

R A  Sunt Ra. Pentru protecția instrumentului, acest număr este minimul 
acceptabil și, de asemenea, cel mai eficient număr, datorită armoniei 
excepționale a acestui grup. În alte grupuri numărul este mai ridicat, dar în 
acest contact, în particular, am observat că cel mai eficient suport este oferit 
de entitățile prezente în acest moment. 

36.22 I N T E R V I E V A T O R  Îmi este puțin neclar un punct legat de Sinele Superior. 
Presupun că în acest moment fiecare dintre noi, cei prezenți în această 
cameră, are un sine superior separat sau diferit. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. 
Vom încerca să răspundem la ceea ce credem că a fost intenția acestei 
întrebări. Vă rog cereți clarificări dacă considerați necesar. 

În primul rând, este corect că fiecare în această cameră are un Sine Superior 
diferit. Însă, datorită interacțiunilor armonioase repetate ale acestor trei 
entități, se poate observa o interacțiune armonioasă și mai înaltă, dincolo 
de cea apărută între Sinele Superior propriu fiecăreia din cele trei entității 
Această armonie mai înaltă se bazează pe faptul că fiecare complex de 
memorie socială are un Sine Superior, de un tip care este dificil de explicat 
cu vocabularul vostru. În acest grup există două entități de tip „Complex 
Totalitate de Memorie Socială”, care își contopesc eforturile cu cele trei 
Sine Superioare, la acest moment. 

36.23 I N T E R V I E V A T O R  Este dificil pentru noi să înțelegem în întregime, unele din 
aceste concepte, datorită conștientizării noastre limitate, dar cred că puțină 
gândire pe marginea informației de azi ne va ajuta să formulăm alte 
întrebări despre acest concept. 

R A  Sunt Ra. Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părăsi acest instrument? 
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36.24 I N T E R V I E V A T O R  Voi adresa o întrebare scurtă înainte de încheiere. Poți 
spune ce procentaj din numărul de Rătăcitori au reușit să străpungă 
blocajul memoriei pe pământ, și au devenit conștienți despre cine sunt și, 
în sfârșit, putem face ceva pentru confortul instrumentul și pentru 
îmbunătățirea contactului?  

R A  Sunt Ra. Putem să aproximăm procentajul celor care prin inteligență au 
străpuns blocajul memoriei. Este între 8.5 și 9.75%. Există un grup mai 
mare a celor care au simptome bine definite, indicându-le că nu aparțin 
acestei nebunii. Ei sunt puțin peste 50%. Din cei râmași, aproape 30% sunt 
conștienți că ceva despre ei este diferit. Deci, precum vezi, sunt multe grade 
de trezire a înțelegerii că ești rătăcitor. Trebuie să adăugăm că primele două 
grupuri sunt cele pentru care informația din aceste sesiuni are sens. 

Instrumentul este bine. Locul pe care se odihnește produce puțin disconfort 
cefei instrumentului. Am mai menționat înainte acest lucru. Sunteți 
dedicați. Vă lăsăm acum prieteni. 

Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului 
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Creator. 
Adonai. 



 

SESIUNEA 37 
MARTIE 12,  1981  

37.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

37.1 I N T E R V I E V A T O R  Este Ra familiar cu rezultatul eforturilor noastre de azi, 
legate de publicarea cărții? 

R A  Sunt Ra. Suntem familiari. 

37.2 I N T E R V I E V A T O R  Nu știu dacă poți comenta referitor la dificultățile pe care 
le vom avea în a face disponibilă Legea lui Unu celor care au nevoie de ea. 
Nu este ușor de distribuit în acest moment. Sunt sigur că există mulți 
oameni, în special Rătăcitori, care doresc această informație, dar va trebui 
să facem altceva pentru a o pune în mâinile lor sub forma curentă. 

Este posibil să comentezi pe marginea acestui subiect? 

R A  Sunt Ra. Este posibil. 

37.3 I N T E R V I E V A T O R  Te rog comentează. 

R A  Sunt Ra. Vom comenta. 

În primul rând alegerea acestui grup, pentru această activitate în serviciul 
altora, a fost realizată după o căutare intensivă. Fiecare din cei prezenți 
sacrifică mult, fără rezultate tangibile. Fiecare în grup este dedicat total 
acestui tip de sacrificiu, știind că sacrificiile materiale sunt nesemnificative 
în comparație cu sacrificiul cerut de dedicația intensivă pentru fuziunea în 
acest grup armonios. 

Acestea au fost cerințe căutării noastre, și astfel am găsit vibrațiile voastre. 
Apoi v-am ținut vibrațiile sub observație. Asemenea vibrații sunt întâlnite 
rar între pământeni. Nu vrem să vă sporim mândria, dar noi tratăm 
cerințele necesare contactului nostru cu foarte multă seriozitate. Astfel, ați 
început să primiți, iar noi am acceptat onoarea/datoria de a oferi, concepte 
care sunt, după părerea noastră, precise în natură și cimentate în intenția 
de a explica ceea ce vă preocupă. 

În al doilea rând, modalitatea în care folosim acest contact este în totalitate 
la discreția voastră. Noi sugerăm să permiteți informației o curgere natural-
intuitivă, fără a vă preocupa prea mult de rezultat. Noi suntem mulțumiți, 
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precum am spus, chiar și dacă ajutăm evoluția unui singur pământean. 
Oricare ar fi rezultatul acestui efort, nu putem fi dezamăgiți, deoarece 
numărul celor care beneficiază deja depășește unu. 

37.4 I N T E R V I E V A T O R  Am ezitat în adresarea anumitor întrebări din teama de a 
nu fi considerate întrebări neimportante, sau prea specifice, astfel reducând 
fereastra de transmitere a informației importante pe durata contactul 
nostru cu Ra. Însă în societatea noastră, pentru a reuși distribuirea 
informației pe care o considerăm importantă, având de-a face cu evoluția 
minții, copului și spiritului, este necesară includerea informației de 
importanță redusă, pentru că așa lucrează societatea noastră și așa apreciază 
sistemul de distribuție valoarea a ceea ce este oferit pentru difuzare. 

Ai putea comenta în această direcție? 

R A  Sunt Ra. Vom comenta cum urmează: este foarte adevărat că nivelul 
purității contactului este dependent de nivelul de puritate al informației 
transmise. Astfel, continua cerere de informație specifică din această sursă, 
în particular, este dăunătoare esenței contactului. 

Chiar mai mult, pe măsurară ce am scanat mintea ta pentru a înțelege 
situația privitoare la transcriptul anumitor cuvinte, am descoperit că ai fost 
criticat pentru limbajului folosit în documentarea informației. Datorită 
orientării noastre în raport cu informația transmisă, chiar și cel mai direct 
răspuns la o întrebare va fi formulat, de grupul nostru, astfel încât să 
maximizeze acuratețea nuanțelor răspunsului. Această abordare 
compromite însă dorința criticului de a primi proză simplă și lucidă. 

Mai mult de atât nu putem spune. Acestea sunt observațiile noastre 
privitoare la situația voastră. Ce doriți să faceți este în întregime decizia 
voastră, iar noi rămânem în serviciul vostru în orice mod este posibil, fără 
încălcarea Legii Confuziei. 

37.5 I N T E R V I E V A T O R  Vom încerca să trecem peste aceste probleme legate de 
difuzarea Legii lui Unu. Va cere grijă, dar vom reuși. Personal nu voi înceta 
lupta pentru difuzarea acestui material pe perioada încarnării mele. Cred 
că va fi necesar să scriu o carte, cel mai probabil pe tema OZN, din moment 
ce Legea lui Unu este conectată cu acest fenomen. Legea lui Unu este 
conectată cu toate fenomenele, dar acesta este fenomenul care va oferi cea 
mai ușoară cale spre difuzare.  
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Planul meu este ca, folosind un limbaj mai accesibil majorității celor care 
vor citi cartea, să utilizez fenomenul OZN, în sensul publicitar intenționat 
de Confederație. Fenomenul OZN va fi material introductiv pentru 
explicarea procesului evoluției pe această planetă, și felul în care 
Confederația a fost implicată în acest proces în decursul istoriei. În anumite 
secțiuni ale cărții voi folosi materialul Ra în formă nedistorsionată, 
întocmai cum a fost înregistrat aici, pentru a amplifica și clarifica ideile 
descrise în carte. Însă în acest moment fenomenul OZN este singura cale 
pe care o văd posibilă pentru distribuția materialului Ra, astfel încât cei ce 
doresc Legea lui Unu, să fie capabili să o obțină. Pe de altă parte, aș putea 
tipări și publica imediat materialul existent pe benzile înregistrate, dar 
atunci nu vom fi capabili să îl difuzăm foarte eficient, datorită problemelor 
de distribuție. 

Poți comenta despre această idee, care constă în scrierea unei cărți pe tema 
OZN și includerea în ea a unei părți nedistorsionate a materialului Legi lui 
Unu? 

R A  Sunt Ra. Vom comenta. Sperăm ca planurile tale legate de Ra să se 
materializeze. Aceasta este o glumă cosmică. Ai întrebat despre un asemenea 
exemplu de umor, iar noi considerăm că acest moment este potrivit pentru 
strecurarea acestei glume. Faceți ce credeți cât vă stă în putință. Ce altceva 
putem face, prieteni? 

37.6 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, voi continua cu întrebările pe care le avem în 
continuarea sesiunii trecute.  

Ai spus că fiecare entitate din a treia densitate are un Sine Superior, în a 
șasea densitate,  care ajută complexul minte/corp/spirit când este nevoie. 
Evoluează și crește Sinele Superior prin densități, începând cu cea dintâi? 
Are Sinele Superior un Sine Superior propriu, aflat în densități dincolo de 
cea în care se află Sinele Superior? 

R A  Sunt Ra. Intenționăm să simplificăm acest concept. Sinele Superior este 
o manifestare, sau o calitate primită cadou de complexul minte/corp/spirit 
aflat la sfârșitul celei de a șasea densități, din partea viitorului sine totalitate. 
Mișcându-se cu curgerea timpului, ultima acțiune a entității aflate la 
jumătatea celei de a șaptea densități, înainte de a acumula masă spirituală 
și a se întoarce spre nemărginirea Creatorului, este să dăruiască această 
resursă sau manifestare numită Sine Superior complexului 
minte/corp/spirit din a șasea densitate. 
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Acest complex minte/corp/spirit, al celei de a șasea densități, are 
onoarea/datoria de a folosi, pe de o parte, memoria experiențelor, 
gândurilor și acțiunilor proprii, și pe de altă parte resursele totalității 
complexe minte/corp/spirit, rămase în urmă, ca pe o formă-gând de 
complexitate infinită, care a fost numită Sine Superior.  

În acest fel, poți înțelege Sinele, Sinele Superior și Complexul Totalitate 
minte/corp/spirit ca trei puncte pe un cerc. Singura diferență este aceea a 
timp/spațiului continuum. Toate sunt aceeași ființă. 

37.7 I N T E R V I E V A T O R  Are fiecare entitatea un complex totalitate 
minte/corp/spirit propriu, sau același complex totalitate minte/corp/spirit 
este împărțit între mai multe entități? 

R A  Sunt Ra. Ambele alternative sunt posibile, la condițiile timp/spațiu 
corespunzătoare. Fiecare entitate are totalitatea proprie, și, la momentul 
când o entitate planetară devine un complex de memorie socială, această 
uniune de entități are Sinele Superior propriu, și complexul totalitatea de 
memorie socială ca resursă. Ca întotdeauna, spiritual vorbind, suma este 
mai mare decât părțile care o compun, și, de aceea, Sinele Superior al 
complexului de memorie socială nu este suma sinelui entităților 
componente, ci operează după regulă „la pătrat”, pe care voi o numiți 
„dublare”. 

37.8 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Mulțumesc de asemenea și pentru explicația 
matematică. Poți defini masa spirituală? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă din această sesiune. 

Masa spirituală este cea care începe să atragă oscilațiile vibratorii a tot ce 
există, precum o forță gravitațională de natură spirituală, asemeni soarelui 
central, sau Creatorul universurilor infinite. 

37.9 I N T E R V I E V A T O R  Pentru că nu dorim să obosim instrumentul, o să întreb 
doar dacă putem face ceva pentru a face instrumentul mai confortabil, și 
pentru a îmbunătăți comunicarea?  

R A  Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Infinitului Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 38 
MARTIE 13,  1981  

38.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

38.1 I N T E R V I E V A T O R  Ne poți spune dacă s-ar putea, sau ar avea rost ca Jim, sau 
eu, cel care vorbesc, să luăm locul instrumentului la începutul sesiunii, 
încercând să lucrăm în stare de transă? 

R A  Sunt Ra. Această informație este la granița încălcării Liberului Arbitru. 
Ne vom asuma responsabilitatea pentru a vă împlini dorința, încălcând 
puțin, cu răspunsul nostru, limitele stabilite de Confederație. 

La acest moment în spațiu/timp, nici cel numit Don, nici cel numit Jim, 
nu sunt disponibili pentru această activitate. Cel numit Don, prin 
antrenarea mecanismelor pentru contactul în serviciul altor-sine prin 
metoda „channeling”, ar putea deveni, într-o lungă perioadă de timp, 
capabil să facă această muncă. Cel numit Jim va găsi dificil să devină 
instrument de acest tip, fără a se antrena, de asemenea, pentru o perioadă 
lungă de timp. După aceea, va trebui să vă testăm armonicele vibrațiilor 
dezvoltate de această practică. Acest lucru este necesar în ambele cazuri. 

38.2 I N T E R V I E V A T O R  Revenind puțin în urmă, aș dori să știu dacă energia 
nucleară a fost adusă în această densitate, acum 40 de ani, pentru a da 
entităților care au cauzat distrugerea planetei Maldek și sunt încarnate aici, 
o a doua șansă de folosire a energiei în mod pașnic și nu distrugător? Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect, pentru că presupunerea ta pune carul înaintea 
boilor. Dorința, pentru acest tip de informație, a adus acest set de date 
pământenilor. Nu a fost dată dintr-un motiv exterior, ci pentru că a fost 
dorită de cei de pe Pământ. Altfel raționamentul este corect, entitățile au 
dorit-o ca o a doua șansă menționată de tine. 

38.3 I N T E R V I E V A T O R  Care a fost mecanismul pentru împlinirea dorinței de a 
avea energia nucleară? 

R A  Sunt Ra. Cum îți înțelegem întrebarea, mecanismul este ceea ce ai numi 
„inspirație”. 
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38.4 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi această inspirație o entitate, impregnând persoana 
dorind informația cu gânduri? Este acesta mecanismul? 

R A  Sunt Ra. Mecanismul inspirației necesită o extraordinară dorință, sau 
voință de a ști sau a primi informații, într-un anumit domeniu, și abilitatea 
de a te deschide și de a avea încredere în ceea ce este intuiția. 

38.5 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica cum arată undele de la roșu la violet într-
o entitate balansată perfect și nedistorsionată? 

R A  Sunt Ra. Nu putem explica acest lucru, deoarece fiecare echilibrare este 
perfectă și unică. Nu dorim să vă derutăm. 

Să luăm un exemplu. Într-o anumită entitate, să zicem un Rătăcitor, 
primele trei unde roșie, portocalie, galbenă ar putea fi văzute ca foarte egale 
în intensitate. Unda verde este foarte strălucitoare. Ea este balansată de o 
undă indigo mai ștearsă. Între cele două se află unda albastră în punctul de 
echilibru, sclipind mai puternic decât media. În unda violet noi putem 
distinge acest spectru de intensități unic. Apoi violetul pur înconjoară 
întregul complex minte/corp/spirit. În continuare entitatea este 
înconjurată de o combinație a undelor roșie și violet, indicând integrarea 
minții, corpului și spiritului. Întregul rezultat fiind înconjurat în final de 
modelul vibratoriu al adevăratei densități a entității. 

Această combinație poate fi interpretată și ca lipsită de echilibru, dar și în 
perfect echilibru. Punctul de vedere „perfect echilibru” este foarte folositor 
oricărei entități în relația cu alte entități. Abilitatea de a simți „lipsa de 
echilibru” este folositoare doar entităților care vindecă. Când vine vorba de 
echilibrul culorilor, este importantă o evaluare înțeleaptă și competentă. 
Bineînțeles, punctele de energie slabe sau blocate indică că o anumită 
entitate nu a ajuns încă la un nivel minim de evoluție. Totuși, potențialul 
tuturor undelor este mereu disponibil. Toate undele există și sunt pregătite 
pentru echilibrare, ele așteptând doar să fie activate. 

Poate o altă cale de a răspunde acestei întrebări este următoarea: într-o 
entitate complet dezvoltată, undele se suprapun, una peste alta, cu o 
intensitate vibratorie și strălucire astfel reglate, încât culoarea înconjurând 
entitatea devine albă. Asta este ce s-ar putea numi echilibru stabil în a treia 
densitate. 

38.6 I N T E R V I E V A T O R  Este posibil ca o planetă de a treia densitate să formeze un 
complex de memorie socială care să existe în a treia densitate? 
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R A  Sunt Ra. Este posibil doar în a șaptea parte a acestei densități, când 
entitățile se pregătesc în armonie pentru absolvirea în densitatea următoare. 

38.7 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea da un exemplu de planetă de asemenea natură, 
atât a treia densitate de serviciu altora, cât și a treia densitate servindu-se pe 
sine. 

R A  Sunt Ra. Din câte știm noi, nu există complexe de memorie socială de 
a treia densitate orientate negativ. Complexe de memorie socială de a treia 
densitate orientate pozitiv există, dar sunt foarte rare. Totuși, o entitate de 
acest fel din sistemul Sirius, a ajuns pe această planetă (Pământ) de două 
ori. Această entitate este de a treia densitate târzie, și face parte dintr-un 
complex de memorie socială de a treia densitate. Am mai menționat acest 
eveniment în sesiunile anterioare. Complexul de memorie socială este un 
fenomen specific celei de a patra densități.1  

38.8 I N T E R V I E V A T O R  Mă întrebam dacă acest complex de memorie socială din 
sistemul Sirius a evoluat din copaci? 

R A  Sunt Ra. Afirmația ta este aproape de adevăr. Aceste forme de vegetație, 
de a doua densitate, de pe Pământ, numite „copaci”, sunt asemănătoare 
formelor de vegetație, de a treia densitate din sistemul Sirius, care au 
aterizat pe Pământ. 

38.9 I N T E R V I E V A T O R  Mă întreb dacă, considerând faptul că natura războinică 
este imposibilă, atât cât înțeleg vegetația, nu este acesta un avantaj la 
trecerea din a doua în a treia densitate? Neavând o memorie de specie de 
natură războinică, entitățile dezvoltă, prin urmare, o societate armonioasă, 
și accelerează evoluția datorită acestei naturi. 

R A  Sunt Ra. Este corect. Totuși, pentru a deveni balansat și a începe 
polarizarea corectă, este necesar să cercetezi mișcări de toate felurile, în 
special de natură războinică. 

38.10 I N T E R V I E V A T O R  Presupun atunci că cercetările lor de natură războinică au 
fost, în primul rând, extrase din memoria lui Hickson, și nu din războaiele 
purtate? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Entităților din această specie le este aproape 
imposibil să se războiască. Într-adevăr, studiile lor de mișcare de toate 
tipurile sunt forma lor dinamică de meditație, datorită faptului că 
                                                             

1  Discutat în 8.21-22. 



SESIUNEA 38 309 

 

activitățile lor sunt în permanență statice, și, în consecință, trebuie 
balansate dinamic, întocmai cum pământenii au nevoie de momente de 
meditație statică, pentru a-și balansa activitățile care sunt, în permanență 
dinamice. 

38.11 I N T E R V I E V A T O R  Cred că acesta este un punct important pentru înțelegerea 
meditației ca mijloc de balansare, deoarece avem aici antiteza într-un alt 
model de evoluție. Aceste entități se mișcă, precum spune Charlie Hixson, 
fără a-și mișca picioarele. Bănuiesc că folosesc pentru mișcarea vehiculelor 
fizice un principiu similar celui folosit de clopotele voastre de cristal. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Este parțial incorect. 

38.12 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că metoda lor de mișcare nu este bazată pe 
pârghia mecanică, cum este metoda noastră, ci este o funcție directă a 
minții, conectată cumva cu acțiunea magnetică a planetei. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect în mare. Este un fenomen electromagnetic, 
controlat de impulsuri ale gândirii de natură electrică slabă. 

38.13 I N T E R V I E V A T O R  A fost nava lor vizibilă, pe planeta noastră, pentru toată 
lumea aflată în acea zonă la acel moment? A fost nava din material de a treia 
densitate, precum acest scaun? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Te rog adresează încă o întrebare importantă, 
înainte de încheiere, deoarece instrumentul are energia vitală scăzută la 
acest spațiu/timp. 

38.14 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica cum sunt condițiile pe o planetă de a patra 
densitate polarizată negativ? 

R A  Sunt Ra. Promovarea în a patra densitate polarizată negativ este reușită 
de acei indivizi care, conștient, contactează Inteligența Infinită prin 
folosirea undelor energetice de culoare roșie, portocalie și galbenă. Prin 
urmare, condițiile planetare de a patra densitate polarizată negativ includ 
aliniere și re-aliniere constantă a entităților, în efortul de a forma modele 
dominate de combinare a energiilor.  

Perioada cea mai intensă de confruntare este începutul celei de a patra 
densități. Complexul de memorie socială începe când ordinea autorității a 
fost stabilită, și toți au luptat până când s-au convins că se află la locul 
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meritat în structura puterii. Se încearcă mereu folosirea efectului telepatic 
de a patra densitate și transparența gândirii, în folosul celor aflați la apogeul 
structurii de putere.  

Această luptă, precum poți înțelege, este costisitoare pentru polarizarea 
entităților din a patra densitate de natură negativă, deoarece continuarea 
polarizării poate veni doar prin efortul grupului. Pe măsură ce entitățile din 
a patra densitate reușesc să se organizeze, continuă polarizarea prin servicii 
ale sinelui, cum este cel oferit de Cruciații de pe Orion.  

Poți adresa alte întrebări pe marginea subiectului în sesiunea următoare. 
Sunt întrebări scurte înainte de a părăsi instrumentul? 

38.15 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul 
instrumentului și pentru îmbunătățirea comunicării.  

R A   Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 39 
MARTIE 16,  1981  

39.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

39.1 I N T E R V I E V A T O R  Instrumentul se întrebă dacă faptul că se simte foarte fragilă 
se datorează ingestiei substanței chimice de acum șase săptămâni? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Instrumentul trece prin cea mai intensă perioadă 
de slăbiciune a complexului fizic, datorată efectului de dublare a celor două 
ingestii. Instrumentul se poate aștepta ca această perioadă extremă să 
continue pentru 15-20 de cicluri diurne. Apoi slăbiciunea va începe să se 
reducă, însă nu atât de rapid cum am crezut inițial, datorită predispoziției 
instrumentului spre asemenea stări de slăbiciune. 

Instrumentul are norocul de a dispune de grupul de suport, care îi insuflă 
prudența necesară pentru acest contact, la acest moment. Instrumentul este 
capabil să curețe aproape instantaneu complexul mental/emoțional și 
complexul spiritual la puritatea cerută de această activitate, dar înclinarea 
instrumentului spre fidelitatea de a servi, nu garantează cea mai bună 
judecată în evaluarea slăbiciunii complexului fizic. De aceea apreciem 
asistența voastră la acest spațiu/timp, precum și cea mai recentă decizie de 
a nu avea sesiunea. Aceasta a fost decizia corectă, iar îndrumarea oferită 
instrumentului a fost de ajutor. 

39.2 I N T E R V I E V A T O R  Ar putea instrumentul face orice altceva, pe lângă ceea ce 
face deja, pentru a îmbunătăți condiția fizică mai rapid? Știu că nu a fost 
capabilă să facă exerciții fizice în ultimele zile, din cauza problemei la picior, 
dar sperăm că în curând va fi capabilă să reînceapă exercițiul fizic. Poate ea 
face orice altceva? 

R A  Sunt Ra. Cum am mai sugerat, la acest moment, entitățile negative se 
concentrează în mod deosebit pe compromiterea sănătății instrumentului. 
Acesta este motivul problemei la picior, menționate mai înainte. Este foarte 
bine că instrumentul este implicată în slăvirea Unicului Infinitului Creator, 
ca parte a corului care interpretează cânturile sacre. Dar exercițiul fizic, atât 
umblatul, cât și activitatea sexuală, sunt de asemenea de ajutor. Însă 
instrumentul are probleme numite „etice”, care au afectat activitatea 
sexuală.  
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Este un caz fericit că instrumentul are oportunități pentru activități sexuale 
din dragoste, care au un beneficiu substanțial. Pe scurt, în continuumul de 
a treia densitate, vindecarea este o chestiune de timp. 

39.3 I N T E R V I E V A T O R  Din citirea condiției instrumentului, ai putea aprecia 
frecvența și lungimea potrivită pentru sesiunilor viitoare? 

R A  Sunt Ra. Această întrebare este la limita încălcării Liberului Arbitru. 
Informația oferită până acum conține deja direcții ușor de urmat. Suntem 
însă conștienți că nici unul din voi nu poate citi aura instrumentului 
determinând astfel condițiile complexului ei fizic. Însăși instrumentul are 
dificultăți considerabile în înțelegerea condiției precise a complexului său 
fizic, datorită voinței constante de a servi. 

Prin urmare, considerăm că nu încălcăm Liberul Arbitru dacă indicăm că 
o sesiune la două zile, în orele dimineții, este cea mai recomandabilă, 
adăugând o posibilă sesiune, scurtă în unele din diminețile fără sesiune dacă 
aceasta este considerată oportună. Această regulă nu va fi aplicată doar 
pentru această perioadă, ci în general. 

39.4 I N T E R V I E V A T O R  Voi continua atunci cu întrebările generale, încercând să 
găsesc o linie de întrebări pe o temă de informații netranzitorii, care să 
înalțe nivelul de conștiință, și s-ar putea să fac greșeli, încercând să găsesc o 
asemenea cale. Îmi cer scuze în avans pentru eventualele întrebări care vor 
fi derutante. 

Am remarcat că toate lucrurile fundamentale par să fie împărțite la șapte. 
Citind un transcript de Henry Puharich a lucrării numite „Cei nouă”, am 
găsit următorul paragraf: „dacă luăm de 7 ori echivalentul electric al 
corpului uman, va rezulta un „Șapte-on” de masă electrică. Poți explica 
acest lucru? 

R A  Sunt Ra. Nu putem explica acest lucru folosind vocabularul limbii 
voastre. O să încercăm totuși să dăm un răspuns.  

Precum știți, la începutul creației conduse de fiecare Logos sunt create cele 
două potențiale complete, cel electric, în sensul dat de teoria lui Larson, și 
cel metafizic. Potențialul metafizic este la fel de important pentru 
înțelegerea paragrafului menționat, precum este potențialul electric pe care 
îl știți.    

Acest concept folosește energia potențată. Despre electron s-a spus uneori 
că nu are masă, ci doar câmp. Apoi s-a spus că are totuși o masă 
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infinitezimală. Amândouă variantele sunt corecte. Adevărata masă a 
energiei potențate este forța acestui câmp. Acest fapt este de asemenea 
valabil în sens metafizic.  

Totuși, pentru înțelegerea teoretică a actualului sistem fizic și pentru a găsi 
soluția ecuațiilor universului material, trebuie considerată masa 
electronului. Astfel poate fi înțeles că masa spirituală crește cu fiecare 
densitate. Masa spirituală crește semnificativ cu fiecare densitate dar abia în 
ultima densitate creșterea acesteia se accelerează. În această ultimă 
densitate, de concluzie și revedere a întregii evoluții, toate funcțiile utile de 
polarizare au fost deja folosite și, prin urmare, natura metafizică a unui 
individ crește accelerat.  

În mod similar, poți vedea studiile celui numit Albert, care stipulează 
creșterea masei spre infinit, când viteza crește spre viteza luminii. Prin 
urmare, a șaptea densitate fiind individul complet, Creatorul care se 
cunoaște pe sine, acumulează masă spirituală și se întregește din nou în 
Unicul Creator. 

39.5 I N T E R V I E V A T O R  Atunci ecuația următoare bănuiesc că se referă la masa 
spirituală. 

Mᵢ =
m₀C²

�1 −  v² / c²
 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

39.6 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica ce înseamnă fraza din “Cei Nouă”, care spune 
„CH este principiul revelator al științei și legii.”? Poți clarifica acest 
principiu? 

R A  Sunt Ra. Principiul, prezentat atât de voalat, în această afirmație, nu 
este altul decât simplul principiu al atracției în iubire și lumină, între natura 
constantă (Creatorul) și cea trecătoare (ființa încarnată), sub acțiunea 
Liberului Arbitru al entității mărginite de iluzie. 

39.7 I N T E R V I E V A T O R  Liberul Arbitru a fost motivul pentru care “Cei Nouă” au 
transmis acest principiu în această formă? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect. 

39.8 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica atunci de ce au transmis acest principiu atât de 
voalat? 
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R A  Sunt Ra. Cel care a transcris textul era mai interesat în ghicitori și 
ecuații. 

39.9 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg. “Cei Nouă’ se descriu pe sine ca fiind “Cei nouă 
aghiotanți a lui Dumnezeu”1. Poți explica ce au dorit să spună prin această 
expresie?  

R A  Sunt Ra. Această afirmație este de asemenea voalată. Intenția lor era să 
spună că cei nouă care formează Consiliul, sunt reprezentanții unicului 
Creator, întocmai precum la proces sunt nouă martori, depunând mărturie 
pentru inculpat. Termenul „aghiotant” poate fi folosit de asemenea cu acest 
înțeles. 

Subiectivismul celui care a transcris acest document poate fi remarcat în 
majoritatea acestui material, influențând prezentarea, întocmai cum 
abilitățile și preferințele acestui grup determină natura acestui contact. 

39.10 I N T E R V I E V A T O R  Cred că există un teren roditor pentru a investiga evoluția 
umană prin prisma evoluției centrelor energetice ale corpului, pentru că 
aceste șapte centre par să fie legate cu toate celelalte formații de șapte de 
care am vorbit anterior, și fundamentale dezvoltării umane. Ai putea descrie 
evoluția acestor centre energetice, începând cu cea mai primitivă formă de 
viată care le conține?  

R A  Sunt Ra. Acest material a fost dezbătut în trecut până la un anumit 
punct.2 Prin urmare, nu vom repeta informația referitoare la undele care 
sunt activate în prima și a doua densitate și motivele care determină această 
activare, în schimb vom încerca să detaliem această informație. 

Punctele primare de bază pentru fiecare nivel de dezvoltare sau densitate, 
dincolo de a doua, pot fi văzute cum urmează: în primul rând este energia 
primară de bază a ceea ce numim unda roșie. Această undă poate fi înțeleasă 
ca undă de consolidare a fiecărei densități. Nu trebuie să fie greșit înțeleasă 
ca neimportantă pentru evoluția spirituală, deoarece această undă este 
fundația structurii. 

                                                             
1  Cei Nouă sunt, numiți „Principii” în mod obișnuit, dar deoarece Ra se referă la ei ca 

martori am decis să folosim cuvântul aghiotant. În engleză cuvintele sunt foarte 
asemănătoare „principle” – principiu „principal” – agiotant.  

2  Este posibil să fi fost discutat în 16.21, 27.17 and 32.12 dar este neclar la care 
paragraf se referă Ra.  
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A doua undă primară este cea galbenă. Această undă este unda marelui pas 
înainte. Prin această undă, mintea/corpul se dezvoltă la cel mai complet 
balans. Puternicul triunghi de unde roșu/portocaliu/galben lansează 
entitatea în centrul undei verzi. Această undă este de asemenea de bază, dar 
nu este undă primară. 

Această undă este resursa dezvoltării spirituale. Când unda verde a fost 
activată, a treia undă primară (unda albastră) începe activarea. Această a 
treia undă primară este prima undă cu adevărat spirituală, în care toată 
activitatea este de natură integrată minte/corp/spirit. Unda albastră 
pregătește învățatul/predatul spiritual în fiecare densitate, în complexul 
minte/corp, animând totalitatea și comunicând altora întregimea acestei 
ființe. 

Unda indigo este unda pe care se concentrează acțiunea inițiatului și este 
portalul către Inteligența Infinită, aducând Energia Inteligentă. Acesta este 
centrul energetic antrenat în acele învățături considerate ascunse sau oculte, 
și de aceea această undă este infinită în posibilități. Cum bănuiești, 
activitățile de vindecare, instruire sau cele în slujba Creatorului care cer 
strălucire și echilibru, sunt activități care folosesc unda indigo.    

Cum ști deja, unda violet este constantă și nu trebuie inclusă într-o discuție 
referitoare la activarea undelor, ea fiind identitatea vibrației entității. 

39.11 I N T E R V I E V A T O R  Ca să clarific puțin, aș dori să pun întrebarea următoare: 
dacă avem o entitate foarte polarizată spre serviciul altor-sine, și o alta foarte 
polarizată spre serviciul sinelui, care va fi diferența în unda roșie a celor 
două entități?  

R A  Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă a sesiunii curente. Nu 
este nici o diferență în unda roșie a două entități la fel de puternic 
polarizate, una pozitiv și cealaltă negativ. 

39.12 I N T E R V I E V A T O R  Este asta adevărat pentru toate celelalte unde? 

R A  Sunt Ra. O să răspundem pe scurt. Poți întreba mai pe larg într-o 
sesiune viitoare.  
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Modelul de unde negativ este roșu/portocaliu/galben trecând direct la 
albastru3, pentru contactarea Inteligenței Infinite.  

În entitățile orientate pozitiv, configurația este uniformă clară precum 
cristalul, așa cum cere descrierea fiecăreia din cele șapte unde.  

Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părăsi instrumentul? 

39.13 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul 
instrumentului și îmbunătățirea comunicării? 

R A  Sunt Ra. Sunteți conștiincioși. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și 
lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea 
și pacea Unicului Creator. Adonai. 

                                                             
3  În anumite paragrafe Ra pare să sugereze că unda albastră nu este folosită de 

orientarea negativă, în timp ce în alte paragrafe pare să sugereze că este 
folosită. 



 

SESIUNEA 40 
MARTIE 18,  1981  

40.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

40.1 I N T E R V I E V A T O R  M-am gândit să fac următoarea afirmație, și să te rog să o 
corectezi: 

Încerc să creez un model simplu al porțiunii de univers în care ne aflăm. 
Începând cu sub-Logosul, Soarele nostru, care emană lumina albă, 
conținând frecvențe de la roșu la violet. Presupun că această lumină albă 
conține experiențe prin toate densitățile, și cum trecem în a opta densitate 
intrăm într-o gaură neagră, care în cealaltă parte devine un nou Logos sau 
Soare, care începe o nouă octavă de experiențe. Poți comenta pe marginea 
acestei afirmații? 

R A  Sunt Ra. Putem comenta pe margine afirmație tale într-o oarecare 
măsură. Conceptul luminii albe a sub-Logosului, fiind divizată în culori, și 
mai târziu, la ultimul capitol, fiind absorbită din nou reintegrată, este în 
mare corect. Totuși, sunt anumite subtilități prezente, care sunt mai mult 
decât de natură semantică.  

Lumina albă care emană și formează sub-Logosul începe în ceea ce 
metaforic poate fi înțeles ca întuneric. Lumina apare în acel întuneric, 
transformându-l, cauzând organizarea haosului și făcându-l să devină 
reflector și strălucitor. Așa se nasc dimensiunile.  

În mod opus, întunericul găurii negre, metafizic vorbind, este o 
concentrare de lumină albă sistematic absorbită înapoi în Unicul Creator. 
În final, această absorbție în Unicul Creator continuă până când toată 
infinitatea creațiilor a acumulat suficientă masă spirituală pentru a forma 
încă o dată marele Soare central, dacă îți poți imagina, din Inteligența 
Infinită așteptând potențarea din partea Liberului Arbitru. Prin urmare, 
tranziția octavei este un proces care poate fi văzut ca atemporalitate de 
natură inimaginabilă. A încerca o măsurătoare din punctul de vedere al 
timpului de a treia densitate, este inutil. 

Prin urmare conceptul de trecere printr-o gaură neagră de gravitație 
spirituală absolută și a ajunge imediat în octava următoare, nu ia în calcul 
sub-conceptul porțiunii acestui proces, care este atemporală. 
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40.2 I N T E R V I E V A T O R  Astronomii de pe pământ au remarcat că lumina generată 
de galaxiile spirale este de aproximativ șapte ori mai redusă decât ar trebui 
să fie, considerând masa calculată a galaxiei. Mă întrebam dacă acest lucru 
se întâmplă datorită masei spirituale mărite a stelelor din clasa „piticelor 
albe” ale galaxiei.  

R A  Sunt Ra. Acest lucru este în mare corect, și este o porțiune a ciclului 
creației. 

40.3 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Mă întrebam, de asemenea, dacă prima 
densitate corespunde cumva culorii roșii, a doua aparține culorii portocalii, 
a treia aparține culorii galbene și așa mai departe prin densități aparținând 
culorilor, în așa fel încât fotonul, care formează inima tuturor particulelor 
atomice, ar avea o legătură cu o anumită culoare de bază în acea densitate, 
și vibrația lui se mărește de la o densitate la alta cu mărime corespunzând 
diferenței dintre culori. Este corect?  

R A  Sunt Ra. Asta este mai corect decât ai exprimat.  

În primul rând, este corect când presupui că o cuantă dă natura fiecărei 
densități, și în continuare este corect când presupui că această cuantă este 
de natură vibratorie, corespunzând unei culori. Însă, este de asemenea 
adevărat, cum ai bănuit dar nu ai întrebat, că fiecare densitate este de 
caracter metafizic complex corespunzând undei de culoare proprie 
densității.  

Prin urmare, în prima densitate unda de culoare roșie este fundația a toate 
cele ce vor fi. În a doua densitate, unda portocalie este aceea de mișcare și 
creștere a individului, această undă aspirând spre unda galbenă de 
manifestare conștientă a sinelui de natură socială, cât și individuală; a treia 
densitate fiind echivalentă culorii galbene, și așa mai departe. Fiecare 
densitate este în principal unda de culoare proprie densității plus atracția 
către unda următoare, astfel producându-se evoluția și, într-o oarecare 
măsură, colorând sau umbrind culoarea principală a densității. 

40.4 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, centrele energetice ale corpului unei entități vor fi 
activate până la ultimul, dacă totul funcționează cum este de așteptat, 
presupunând că individul evoluează în linie dreaptă de la prima la a opta 
densitate. Ar fi fiecare chakra activată până la ultima, și la cea mai mare 
intensitate, spre sfârșitul experienței densității curente? 
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R A  Sunt Ra. Ipotetic vorbind, este corect. Totuși, entitatea activată complet 
este rară. Se pune accent pe armonia și echilibrarea fiecărui individ. Pentru 
absolvirea în următoarea densitate, trebuie ca centrele energetice primare a 
unei entități să funcționeze astfel, încât să comunice cu Inteligența Infinită 
și să aprecieze această Lumină în toată puritatea ei. Totuși, activarea 
completă a fiecărui centru energetic, este o performanță rezervată doar 
câtorva, deoarece fiecare centru are o viteză de rotație sau de activare 
variabilă. Ce trebuie înțeles este că, odată ce toate centrele sunt activate la 
minim, ceea ce contează este armonia și echilibrul dintre ele. 

40.5 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Iau ca exemplu tranziția între a doua și a treia 
densitate. Când tranziția are loc se schimbă frecvența vibrației care 
formează fotonul (baza tuturor particulelor densității), crescând de la o 
frecvență corespunzătoare celei de a doua densități, sau culoarea portocalie, 
la frecvența care caracterizează culoarea galbenă? Ce vreau să întreb este 
dacă toate vibrațiile care formează o densitate, sau vibrația de bază a 
fotonului, se măresc cuantic într-o perioada de timp foarte scurtă? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Se vede cu fiecare densitate o mărire graduală a 
nivelelor de vibrație. 

40.6 I N T E R V I E V A T O R  Va crește frecvența de la mijlocul portocaliului, sau 
portocaliul mediu, la mijlocul galbenului?  

R A  Sunt Ra. Întrebarea nu este clară. Vom încerca să fim de ajutor. Oricum 
frecvența care stă la baza unei densități este ceea ce putem numi o culoare 
adevărată, acest termen este imposibil de definit cu sistemul pământean de 
senzori și măsurători științifice, deoarece o culoare are caracteristici 
vibratorii atât în spațiu/timp, cât și în timp/spațiu. Culoarea adevărată în 
densitate este apoi acoperită, sau combinată cu un curcubeu de nivele 
vibratorii, și de atracția vibrației culorii adevărate din densitatea următoare. 

40.7 I N T E R V I E V A T O R  Cât de lungă a fost tranziția din a doua în a treia densitate 
pentru această planetă? Parcă ai spus o generație și jumătate. 

R A  Sunt Ra. Nu este corect. Timpul măsurat în ani tereștri ar fi aproximativ 
1.350. 

40.8 I N T E R V I E V A T O R  Atunci cât va dura tranziția din a treia în a patra densitate 
pentru această planetă? 
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R A  Sunt Ra. Asta este greu de estimat, datorită anomaliilor ieșite din comun 
ale acestei tranziții. Sunt, la acest spațiu/timp, ființe încarnate care au 
început lucrul pentru tranziția spre a patra densitate. Totuși, climatul de 
conștiință planetară specific celei de a treia densități întârzie procesul. În 
acest moment posibilitatea/probabilitatea indică ceva între 100 și 700 de 
ani tereștri ca perioadă de tranziție. Lungimea acestei perioade de tranziție 
nu poate fi determinată mai precis, datorită volatilității pământenilor la 
acest spațiu/timp. 

40.9 I N T E R V I E V A T O R  A crescut deja frecvența de vibrație a fotonului?  

R A  Sunt Ra. Acest lucru s-a întâmplat deja. Aceasta este influența care a 
început să cauzeze gândurile să devină lucruri. Ca de exemplu, poți observa 
cum gândurile de ură devin acele celule în complexul corpului fizic care 
scapă de sub control și devin cancer. 

40.10 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că această tranziție vibratorie a început cu 20-30 
de ani în urmă. Este adevărat?  

Sunt Ra. Primele semne ale acestei schimbări au apărut cu aproximativ 45 
de ani în urmă. Energiile însă au început să vibreze mai intens în perioada 
de 40 de ani care a precedat această ultimă schimbare de cuantă de natură 
vibratorie. 

40.11 I N T E R V I E V A T O R  Dacă începem acum 45 de ani, și considerând întreaga 
creștere de vibrație cu care ne vom confrunta în această schimbare de 
densitate, cam la ce procent din schimbarea de vibrație ne aflăm în acest 
moment? 

R A  Sunt Ra. Natura vibratorie a mediului de pe planetă are culoarea 
fundamentală verde. Această natură este la acest moment puternic 
suprapusă, sau intercalată, cu unda portocalie a conștiinței planetare. 
Totuși, natura cuantei este astfel încât trecerea peste graniță produce o 
discretă înlocuire a nivelului vibratoriu. 

40.12 I N T E R V I E V A T O R  Ai menționat că acum, datorită schimbării de vibrație, 
gândurile de mânie cauzează cancer. Poți explica mai mult despre acest 
mecanism care este folosit ca și catalizator, sau care este scopul lui final? 

R A  Sunt Ra. A patra densitate este o densitate de informație revelată. Sinele 
nu este ascuns sinelui și altor-sine. Dezechilibrele sau deformările de natură 
distructivă sunt vizibile și, prin urmare, pe căi mai evidente, vehiculul 
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complexului minte/corp/spirit este folosit ca resursă pentru lecții și revelații 
personale. Aceste boli, cum este cancerul, sunt foarte accesibile pentru 
vindecarea sinelui, deîndată ce mecanismul influenței distructive a fost 
înțeles de către individ. 

40.13 I N T E R V I E V A T O R   Deci spui că bolile, cum este cancerul,  sunt simplu de 
vindecat mental, și sunt un bun mijloc de învățare, fiind vindecate cu 
ușurință odată ce entitatea iartă pe celălalt-sine pentru care simte mânia; 
cancerul dispărând imediat după aceea. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este parțial adevărat. Cealaltă porțiune a vindecării are de-a 
face cu iertarea de sine și creșterea respectului de sine. Acest lucru poate fi 
ușor exemplificat prin îngrijirea nutriției personale. Nutriția este frecvent 
parte din procesul de iertare/vindecare. Premiza de bază este corectă. 

40.14 I N T E R V I E V A T O R  La nivel de nutriție, care sunt alimentele care pot fi incluse, 
și care sunt cele care trebuie excluse pentru a avea cel mai mare efect în grija 
cuiva pentru complexul corp. 

R A  Sunt Ra. În primul rând vrem să scoatem în evidentă că această 
informație nu trebuie înțeleasă literar, ci ca legătură sau ghiont psihologic 
pentru corp, minte și spirit. Prin urmare, lucrul cu adevărat important este 
respectul și grija de sine. În această lumină repetăm informația de bază dată 
pentru nutriția acestui instrument: legumele, fructele, grânele și, până la un 
nivel necesar pentru metabolismul individual, produsele animale. Acestea 
sunt produsele nutritive care dovedesc respect de sine.  

Acele entități care au nevoie de curățirea sinelui de otrava unei forme-gând 
sau complex emoțional, pot, pe lângă nutriție, să își îmbunătățească 
sănătatea printr-un program de post. Această cale nu a fost menționată 
până acum, deoarece acest instrument nu are nevoie de purificare. Postul 
trebuie ținut cu grijă, până când gândul-formă distructiv este eliminat cu 
toate toxinele, prin eliminarea excesului de material din corp. Din nou 
această metodă are valoare, nu doar pentru curățarea complexului corp, ci 
și a minții și spiritului. Prin urmare, sinele se revelează pe sine sinelui. 

40.15 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Un concept important. Sunt efectele mentale 
asupra obiectelor materiale, care se observă acum pentru prima dată, cum 
ar fi îndoirea metalului cu mintea, datorate faptului că vibrația de bază pe 
care o experimentăm este verde, aceasta fiind culoarea adevărată a celei de 
a patra densități? 
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R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii curente. 
Acest concept nu este doar corect, dar sugerăm să îl duci mai departe, și vei 
înțelege că numărul mare de entități având această așa numită boală 
mentală, este datorat efectului undei verzi asupra configurațiilor mentale a 
celor nepregătiți să se confrunte pe sine pentru prima dată.  

Aveți întrebări scurte înainte de a încheia sesiunea? 

40.16 I N T E R V I E V A T O R  Doar două. Referitor la ceea ce ai spus mai înainte, vor fi 
mai afectați de vibrațiile undei verzi oamenii orientați spre serviciul sinelui 
care se încarnează acum, bazat pe vechimea vibrației? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru nu este corect. Mai de grabă vor fi afectați cei care 
s-au sustras pe sine și nu sunt pregătiți pentru această tranziție, dar care 
sunt întrucâtva sensibili la această influență. 

40.17 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Putem face ceva pentru a îmbunătăți confortul 
instrumentului și calitatea contactului? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul este bine. Voi sunteți cu grijă. Accesoriile, prin 
senzația de cald oferită complexului corp, produc confort foarte mare 
instrumentului.  

Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului 
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului 
Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 41 
MARTIE 20,  1981  

41.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

41.1 I N T E R V I E V A T O R  Am o întrebare de logistică pentru început. Știu că este o 
întrebare prostească, dar trebuie să o adresez pentru a fi sigur. Este posibil 
să trebuiască să ne mutăm din această locuință. Va fi contactul cu Ra 
afectat, în vreun fel, de mutare? 

R A  Sunt Ra. Această întrebare nu este prostească. Locuința nu are 
importanță, deoarece suntem tot în interiorul creației. Totuși, locul unde 
se desfășoară activitatea trebuie să fie pregătit cu grijă, pentru a avea nivele 
de vibrație corespunzătoare, sau să fie purificat prin meditație, înainte de 
prima sesiune. Această purificare ar putea implica activități plictisitoare, 
cum ar fi curățatul și vopsitul suprafețelor pe care nu le considerați suficient 
de curate. 

41.2 I N T E R V I E V A T O R  Sunt familiar cu Ritualul Izgonirii al Pentagramei Mici. 
Mă întreb dacă acest ritual ar fi util pentru pregătirea locului pentru acest 
tip de activitate?1 

R A  Sunt Ra. Ritualul este folositor. 

41.3 I N T E R V I E V A T O R  Deci spui că, în general, chiar dacă ne mutăm la 1.000 de 
kilometri distanță, într-o locuință care a fost locuită înainte de altcineva, 
dacă pregătim locul cu grijă acesta poate fi deveni satisfăcător pentru 
sesiune? Este corect?  

R A  Sunt Ra. Este corect. 

41.4 I N T E R V I E V A T O R  Încerc să încheg o înțelegere completă, începând cu 
începutul, adică Inteligența Infinită, urcând apoi spre condiția noastră 
curentă de existență, și cred că ar trebui să ne întoarcem să analizăm soarele 
nostru, deoarece este sub-Logosul care creează toată experiența în acest 
sistem planetar. 

                                                             
1  Descrierea Ritualului Izgonirii poate fi găsită în lucrări ale Ordinul Hermetic „Zorii 

Aurii” și, de asemenea, în anexa cărții „Magicianul, pregătirea și munca sa” scrisă 
de W.E Butler.  
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Poți face o descriere a soarelui nostru? 

R A  Sunt Ra. La această întrebare nu este ușor de răspuns cu vocabularul 
pământean, deoarece soarele are aspecte variate legate de Inteligența 
Infinită, de Energia Inteligentă și de fiecare densitate a fiecărei planete. Mai 
mult, aceste diferențe se extind în metafizic, ori timp/spațiul creației 
planetei voastre.  

În relație cu Inteligența Infinită, corpul soarelui este parte a infinității, ca 
toate părțile creației infinite.  

În relație cu Inteligența Infinită potențată, care folosește Energia 
Inteligentă, soarele este produsul Logosului care creează un număr mult 
mai mare de alți sub-Logos. Relația este ierarhică, în sensul că sub-Logosul 
folosește Energia Inteligentă în felul prestabilit de către Logos, și folosește 
Liberul Arbitru pentru a co-crea spectrul de nuanțe al densităților 
planetare, așa cum sunt percepute de entitățile de pe pământ.  

Din punct de vedere fizic, în raport cu densitățile, corpul solar poate fi 
văzut ca un corp uriaș de elemente gazoase, care suferă procese de fuziune, 
radiind căldură și lumină.  

Din punct de vedere metafizic, soarele dobândește înțeles de la a patra la a 
șaptea densitate, în acord cu abilitatea crescândă a entităților, în densitățile 
lor, de a înțelege creația vie și natura de alt-sine a corpului solar. Prin 
urmare, începând cu a șasea densitate, soarele ar putea fi vizitat și locuit de 
către cei trăind în timp/spațiu, și chiar poate fi creat, parțial de la moment 
la moment, de procesele entităților celei de a șasea densități, în timpul 
evoluției lor. 

41.5 I N T E R V I E V A T O R  În ultima afirmație, ai vrut să spui că entitățile din a șasea 
densitate creează de fapt manifestări ale soarelui în densitatea lor? Poți 
explica ce ai vrut să spui prin această afirmație? 

R A  Sunt Ra. În a șasea densitate, unele entități al căror mijloc de 
reproducere este fuziunea, ar putea alege să facă această porțiune a 
experienței ca parte a ființei corpului solar.  Prin urmare, poți gândi că parte 
din lumina pe care o primiți, sunt copiii rezultați din iubirea regeneratoare 
a ființelor de a șasea densitate. 

41.6 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, putem noi spune că entitățile din a șasea densitate 
folosesc acest mecanism pentru a fi co-Creatori mai apropiați de Creatorul 
Infinit? 
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R A  Sunt Ra. Această afirmație este adevărat pentru ultima parte a celei de a 
șasea densități, când entitățile caută experiențe legate de a șaptea densitate, 
care este și densitatea de întoarcere la Creator. 

41.7 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ce vreau să fac acum este să investighez ce se 
întâmplă după ce este formată prima densitate, și cum sunt formate centrele 
energetice în ființe. Are sens să întreb dacă Soarele însuși are o densitate, 
sau are toate densitățile? 

R A  Sunt Ra. Sub-Logosul (Soarele) conține întreaga octavă, și nu este o 
entitate care experimentează învățatul/predatul caracteristic entităților 
asemeni vouă. 

41.8 I N T E R V I E V A T O R  Voi face o afirmație reprezentând înțelegerea mea, și te rog 
să o corectezi. Intuiesc că o ființă din prima densitate este formată de 
vârtejul unui centru energetic. Acest vârtej cauzează apoi aceste mișcări de 
rotație și vibrație pe care le-am menționat mai înainte, care creează lumina 
și care încep să se condenseze în materiale de prima densitate. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect, atât cât ai reușit să înțelegi. Totuși, este important 
să clarificăm că Logosul are planul tuturor densităților octavei complet și 
potențial, înainte de a porni spațiu/timpul continuum în prima densitate. 
Prin urmare, centrele energetice există înainte de a se manifesta. 

41.9 I N T E R V I E V A T O R  Atunci care este cea mai simplă ființa care se manifestă? 
Brănuiesc că este ceva asemănător cu o singură celulă. Cum funcționează, 
referitor la centrele energetice? 

R A  Sunt Ra. Cel mai simplă ființă este lumina sau ceea ce numim fotonul. 
În relație cu centrele energetice, fotonul ar putea fi văzut ca fundația tuturor 
câmpurilor energetice articulate. 

41.10 I N T E R V I E V A T O R  Când este formată prima densitate, apar focul, aerul, piatra 
și apa. Apoi, după ceva timp, apare prima individualizare a vieții într-o 
porțiune de conștiință care este mobilă prin sine. Poți descrie procesul 
acestei creații, și centrele ei energetice?  

R A  Sunt Ra. Prima densitate, numită și a undei roșii, deși atrasă de evoluție, 
nu este în vibrația potrivită pentru condițiile necesare conștientizării. În 
timp ce energia vibratorie trece de la roșu la portocaliu, mediul vibratoriu 
devine de așa natură, încât stimulează acele substanțe chimice, care până 
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atunci erau inerte, să se combine în așa fel încât lumina și iubirea încep 
funcția de progres.  

Supoziția pe care ai făcut-o, referitoare la entitățile unicelulare, cum ar fi 
dinoflagelate polimorfe, este corectă. Mecanismul este unul de atracție a 
luminii, mișcându-se în spirală ascendentă. Nu există nimic întâmplător 
despre nici o parte a evoluției. 

41.11 I N T E R V I E V A T O R  Dacă îmi amintesc bine, dinoflagelate polimorfe are celula 
bazată pe fier, în loc de cupru. Poți comenta despre acest fapt? 

R A  Sunt Ra. Această informație nu este importantă. Baza fiecărui 
metabolism este ceea ce se găsește în substanțele chimice ale locului unde 
se formează. 

41.12 I N T E R V I E V A T O R  Am comentat doar pentru că entitatea posedă mobilitate, 
încadrând-o regnului animal, în timp ce celulele ei sunt bazate pe fier 
încadrând-o regnului vegetal (regnul animal având celulele bazate pe 
cupru), ceea ce poate indica o tranziție de la plantă la animal. Este această 
afirmație greșită? Nu îmi aduc aminte prea precis. 

R A  Sunt Ra. Nu că nu ar fi corect, dar nu trebuie să tragi vreo concluzie din 
acest lucru. Există câteva tipuri diferite de celule care formează baza pentru 
entitățile conștiente, nu doar pe această planetă, dar într-o și mai mare 
varietate de forme pe alte planete create de alți sub-Logos. Vehiculul chimic 
este acela care poate găzdui conștiința în modul cel mai convenabil. Felul 
în care operează conștiința este obiectul de interes, și nu compoziția 
vehiculului fizic.    

Am observat că cei pe care îi numiți oameni de știință, sunt derutați de 
diferențele și posibilelor interacțiuni ale diverselor etape, tipuri și condiții 
caracteristice formelor de viață. Acest interes nu generează material roditor, 
considerând că este alegerea de moment a sub-Logosului vostru. 

41.13 I N T E R V I E V A T O R  Nu am dorit să irosesc timp cu această întrebare, dar s-a 
întâmplat că ai menționat această formă de viața unicelulară. Au 
dinoflagelate polimorfe centru energetic portocaliu?  

R A  Sunt Ra. Este corect. 

41.14 I N T E R V I E V A T O R  Este acest centru energetic legat în vreun fel de centru 
energetic portocaliu uman? 



SESIUNEA 41 327 

 

R A  Sunt Ra. Culoare pură portocalie este exact aceeași. Totuși, conștiința 
unei ființe de a doua densitate este primitivă, și folosirea undei portocalii 
este limitată la exprimarea sinelui prin mișcare și supraviețuire.  

În a treia densitate, la acest moment, cei agățându-se de unda portocalie au 
un mult mai complex sistem de trăiri datorat acestei unde. Este complicat. 
Vom încerca să simplificăm.  

Precum știți culoarea adecvată a celei de a treia densități este galbenul. 
Influența culorii fundamentale verzi asupra entităților de culoare galbenă 
cauzează unora dintre entități să regreseze spre considerarea sinelui 
(culoarea portocalie), în loc să progreseze spre considerarea altor-sine 
(culoarea verde). Această regresie nu trebuie confundată cu o polarizare 
negativă, deoarece polarizarea negativă se folosește intens de manifestările 
profunde ale undei galbene, cum ar fi manipularea altor-sine în serviciul 
sinelui. Cei care revin la culoarea fundamentală portocalie, și am dori să 
adăugăm că sunt mulți în planul vostru la acest moment, sunt cei care simt 
vibrația culorii fundamentale verzi și răspund prin respingerea activităților 
guvernamentale și sociale, căutându-se încă odată pe sine. 

Lipsa unei unde galbene dezvoltate forțează aceste entități spre continua 
activare și balansare a sinelui în raport cu sinele, rezultând în manifestările 
de natură portocalie apărute la acest spațiu/timp. 

Culoarea fundamentală portocalie este aceeași pentru toate entitățile. 
Totuși manifestarea acestei unde variază, depinzând de nivelele de vibrație 
și echilibrarea complexelor minte/corp sau minte/corp/spirit care exprimă 
aceste energii. 

41.15 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea da ca exemplu cea mai simplă și prima entitate 
având centrele energetice portocaliu și galben? 

R A  Sunt Ra. Pe planeta voastră primele experiențe de undă galbenă le au 
acele animale și plante care se reproduc prin tehnică bisexuală, sau care sunt 
nevoite să depindă de alți-sine pentru supraviețuire și evoluție. 

41.16 I N T E R V I E V A T O R  Care este cea mai simplă entitate având undele roșie, 
portocalie, galbenă și verde activate? 

R A  Sunt Ra. Această informație a fost acoperită în sesiunea precedentă.2 

                                                             
2  Posibilă referire la 35.1. 
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Pentru a recapitula, fiecare centru energetic poate fi activat în a treia 
densitate, entitățile de a doua densitate târzie având de asemenea această 
capacitate, dacă experiența acumulată este folosită pentru activarea 
centrului energetic al undei verzi.   

Ființa din a treia densitate având potențialul de conștientizare a sinelui 
întregit, poate activa la nivel minim toate centrele energetice. A patra, a 
cincea și a șasea densitate sunt acelea în care se perfecționează centrele 
energetice superioare. A șaptea densitate este densitatea de finalizare și 
întoarcere spre atemporalitate și infinitate. 

41.17 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că un animal în a doua densitate conține, în 
ființă, toate centrele energetice disponibile, doar că acestea nu sunt activate?  

R A  Sunt Ra. Asta este foarte exact. 

41.18 I N T E R V I E V A T O R  Animalul în a doua densitate este compus din lumină 
precum sunt toate lucrurile. Aș dori să înțeleg relația între lumina din care 
sunt create diversele corpuri de animale și centrele energetice activate sau 
neactivate, precum și felul în care acest lucru este legat de Logos. Este o 
întrebare dificilă. Poți răspunde în vreun fel?  

R A  Sunt Ra. Răspunsul este să îți redirecționezi procesul de gândire de la 
orice viziune mecanică a evoluției. Voința Logosului postulează potențialele 
disponibile pentru entitatea capabilă de evoluție. Voința entității, în timpul 
evoluției, este singura care condiționează  viteza sau modelul de activare și 
echilibrare a centrelor energetice, postulate de Logos. 

41.19 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. În sesiunea de alaltăieri ai menționat 
activitatea sau viteza de rotație variabilă a centrelor energetice. Ce ai dorit 
să spui prin acest lucru?  

R A  Sunt Ra. Fiecare centru energetic are un domeniu larg de viteze de 
rotație, care, din punct de vedere al vizibilității culorii, este interpretat ca 
strălucire. Cu cât voința entității se concentrează mai intens pe 
perfecționarea și purificarea fiecărui centru energetic, cu atât devine acesta 
mai strălucitor, sau este activat la viteză de rotație mai mare.  

În cazul entității conștiente de sine, nu este necesar ca centrele energetice 
să fie activate în ordine. Datorită lipsei de atenție, la totalitatea 
experiențelor, entitățile ar putea avea centre energetice foarte strălucitoare, 
în timp ce sunt foarte dezechilibrate în aspectul undei violet.  
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Cheia pentru balansare este răspunsul spontan, onest și neprefăcut al 
entităților la experiențele cu care se confruntă. Prin răspunsul onest, 
entitatea folosește experiențele la maximum, iar apoi aplicând exercițiile de 
echilibrare ale atitudinii, ea obține cel mai pur spectru de centre energetice 
care se va reflecta în unda violet. De aceea, pentru absolvirea densității, 
strălucirea sau viteza de rotație a centrelor energetice nu este atât de 
importantă precum este aspectului echilibrat al undei violet a entității. 
Entitățile dezechilibrate, în special în raport cu undele primare, nu vor 
putea suporta impactul iubirii și luminii Inteligenței Infinite într-o măsură 
necesară absolvirii. 

41.20 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica diferența între spațiu/timp și timp/spațiu? 

R A  Sunt Ra. Folosind cuvintele voastre, diferența este acea între vizibil și 
invizibil, sau fizic și metafizic. Folosind termeni matematici, ca cel pe care 
îl numiți Larson, diferența este aceea între s/t și t/s. 

41.21 I N T E R V I E V A T O R  Ai menționat în sesiunea precedentă conceptul postului 
pentru eliminarea gândurilor-formă. Poți detalia informația despre acest 
proces, și descrie mai în amănunt cum lucrează acest proces? 

R A  Sunt Ra. Aceasta, ca toate tehnicile de vindecare, trebuie folosită de 
ființa conștientă. Procesul constă în înțelegerea, de către ființa conștientă, 
a faptului că debarasarea de materialul nedorit al complexului corp, este 
aceeași cu debarasarea de materialul nedorit al complexului minte sau spirit. 
De aceea, disciplina sau negarea, de către sine a porțiunii nedorite, este 
transmisă prin arborele minții jos, la nivel subconștient, unde conexiunea 
este făcută, permițând complexelor corp, minte și spirit unite să respingă 
partea spirituală, mentală sau corporală nedorită.   

Apoi, partea respinsă se desprinde și rămâne în urmă, iar entitatea, prin 
acțiunea voinței (înțelegând și apreciind natura materialului respins ca 
parte a unui sine mai mare), purifică și perfecționează complexul 
minte/corp/spirit, aducând în manifestare atitudinea dorită a complexul 
minte sau a complexului spirit. 

41.22 I N T E R V I E V A T O R  Nu ar fi acest proces echivalent cu reprogramarea 
conștientă a catalizatorului? De exemplu, în cazul unor entități catalizatorul 
este programat, de către Sinele Superior, astfel încât creează experiențe, care 
ajută entitatea să se elibereze pe sine de anumite prejudecați. Nu ar fi acest 
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proces echivalent cu entitatea programându-și conștient eliberarea prin 
folosirea postului ca metodă de a comunica cu sine însuși? 

R A  Sunt Ra. Această idee nu este doar corectă, dar poate fi dezvoltată chiar 
mai mult. Dacă sinele este suficient de conștient de efectul catalizatorului 
și de tehnica de programare, poate, doar prin concentrarea voinței și prin 
credință, să producă reprogramarea, fără a fi necesar postul, dieta sau altă 
metodă de disciplinare a complexului corp. 

41.23 I N T E R V I E V A T O R  Am o carte numită „Inițierea”, în care autoarea3 descrie 
inițierea. Ești familiar cu conținutul acestei cărți?  

R A  Sunt Ra. Îți scanăm mintea pentru a deveni familiari. 

41.24 I N T E R V I E V A T O R  Jim a citit întreaga carte. Eu am citit doar o parte din carte, 
dar mă întrebam dacă învățăturile din carte referitoare la echilibrare sunt 
învățăturile lui Ra? 

R A  Sunt Ra. Este în principiu adevărat, cu devierile uzuale, care se produc 
de obicei când material personal este combinat cu materialul oferit de noi. 

41.25 I N T E R V I E V A T O R  De ce sunt centrele energetice roșu, galben și albastru 
numite centre primare? Cred am înțeles parțial din materialul precedent, 
dar există o legătură a culorilor primare cu Inteligența Infinită, mai 
profundă decât legătura deja discutată? 

R A  Sunt Ra. Nu putem determina ce înseamnă „profund” pentru o 
anumită entitate. Undele roșie, galbenă și albastră sunt primare pentru că 
ele semnalizează activități de natură primară.   

Unda roșie este fundația. Unda portocalie este tranziția către unda galbenă, 
care este unda cunoașterii de sine și a interacțiunii. Unda verde este trecerea 
prin diversele experiențe, având de a face cu compasiunea, iertarea și 
iubirea, către unda primară albastră, care este prima undă de radiație a 
sinelui, independentă de interacțiunile cu alți-sine.  

Entitatea undei verzi nu este eficientă când este izolată de alți-sine. 
Entitatea undei albastre este un co-Creator. Poate aceasta este doar o 
reformulare a afirmației precedente, dar dacă consideri funcția Logosului, 
ca reprezentat al Infinitului Creator, în procesul cunoașterii Creatorului de 

                                                             
3  Elisabeth Haich. 
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către Creator, poate că poți întrezări pașii prin care poate fi această 
cunoaștere realizată.  

Am dori încă o întrebare importantă înainte de încheierea acestei sesiuni. 

41.26 I N T E R V I E V A T O R  Această întrebare ar putea necesita un răspuns prea lung 
pentru această sesiune, dar o voi adresa, și, dacă este prea complexă, vom 
reveni asupra ei într-o sesiune ulterioară.  

Poți da detalii despre dezvoltarea complexului de memorie socială numit 
Ra, începând cu începutul, și cu tipul de catalizator folosit de Ra pentru a 
ajunge unde este, din punct de vedere a activării centrelor energetice?  

R A  Sunt Ra. Întrebarea nu necesită un răspuns lung. Noi cei ce am 
experimentat densitățile vibratorii pe planta numită Venus am fost 
norocoși, fiind capabili să evoluăm în armonie cu vibrațiile planetare, cu o 
absolvire armonioasă în a doua, a treia și a patra densitate, cu o experiență 
accelerată în a patra densitate.  

Am petrecut mult timp/spațiu în a cincea densitate, balansând intensa 
compasiune pe care am acumulat-o în a patra densitate. Absolvirea a fost 
din nou armonioasă, și complexul nostru de memorie socială care s-a 
cimentat foarte bine în a patra densitate a rămas foarte strâns închegat și 
armonios. 

Activitatea noastră din a șasea densitate a fost de asemenea accelerată, 
datorită armoniei complexului nostru de memorie socială, și astfel am reușit 
să devenim membri ai Confederației, cu o și mai rapidă apropiere de 
absolvirea în a șaptea densitate. Armonia noastră, din păcate, a fost o sursă 
dureroasă de naivitate în raport cu activitatea de pe planeta voastră.  

Aveți o altă întrebare scurtă înainte de a părași instrumentul? 

41.27 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul 
instrumentului și îmbunătățirea comunicării? 

R A   Sunt Ra. Sunteți dedicați. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina 
Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea 
Unicului Infinitului Creator. Adonai. 
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42.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

42.1 I N T E R V I E V A T O R  Am o întrebare despre echilibrare. Este lungă și o voi 
introduce în carte așa cum este. Dacă ai putea răspunde fără ca eu să o 
citesc, am salva timp, dacă nu o voi citi.  

R A  Sunt Ra. Înțelegem dorința ta de a conserva oportunitatea. Însă un 
rezumat al întrebării ar fi de ajuns. Dacă vom răspunde la o întrebare 
mentală, aceasta nu va putea fi publicată. Dacă dorești ca răspunsul să fie 
doar pentru uz personal, putem răspunde fără să citești întrebarea. 

42.2 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz voi citi rapid întrebarea. 

Voi face o afirmație și te rog să comentezi gradul de acuratețe. Presupun că 
o entitate echilibrată nu poate fi afectată emoțional, nici pozitiv, nici 
negativ, de situațiile cu care se confruntă. Prin faptul că rămâne 
neemoțională în orice împrejurare, entitatea echilibrată poate discerne clar 
răspunsul potrivit și necesar pentru fiecare situație în armonie cu Legea Lui 
Unu.  

Majoritatea entităților pe planeta noastră se lasă inconștient implicate în 
situațiile emoționale cu care se confruntă, în funcție de prejudecățile 
fiecăreia. Datorită acestor prejudecați, entitățile nu pot distinge clar 
oportunitățile de învățat/studiat și calea potrivită de răspuns la o situație 
emoțională oarecare. Prin urmare, o asemenea situație emoțională se va 
repetata de multe ori, cauzând de fiecare dată suferință entității. La un 
moment dat acea entitate va conștientiza nevoia de echilibrare a centrelor 
energetice, și, prin aceasta, de echilibrare a comportamentului și 
răspunsului la situațiile emoționale. 

Odată ce entitatea devine conștientă de nevoia de echilibrare a centrelor 
energetice, următorul pas este să permită conștient răspunsului la situația 
emoțională, pozitiv sau negativ, să curgă lin prin ființa entității, fără a 
produce un impact energetic. Presupun că această abilitate de a observa 
conștient energia încărcată pozitiv sau negativ, curgând prin ființă, poate fi 
îmbunătățită prin exercițiile de echilibrare pe care ni le-ați oferit. 
Echilibrarea energetică este reușită de entitatea care poate rămâne 
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neemoțională și nedistorsionată în legătură cu Legea lui Unu în orice 
situație, întocmai ca un spectator la cinema. 

Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este o aplicare incorectă a conceptului de echilibrare 
de care am discutat.1 Exercițiul de înțelegere și acceptare al trăirilor 
emoționale, și descoperire a antitezelor trăirilor emoționale în interiorul 
ființei, nu au obiectivul de a permite o curgere lină a sentimentelor, 
negative și pozitive, în timp ce entitatea rămâne nepolarizată, ci mai 
degrabă au obiectivul de a permite entității să rămână neclintită în 
polarizarea aleasă. Acesta este scopul dorit, și el necesită multă practică.      

Catalizatorul experiențelor are scopul de a permite învățat/predatului 
acestei densități să se producă. Dacă se vede un răspuns al ființei, chiar și 
doar observat, înseamnă că entitatea folosește într-o oarecare măsură 
catalizatorul pentru învățare/predare. La final, când scopul este atins, 
catalizatorul nu mai este necesar. Prin urmare acea densitate nu mai este 
necesară.  

Acest lucru nu înseamnă obiectivitate sau indiferentă, ci o foarte precis 
reglată compasiune și iubire, care permite înțelegerea tuturor lucrurilor ca 
fiind forme de iubire. Această capacitate de a înțelege emoțional face 
entitatea să nu mai simtă nevoia de reacție la catalizatorul densității. Prin 
urmare, entitatea poate deveni la acel moment co-Creator de experiențe 
catalitice. Acesta este un echilibru adevărat. 

42.3 I N T E R V I E V A T O R  Voi încerca să fac o analogie.  

Dacă un animal, să zicem un taur, te atacă, pentru că ai intrat din greșeală 
în țarcul lui, te dai la o parte foarte repede, dar nu îi reproșezi taurului 
atacul. Nu ai un răspuns emoțional foarte intens, în afară de frica că te-ar 
putea răni.  

Dacă însă întâlnești un alt-sine pe teritoriul său, iar el te atacă, răspunsul 
tău ar putea fi de natură emoțională mult mai intensă, cauzând probabil o 
reacție la nivelul ripostei fizice. Este corect când presupun că răspunzând 
atacului animalului, precum și atacului altui-sine, văzându-i pe amândoi ca 
parte din Creator, iubindu-i pe amândoi și înțelegând acțiunea lor de a te 

                                                             
1  Discutat în 5.2. 
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ataca, ca fiind dictată de Liberul Arbitru, dovedește că ești echilibrat corect 
în această direcție? Este corect?  

R A  Sunt Ra. Este în principiu corect. Totuși, entitatea echilibrată va vedea 
într-un atac aparent al altui-sine cauzele acțiunii atacatorului, în cele mai 
multe cazuri acestea fiind de natură mai complexă decât cauzele unui atac 
de a doua densitate, cum este taurul din exemplul tău. Prin urmare, această 
entitate balansată va fi deschisă spre mai multe oportunități de serviciu a 
unui alt-sine de a treia densitate. 

42.4 I N T E R V I E V A T O R  Ar simți o entitate perfect echilibrată un răspuns emoțional 
când este atacată de un alt-sine?  

R A  Sunt Ra. Este corect. Răspunsul este iubire. 

42.5 I N T E R V I E V A T O R  În iluzia în care experimentăm la acest moment este dificil 
să răspundem cu iubire, în special dacă atacul rezultă în durere fizică, dar 
presupun că acest răspuns trebuie folosit chiar și când durerea fizică este 
extremă, sau viața ne este în pericol. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect și de mare importanță în înțelegerea principiului 
echilibrării. Echilibrare nu înseamnă indiferență, ci mai degrabă înseamnă 
că observatorul nu este orbit de sentimente de separare, ci dimpotrivă el 
este plin de iubire. 

42.6 I N T E R V I E V A T O R  În sesiunea precedentă ai spus: „Noi, Ra, am petrecut mult 
timp/spațiu în a cincea densitate echilibrând intensa compasiune pe care 
am câștigat-o în a patra densitate.” Poți da detalii pe marginea acestui 
concept, în raport cu materialul pe care l-am discutat în sesiunea de azi? 

R A  Sunt Ra. A patra densitate, precum am spus, abundă în compasiune. 
Această compasiune pare nebunească când este privită prin ochii 
înțelepciunii. Este salvarea celei de a treia densități, dar afectează echilibrul 
absolut al entității.  

Prin urmare, noi, fiind un complex de memorie socială al celei de a patra 
densități, am avut tendința spre compasiune, chiar până la martiriu, în 
serviciul altor-sine. Când am absolvit în a cincea densitate, am realizat că la 
acest nivel vibratoriu pot fi observate imperfecțiunile unei asemenea 
compasiuni neîntrerupte. Am petrecut mult timp/spațiu în contemplarea 
acelor căi ale Creatorului care împletesc iubirea și înțelepciunea. 
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42.7 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să încerc să fac o analogie a acestui concept aplicabil 
pentru a treia densitate.  

Multe entități pe această planetă simt o mare compasiune pentru ușurarea 
problemelor fizice ale altor-sine de a treia densitate, ajutându-i în multe 
feluri, cu hrană când este foamete, precum este acum în multe țări africane, 
cu medicamente, când se crede că este nevoie de ajutor medical, și fiind în 
foarte mare măsură altruiști în toate aceste servicii.  

Această atitudine creează o vibrație care este în armonie cu unda verde a 
celei de a patra densități, dar nu este balansată de înțelegerea celei de a 
cincea densități, care spune că aceste entități experimentează doar 
catalizator. O administrare mai echilibrată a nevoilor entităților, ar oferi 
mai degrabă învățătura necesară pentru a ajunge la starea de conștientizare 
a celei de a patra densități, și nu o rezolvare de moment a nevoilor fizice. 
Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este incorect. Pentru un complex minte/corp/spirit care este 
înfometat, răspunsul corect este să hrănești corpul fizic. Poți extrapola după 
acest prim pas.  

Pe de altă parte, ai dreptate când spui că răspunsul undei verzi nu este la fel 
de perfecționat precum este cel împletit cu înțelepciune. Această 
înțelepciune permite entității să își estimeze contribuția la conștiința 
planetară prin calitatea propriei ființe, fără a mai aștepta rezultate vizibile 
în planele realității. 

42.8 I N T E R V I E V A T O R  Atunci de ce avem probleme cu foametea la acest moment 
în Africa? Există un motiv metafizic, sau este o simplă întâmplare?  

R A  Sunt Ra. Presupunerea ta anterioară, despre efectul catalizator al 
înfometării și bolii, este corectă. Însă este în acord cu Liberul Arbitru al 
unei entități să răspundă la nevoile altor-sine. Iar oferirea hranei și 
medicamentelor necesare este un răspuns corect în cadrul învățării/predării 
voastre la acest moment, care implică un tot mai mare sentiment de iubire 
și serviciu altor-sine. 

42.9 I N T E R V I E V A T O R  Care este diferența, din punctul de vedere al activării 
centrelor energetice, între o persoană care reprimă răspunsuri emoționale 
la situații încărcate emoțional, și o persoană echilibrată și, prin urmare, 
neclintită de situațiile încărcate emoțional? 
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R A  Sunt Ra. Această întrebare conține o presupunere greșită. Pentru o 
entitate cu adevărat echilibrată nu există situații încărcate emoțional. 
Înțelegând acest lucru, vom spune următoarele: reprimarea emoțiilor 
depolarizează entitatea într-o măsură proporțională cu cantitatea de 
catalizator spontan evitată sau respinsă de entitate în spațiu/timpul prezent, 
prin aceasta scăzând intensitatea centrelor ei energetice. Totuși, există o 
polarizare minimă spre pozitiv, dacă această reprimare este cauzată de 
considerația față de alți-sine. 

Entitatea care a lucrat suficient cu catalizatorul pentru a fi capabilă să simtă 
acest catalizator, fără a mai simți imboldul de a reacționa la acesta, nu este 
încă echilibrată, dar nu suferă depolarizare datorită transparenței 
continuum-ului experimental. Prin urmare, creșterea graduală a abilității 
de observare a reacțiilor proprii și de cunoaștere a sinelui, va aduce sinele și 
mai aproape de o echilibrare adevărată. Răbdarea este necesară și sugerată, 
pentru că în planul vostru catalizatorul este intens și trebuie folosit cu 
insistență pentru învățat/predat. 

42.10 I N T E R V I E V A T O R  Cum poate o entitate ști dacă: Nu simte compasiune la o 
situație încărcată emoțional, sau simte și își reprimă emoțiile legate de acea 
situație, sau este echilibrată cu adevărat și situația nu ii creează emoții 
negative?  

R A  Sunt Ra. Am vorbit despre acest aspect. Prin urmare, o să repetăm pe 
scurt că pentru o entitate echilibrată nu există situații cu încărcătură 
emoțională, ci doar situații ca oricare altele, în care o entitate poate să vadă 
sau nu o oportunitate pentru a ajuta. Cu cât este o entitate mai aproape de 
această atitudine, cu atât este mai aproape de echilibru.  

Recomandarea noastră este ca reacția la catalizator să fie suprimată ori 
reprimată, doar când acea reacție provoacă o poticnire care nu este în acord 
cu Legea lui Unu, în ce privește atitudinea față de alt-sine. Este mult mai 
bine să fie permis experienței să se exprime, pentru ca entitatea să poată 
profita la maximum de pe urma catalizatorului. 

42.11 I N T E R V I E V A T O R  Cum poate un individ estima care centre energetice în 
ființa lui sunt active și nu necesită atenție imediată, și care centre energetice 
nu sunt active și necesită atenție imediată. 

R A  Sunt Ra. Gândurile unei entități, simțămintele ori emoțiile, și toate 
celelalte caracteristici ale comportamentului ei, sunt semne pentru 
predat/învățat despre sine pentru sine. Prin analiza propriilor experiențe, 



SESIUNEA 42 337 

 

de peste zi, o entitate poate evalua ce consideră comportament, sentimente 
sau emoții necorespunzătoare.  

Prin examinarea acestor activități nepotrivite ale complexului 
minte/corp/spirit, entitatea poate apoi plasa aceste activități în unda 
vibratoare corespunzătoare, și, prin urmare, observa unde este nevoie de 
mai multă muncă. 

42.12 I N T E R V I E V A T O R  În sesiunea precedentă ai spus „Când sinele este conștient, 
într-o măsură suficient de înaltă, de beneficiile catalizatorului numit post 
și de tehnica programării, atunci doar concentrarea voinței și capacitatea 
credinței pot cauza reprogramarea, fără nevoia de a ține post, dietă sau alte 
forme de disciplinare a complexului corp”.  

Care sunt tehnicile de programare pe care Sinele Superior le folosește 
pentru a se asigura că lecțiile dorite sunt învățate, sau cel puțin încercate, 
de către sinele de a treia densitate?  

R A  Sunt Ra. Nu există decât o singură tehnică pentru creșterea sau 
cultivarea voinței și credinței, și aceasta este concentrarea atenției. Atenția 
celor pe care îi numiți copii, este considerată scurtă. Atenția spirituală a 
majorității pământenilor este la nivelul unui copil. Prin urmare, este o 
chestiune de dorință; dorința cuiva de a se putea concentra și de a-și 
menține atenția pe programarea dorită.  

Când tehnica aceasta este folosită cu perseverență, întărește voința. Întregul 
exercițiu reușește doar atunci când există credința că disciplina aceasta este 
de ajutor. 

42.13 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea sugera exerciții pentru a ajuta creșterea atenției. 

R A  Sunt Ra. Asemenea exerciții sunt comune în multe tradiții mistice 
pământene. Vizualizarea unei forme sau culori, care inspiră pe cel care 
meditează, este esența aspectului religios al vizualizării.  

Vizualizarea unei forme simple sau culori, care nu inspiră pe cel care 
meditează, formează baza tradițiilor magice ale vizualizării.  

Nu contează dacă îți imaginezi un trandafir sau un cerc. Sugerată este doar 
alegerea uneia dintre cele două căi de vizualizare, pentru a exersa această 
aptitudine. Această înțelegere se datorează aranjamentului exact de forme 
sau culori, care a fost definit ca reprezentând tehnica vizualizării, de către 
cei versați în tradiția magică. 
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42.14 I N T E R V I E V A T O R  În școală am fost antrenat în inginerie, care include nevoia 
de vizualizare tridimensională pentru procesul de proiectare. Ar fi această 
aptitudine de ajutor ca bază pentru tipul de vizualizare de care vorbim? 

R A  Sunt Ra. Pentru tine, cel care întrebi, această experiență a fost 
folositoare. Pentru o entitate mai puțin sensibilă, experiența de care 
vorbești, nu ar ajuta la creșterea puterii de concentrare. 

42.15 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, o entitate mai puțin sensibilă ar trebui să 
folosească... Ce are trebui să folosească pentru a primi inspirația de care are 
nevoie? 

R A  Sunt Ra. Pentru un individ mai puțin sensibil, alegerea imaginilor utile 
pentru inspirație pot fi: trandafirul, care este semnul frumuseții perfecte, 
crucea, care este semnul sacrificiului perfect, Buddha, care este Totalitatea 
Ființei în Unitate, sau orice alt simbol ar putea inspira un asemenea individ. 

42.16 I N T E R V I E V A T O R  Acum 20 de ani, am avut o foarte profundă experiență în 
meditație, de care am mai vorbit2. Ce tip de disciplină ar fi utilă pentru a 
recrea acest tip de experiență? 

R A  Sunt Ra. Experiența ta ar fi înțeleasă cel mai bine dacă ar fi privită din 
prisma ceremonialului magic. Însă Rătăcitorul, sau inițiatul, are potențial 
mult mai mare pentru acest tip de experiență care, precum ai analizat foarte 
corect, este de natură arhetipică, aparținând rădăcinilor conștiinței cosmice. 

42.17 I N T E R V I E V A T O R  A fost experiența legată în vreun fel de ceremonialul magic 
„Zorii Aurii”? 

R A  Sunt Ra. Au fost echivalente. 

42.18 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că pentru a încerca să reproduc această 
experiență, cel mai bine ar fi să urmez ritualurile Ordinului Zorii Aurii? 

R A  Sunt Ra. Dacă ai încerca să reproduci o experiență de inițiere, ar 
însemna să regresezi. Însă, practicarea acestei forme de serviciu altor-sine, 
corespunde muncii tale și a asociaților tai. Motivele pentru care ceea ce am 
spus este adevărat, sunt evidente. 

42.19 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că acea experiență a fost o formă de inițiere. Este 
corect? 

                                                             
2  Sesiunea 34.3. 
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R A  Sunt Ra. Da este corect. 

42.20 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Din prisma relației predat/învățat, între 
părinte și copil, ce tip de acțiuni ar ajuta activarea secvențială a fiecărui 
centru energetic de la roșu la violet? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. 

Entitatea, copil sau adult, cum o numiți, nu este un instrument care să fie 
folosit după dorință. Metoda corectă de predat/învățat, de la părinte la 
copil, este inima deschisă a ființei părintelui, și acceptarea totală, de către 
acesta, a ființei copilului. Această abordare ar face posibilă tolerarea oricărui 
material pe care entitatea copil l-ar aduce în această experiență de viață sau 
în acest plan existențial.  

Pe lângă acceptarea copilului de către părinte există alte două lucruri de 
importanță deosebită în această relație.  

În primul rând, experimentarea modului în care părintele slăvește și aduce 
mulțumire Unicului Infinitului Creator ar trebui, dacă este posibil, 
împărtășită copilului în fiecare zi.  

În al doilea rând, compasiunea de la părinte la copil ar trebui temperată de 
înțelegerea că entitatea copil trebuie să învețe prejudecățile serviciului 
altora, sau serviciul sinelui, de la sinele părinte. Acesta este motivul pentru 
care este necesară o anumită disciplină în procesul de predare/învățare. 
Această metodă nu se aplică pentru activarea unui anume centru energetic, 
deoarece fiecare entitate este unică, și fiecare relație cu sinele și alt-sinele 
este, de două ori, unică.  Din acest motiv aceste îndrumări sunt doar de 
ordin general.   

Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părași instrumentul? 

42.21 I N T E R V I E V A T O R  Dacă întrebarea nu este suficient de scurtă, nu încerca să 
răspunzi. Mă întrebam dacă sunt eliminate mereu aceleași părți, din vitele 
mutilate, și dacă aceste părți sunt legate, în vreun fel, de centrele energetice? 
Care este motivul pentru care aceste părți sunt înlăturate? Dacă această 
întrebare cere un răspuns prea lung, voi întreba doar dacă putem face ceva 
pentru confortul instrumentului și îmbunătățirea comunicării? 

R A  Sunt Ra. Ar fi mai bine să răspundem la această întrebare într-o altă 
sesiune. Instrumentul este bine. 
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Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, 
prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 43 
MARTIE 24,  1981  

43.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator.  

Înainte de a începe sesiunea am dori, fără a atinge instrumentul, să ajustați 
obiectul care apasă complexul corp, mai precis capul instrumentului. 
Obiectul acela produce o anumită interferență cu frecvența contactului 
nostru. 

43.1 I N T E R V I E V A T O R  Este vorba despre pernă, sau este altceva? Te referi la perna 
de sub gât? 

R A  Sunt Ra. Este o linie de interferență traversând vârful capului 
instrumentului. 

43.2 I N T E R V I E V A T O R   Este vorba despre asta? [O cută cu lățimea de 4 centimetri 
poziționată 10 centimetri deasupra vârfului capului este întinsă de-a 
curmezișul patului] Despre asta este vorba? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Vă rog mutați-o mai departe de vârful capului. 

43.3 I N T E R V I E V A T O R  [Cutele din cearceaf sunt întinse cu grijă pe toată lățimea 
cearceafului în apropierea capului instrumentului] Este bine așa? 

R A  Sunt Ra. Da. 

43.4 I N T E R V I E V A T O R  Ne pare rău că nu am depistat acest detaliu. 

R A  Începem comunicarea. 

43.5 I N T E R V I E V A T O R  Voi începe cu ultima întrebare a sesiunii trecute, dacă ai 
putea da un răspuns. Nu știu dacă are vreo importanță, dar m-am gândit 
că părți din vacile mutilate sunt aceleași de fiecare dată și mă întrebam dacă 
asta este legat de centrele energetice, și, dacă este așa, de ce este acest aspect 
important?  

R A  Sunt Ra. Această presupunere este în principiu corectă, dacă înțelegi că 
există o legătură între centrele energetice și diferitele forme-gând. Prin 
urmare, frica conștiinței de grup creează un mediu favorabil, care justifică 
formelor-gând să se concentreze pe eliminarea părților din corp care 
simbolizează îngrijorarea, sau frica acelei conștiințe de grup. 
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43.6 I N T E R V I E V A T O R  Vrei să spui că părțile eliminate sunt legate de conștiința de 
grup a formei umane de a treia densitate pe planetă, și că formele-gând care 
fac aceste mutilări folosesc într-un fel frica asociată cu această conștiință? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Formele-gând se hrănesc cu frică; prin urmare ele 
sunt capabile să producă distrugeri precise, în acord cu sisteme de 
simboluri. Celelalte tipuri de entități, de a doua densitate de care am vorbit, 
au doar nevoie de ceea ce numiți „sânge”. 

43.7 I N T E R V I E V A T O R  Au aceste tipuri de a doua densitate nevoie de sânge pentru 
a rămâne în formă fizică? Pot ele să intre și să iasă din forma fizică, venind 
dintr-un plan astral inferior? 

R A  Sunt Ra. Aceste entități sunt creaturi din grupul Orion. Ele nu există în 
planele astrale precum formele-gând, ci așteaptă în scoarța pământului. 
Noi, ca întotdeauna, vă readucem aminte că, după părerea noastră, această 
informație nu este importantă. 

43.8 I N T E R V I E V A T O R  Sunt de acord din toată inima, dar uneori nu pot să estimez 
înainte de a investiga o anumită temă dacă va conduce la o mai bună 
înțelegere.  

O să fac o afirmație și o să te rog să comentezi despre corectitudinea ei.  

Afirmația este următoarea: deoarece Lumina Creatorului este împărțită, sau 
divizată, în culori și centre energetice, pentru experiență, pentru a se reuni 
cu Creatorul centrele energetice ale entității trebuie să fie echilibrate exact 
în același fel, în care a fost Lumina care a izvorât din Creator. Este asta 
adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este aproape imposibil să oferim un răspuns simplu la această 
întrebare.  

Vom simplifica răspunsul, concentrându-ne pe ceea ce considerăm că este 
ideea centrală spre care vrei să îndrepți discuția. Am vorbit deja de multe 
ori despre relativa importanță a echilibrării tuturor centrelor energetice, în 
contrast cu relativa lipsă de importanță a activării maxime a fiecărui centru 
energetic.1 Motivul este acela pe care, cu intuiție, l-ai bănuit.  

Prin urmare, entitatea este preocupată, dacă este pe cale absolvirii pozitive, 
de reglarea diverselor energii de experiență. Astfel, din prisma serviciului 

                                                             
1  Discutat în 29.27, 40.4, și 41.19. 
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altora, cea mai fragilă entitate ar putea fi mai echilibrată decât o alta cu 
energie și activitate extremă, datorită modului capricios în care voința este 
implicată în folosirea disciplinată a experienței pentru cunoașterea sinelui. 
Densitățile de dincolo de cea în care sunteți, dau indivizilor cu echilibru 
energetic redus, un timp/spațiu și spațiu/timp, foarte lung în care aceștia 
continuă perfecționarea acestui echilibru intern. 

43.9 I N T E R V I E V A T O R  Este catalizatorul durere fizică folosit ca mecanism de 
echilibrare, prin experimentare în densitatea patra?  

R A  Sunt Ra. În a patra densitate folosirea durerii fizice este minimă, și este 
doar legată de sfârșitul încarnării. Durerea de tip fizic de a patra densitate 
nu ar fi considerată destul de gravă pentru a fi tratată în a treia densitate. 
În a patra densitate sunt folosiți catalizatorii de durere mentală și spirituală. 

43.10 I N T E R V I E V A T O R  De ce este durerea fizică parte din sfârșitul încarnării, în a 
patra densitate? 

R A  Sunt Ra. Voi, cei din a treia densitate, ați numi acest tip de durere 
oboseală. 

43.11 I N T E R V I E V A T O R  Poți da durata medie de viată în încarnarea spațiu/timp din 
a patra densitate?  

R A  Sunt Ra. Încarnarea spațiu/timp, tipică unei entități în a patra densitate, 
este aproximativ 90.000 de ani tereștri. 

43.12 I N T E R V I E V A T O R  Există încarnări multiple în a patra densitate, cu experiențe 
timp/spațiu între încarnări? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

43.13 I N T E R V I E V A T O R  Cât de lung este un ciclu de experiență în a patra densitate, 
convertit în ani tereștri? 

R A  Sunt Ra. Ciclul de experiență este aproximativ 30 de milioane de ani 
tereștri, dacă entitățile nu sunt capabile să absolvească mai repede. În a patra 
densitate există o absolvire bazată doar pe gradul de pregătire al 
complexului de memorie socială. A patra densitate nu este structurată ca a 
treia densitate, deoarece are de-a face cu o distorsiune mai transparentă a 
Unicului Infinitului Creator. 
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43.14 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, marea diferență în absolvire între a treia și a patra 
densitate este că la sfârșitul celei de a treia densități individul absolvește în 
funcție de unda violet individuală dar, pentru a trece în a cincea densitate, 
unda violet a întregului complex de memorie socială trebuie să fie capabilă 
de absolvire. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. În a cincea densitate entitățile pot alege să învețe 
făcând parte din complexul de memorie socială, sau fiind complexe 
minte/corp/spirit independente. Ele pot apoi absolvi în a șasea densitate în 
funcție de alegerea făcută. Densitatea înțelepciunii este, pe de o parte, o 
densitate extrem de liberă, dar, pe de altă parte, lecțiile compasiunii care 
duc la înțelepciune au de a face în mod obligatoriu cu alți-sine. 

43.15 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, este absolvirea din a șasea densitate posibilă doar ca 
parte a unui complex de memorie socială, pentru că, din nou, avem 
înțelepciune și compasiune amestecate, folosind înțelepciune? 

R A  Sunt Ra. Această presupunere este corectă. 

43.16 I N T E R V I E V A T O R  Vehiculul fizic folosit în a patra densitate spațiu/timp este, 
bănuiesc, destul de similar cu cel folosit în a treia densitate. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Elementele chimice folosite în a patra densitate sunt diferite. 
Totuși aparența este similară. 

43.17 I N T E R V I E V A T O R  Este nevoie de hrană în a patra densitate?  

R A  Sunt Ra. Este corect. 

43.18 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, putem spune că mecanismul catalizatorului 
social, rezultat din necesitatea de hrănire a corpului, este activ în a patra 
densitate. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Nu este corect. Ființa din a patra densitate dorește să fie de 
serviciu, și de aceea pregătirea hranei nu ocupă timp și este foarte simplă, 
acest lucru fiind posibil datorită faptului că a crescut comunicarea între 
entitate și hrana vie. Prin urmare, hrănitul nu este un catalizator 
semnificativ, ci mai degrabă o simplă precondiție a spațiu/timpului 
experienței. Catalizatorul folosit este necesitatea de a te hrăni. Această 
acțiune nu este considerată importantă pentru entitățile din a patra 
densitate, și de aceea ajută doar în predarea/învățarea răbdării. 
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43.19 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica puțin cum ajută această acțiune în 
predarea/învățarea răbdării? 

R A  Sunt Ra. Să te oprești din serviciul altora pentru a te hrăni, cere răbdare. 

43.20 I N T E R V I E V A T O R  Bănuiesc că în a cincea densitate nu este necesară hrana. 
Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Nu este adevărat. Vehiculul are totuși nevoie de hrană, care 
însă poate fi pregătită cu mintea. 

43.21 I N T E R V I E V A T O R  Ce fel de hrană este asta? 

R A  Sunt Ra. Voi ați numi acest tip de hrană nectar sau ambrozie, si seamănă 
cu o supă ușoară de nuanță albă aurie. 

43.22 I N T E R V I E V A T O R  Care este scopul hrănirii în a cincea densitate? 

R A  Sunt Ra. Într-un fel, scopul hrănirii este punctul central. Scopul 
spațiu/timpului este să mărească acțiunea catalizatorului, potrivit pentru 
densitate. Una dintre pre-condițiile existenței în spațiu/timp este o formă 
potrivită de complex corp. Acest complex corp trebuie hrănit într-un fel 
sau altul, pentru ca experiența densității să fie posibilă. 

43.23 I N T E R V I E V A T O R  În a treia densitate, hrănirea complexului corp nu este doar 
hrănire, dar oferă de asemenea oportunitatea de a învăța să fi de serviciu. 
În a patra densitate hrana, nu doar alimentează complexul, dar, de 
asemenea, oferă oportunitatea de a învăța răbdarea. În a cincea densitate 
hrana alimentează complexul, dar oferă oare alte oportunități pentru a 
învăța?  

R A  Sunt Ra. În a cincea densitate, hrana oferă confort, deoarece cei 
împărtășind aceleași valori, se adună împreună pentru a împărți această 
hrană. Astfel, ei devin Unul, în lumină și înțelepciune, în timp ce își unesc 
inimile și mâinile pentru a consuma hrana. Prin urmare, în această 
densitate hrana devine mai degrabă o chestiune de confort, și nu catalizator 
pentru învățătură. 

43.24 I N T E R V I E V A T O R  Încerc doar să urmăresc evoluția acestui catalizator, care își 
schimbă natura în a cincea densitate. O să completez această temă, 
întrebând doar dacă este nevoie de hrană în a șasea densitate? 
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R A  Sunt Ra. Este nevoie de hrană. Totuși, natura acestui fel de hrană este 
precum lumina, și este imposibil de descris într-un fel care să fie pe înțelesul 
pământenilor, în relație cu întrebarea ta. 

43.25 I N T E R V I E V A T O R  După ce absolvirea se termină, vor exista ființe de a patra 
densitate încarnate pe această planetă, pe această suprafață, așa cum o știm 
acum?  

R A  Sunt Ra. Probabilitatea/posibilitatea curentă indică că acest lucru este 
foarte probabil. 

43.26 I N T E R V I E V A T O R  Vor exista la acel moment ființe de a cincea sau a șasea 
densitate pe suprafața acestei planete? 

R A  Sunt Ra. Nu pentru o foarte lungă perioadă, din punct de vedere al 
timpului pământean, deoarece ființele din a patra densitate au nevoie de 
spațiu/timp dedicat învățării/predării doar cu entități din densitatea lor. 

43.27 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, pe scurt, spui că, la acel moment, învățăturile 
venite din partea ființelor de a cincea și a șasea densitate nu vor fi înțelese 
prea bine de către ființele din a patra densitate? 

R A  Sunt Ra. Vrei să formulezi o întrebare pe această temă? 

43.28 I N T E R V I E V A T O R  Cred că nu m-am exprimat clar. Ar trebui noile ființe din 
a patra densitate să evolueze, mai întâi, în felul de a gândi, pentru a ajunge 
la punctul la care lecțiile din a cincea densitate ar începe să aibă valoare? 

R A  Sunt Ra. Cred că înțelegem intenția întrebării tale. Deși este adevărat că 
ființele de a patra densitate, în timp ce progresează, au tot mai mare nevoie 
de lecții din alte densități, informația cerută este mereu disponibilă, 
întocmai cum noi la acest moment vorbim cu voi, datorită chemării. Pentru 
a simplifica răspunsul, vom spune că ființele de a cincea densitate nu vor 
putea locui pe suprafața planetei, până când planeta nu va ajunge la nivelul 
de vibrație al densității a cincea. 

43.29 I N T E R V I E V A T O R  Mă întrebam, atunci, dacă mecanismul predat/învățat este 
același, în mare, în a patra densitate? Din ceea ce spui, deduc că este necesar, 
mai întâi, să existe o chemare, pentru ca predarea/învățarea în a cincea 
densitate să fie pusă la dispoziție, întocmai cum o chemare trebuie să existe 
în cazul nostru, înainte ca lecțiile de a patra densitate să fie făcute 
disponibile pentru a treia densitate. Este adevărat? 
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R A  Sunt Ra. Această întrebare este greșită, deoarece, categoric, experiența 
de a patra densitate nu este aceeași cu experiența de a treia densitate. Totuși, 
este adevărat că același mecanism, bazat pe chemări, pune la dispoziție 
informația dorită într-un fel armonizat cu Liberul Arbitru. 

Poți adresa încă o întrebare importantă în această sesiune. 

43.30 I N T E R V I E V A T O R  Ai afirmat că pentru întărirea voinței, cheia este 
concentrarea. Poți explica relativa importanță a următorilor factori 
ajutători pentru concentrare? Am enumerat: liniștea, temperatura 
controlată, confortul poziției corpului, o cușcă Faraday pentru protejarea 
împotriva radiației electromagnetice, protecție împotriva luminii și un 
miros constant, cum ar fi cel de tămâie. Cu alte cuvinte, o situație de tip 
izolare. Ai menționat că aceasta a fost una din funcțiile piramidei. 

R A  Sunt Ra. Analogia activităților complexului corp cu cele ale complexele 
minte și spirit, a fost discutată anterior.2 Poți considera toate aceste metode, 
menționate anterior, ca folositoare pentru stimularea concentrării și, prin 
aceasta, pentru întărirea voinței entității. Liberul Arbitru se poate concentra 
la orice obiect sau scop. 

43.31 I N T E R V I E V A T O R  De fapt doream să știu dacă este importantă construirea 
unui loc special pentru meditații. Avem factori externi care ne distrag, de 
tipul celor menționați. Știu că va fi o funcție de Liber Arbitru, din partea 
noastră, dacă vom construi acest loc sau nu, dar doream să înțeleg 
principiul pe care se bazează, și importanța relativă a cuștii Faraday. Este o 
construcție complicată, și mă întrebam dacă are vreo valoare? 

R A  Sunt Ra. Fără a încălca Liberul Arbitru, este acceptabil să sugerăm că o 
cușcă de tip Faraday, sau un rezervor izolator, sunt doar obiecte auxiliare.  

Înconjurat de copaci, departe de orice distracții, într-un loc folosit doar 
pentru meditație, unde tu și asociații tăi decideți de comun acord să lăsați 
deoparte toate scopurile, cu excepția aceluia de a caută prin meditație 
Infinitul Creator, este, putem spune, cea mai bună opțiune, deoarece 
folosește creația iubirii din a doua densitate, lemnul, precum și iubirea și 
suportul altor-sine.  

Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a termina această sesiune? 

                                                             
2  Discutat în 40.14 și 41.21–22. 
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43.32 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul 
instrumentului și îmbunătățirea comunicării? 

R A  Sunt Ra. Sunteți dedicați. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina 
Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea 
Unicului Infinitului Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 44 
MARTIE 28,  1981  

44.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

44.1 I N T E R V I E V A T O R  Instrumentul are unele întrebări cu privire la vitalitatea ei. 
Ne-a fost greu să le evaluăm. Este posibil să comentați pe această temă? 

R A  Sunt Ra. Scanăm instrumentul și determinăm că putem fi de serviciu 
fără a încălca Liberul Arbitru, datorită deciziei instrumentului de a se 
conforma cu cea mai realistă evaluare posibilă, și nu cu cea mai dorită. 

Am fost surprinși că am reușit să păstrăm contactul regulat, pe durata 
acestei perioade de interferențe influențate negativ. Transferurile de energia 
sexuală au oferit instrumentului energie vitală suplimentară, din care ea a 
consumat pe durata anumitor sesiuni. Însă acest lucru nu se întâmplă 
pentru această sesiune, și, prin urmare, voința instrumentului alimentează 
complexul corp. Acest instrument nu judecă acest serviciu. Deși resursa 
voinței este cea mai de bază și cea mai de valoare, poate să producă 
probleme serioase complexului corp al instrumentului dacă este folosită în 
acest fel. 

Trebuie să afirmăm că martiriul nu este în mod necesar de ajutor. Rugăm 
instrumentul să își examineze gândurile de această natură și dacă ele există 
cu adevărat, să le judece și să discearnă. Dacă aceste gânduri se dovedesc 
reale, sugerăm ca instrumentul să transfere puterea de decizie grupului de 
suport, a cărui abordare a contactului este mult mai echilibrată. Permiteți 
deciziilor să fie luate fără a aștepta sau a spera un anumit rezultat. Speranțele 
noastre, legate de durata contactului prin acest instrument, depind de 
menținerea capacității acestuia de a fi în serviciu altor-sine, prin acceptarea 
ajutorului grupului, astfel continuând încarnarea. 

Vă mulțumim pentru oportunitatea de a vorbi pe această temă, deoarece 
noi suntem conștienți de concepția greșită caracteristică cuiva a cărui voință 
de serviciu nu este echilibrată de cunoașterea limitărilor complexului corp. 

44.2 I N T E R V I E V A T O R  Ați putea încheia contactul când considerați că este necesar, 
noi nefiind conștienți de vitalitatea instrumentului la acest moment? 
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R A  Sunt Ra. Din felul în care formulezi această rugăminte, avem mâinile 
într-o oarecare măsură legate. Instrumentul a apelat la resursele ei 
energetice interioare, care au fost oferite deja cu drag. Prin urmare, noi 
avem onoarea/datoria de a folosi această energie, cât de bine putem. Când 
această energie va scădea, desigur că vom încheia sesiunea. Singura 
modalitate de a evita acest tip de serviciu, cu cost atât de ridicat, este să 
evităm începerea sesiunii. Aceasta este dilema. 

44.3 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica sunetul pe care l-am auzit în urechea 
stângă la începutul sesiunii? 

R A  Sunt Ra. A fost un semnal negativ. 

44.4 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea explica cum sună un semnal de orientare pozitivă? 

R A  Sunt Ra. Există două tipuri de semnal pozitiv. Primul este în urechea 
dreaptă, și indică că ți s-a dat informație fără cuvinte. Ar însemna „Ascultă. 
Ia aminte”.  Celălalt semnal pozitiv este un sunet deasupra capului, care ar 
fi o confirmare echilibrată a unui gând. 

44.5 I N T E R V I E V A T O R  Există alte semnale negative pe care le primesc? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Ești capabil să primești forme-gând, forme-cuvânt, 
viziuni. Însă pari capabil să le deosebești. 

44.6 I N T E R V I E V A T O R  Este vreun motiv pentru care sunt deschis spre aceste 
semnale de natură negativă? 

R A  Sunt Ra. Nu ești tu parte din Totalitate? 

44.7 I N T E R V I E V A T O R  Cred că ar fi o idee bună să terminăm contactul la acest 
moment, pentru a permite instrumentului să își refacă energia. Aceasta este 
decizia mea la acest moment. Aș dori să putem continua, dar mi se pare în 
acest moment, deși nu pot determina nivelul energetic al instrumentului, 
că ea ar trebui să înceteze să își consume energia. 

R A  Sunt Ra. Vom răspunde la o întrebare neadresată. Însă este importantă, 
și, prin urmare, ne cerem iertare pentru această încălcare a Liberului 
Arbitru. Energia dedicată acestui scop în exclusivitate, a fost deja pierdută 
de instrument. Poți face cum dorești, dar aceasta este natura pregătirii 
instrumentului pentru contact, și este singurul motiv pentru care am dori 
să folosim această energie. 



SESIUNEA 44 351 

 

44.8 I N T E R V I E V A T O R  Nu sunt sigur că înțeleg pe deplin. Poți explica puțin 
diferit? Poți explica mai în detaliu? 

R A  Sunt Ra. Fiecare din voi, în această activitate, a dedicat conștient 
existența pe care o experimentați acum, serviciului altora. Acest instrument 
a perfecționat această dedicație, prin lunga experiență de a fi channel pentru 
filozofia Confederației. De aceea, când am contactat prima dată acest 
instrument, și-a oferit ființa nu doar serviciului altor-sine, ci și serviciului 
comunicării de asemenea natură. 

Pe măsură ce contactul s-a dezvoltat, dedicarea ființei instrumentului a 
devenit tot mai specifică. Astfel, odată ce energia vitală este dedicată de 
instrument comunicării noastre, chiar dacă sesiunea nu se desfășoară, 
această energie vitală va fi pierdută și nu va mai putea fi primită înapoi, și 
refolosită în experiența de fiecare zi a instrumentului. De aceea am indicat 
importanța faptului ca instrumentul să elibereze voința din procesul 
programării sesiunilor, deoarece, dacă instrumentul dorește contact, 
energia este rezervată și astfel pierdută pentru scopurile zilnice. 

44.9 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, energia fiind pierdută, propun să continuăm 
sesiunea și să decidem programarea sesiunilor următoare pe baza 
monitorizării nivelului energetic al instrumentului. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Hotărârea instrumentului de a avea și continua 
contactul, în asemenea condiții nefavorabile, a extins deja perioada de 
energie scăzută cu care acesta se confruntă. 

44.10 I N T E R V I E V A T O R  Este foarte clar. Mulțumesc.  

Fiecare din noi primește semnale și vise. Am devenit conștient de o 
comunicare clar-auditivă, cel puțin o dată la trezire. Ai putea sugera o 
metodă prin care să anulăm efectul, sau influența dintr-o sursă negativă, pe 
care nu o dorim? 

R A  Sunt Ra. Există metode diverse. O oferim pe cea mai accesibilă, sau mai 
simplă. Împărtășirea contactului dificil cu alți-sinele asociați cu această 
activitate, și meditația în iubire față de cei ce trimit imaginile, precum și 
lumina sinelui și altor-sine, este cea mai accesibilă metodă de a anula efectul 
acestor apariții. Să degradați aceste experiențe prin folosirea intelectului sau 
voinței, înseamnă să le prelungiți efectele. Este mult mai bine să împărtășiți 
aceste experiențe cu încredere, și să vă uniți inimile și sufletele în iubire și 
lumină, cu compasiune față de cei care le trimit, și să vă protejați sinele. 
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44.11 I N T E R V I E V A T O R  Ce sursă a avut visul instrumentului din această dimineață, 
pe care mi l-a povestit de îndată ce s-a trezit? 

R A  Sunt Ra. Visul a avut un sentiment influențat de Grupul Orion. Visul 
a revelat o parte din modelele asociative cu simbolismul inconștient al 
instrumentului. 

44.12 I N T E R V I E V A T O R  În meditație, cu ani în urmă, brațul meu a început să 
strălucească, mișcându-se rapid și involuntar. Ce a însemnat acel lucru? 

R A  Sunt Ra. Fenomenul a fost o analogie care ți-a fost făcută disponibilă de 
Sinele Superior. Analogia a fost că ființa care ai fost, trăia într-un fel 
neînțeles de fizicieni, oameni de știință sau doctori. 

44.13 I N T E R V I E V A T O R  În această sesiune încerc să obțin un fel de practică, prin 
care am putea să revitalizăm cel mai bine instrumentul, deoarece va trebui 
să facem tot ce putem pentru a menține contactul. Ai putea spune ce se 
poate face pentru a mări vitalitatea instrumentului pentru aceste sesiuni? 

R A  Sunt Ra. Experiența ta a fost funcție de abilitatea ta de a contacta 
Inteligența Infinită. Prin urmare, nu are un impact direct asupra energiei 
vitale a instrumentului.  

Am mai vorbit înainte de aceste lucruri care ajută energia vitală a 
instrumentului. Sensibilitatea sa la frumusețe, la interpretarea corală a 
cântecelor sacre, la meditație și venerație, la oferirea sinelui altui-sine în 
iubire împărtășită prin contact social sau sexual. Aceste lucruri au impact 
direct asupra vitalității instrumentului. Instrumentul are, de asemenea, o 
predispoziție pentru aprecierea unui palete variate de experiențe. Aceasta 
este o cale indirectă de a ajuta vitalitatea. 

44.14 I N T E R V I E V A T O R  Am analizat diagrama practicilor magice avansate, 
începând cu Malkuth, și sfârșind cu Kether. Mă întrebam dacă acestea 
corespund culorilor sau densităților, cu Malkuth la numărul unu, Yesod la 
numărul doi, Hod și Netzach la trei, Tiphareth la patru, și așa mai departe. 
Este corect? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru nu este corect dintr-un punct de vedere 
fundamental, deși ești pe calea de gândire corectă. Fiecare poziție/stație are 
un număr și o nuanță de centru energetic, și joacă, de asemenea, un rol în 
diversele forme de echilibrare. Prin urmare, există culori, forme de undă 
sau energii complexe, la fiecare din aceste poziții/stații. 
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44.15 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, este calea de stânga, în această reprezentare, 
serviciul sinelui, și calea de dreapta, serviciul altor-sine? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii. 

Este incorect. Pozițiile/stațiile sunt relații. Fiecărei căi, pozitivă/negativă, i 
se oferă pentru folosire aceste relații. Intenția celui care practică aceste 
concepte puternice, este cea care determină polaritatea acțiunii. Ustensilele 
folosite pe durata acțiunii rămân doar ustensile. 

44.16 I N T E R V I E V A T O R  Pentru sfârșit, voi întreba dacă este posibil ca Ipsissimus să 
aibă polaritate pozitivă sau negativă, sau nu poate să aibă polaritate? 

R A   Sunt Ra. Vom răspunde la înțelesul acestui termen, într-un mod 
specializat. Ipsissimus este cel care a înțeles Arborele Vieții, și a folosit 
această înțelegere pentru polarizare negativă. 

Aveți întrebări scurte înainte de încheierea contactului? 

44.17 I N T E R V I E V A T O R  Îmi cer scuze că în sesiunea de azi am deviat de la temele 
de discuție. Cred că cel mai important lucru pe care l-am împlinit azi este 
că acum înțelegem cum trebuie reglate sesiunile, pentru a conserva energia 
instrumentului. Sper să aveți răbdare cu inabilitatea mea de a găsi 
întrebările potrivite, în anumite momente. Uneori încerc să testez anumite 
subiecte, pentru a vedea dacă există o direcție posibilă de discuție.  

Altfel, voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul 
instrumentului și îmbunătățirea comunicării? 

R A  Sunt Ra. Nu există greșeli. Fiți pe pace. Fiecare este foarte dedicat. Totul 
este bine.  

Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, 
prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Sunt Ra. 
Adonai. 

 



 

SESIUNEA 45 
APRILIE 6,  1981  

45.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

45.1 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea estima condiția fizică a instrumentului referitoare 
la această comunicare, acum că este odihnită? 

R A  Ai putea estima condiția fizică a instrumentului referitoare la această 
comunicare, acum că este odihnită? 

45.2 I N T E R V I E V A T O R  A fost ajutată condiția fizică a instrumentului de perioada 
fără sesiuni? 

R A  Sunt Ra. A fost într-adevăr. Probabilitatea instrumentului de a se 
îmbolnăvi de plămâni sau de rinichi a fost foarte mare la momentul sesiunii 
noastră trecute. Ați evitat o posibilă problemă fizică majoră a complexului 
corp al instrumentului. 

Trebuie să remarcăm că rugăciunile voastre au fost de ajutor, precum a fost 
și determinarea neabătută a instrumentului de a accepta ceea ce este cel mai 
bine pe termen lung, și astfel menține exercițiile recomandate, cu răbdare. 

Trebuie remarcat mai departe că lucrurile care ajută instrumentul sunt, în 
unele aspecte, contradictorii, și necesită echilibru. Astfel, instrumentul este 
ajutat de odihnă, dar și de activitățile variate. Acest lucru face mult mai 
dificil ajutorul acordat instrumentului. Odată ce înțelegeți acest lucru, 
echilibrarea va fi mai ușor de obținut. 

45.3 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune dacă un procentaj mare din Rătăcitorii de pe 
Pământ aparțin lui Ra? 

R A  Sunt Ra. Pot spune. 

45.4 I N T E R V I E V A T O R  Spune te rog. 

R A  Sunt Ra. Un număr semnificativ dintre Rătăcitorii de a șasea densitate 
aparțin complexului nostru de memorie socială. O altă partea dintre 
Rătăcitori aparțin celor care au ajutat în America de Sud. O altă parte 
aparțin celor care au ajutat pe cei din Atlantida. Toți cei din a șasea 
densitate, și toate grupurile de Rătăcitori sunt motivați de sentimentul 
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comun că, întocmai cum noi am fost ajutați de forme asemeni celei de 
piramidă, la fel și noi putem ajuta pe cei de pe Pământ. 

45.5 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune dacă vreunul din noi trei aparținem grupului 
Ra, sau unuia din celelalte grupuri? 

R A  Sunt Ra. Putem. 

45.6 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune care din noi aparține cărui grup? 

R A  Sunt Ra. Nu. 

45.7 I N T E R V I E V A T O R  Aparținem toți aceluiași grup? 

R A  Sunt Ra. Vom merge până la limita încălcării Liberului Arbitru. Doi 
dintre voi sunt la origine de a șasea densitate, iar unul este de a cincea 
densitate recoltabil în a șasea, dar alegând să revină ca Rătăcitor, datorită 
asocierii de tipul profesor-student cu un alt membru al grupului. Astfel, voi 
trei formați un grup foarte strâns. 

45.8 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica sunetul din urechea dreaptă și stângă, și ceea 
ce numesc contactul prin atingere, pe care le primesc continuu?  

R A  Sunt Ra. Am vorbit deja despre aceste lucruri.1 Te rog întreabă detalii 
specifice. 

45.9 I N T E R V I E V A T O R  Din când în când simt gâdilat în urechea dreaptă sau 
stângă. Este această manifestare diferită decât tonul care îl primesc în 
urechea dreaptă sau cea stângă? 

R A  Sunt Ra. Nu. 

45.10 I N T E R V I E V A T O R  De ce este urechea stângă folosită pentru serviciul sinelui, 
iar cea dreaptă pentru serviciul altor-sine? 

R A  Sunt Ra. Natura vehiculului fizic este astfel încât este înconjurat de un 
câmp magnetic, pozitiv și negativ, de formă complexă, cam de mărimea 
vehiculului. Porțiunea stângă a capului celor mai multe entități este la 
nivelul timp/spațiului continuum de polaritate negativă. 

45.11 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica scopul sau filozofia complexelor de memorie 
socială, pozitive și negative, de a patra, a cincea și a șasea densitate? 

                                                             
1  În sesiunea 44.3-6. 
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R A  Sunt Ra. Scopul de bază al complexelor de memorie socială este acela 
de a ajuta evoluția. Dincolo de un anumit punct, evoluția spiritului este 
dependentă de înțelegerea calității de Creator a sinelui și alt-sinelui. Aceasta 
constituie baza complexelor sociale. Când acestea se maturizează, devin 
complexe de memorie socială. A patra și a șasea densitate găsesc acest pas 
foarte necesar.  A cincea densitate pozitivă folosește memoria socială pentru 
a obține înțelepciune, deși această activitate este făcută independent de 
fiecare membru. În a cincea densitate negativă, cea mai mare parte din 
activități sunt făcute fără ajutor din partea altora. 

Aceasta este ultima întrebare importantă, deoarece trebuie să protejăm 
instrumentul de epuizare. Aveți întrebări scurte? 

45.12 I N T E R V I E V A T O R  Doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul 
instrumentului și îmbunătăți contactul?  

R A  Sunt Ra. Totul este bine fraților. 

45.13 I N T E R V I E V A T O R  Poți repeta? Nu am înțeles?2 

R A  Sunt Ra. Totul este bine fraților. Vă las în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Infinitului Creator. Adonai. 

 

                                                             
2  Partea de sfârșit a acestei sesiuni a fost întreruptă de o persoană care a bătut 

continuu în ușă pentru a livra o cisternă de apă pentru rezervorul casei.  



 

SESIUNEA 46 
APRILIE 15,  1981  

46.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

46.1 I N T E R V I E V A T O R  Poți, pentru început, da o indicație despre condiția 
instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Scanarea instrumentului în acest moment indică o energie 
fizică foarte scăzută, și faptul că este sub atac psihic. Această stare va 
continua pentru câteva săptămâni terestre. Energia vitală a instrumentului 
este însă treptat crescută, spre nivelul de la începutul contactului. 

46.2 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, ne grăbim să adresăm o singură întrebare, dacă 
nu considerați că este acceptabil  să adresăm alte întrebări după aceea. 
Întrebarea care ne deranjează am primit-o în timpul meditației, și s-ar putea 
să fie inacceptabilă pentru acest contact, dar o considerăm importantă 
pentru condiția mentală a instrumentului și a grupului.  

Are de-a face cu cele două pisici pe care le vom duce azi la veterinar pentru 
curățarea dinților, și pentru operarea unei mici tumori pe piciorul lui 
Gandalf. Am impresia că această tumoare este rezultatul unei acțiuni din 
partea Grupului Orion, și dorim să știm dacă putem face ceva pentru 
protejarea celor două pisici. Poate că întrebarea este inacceptabilă, dar simt 
că este datoria mea să o adresez. Ai putea oferi toată informația care se 
poate, în această privință? 

R A  Sunt Ra. Complexul minte/corp/spirit Gandalf, fiind pregătit de 
recoltare, este vulnerabil la același tip de atac psihic, asemeni vouă. Ca 
urmare, prin mecanismul imaginilor sau a viselor, este posibil ca anumite 
concepte negative, cu efect vătămător, să fie oferite acestui complex 
minte/corp/spirit. Entitatea Fairchaild, deși pregătită de recoltare datorită 
investirii ei prin voi, nu este la fel de vulnerabilă la atac, datorită lipsei 
activității conștient devotate a complexului minte. 

Pentru protecția acestor entități există două posibilități. În primul rând, 
meditația în armură de lumină. În al doilea rând, repetarea formulei rituale 
cunoscute de instrument de la grupul care îi dezechilibrează unitatea 
spirituală. Cunoștințele acestui instrument vor fi suficiente. Aceste formule 
rituale vor ajuta, datorită alertării multor entități neîncarnate, care cunosc 



358 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

aceste formule. Meditația este folositoare la momentul intervenției 
chirurgicale, în numele celor două entități. Ritualul poate fi repetat cu 
eficacitate la intervale potrivite, de la acest moment până la reîntoarcerea 
sigură acasă. 

46.3 I N T E R V I E V A T O R  Nu sunt familiar cu aceste formule rituale. Dacă 
instrumentul este familiar, nu răspunde la această întrebare, dar dacă nu 
este, la ce formule te referi? 

R A  [Ra nu a răspuns la întrebare.] 

46.4 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că instrumentul este familiar? 

R A  Sunt Ra. Este corect. 

46.5 I N T E R V I E V A T O R  Poți spune ce a cauzat mica tumoare de pe piciorul lui 
Gandalf, și dacă reprezintă un pericol pentru el? 

R A  Sunt Ra. Cauza tumorii a fost discutată mai înainte. Pericolul pentru 
complexul corp fizic este mic, considerând lipsa stimulului repetat la mânie 
al creaturii. 

46.6 I N T E R V I E V A T O R  Acum voi întreba dacă trebuie să terminăm sesiunea din 
cauza vitalității scăzute a instrumentului, sau acest lucru este nerelevant, 
pentru că instrumentul s-a dedicat deja sesiunii? 

R A  Sunt Ra. Ultima presupunere este corectă. Putem continua. Vom 
supraveghea energia vitală a instrumentului. 

46.7 I N T E R V I E V A T O R  Ar avea mânia același efect fizic asupra unei entități care se 
polarizează pe calea serviciului sinelui, pe care l-ar avea asupra unei entități 
polarizate pe calea serviciului altor-sine? Ar produce mânia cancer într-o 
entitate polarizată negativ, sau acest efect apare doar în entitățile orientate 
pozitiv?  

R A  Sunt Ra. Mecanismele catalizatoare nu sunt dependente de polarizarea 
aleasă de complexul minte/corp/spirit, ci de felul în care este folosit 
catalizatorul. Prin urmare, entitatea care folosește experiența de mânie, 
pentru polarizare conștientă în direcție pozitivă sau negativă, nu suferă 
catalizator corporal, ci mai degrabă folosește catalizatorul în configurație 
mentală. 

46.8 I N T E R V I E V A T O R  Nu cred că înțeleg acest lucru. Să luăm exemplul unei 
entități polarizându-se negativ, care simte mânie. Să considerăm condițiile 
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în care entitatea aceasta dezvoltă cancer. Ce principiu se manifestă în cazul 
ei?  

R A  Sunt Ra. Cred că înțelegem întrebarea, și vom încerca să răspundem, 
sperând că răspunsul nostru te va satisface. 

46.9 I N T E R V I E V A T O R  De acord. 

R A  Sunt Ra. Entitatea polarizată pozitiv observă mânia. Ea folosește acest 
catalizator la nivel mental, binecuvântând și iubind această mânie. În 
continuare, entitatea intensifică conștient această mânie, doar la nivel 
mental, până când nebunia acestei energii de undă roșie nu mai este 
percepută ca nebunie, ci ca energie aleatoare supusă entropiei spirituale.      

Orientarea pozitivă folosește apoi voința și credința pentru a continua 
această intensă experiență mentală de înțelegere, acceptare și integrare a 
mâniei în complexul minte/corp/spirit. Celălalt sine, care este sursa acestei 
mânii, este prin urmare acceptat, înțeles și tolerat, totul fiind reintegrat, 
prin folosirea marii energii pe care a generat-o mânia.  

În mod similar, complexul minte/corp/spirit orientat negativ va folosi 
mental și conștient mânia, prin refuzul acceptării acestei energii aleatoare. 
Prin voință și credință, entitatea negativă va direcționa această energie spre 
o utilizare practică specifică polarizării negative. Entitatea negativă va folosi 
energia generată de mânie pentru a obține controlul asupra sinelui care a 
provocat mânia, sau pentru a controla situația care a cauzat mânia.  

Controlul este cheia folosirii catalizatorului pentru polarizarea negativă. 
Acceptarea este cheia folosirii catalizatorului pentru polarizarea pozitivă. 
Între aceste două soluții, corespunzând celor două polarități, există 
probabilitatea ca această energie aleatoare să creeze țesuturi de celule 
canceroase. 

46.10 I N T E R V I E V A T O R  Deci, dacă entitatea polarizată pozitiv nu reușește să 
accepte pe celălalt sine, sau entitatea polarizată negativ nu reușește să 
controleze pe celălalt sine, oricare din aceste nereușite poate cauza cancer. 
Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este corect doar parțial. Depinzând de polaritatea aleasă, sinele 
este cel dintâi care trebuie acceptat sau controlat. Mânia este unul din 
multele lucruri care trebuie acceptate sau controlate, ca parte a sinelui. 
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46.11 I N T E R V I E V A T O R  Deci spui că dacă o entitate polarizată negativ nu este 
capabilă să își controleze mânia sau nu este capabilă să se controleze la 
mânie, acest fapt ar putea cauza cancer? Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Polarizarea negativă are o mare cerință pentru 
control și reprimare. 

46.12 I N T E R V I E V A T O R  Cum este folosita reprimarea? 

R A  Sunt Ra. Pentru a fi folositor entității polarizate negativ, un stimul 
mental emoțional, având natură dezorganizată, trebuie în primul rând 
reprimat, și abia apoi adus la suprafață într-o formă organizată. Din acest 
motiv își controlează sau reprimă entitățile polarizate negativ cerințele fizice 
de bază, cum ar fi dorința sexuală. În momentul în care comportamentul 
sexual este permis, voința va fi folosită pentru controlul propriu, prin 
aceasta entitatea negativă impunându-se asupra altui sine cu mai mare 
eficiență. 

46.13 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, entitate polarizată pozitiv, în loc să încerce 
reprimarea emoției, va balansa acea emoție, precum ai afirmat într-o 
sesiune anterioară. Este adevărat?  

R A  Sunt Ra. Este adevărat, și ilustrează calea unității. 

46.14 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, dacă este să privim la modul general, cancerul este 
un catalizator care operează pentru ambele polarități în același fel, creând 
sau încercând să creeze polarizare în ambele direcții, pozitivă sau negativă, 
depinzând de polaritatea entității aflate sub influența catalizatorului. 

R A  Sunt Ra. Nu este corect, deoarece catalizatorul acesta nu este conștient 
și nu lucrează inteligent, ci mai degrabă este parte, ca să spunem așa, din 
mecanismul de învățare/predare predefinit de sub-Logos, înainte de 
începerea spațiu/timpului vostru. 

46.15 I N T E R V I E V A T O R  Cum poate cancerul crea oportunități de învățare/predare, 
când entitatea dezvoltând cancer nu este conștientă de ceea ce se întâmplă 
cu ea, atunci când se dezvoltă cancerul? 

R A  Sunt Ra. În multe cazuri, catalizatorul nu este utilizat. 

46.16 I N T E R V I E V A T O R   Care este planul pentru folosirea catalizatorului cancer? 

R A  Sunt Ra. Catalizatorul acesta, și toate tipurile de catalizator în general, 
este creat pentru a oferi experiență. Această experiență, în densitatea 
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voastră, poate fi iubită și acceptată, sau poate fi controlată. Există două căi. 
Când nu este aleasă nici una dintre căi, catalizatorul își ratează scopul, și 
entitatea continuă încarnarea până când catalizatorul lovește din nou, 
forțând entitatea să dezvolte o tendință spre acceptare și iubire, sau separare 
și control. Acest catalizator lucrează, indiferent de spațiu/timp. 

46.17 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că apariția complexelor de memorie socială, 
orientate pozitiv și negativ, începând cu a patra densitate și densitățile de 
după, este planul Logosului. Poți explica planul, atât cât este posibil, pentru 
cele două tipuri de complexe de memorie socială în raport cu legea lui 
Columb, sau polarizarea electrică pozitivă și negativă? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul obosește. Vom continua discuția la o altă dată. 
Permiteți-ne să sugerăm posibilitatea a două sesiuni pe săptămână, care nu 
ar dăuna instrumentului, până când trec aceste săptămâni cu posibilitate de 
atac psihic crescută, și energie fizică foarte scăzută. Permiteți-ne, de 
asemenea, să spunem că apreciem acest contact cu grupul vostru. Apreciem 
fidelitatea voastră. Aveți o întrebare scurtă înainte de încheierea acestei 
sesiuni? 

46.18 I N T E R V I E V A T O R  Doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul 
instrumentului, și îmbunătăți contactul? 

R A  Sunt Ra. Fiecare în grup oferă suport util instrumentului iar 
instrumentul rămâne stabil în scopul asumat. Sunteți foarte conștiincioși. 
Totul este bine. Veghem pentru a vă informa despre orice imperfecțiune 
privitoare la aranjamentul și orientarea accesoriilor.  

Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 
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47.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

47.1 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea mai întâi să ne dai o indicație despre condiția 
instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Este neschimbată din ședința trecută. 

47.2 I N T E R V I E V A T O R  Întrebarea, pe care încercam să o formulez la sfârșitul 
sesiunii trecute, sună așa:  

Care este valoarea, pentru evoluție sau experiență a complexelor de 
memorie socială pozitive și negative care se formează în a patra densitate, 
privită din punctul de vedere al Creatorului cunoscându-se pe sine și de ce 
a fost acest pas planificat de Logos?  

R A  Sunt Ra. Există o anumită neînțelegere în felul în care ai formulat 
întrebarea. Totuși, vom răspunde la ceea ce credem că intenționai să 
întrebi. 

Neînțelegerea constă în presupunerea că aceste complexele de memorie 
socială sunt planificate de Logos și sub-Logos. Este incorect, pentru că 
unitatea Creatorului există în cea mai mică porțiune a oricărui material 
creat din Iubire, cu atât mai mult într-o ființă conștientă de sine.  

Totuși, Liberul Arbitru face ca, la o anumită fază în evoluția minții, să 
devină posibile complexele de memorie socială. Scopul, sau considerația, 
care cauzează entităților să formeze asemenea complexe de memorie socială, 
este extensia naturii fundamentale a Creatorului de a se cunoaște pe sine, 
deoarece când un grup de complexe minte/corp/spirit devin capabile să 
formeze un complex de memorie socială, toată experiența fiecărei entități 
este disponibilă întregului complex de memorie socială. Prin urmare, 
Creatorul știe mai mult din Creația proprie, în fiecare entitate aparținând 
acestei asociații de entități. 

47.3 I N T E R V I E V A T O R  Ai dat valoarea de mai mult de 50% serviciului altor-sine, 
pentru absolvi în a patra densitate pozitivă și mai mult de 95% serviciului 
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sinelui, pentru a patra densitate negativă. Corespund cele două valori 
aceleași rate de vibrație?  

R A  Sunt Ra. Simțim că ai dificultăți în formularea întrebării. Vom răspunde 
în încercarea de a clarifica întrebarea.    

Ratele de vibrație nu trebuie înțelese ca fiind aceleași, în orientarea pozitivă 
și negativă. Ele trebuie înțelese ca având capacitatea de a accepta și 
interacționa cu Inteligența Infinită, la un anumit grad de intensitate. 
Datorită faptului că unda de culoare albastră lipsește din sistemul de putere 
orientat negativ, energia vibratorie verde/albastră nu este vizibilă în 
modelele de vibrație a celei de a patra și a cincea densități. 

Orientarea pozitivă, pe de altă parte, conține tot spectrul de culori reale 
caracteristice timp/spațiului densității, și, prin urmare, conține o variantă 
diferită de model de vibrație. Fiecare model de vibrație este capabil de 
interacțiuni specifice celei de a patra densități. Acesta este criteriul pentru 
absolvire. 

47.4 I N T E R V I E V A T O R  Ai spus că unda albastră lipsește din entitatea polarizată 
negativ de a patra densitate?  

R A  Sunt Ra. Hai să clarificăm în continuare. Cum am explicat în sesiunile 
anterioare, toate ființele au potențial pentru toate ratele de vibrație.  Prin 
urmare, bineînțeles că potențialul pentru activarea centrelor energetice 
verde și albastru sunt unde trebuie să fie în Creația Iubirii. Totuși, entitatea 
polarizată negativ va reuși absolvirea datorită eficienței extreme în folosirea 
undelor roșie/portocalie/galbenă, mergând direct la poarta de acces indigo, 
și aducând pe calea Energiei Inteligente fluxul radiant al Inteligenței 
Infinite. 

47.5 I N T E R V I E V A T O R  Este definit un set de procentaje, pentru fiecare tip de 
polarizare, pentru absolvirea din a patra în a cincea densitate, similar celui 
pe care l-ai menționat pentru absolvirea din a treia în a patra densitate? 

R A  Sunt Ra. Există răspunsuri pe care le putem da, și le vom da pentru a 
satisface felul vostru de a gândi. Dar cu adevărat important este faptul că 
absolvirea de la densitate la densitate se produce. Polaritatea 
pozitivă/negativă este o proprietate care în a șasea densitate pur și simplu 
dispare. Prin urmare, când comparăm statistici de absolvire pozitivă și 
negativă în a cincea densitate, vorbim într-un timp continuum iluzoriu.  
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Un mare procentaj din entitățile polarizate negativ de a patra densitate, 
continuă calea negativă în a cincea densitate datorită faptului că doar 
compasiunea și dorința de serviciu altor-sine, fără înțelepciune, nu prezintă 
suficientă maturitate pentru a produce o schimbare de polarizare. Prin 
urmare, deși polarizarea negativă pierde aproximativ 2% din entități care 
trec la polarizare pozitivă în decursul celei de a patra densități, totuși, per 
total, aproximativ 8% din absolviri în a cincea densitate sunt de polarizare 
negativă. 

47.6 I N T E R V I E V A T O R  De fapt, ce am întrebat, este legat de absolvire. Din a treia 
în a patra densitate, o entitate polarizată pozitiv necesită un procentaj de 
50% în serviciul altora, iar o entitate polarizată negativ necesită un 
procentaj de 95% în serviciul sinelui. Sunt procentaje similare, poate mai 
ridicate, necesare pentru absolvirea în a cincea densitate? Ar trebui de 
exemplu, o entitate polarizată negativ, să aibă un procentaj de 99% în 
serviciul sinelui, sau una polarizată pozitiv, un procentaj de să zicem 80% 
în serviciul altora, pentru a putea absolvi în a cincea densitate? 

R A  Sunt Ra. Acum înțelegem întrebarea. 

A pune această informație în terminii propuși este derutant, deoarece în a 
patra densitate există ajutoare vizuale, sau metode de antrenare, care, în 
mod automat, ajută polarizarea entității, în același timp reducând în mod 
extrem eficiența folosirii catalizatorului. Din acest motiv, densitatea a patra 
are nevoie de un spațiu/timp mult mai mare pentru a ajunge la absolvire. 

Procentajul de serviciu altor-sine cerut entității orientate pozitiv din a patra 
densitate se va apropia de 98%. Absolvirea în a cincea densitate cere totuși 
înțelegere. Înțelegerea devine, prin urmare, criteriul principal pentru 
absolvirea din a patra în a cincea densitate.  

Pentru a reuși această absolvire, entitatea trebuie să înțeleagă acțiunile, 
mișcările și dansul. Nu există procentaj care să exprime această înțelegere. 
Este o măsură a eficientei percepției. Această înțelegere ar putea fi măsurată 
prin lumină. Abilitatea de a iubi, accepta și folosi o anumită intensitate a 
luminii, creează criteriul pentru absolvirea în a cincea densitate cerut 
polarizărilor pozitive și negative. 

47.7 I N T E R V I E V A T O R  Poți defini „entitate cristalizată”? 

R A  Sunt Ra. Am folosit acest termen, în particular, deoarece are un înțeles 
destul de precis în limba voastră. Când o structură cristalină este formată, 
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din materialele fizice, elementele prezente în fiecare moleculă sunt legate 
într-o formă regulată cu elementele altor molecule. Prin urmare, structura 
este regulată și are anumite proprietăți, când cristalizarea este totală și 
perfectă. Nu se va sparge ușor, este foarte puternică, este radiantă, 
transformă lumina în refracții frumoase, care încântă ochiul. 

47.8 I N T E R V I E V A T O R  În literatura noastră esoterică există numeroase corpuri. 
Enumăr aici corpul fizic, corpul eteric, emoțional și astral. Poți clarifica 
dacă lista mea de corpuri este completă? Poți spune la ce folosesc ele, ce 
scop și ce efect au? Poți menționa alte corpuri existând în complexul 
minte/corp/spirit?  

R A  Sunt Ra. Răspunsul complet la această întrebare necesită multe sesiuni 
ca aceasta, deoarece relațiile între corpuri și efectul lor în anumite situații 
este un studiu vast. Vom începe, totuși, prin a sugera considerarea 
spectrului de culori fundamentale discutat în sesiunile anterioare, și 
folosirea acestor concepte pentru înțelegerea diferitelor densități din octava 
voastră.  

Avem numărul șapte repetat de la macrocosmos la microcosmos, în 
structură și experiență. Prin urmare, este de așteptat să existe șapte corpuri 
de bază, și probabil ar fi logic să începem cu corpul undei roșii. Realizăm 
că este tentantă asocierea acestor corpuri cu undele de culoare. Însă, acest 
fapt ar putea fi derutant, deoarece profesori diferiți au oferit pentru 
predat/învățat înțelesuri și nume diferite acestor corpuri.  

Corpul undei roșii este corpul chimic. Nu este însă corpul cunoscut de voi 
în această a treia densitate. Este materialul chimic care compune corpul de 
a treia densitate, fără forma pe care o cunoașteți. Acest corp material fără 
formă este important, deoarece există metode de vindecare bazate pe simpla 
înțelegere a elementelor chimice existente în vehiculul de a treia densitate. 

Corpul undei portocalii este complexul corpului fizic. Nici acest corp nu 
reprezintă corpul pe care îl cunoașteți în această a treia densitate, ci este mai 
degrabă corpul cu formă fizică, dar fără a avea conștiință de sine. Acesta 
este corpul nenăscut, înainte de a fi locuit de complexul spirit/minte. Acest 
corp poate trăi fără a fi locuit de complexele minte și spirit, totuși se 
întâmplă foarte rar. 

Corpul undei galbene este corpul în care experimentați catalizatorul de a 
treia densitate. Acest corp are caracteristicile minții/corpului/spiritului, și 
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este folosit în iluzia fizică în care existați. Acesta este corpul pe care îl 
cunoașteți pe durata încarnării.   

Corpul undei verzi poate fi înțeles ca învelișul de ectoplasmă al corpului 
fizic. Acesta este un corp mai ușor care conține o mare densitate de viață. 
Unele școli de gândire au numit corpul undei verzi corp astral. Altele l-au 
numit corp eteric. Totuși, denumirea de corp eteric nu este corectă, 
deoarece corpul eteric este corpul portal prin care Energia Inteligentă 
construiește complexul minte/corp/spirit.  

Corpul ușor al undei albastre, poate fi numit corp devachanic1. Există 
multe alte nume pentru acest corp, în special în scrierile numite Sutra 
Indiană, de aceea există oameni care au explorat aceste concepte, și înțeleg 
diferitele tipuri de corp devachanic. Există foarte multe tipuri de corp 
devachanic în fiecare densitate, întocmai cum există în densitatea voastră. 

Corpul undei indigo, pe care îl numim corp eteric, este corpul portal. În 
acest corp, forma este substanță și poate fi înțeles ca un corp de lumină, 
deoarece se formează după dorință. 

Corpul undei violet este numit corpul lui Buddha, sau corpul complet. 

Fiecare din aceste corpuri are un efect asupra complexului 
minte/corp/spirit în timpul existenței. Relațiile dintre corpuri, precum am 
spus, sunt multe și complexe. 

Corpul undei indigo poate fi folosit de un vindecător, odată ce vindecătorul 
devine capabil să plaseze conștiința în stare eterică.  

Corpul lui Buddha, sau al undei violet, este la fel de eficace pentru un 
vindecător, precum cel indigo, deoarece în el se află un sens de totalitate, 
care este extrem de apropiată de uniunea cu Totalitatea Unicului Creator. 
Aceste corpuri aparțin fiecărei entități, și înțelegerea și folosirea lor corectă 
este peste nivelul recoltării din a treia densitate, dar cu toate acestea este 
folositoare celor inițiați. 

47.9 I N T E R V I E V A T O R  Ce corpuri rămân imediat după moartea fizică, când 
părăsim acest corp de undă galbenă, pe care îl ocupăm în timpul vieții? 

R A  Sunt Ra. După moarte rămân toate corpurile dar sunt neactivate. 

                                                             
1  Termenul „Devachanic” are originea în sanscrită, care s-ar traduce ca „Locuința 

zeilor”.  
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47.10 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, corpul undei galbene, disponibil, este folosit 
pentru a crea acest aranjament chimic, care devine corpul meu fizic. Este 
corect? 

R A  Sunt Ra. Nu este pe de-a întregul corect, deoarece, în încarnarea 
curentă, corpul undei galbene nu este doar disponibil, ci este activat și se 
manifestă. 

47.11 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, după moartea din această încarnare vom continua 
să avem corpul undei galbene disponibil dar neactivat, dar atunci, în caz 
general al populației pe această, planetă după moarte vor avea ei corpul 
undei verzi încă activat și manifestându-se? 

R A  Sunt Ra. Nu imediat. Singurul corp care este activat după moarte este 
creatorul de formă, sau corpul undei indigo. Acest corp pe care voi l-ați 
numit “ka”,  rămâne activat până când Etherea este străpunsă și înțelegerea 
este dobândită de totalitatea minte/corp/spirit. Odată ce acest pas a fost 
îndeplinit, dacă corpul necesar pentru activare este cel al undei verzi, acesta 
va fi activat. 

47.12 I N T E R V I E V A T O R  O să fac o afirmație, și te rog să îmi spui dacă este corectă. 
După moarte, dacă o entitate nu este atentă, aceasta poate deveni ceea ce 
se cheamă „un spirit legat de pământ”, până ce reușește să obțină conștiința 
necesară pentru activarea unuia dintre corpurile sale. Este posibil să activeze 
oricare dintre corpuri, de la roșu la violet? 

R A  Sunt Ra. Dacă entitatea primește stimulul potrivit, acest lucru este 
posibil. 

47.13 I N T E R V I E V A T O R  Ce stimul ar crea ceea ce numim „un spirit legat de 
pământ”, sau o fantomă permanentă? 

R A  Sunt Ra. Stimulul pentru acest fenomen este capacitatea de voință. Dacă 
voința complexului minte/corp/spirit de undă galbenă este mai puternică 
decât impetuozitatea de a înțelege ce urmează morții fizice, însemnând că 
voința este concentrată suficient asupra experienței precedente, învelișul de 
undă galbenă al entității, deși neactivat, nu poate fi dezactivat complet, și, 
până când voința este eliberată, complexul minte/corp/spirit este prins.  

Acest lucru se întâmplă adesea în cazul unei morți neașteptate, sau în cazul 
unei griji extreme față de alt-sine. 
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47.14 I N T E R V I E V A T O R  Este activarea corpului de undă portocalie după moarte 
frecventă pe această planetă? 

R A  Sunt Ra. Foarte puțin, datorită faptului că această manifestare este 
lipsită de voință. În unele cazuri, un alt-sine regretă atât de mult forma celui 
care moare fizic, încât o simulare a ființei va rămâne. Această simulare este 
cauzată de incompleta dezactivare a undei portocalii. Se întâmplă rar, acest 
lucru, deoarece constă dintr-o entitate dorind suficient de mult o altă 
entitate pentru a o reține după moarte, iar entitatea reținută are dorință 
suficientă pentru a rămâne. Prin urmare, manifestarea ar fi o replică 
semănând corpului undei galbene. 

47.15 I N T E R V I E V A T O R  Ce corp activează majoritatea populației de pe pământ la 
trecerea din forma fizica? 

R A  Sunt Ra. Asta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. 

Procedura normală, în cazul unei morți armonioase, din manifestarea 
corpului de undă galbenă, este ca cele două complexele, mental și spiritual, 
să rămână în corpul eteric de undă indigo, până când este timpul ca 
entitatea să înceapă pregătirea pentru o nouă încarnare, a cărei manifestare 
este pregătită de energia eterică care o activează. Acest corp al undei indigo, 
fiind Energie Inteligentă, este capabil să ofere sufletului recent decedat o 
perspectivă din care să revadă experiența recent încheiată.  

Există o întrebare scurtă înainte de final? 

47.16 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a mări 
confortul instrumentului și îmbunătăți contactul? 

R A  Sunt Ra. Accesoriile sunt aranjate cu grijă, în ochi și spirit. Sunteți foarte 
conștiincioși. Totul este bine. Supravegheați instrumentul pentru a vă 
asigura de continuarea îmbunătățirii energiilor vitale.  Ea va trebui să 
lucreze la energiile fizice proprii, deoarece oboseala recentă a apărut datorită 
propriului Liber Arbitru.  

Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 48 
APRILIE 22,  1981  

48.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

48.1 I N T E R V I E V A T O R  Poți da condiția instrumentului, și spune dacă se 
îmbunătățește în timp? 

R A  Sunt Ra. Energiile vitale ale instrumentului s-au îmbunătățit de la 
ultima sesiune. Energiile fizice sunt însă mai reduse decât ultima dată. 

48.2 I N T E R V I E V A T O R  Am o întrebare din partea instrumentului, pe care o voi citi: 
„Ai sugerat în câteva ocazii că transferul energetic sexual ajută energia vitală 
a instrumentului și contactul. Se pare că acest fapt nu este valid pentru toți 
oamenii. Se pare că circuitele sexual și spiritual, nu sunt dependente sau 
interconectate. Este instrumentul o anomalie, sau este efectul pozitiv al 
activității sexuale, normal pentru toate ființele de a treia densitate?  

R A  Sunt Ra. Instrumentul, deși normal, este întrucâtva mai puțin predispus 
spre separarea minții, corpului și spiritului, decât majoritatea entităților de 
a treia densitate de pe planetă. Dacă energiile transferului sexual, curg 
printr-un circuit spiritual, electric sau magnetic nedezvoltat, distrug acel 
circuit. În mod similar, energiile spirituale curgând prin circuitul corpului 
fizic nedezvoltat, vor afecta negativ complexul corp. 

Există unii, asemeni instrumentului, care în curenta încarnare nu exprimă 
energia sexuală doar prin circuitul corpului fizic. Din acest motiv, de la 
începutul experienței unei asemenea entități, în orice acțiune sexuală, 
corpul și spiritul se exprimă împreună. Prin urmare, pentru instrument, a 
transfera energie sexuală înseamnă transferul la nivel spiritual și fizic. Dacă 
cineva având suficientă sensibilitate, ar analiza câmpul magnetic al 
instrumentului, ar detecta această configurație neobișnuită. 

Acest fapt nu este însă unic acestei entități, și este comun unui număr 
rezonabil de mare de ființe pe planetă. Acestea pierzând dorința 
experiențelor sexuale de undă portocalie și galbenă, au strâns integrarea 
circuitelor spiritual, mental și fizic, pentru a-și exprima totalitatea ființei în 
fiecare acțiune de acest fel. Acesta este motivul pentru care activitățile 
socială și sexuală sunt benefice instrumentului, ea fiind sensibilă la cele mai 
delicate transferuri energetice. 
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48.3 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Dacă tu Ra, ca entitate individuală, ai fi 
încarnat pe pământ acum, cu toată înțelegerea și memoria a ceea ce știi, 
care ar fi obiectivul tău la acest moment, în ceea ce privește planul de 
acțiune?  

R A  Sunt Ra. Întrebarea sugerează că ceea ce am învățat până acum nu este 
practic. Totuși, dacă ar fi să fim din nou destul de naivi să credem că 
prezența noastră fizică ar fi mai efectivă decât iubirea/lumina pe care o 
trimitem pământenilor prin bogăția acestui contact, am face ce am făcut și 
prima dată. Am fi și ne-am oferi ca profesori/studenți. 

48.4 I N T E R V I E V A T O R  Știind ceea ce știți la acest moment despre condiția planetei 
noastre și despre metodele de comunicare, dacă tu însuți, ca individ, ai trece 
prin procesul încarnării pe Pământ ca Rătăcitor, și acum ai avea memoria 
unei căi pentru a îți împlini obiectivul pe care l-ai menționat mai înainte, 
ce mecanisme ai căuta pentru procesul de învățare/predare în starea noastră 
prezentă de comunicare? 

R A  Sunt Ra. Frate, înțelegem că ai făcut anumite conexiuni nerostite. 
Confirmăm acest lucru, și din acest motiv nu putem încălca confuzia ta 
curentă. 

48.5 I N T E R V I E V A T O R  M-am temut că acesta va fi răspunsul.  

Lectura mea de ieri1 a fost urmărită doar de câțiva oameni. Dacă ea s-ar fi 
ținut în timpul unei apariții OZN, ar fi venit mult mai mulți să o 
urmărească. Din moment ce entitățile din Orion cauzează apariții OZN, 
care este răsplata lor, considerând că se fac văzuți, și prin aceasta creează 
oportunități mari pentru propagarea informației, precum această 
informație la acest moment?  

R A  Sunt Ra. Presupunerea ta nu este corectă. Aparițiile Grupului Orion 
cauzează frică între pământeni, multe discuții și teorii referitoare la 
comploturi, mușamalizări, mutilări, ucideri și alte impresii negative. Chiar 
și acele rapoarte considerate pozitive, care ajung la cunoștința publicului, 
vorbesc de dezastre. Trebuie să înțelegi că faci parte dintr-o minoritate, 
tocmai datorită înțelegerii pe care dorești să o împărtășești.  

                                                             
1  Lectura a fost intitulată “Semnificanța spirituală a OZN-urilor”, și a fost ținută la 

colegiul Jefferson Community, în 21 Aprilie 1981. Un transcript al acestei lecturi 
poate fi găsit în secțiunea de discursuri, pe site-ul www.llresearch.org. 
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Credem că există un alt punct important pe care trebuie să îl prezentăm cu 
această ocazie. Audiența care este atrasă de publicitate de tipul Orion, nu 
posedă natură vibratorie avansată. Audiența care primește 
predarea/învățarea, fără nevoia de stimulare din publicitate, va fi orientată 
spre iluminare în număr mult mai mare. De aceea, ignoră numărul celor 
care îți urmăresc lecturile. 

48.6 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Explicația clarifică punctul de vedere foarte 
bine. Poți spune cum sunt folosite polarizările pozitivă și negativă în a patra 
și a cincea densitate, pentru a cauza înălțarea nivelului de conștiință? 

R A  Sunt Ra. Există foarte puțină activitate legată de conștiință în a patra și 
a cincea densitate, comparativ cu a treia densitate. Activitățile care se 
efectuează în polaritatea pozitivă de a patra densitate, sunt acelea în care 
complexele de memorie socială armonios integrate încep să ajute pe cei mai 
puțin orientați pozitiv, care caută ajutor. Prin urmare, serviciul lor este 
activitatea lor principală. 

Prin această dinamică izvorâtă din dragoste, între sinele social și alt-sine, 
crește tot mai mult intensitatea înțelegerii. Această creștere a intensității 
continuă, până când intensitatea necesară a luminii este atinsă. Prin asta, se 
ajunge la absolvirea celei de a patra densități.  

În polarizarea pozitivă de a patra densitate este creat puțin catalizator 
pentru complexele mental și spiritual. Acesta apare pe parcursul procesului 
de armonizare a complexului de memorie socială. Acest proces necesită o 
oarecare muncă pentru a se finaliza, dar munca cea mai importantă a celei 
de a patra densități rămâne contactul între sinele social și alt-sinele mai 
puțin polarizat pozitiv.  

În a patra densitate polarizată negativ, este necesară multă muncă pe durata 
luptei pentru poziție, care precede perioada de complex de memorie socială. 
Există oportunități de polarizare negativă, prin controlul asupra altor-sine. 
Pe perioada de complex de memorie socială a celei de a patra densități de 
orientare negativă, situația rămâne neschimbată. Munca constă în acțiunea 
socială asupra altor-sine cu polarizare negativă mai redusă, pentru a ajuta 
creșterea polarizării negative.  

În a cincea densitate, polarizată pozitiv și negativ, conceptul de muncă făcut 
prin diferență de potențial nu este de ajutor prea mare, deoarece entitățile 
de a cincea densitate se concentrează din nou pe intensificare, și nu pe 
potențare.   
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Complexele sociale orientate pozitiv din a cincea densitate, folosesc 
profesori/studenți din a șasea densitate pentru a studia înțelesuri mai 
profunde ale unității, prin urmare devenind tot mai înțelepți. Complexele 
sociale de a cincea densitate vor alege să împartă serviciul altora în două 
direcții, prima direcție constă în transmiterea de lumină spre Creație; a 
doua direcție constă în trimiterea de grupuri de ajutor, care funcționează 
ca instrumente de lumină, precum acesta cu care sunteți familiari prin acest 
canal de comunicare.  

În a cincea densitate polarizată negativ, serviciul sinelui devine extrem de 
intens, și sinele se micșorează sau compactează într-atât încât dialogurile cu 
profesori/studenți este folosit în exclusivitate pentru intensificarea 
înțelepciunii. Sunt foarte puțini Rătăcitori de a cincea densitate, deoarece 
se tem că vor uita. Sunt foarte puțini membri de a cincea densitate Orion, 
deoarece nu mai percep nici o virtute în alți-sine.2 

48.7 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Voi lua ca exemplu o entitate situată destul de 
sus pe lista de vechime, pentru polarizare pozitivă și potențială absolvire în 
a patra densitate. Aș dori să urmăresc un ciclu complet al experienței 
entității: începând înainte de încarnare și determinând corpul activat în 
această fază, continuând cu procesul încarnării și activarea corpului fizic de 
a treia densitate, precum și modul în care corpul trece prin densitate și cum 
acționează catalizatorul asupra lui, încheind cu procesul morții, și activarea 
corpurilor corespunzătoare. În așa fel încât să avem un circuit complet în a 
treia densitate, de la punctul de dinainte de încarnare, prin încarnare și 
moarte. Ai putea să vorbești despre asta? 

R A  Sunt Ra. Întrebarea ta este formulată greșit, deoarece presupune că toate 
creațiile sunt identice. Fiecare complex minte/corp/spirit are un model 
propriu de activare, și un ritm propriu de trezire. Lucrul cel mai important 
pentru absolvire este echilibrul armonios între diferitele centre energetice 
ale complexului minte/corp/spirit. Acesta trebuie remarcat, ca fapt relativ 
important. Înțelegem esența întrebării și vom încerca un răspuns general, 
accentuând lipsa de importantă a generalizărilor arbitrare.  

Înainte de încarnare, entitatea sălășluiește într-un loc în timp/spațiu 
corespunzător vechimii ei. Culoarea fundamentală a acestei locații este 
dependentă de nevoile entității. Acele entități care, fiind Rătăcitori, au 
                                                             

2  Este neclar, și subiect pentru interpretare, dar informația privind numărul de 
entități de a cincea densitate negativă, care fac parte din Grupul Orion, 
contrazice numărul dat în 7.15. 
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culori fundamentale verde, albastru sau indigo ale complexelor 
minte/corp/spirit, se vor odihni în locuri cu culori fundamentate 
corespunzătoare.  

Intrarea în încarnare necesită activarea corpului de undă indigo, sau eteric, 
deoarece el este cel care dă forma. Complexul minte/corp/spirit copil are 
cele șapte centre energetice pregătite înainte de procesul nașterii. În 
timp/spațiu, de asemenea, există echivalente ale centrelor energetice în cele 
șapte culori fundamentale. Prin urmare, microcosmosul există în întregime, 
așteptând experiența care i se pregătește. Este ca și cum copilul conține 
universul.  

Activarea unei entități cu vechime mare, fără îndoială, se va face cu 
rapiditate la nivelul undei verzi, care este trambulina spre culoarea primară 
albastră. Mereu există o oarecare dificultate în penetrarea energiei culorii 
primare albastre, deoarece necesită onestitate, de care în general pământenii 
duc lipsă. Unda albastră este unda comunicării libere cu sine și cu alt-sine.  
Acceptând că o entitate, aproape de absolvire, va lucra de pe trambulina 
undei verzi, cineva ar putea declara că experiențele în încarnarea curentă se 
vor concentra pe activarea undei primare albastre, de comunicare liberă, a 
undei indigo, de liber acces la Energia Inteligentă, și, dacă este posibil, 
trecerea prin portalul indigo și penetrarea undei violet a Inteligenței 
Infinite. Această penetrare s-ar putea manifesta prin sentimentul de 
sfințenie sau binecuvântare reflectat în natura activităților zilnice.  

La moartea complexului corp, după ce înțelege noua stare, entitatea se 
întoarce imediat la corpul făcător de formă de culoare indigo, și se 
odihnește acolo până când un alt plasament este decis, corespunzând 
vechimii entității.  

Aici apare anomalia absolvirii. La absolvire, entitatea se transferă din corpul 
indigo, în corpul de undă violet. Corpul violet are nuanța neschimbată de 
la terminarea încarnării. Acest transfer este făcut cu scopul de a determina 
eligibilitatea pentru absolvire a entității. După ce această activitate 
neobișnuită este executată cu atenție, entitatea se mută din nou în corpul 
indigo, de unde va fi plasat în locul având culoarea fundamentală corectă 
în spațiu/timp și timp/spațiu. În acest moment, vindecarea și 
învățăturile/lecțiile necesare sunt începute, și viitoarele necesitați ale 
încarnării sunt determinante. 
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48.8 I N T E R V I E V A T O R  Cine conduce determinarea nevoilor încarnării viitoare, și 
ține lista de vechime pentru încarnare? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este o întrebare cu două răspunsuri.  

În primul rând, există acele ființe, aflate direct sub comanda Gardienilor, 
care sunt responsabile pentru modelele de încarnare ale entităților care se 
încarnează automat, cum ar fi cei fără conștiință de sine și fără 
conștientizarea procesului de evoluție spirituală. Pe aceste ființe, aflate sub 
comanda Gardienilor, ați putea să le numiți, dacă doriți, Îngeri. Ele sunt 
originare de pe planeta voastră.  

Vechimea vibrației poate fi comparată cu vărsarea a mai multe lichide de 
densități diferite în același vas. Unele se vor ridica la vârf, altele vor coborî 
la bază. Vor rezulta straturi peste straturi de entități. O dată cu apropierea 
absolvirii, acele entități conținând cea mai multă lumină și iubire se vor 
alinia pentru o nouă experiență de încarnare în mod natural, și fără nici o 
comandă.  

Când o entitate devine conștientă de mecanismul evoluției spirituale, 
asociat complexului totalitate minte/corp/spirit, înainte ca procesul uitării 
să înceapă, va aranja și plasa de la sine lecțiile necesare pentru dezvoltare și 
polarizare maximă în experiența încarnării viitoare. Singura problemă cu 
acest Liber Arbitru total în alegerea tipului experienței pe durata încarnării, 
este că anumite entități cu vechime încearcă să învețe atât de mult în timpul 
unei încarnări, încât intensitatea catalizatorului deranjează entitatea 
polarizată, și, prin urmare, experiența nu este atât de utilă precum a fost 
plănuită. 

48.9 I N T E R V I E V A T O R  O analogie cu acest fapt ar fi un student în colegiu, 
înscriindu-se la mai multe cursuri decât este capabil să asimileze în timpul 
pe care îl are la dispoziție. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

48.10 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica cum sunt legate corpurile, de la roșu la violet, 
de centre energetice de la roșu la violet? Sunt ele legate în vreun fel? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. 

Așa cum am văzut, fiecare din densitățile culorilor fundamentale are cele 
șapte centre energetice, și fiecare entitate are de asemenea pregătite cele 
șapte centre energetice. Activarea undei violet a Inteligenței Infinite în 
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timpul existenței în corpul undei galbene, este pașaportul spre următoarea 
octavă de experiență.  

Sunt inițiați care au penetrat multe centre energetice, și câteva din culorile 
fundamentale. Această evoluție trebuie făcută însă cu cea mai mare grijă, în 
timp ce entitatea se află în corpul fizic, deoarece există pericolul legării 
circuitelor roșu/portocaliu/galben cu circuitul culorii fundamentale 
albastre, creând o posibilitate ridicată de deranjare a complexului 
minte/corp/spirit. Însă, entitatea care penetrează Inteligența Infinită, este 
practic capabilă să străbată universul nestingherită.  

Există o întrebare scurtă, înainte de a părăsi instrumentul? 

48.11 I N T E R V I E V A T O R  Doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul 
instrumentului, și a îmbunătăți contactul? 

R A  Sunt Ra. Totul este bine. Așa cum am spus, acest instrument este slăbit 
din punct de vedere fizic, și continuarea sesiunilor va lungi această 
slăbiciune. Continuarea contactului ajută, pe de altă parte, creșterea 
energiei vitale a instrumentului, precum și integrarea și energia vitală a 
grupului ca unitate. Alegerea este a voastră. Noi suntem mulțumiți. Totul 
este bine. Sunteți dedicați. Continuați așa.  

Sunt Ra.  Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 49 
APRILIE 27,  1981  

49.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

49.1 I N T E R V I E V A T O R  Poți da, te rog, condiția instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Este neschimbată de la sesiunea trecută. 

49.2 I N T E R V I E V A T O R  Mai întâi, am o întrebare din partea lui Jim. El spune: 

„În ultimii nouă ani am avut ceea ce numesc experiențe în lobii frontali. 
Ele apar în perioada de pre-conștiență a somnului, chiar înainte de trezirea 
de dimineață. Aceste experiențe sunt o combinație de plăcere și presiune, 
care încep în lobii frontali și se extind în pulsații în întreg creierul, și sunt 
simțite ca un orgasm. Am avut peste 200 asemenea experiențe. Adesea sunt 
acompaniate de viziuni și voci, care foarte rar au vreun înțeles pentru mine. 
Aș dori să înțeleg care este sursa acestor experiențe în lobii frontali?” 

R A  Sunt Ra. Scanăm mintea celui din partea căruia a venit întrebarea, și 
găsim informație pertinentă deja disponibilă, privitoare la această 
manifestare psihologică a creierului. Experiențele descrise se manifestă 
după efortul făcut pentru a deschide portalului de undă indigo în 
complexul minte, astfel încât să permită apariția experienței de undă violet. 
Pe măsură ce corpul, mintea și spiritul se integrează la nivelul centrului 
energetic de undă indigo, aceste experiențe reprezintă începutul 
manifestărilor care oferă nu doar fericire, ci și înțelegerea Inteligenței 
Infinite care o acompaniază. Astfel, orgasmul complexului corp și orgasmul 
complexului minte, integrându-se, pot pregăti mediul pentru integrarea 
complexului spirit, acesta devenind astfel calea pentru revelarea prezenței 
Unicului Infinitului Creator. Prin urmare, cel ce formulează întrebarea are 
motive bune de a continua pe această direcție. 

49.3 I N T E R V I E V A T O R  [Pentru Jim] Dorești să adaogi ceva la întrebare? 

J I M  Nu, Mulțumesc. 

I N T E R V I E V A T O R  [Pentru Jim] OK. 

[Pentru Ra] Într-o sesiune anterioară ai menționat că sunetele din urechea 
stângă și dreaptă, precum și emisfera stângă și dreaptă a creierului, sunt 
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cumva legate de polarizarea serviciului sinelui și serviciului altor-sine. Poți 
comenta în legătură cu acest subiect? 

R A  Sunt Ra. Putem comenta pe marginea acestui subiect. 

49.4 I N T E R V I E V A T O R  Te rog comentează despre subiect. 

R A  Sunt Ra. Lobii complexului fizic, numit creier, folosesc în mod identic 
energia electrică slabă. Entitatea folosind intuiția, este egală cu entitatea 
care folosește analiza rațională, din punct de vedere al polarizării. 
Amândouă emisferele pot fi folosite în serviciul sinelui, sau serviciul altor-
sine.  

Ar putea părea că mintea rațională, sau analitică, ar fi mai adaptată 
polarității negative, datorită faptului că, după cunoștințele noastre, prea 
multă ordine este, în esență negativă. Totuși, aceeași capacitate de a 
structura concepte abstracte și a analiza date, poate fi cheia pentru o rapidă 
polarizare pozitivă.  

Poate fi spus că, cei la care capacitatea analitică este predominantă, necesită, 
în general, mai mult efort pentru polarizare în orice polaritate.  

Funcția intuiției este de a informa inteligența. În iluzia voastră însă, intuiția 
predominantă ar avea tendința de a opri entitatea din polarizarea intensă, 
datorită capriciilor percepției intuitive.  

Precum vezi, cele două structuri mentale trebuie echilibrate, astfel încât 
catalizatorului experimental să producă polarizarea și iluminarea. Aspectele 
creative care ajută iluminarea sunt sufocate, dacă o minte rațională nu 
înțelege și acceptă valoarea funcției intuitive. 

Există de asemenea o corespondență între dreapta și stânga capului, și 
polaritatea pozitivă și negativă. Rețeaua energetică care înconjoară corpurile 
voastre are polarități întrucâtva complexe. În general, partea stângă a 
capului și umărul stâng par să fie de polarizare negativă, în timp ce partea 
dreaptă a capului și umărul drept sunt de polarizare pozitivă. Acesta este 
înțelesul sunetelor din urechi de care ai întrebat. 

49.5 I N T E R V I E V A T O R  Poți da mai multe detalii despre polarizarea magnetică 
pozitivă și negativă, în general, și cum se aplică la nivel individual și la nivel 
planetar? Cred că există o corelație dar nu sunt sigur. 
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R A  Sunt Ra. Este corect că există o corelație între câmpul energetic al unor 
entități, asemeni pământenilor, și corpul planetei. Materia, în totalitatea ei, 
este construită din tensiunea dinamică a câmpului magnetic. Liniile de 
forță în ambele cazuri, individual și planetar, sunt rețele de spirale împletite. 
Prin urmare, împletirea polarității pozitive și negative formează relații 
geometrice, atât în câmpurile energetice ale complexelor minte/corp/spirit, 
cât și în câmpurile energetice planetare.  

Polul negativ este polul sud. Polul nord este cel pozitiv. Intersectarea 
acestor spirale energetice formează centrele energetice primare, secundare 
și terțiare. Sunteți familiari cu centrele energetice primare ale complexului 
corp (fizic, metal și spiritual). Centrele secundare, create de intersectarea 
orientărilor energetice pozitive și negative, sunt asociate cu, și se află în 
proximitatea centrele energetice primare. De exemplu, centrul energetic 
primar de undă galbenă are asociate centre energetice secundare în cot, în 
genunchi precum și în corpurile subtile, la mici distanțe de corpul fizic, 
distribuite în poziții având formă de diamant, centrate în jurul buricului 
entității. 

Fiecare centru energetic secundar poate fi analizat în detaliu. Unii 
pământeni lucrează cu aceste centre energetice și activitatea se numește 
acupunctură. Totuși, trebuie clarificat că există foarte des anomalii în 
plasarea centrelor energetice, și din acest motiv precizia științifică a aceste 
activități este discutabilă. Asemeni celor mai multe încercări științifice de 
precizie, și aceasta greșește, neconsiderând calitatea unică a fiecărei creații.   

Cel mai important concept, care trebuie înțeles cu privire la câmpul 
energetic, este că polul negativ va absorbi energia universală din cosmos în 
sine. De la polul sud, energia va începe ascensiunea pentru a întâlni și 
reacționa la spirala energiei pozitive coborând din interiorul ființei. Măsura 
activării entității este dată de locul în care energia exterioară, urcând din 
polul sud, întâlnește energia interioară, coborând din polul nord al ființei.  

Cu cât se polarizează mai mult o entitate, cu atât se va înălța acest loc de 
întâlnire. Acest fenomen a fost numit de pământeni kundalini, și trebuie 
înțeles ca locul de întâlnire a spiralelor vibratorii cosmică și internă. 
Încercarea de a înălța locul acestui contact, fără înțelegerea principiile 
magnetismului metafizic de care depinde această înălțare, riscă să creeze un 
mare dezechilibru. 

49.6 I N T E R V I E V A T O R  Ce proces ar fi recomandat pentru a realiza un kundalini 
corect, și care ar fi beneficiile?  
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R A  Sunt Ra. Metafora șarpelui încolăcit, care se înalță, este bună pentru 
înțelegerea pământenilor. Această înălțare este scopul căutării fiecărei 
entități. Există mari neînțelegeri legate de această metaforă, și de modul în 
care se îndeplinește acest țel.1 Vom generaliza, și trebuie să înțelegeți că 
acest efect este mult mai puțin folositor decât ar părea din expunerea 
noastră. Deși fiecare entitate este unică, generalizarea este metoda cea mai 
accesibilă de comunicare a informațiilor utile înțelegerii voastre.  

Avem două tipuri de energie (internă si externă). Entitățile, de orice culoare 
fundamentală a acestei octave, încearcă să mute locul de întâlnire a 
energiilor, internă și externă, tot mai sus, pe axa centrelor energetice. Sunt 
două metode pentru a încerca acest lucru. Prima este programarea în 
interiorul ființei a experiențelor necesare, atrase de entitate prin polul sud. 
A doua metodă constă în observarea, simțirea, echilibrarea, acceptarea și 
așezarea fiecărei experiențe în interiorul ființei. Pe măsură ce entitatea se 
acceptă pe sine tot mai mult, și catalizatorul este înțeles tot mai bine, nivelul 
de confort pe durata experiențelor se înalță la noua culoare fundamentală a 
entității.  

Experiența, de orice fel, va fi așezată prima dată la poziția centrului 
energetic de undă roșie, și evaluată din punctul de vedere al supraviețuirii. 
Complexul minte/corp/spirit, crescând și căutând, va înțelege secvențial 
fiecare experiență. Experiența este înțeleasă, în primul rând, din punct de 
vedere al supraviețuirii (roșu), apoi din punct de vedere al identității 
personale (portocaliu), apoi din punct de vedere al relațiilor sociale 
(galben), apoi din punct de vedere al iubirii universale (verde), apoi din 
punct de vedere al comunicării libere (albastru) și, în sfârșit, din punct de 
vedere al naturii sacre (indigo).  

În tot acest timp Creatorul există în interior ființei. Coroana este deja 
așezată pe creștet, la polul nord al ființei, iar entitatea are potențialul de a 
fi zeu. Prin umila și încrezătoarea acceptare, energia este atrasă în interiorul 
ființei, iar prin meditație și prin contemplarea sinelui și a Creatorului, 
această energie este înălțată tot mai sus, de-a lungul centrelor energetice.  

Locul unde se întâlnesc cele două energii, externă și internă, este locul până 
unde se înalță șarpele. Când această energie nedesfășurată se apropie de 
nivelul iubirii universale și a naturii radiante, entitatea este aproape de 
absolvire. 
                                                             

1  Discutat în 12.31, 15.9, 15.12, 17.39, 18.6, și 19.20. 
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49.7 I N T E R V I E V A T O R  Poți recomanda o tehnică de meditație? 

R A  Sunt Ra. Nu. 

49.8 I N T E R V I E V A T O R  Este mai utilă golirea minții pe durata meditației, sau este 
mai bine să medităm concentrându-ne la un anumit obiect?  

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni. 

Fiecare din cele două tipuri de meditație este utilă pentru un anumit scop. 
Meditația pasivă, folosind eliberarea minții, golirea harababurii mentale 
caracteristice pământenilor, este eficace pentru cei a căror scop este liniștea 
interioară, ca bază din care să asculte Creatorul. Această metodă este utilă, 
și este pe departe mai folositoare decât contemplația sau rugăciunea.  

Tipul de meditație pe care îl numim vizualizare, are un alt scop decât 
meditația în sine. Vizualizarea este o metodă pentru inițiați. Cei care învață 
să mențină imagini în minte, dezvoltă o putere de concentrare interioară, 
care poate trece peste plictiseală și disconfort. Când această abilitate se 
cristalizează în inițiat, entitatea se poate polariza conștient, fără acțiune 
exterioară, și poate afecta conștiința planetară. Acesta este motivul 
existenței magicianului alb. Doar cei care doresc creșterea conștientă a 
vibrației planetare, ar găsi vizualizarea ca fiind o metodă satisfăcătoare de 
meditație.  

Contemplarea în stare meditativă a unei imagini, care inspiră, sau text, este, 
de asemenea, extrem de folositoare între pământeni.  

Activitatea de voință numită rugăciune, are, de asemenea, potențialul să fie 
de ajutor. Utilitatea rugăciunii este funcție de intențiile, sau motivele celui 
care se roagă.  

Există o întrebare scurtă în acest moment? 

49.9 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba dacă putem mări confortul instrumentului și 
îmbunătăți, contactul, și dacă frecvența de două sesiuni pe săptămână 
rămâne adecvată? 

R A  Sunt Ra. Vă cerem o mai mare atenție la amplasarea suportului pentru 
gât al entității, deoarece, adesea, nu este așezat corect. Sunteți dedicați și 
aliniamentul este corect. Vă felicităm pentru faptul că ați observat oboseala 
în cercul vostru, și v-ați abținut de la activitate până când toți ați fost 
precum o ființă, în iubire, armonie și energie vitală. Asta este, și va continua 
să fie, cel mai util.   
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Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 50 
MAI 6,  1981  

50.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

50.1 I N T E R V I E V A T O R  Poți da te rog condiția instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Este neschimbată de la sesiunea trecută. 

50.2 I N T E R V I E V A T O R  În ultima sesiune ai făcut afirmația că „experiențele sunt 
atrase în entitate prin polul sud”. Poți detalia acest fapt, și poți oferi o 
definiție a ceea ce ai vrut să spui? 

R A  Sunt Ra. Se cere oarecare analiză pentru a forma perspectiva necesară 
înțelegerii informației de mai sus. Polul sud, sau negativ, este acela care 
atrage. Atrage în sine acele lucruri magnetizate de el. În cazul complexul 
minte/corp/spirit, experiența absorbită este influxul polului sud. Această 
explicație este oarecum simplistă.  

Sigura parte importantă a acestui adevăr, este că centrul energetic al undei 
roșii, fiind cel mai jos, sau centru energetic rădăcină a vehiculului fizic, va 
fi primul care are oportunitatea să reacționeze la o nouă experiență. Din 
acest punct de vedere, locația fizică a polului sud poate fi identificată cu 
centru energetic al undei roșii. În fiecare aspect al minții și corpului, 
rădăcina, sau baza va avea prima oportunitatea să acționeze.  

Ce este o oportunitate la urma urmei, dacă nu supraviețuire? Această 
posibilitatea de a răspunde este fundamentală, și este caracteristică 
funcțiilor de bază ale minții și corpului. Acest instinct este cel mai puternic, 
iar odată echilibrat, căutătorului i se vor deschide noi perspective. Polul sud 
echilibrat încetează blocarea experiențelor, și, astfel, centrele energetice 
superioare ale minții și corpului primesc oportunitatea de a folosi acele 
experiențe. 

50.3 I N T E R V I E V A T O R  De ce spui că experiența este atrasă de entitate? 

R A  Sunt Ra. După înțelegerea noastră, aceasta este natura fenomenului 
numit catalizator, caracteristic experienței, și felul în care acesta pătrunde 
în conștiința complexului minte/corp/spirit. 
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50.4 I N T E R V I E V A T O R  Puteți da un exemplu despre cum o entitate pregătește o 
condiție pentru atragerea catalizatorului de experiență, și cum este 
catalizatorul primit, sau învățat? 

R A  Sunt Ra. Se poate oferi un asemenea exemplu. 

50.5 I N T E R V I E V A T O R  Puteți să îl oferiți? 

R A  Sunt Ra. Vom scana conștiința (nume) pentru a folosi catalizatorul 
personal ca exemplu. Începem. 

Acesta este un exemplu, care poate fi extrapolat la alte entități, de asemenea 
conștiente de procesul evoluției spirituale. Entitatea aceasta a programat, 
înainte de încarnare, o modalitate prin care catalizatorul să fie ușor de 
obținut. Ea a programat de asemenea procesul de a oferi iubire și lumină, 
fără a aștepta nimic în schimb. A programat posibilitatea de a face muncă 
spirituală, și posibilitatea de a găsi confort în compania celor cu care face 
acea muncă.  

Anumite aranjamente au fost făcute înaintea încarnării. Primul aranjament 
a fost făcut cu cei ce sunt părinții și frații entității. Acest aranjament a creat 
catalizator pentru experiența de a oferi, fără a aștepta nimic în schimb. 
Programul legat de munca spirituală a necesitat aranjamente cu alte câteva 
entități. Acest aranjament a oferit, și va oferi în timpul/spațiul și 
spațiul/timpul continuum, oportunități pentru catalizator, legat de muncă 
și camaraderie.  

Entitatea a programat anumite aspecte având de a face cu 
posibilitatea/probabilitatea tipului de cultură socială pe durata încarnării. 
Aceste aspecte includ modul de viață, standardul de viață, tipul de relații 
intrate în cadrul legal, și climatul social pe durata încarnării. Încarnarea a 
fost programată în perioada absolvirii.  

Aceste tipuri de aranjamente se aplică milioanelor de pământeni conștienți 
de evoluție, și extrem de doritori să obțină esența iubirii, și strălucirea care 
aduce înțelegere. Indiferent de natura lecțiilor programate, ele trebuie să 
aibă de-a face cu alți-sine, și nu cu evenimentele. Trebuie să aibă de-a face 
cu a dărui, și nu cu a primi, deoarece aceasta este natura lecțiilor iubirii, 
atât pentru polarizare pozitivă, cât și pentru cea negativă. Cei polarizați 
negativ pregătiți pentru absolvire, vor împărți iubirea de sine.  

Există unele entități ale căror lecții au natură întâmplătoare, datorită 
incapacității lor de a înțelege natura și mecanismul evoluției minții, 
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corpului și spiritului. Procesul încarnării acestor indivizi este supravegheat 
de cei care niciodată nu încetează să vegheze, pentru a-și oferi serviciul lor. 
Nu există entitate fără ajutor, fie prin conștiința de sine a unității Creației, 
fie prin Gardienii sinelui, care protejează complexele minte/corp/spirit mai 
puțin evoluate, împotriva oricărei separări permanente de unitate, pe 
durata lecțiilor densității voastre. 

50.6 I N T E R V I E V A T O R  Poți da un exemplu de polarizare negativă împărțind iubire 
de sine? Mi se pare că ar pierde polaritate negativă. Poți detalia acest 
concept?  

R A  Sunt Ra. Nu vom folosi exemple de entități cunoscute, datorită 
încălcării Liberului Arbitru. Prin urmare, va fi un exemplu general.  

Ființa orientată negativ simte că a găsit putere care dă sens existenței ei, 
întocmai cum simte ființa polarizată pozitiv. Această entitate polarizată 
negativ va încerca să ofere această înțelegere altor-sine, cel mai adesea prin 
procesul de formare a elitelor și discipolilor. Ea va susține nevoia și dreptul 
de înrobire al altor-sine, pentru binele celor înrobiți. Ceilalți sine sunt 
considerați dependenți de această entitate, și de îndrumarea și înțelepciunea 
ei. 

50.7 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți detalia conceptul care face necesar ca o 
entitate, încarnată în corp fizic, să se polarizeze și să interacționeze corect 
cu alte entități? De ce nu este posibil ca entitatea să se polarizeze între 
încarnări, când este conștientă de ce trebuie să facă? De ce trebuie să se 
încarneze, să piardă memoria a ce trebuie să facă, iar apoi să spere că ce face 
este corect? 

R A  Sunt Ra. Hai să luăm exemplu unui bărbat care vede toate cărțile în 
timpul unui joc de poker. În acest caz el știe jocul. Este un joc de copii să 
riști, deoarece nu există risc. Cărțile celorlalți sunt cunoscute toate. 
Posibilitățile sunt cunoscute, iar jocul este jucat corect, dar fără interes.  

În timp/spațiu și în densitatea culorii fundamentale verzi, cărțile jucătorilor 
sunt vizibile ochilor tuturor. Gândurile, sentimentele, problemele, toate 
pot fi văzute. Nimeni nu înșală, și nimeni nu dorește să înșele. Acesta este 
motivul pentru care activitățile trebuie îndeplinite în armonie, dar entitatea 
minte/corp/spirit câștigă puțină polaritate din acea încarnare.  

Hai să luăm această metaforă și să o extrapolăm în cel mai lung joc de poker 
imaginabil, durata unei vieți. Cărțile sunt: iubirea, durerea, limitările, 
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nefericirea, plăcerea, etc. Ele sunt împărțite și re-împărțite continuu. S-ar 
putea, pe parcursul încarnării, să începi (și accentuăm, doar „să începi”) să 
iți cunoști cărțile. S-ar putea să începi să găsești iubire în sine. S-ar putea să 
începi să echilibrezi plăcerea, limitările etc. Și, doar privind în ochii altor-
sine, vei putea afla informații despre cărțile lor.  

Nu îți poți aminti cărțile proprii, cărțile celorlalți, poate nici măcar regulile 
jocului. Jocul poate fi câștigat doar de cei care își pierd cărțile sub influența 
iubirii. Poate fi câștigat doar de cei care așază plăcerile, limitările, totul pe 
masă, la vedere, și spun: „Pe voi toți jucătorilor, pe fiecare în parte, 
indiferent de cărțile pe care le aveți, vă iubesc.”  

Acesta este jocul: să știi, să accepți, să ierți, să echilibrezi și să te deschizi cu 
dragoste. Acest lucru poate fi realizat doar prin uitare, deoarece doar așa are 
valoare în existența totalității minte/corp/spirit. 

50.8 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Cum se polarizează inițiatul în conștiință doar 
prin abilitatea de a menține imagini în minte, și fără interacțiune cu 
exteriorul? 

R A  Sunt Ra. Aceasta nu este o întrebare la care să se răspundă ușor. Inițiat 
este cel care a trecut de nivelul undei verzi, indicând potențial de recoltare. 
Inițiatul nu va accesa Energia Inteligentă doar pentru a semnaliza nivelul 
de recoltare propriu, el va accesa atât Energia Inteligentă cât și Inteligența 
Infinită pentru a transforma recolta și conștiința la nivel planetar.  

Uneltele pentru împlinirea acestei lucrări se află în ființa inițiatului. Cheia 
este în primul rând liniștea și în al doilea rând dedicația minții. De aceea 
vizualizarea constantă, folosind ochiul minții, menținută pentru câteva 
minute, va indica mărirea capacitații de concentrare a gândirii inițiatului. 
Această dedicație a gândirii poate fi apoi folosită de inițiatul polarizat 
pozitiv pentru creșterea energiei pozitive, prin vizualizările rituale de grup, 
iar în cazul inițiaților polarizați negativ, pentru mărirea puterii personale. 

50.9 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica ce face inițiatul, capabil să mențină imagini în 
minte, pentru a transforma conștiința planetară, sau pentru a mări 
polarizarea ei pozitivă? 

R A  Sunt Ra. Când inițiatul polarizat pozitiv face contact cu Inteligența 
Infinită, se formează cea mai puternică conexiune posibilă, deoarece se 
conectează microcosmosul complexului minte/corp/spirit cu 
macrocosmosul. Această conexiune permite culorii fundamentale verzi din 
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timp/spațiu să acționeze în spațiu/timpul1 vostru. În unda verde, gândurile 
sunt ființe, în iluzia pământeană acest lucru nu este în general adevărat.  

Inițiații devin astfel canale pentru curgerea iubirii și luminii, și sunt capabili 
să direcționeze această energie spre rețeaua energetică planetară. Ritualul va 
sfârși mereu cu acceptarea acestei energii în prețuire și recunoștință, și 
eliberarea ei în câmpul energetic planetar. 

50.10 I N T E R V I E V A T O R  Știu oameni antrenați recent în meditație care, după o 
scurtă perioadă de antrenament intensiv, câteva zile doar, sunt capabili să 
îndoaie la distanță metalului. Din câte înțeleg, ei poartă un dispozitiv în 
formă de piramidă pe cap, în timp ce fac acest lucru. Am fost invitat la o 
asemenea sesiune de meditație cu ani în urmă, dar nu am putut ajunge. 
Poți comenta despre acest proces și despre valoarea lui? 

R A  Sunt Ra. Nu. Te rog formulează încă o întrebare importantă în această 
sesiune. 

50.11 I N T E R V I E V A T O R  Poți da informație mai detaliată despre câmpurile 
energetice ale corpului, în relație cu partea dreaptă și partea stângă a 
creierului? Sunt ele cumva legate de forma piramidală, în ce privește 
proprietățile de focalizare a energiei? Nu știu cum să încep acest set de 
întrebări, de aceea am pus întrebarea de mai sus.  

R A  Sunt Ra. Și noi suntem la fel de derutați de această întrebare. Putem 
spune doar că forma de piramidă este cea care concentrează fluxul energiei 
curgând în iluzia de a treia densitate, pentru folosul entităților care sunt 
conștiente de acest flux. De asemenea, putem spune doar că forma 
creierului fizic nu este semnificativă pentru concentrarea fluxului acestei 
energii. Vă rog să puneți întrebări mai specifice. 

50.12 I N T E R V I E V A T O R  Fiecare dintre noi simte energie în zone diferite ale 
craniului în timpul meditației. Poți spune ce semnificație are acest lucru, și 
ce semnifică zonele diferite în care simțim această energie? 

R A  Sunt Ra. Ar fi bine să uitați de piramidă în studiul acestui tip de 
experiențe. Fluxul de energie, curgând în realitatea densității voastre, este 
simțit de centrele energetice care au nevoie și sunt pregătite pentru activare. 

                                                             
1  În textul originar este posibil să fi existat o greșeală, dar traducerea a fost 

corectată in contextul care, se crede, că a fost intenționat de Ra. Textul original 
spunea:  „Această conexiune permite culorii fundamentale verzi din timp/spațiu 
să acționeze în timp/spațiul  vostru.” 
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Prin urmare, cei ce simt stimularea la nivelul undei violet, primesc energia 
în acel centru energetic. Cei care simt această stimulare pe frunte, între 
sprâncene, primesc energie de undă indigo, și așa mai departe. Cei care se 
confruntă cu furnicături și imagini, au un centru energetic blocat, și, prin 
urmare, corpul electric împrăștie această energie, iar efectul ei se reduce.  

Cei care nu cer această energie în mod sincer, ar putea să o simtă totuși, 
dacă nu sunt antrenați în metode de apărare împotriva atacurilor psihice. 
Cei care nu doresc să se confrunte cu aceste senzații, activări sau schimbări, 
nici măcar la nivel subconștient, nu vor simți nimic, datorită abilitații lor 
de a se apăra împotriva schimbării. 

50.13 I N T E R V I E V A T O R  Este normală primirea a două stimulări diferite în același 
timp? 

R A  Sunt Ra. Cea mai normală configurație, pentru inițiat, este după cum 
urmează: stimularea undei indigo, activând marele portal spre vindecare, 
magie, atenție devotată, strălucire a ființei și stimularea undei violet. 
Stimularea undei violet înseamnă schimbul energetic la nivel spiritual, de 
la Creator la Creator.   

Aceasta este configurația dorită.  

Există o întrebare scurtă înainte de a părăsi instrumentul? 

50.14 I N T E R V I E V A T O R  Putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și 
a îmbunătăți contactul? 

R A  Sunt Ra. Sunteți dedicați și aliniamentul este făcut cu grijă. Ar fi bine 
să aveți grijă ca gâtul instrumentului să fie plasat cu grijă pe suport.  

Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-
vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 51 
MAI 13,  1981  

51.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

51.1 I N T E R V I E V A T O R  Odată cu începutul Cărții a treia a Legii lui Unu, am câteva 
întrebări importante, pe care mă simt obligat să le adresez, la care voi 
adăuga o întrebare pe care o consider neimportantă. 

Prima întrebare este o clarificare a ultimului punct referitor la conceptul de 
recoltare. Mă întrebam dacă există supraveghere în timpul recoltării, și, 
dacă există, de ce este necesară, din moment ce capacitatea de recoltare a 
entității este bazată pe unda violet? Este necesar ca recoltarea să fie 
supravegheată, sau este automată? 

R A  Sunt Ra. La timpul recoltării există întotdeauna ajutor din partea celor 
care recoltează. Fructul este copt și gata de cules, și trebuie o anumită 
supraveghere pentru ca mânuirea grijulie a fructului să fie asigurată, acesta 
rămânând astfel fără cusur. 

La acest eveniment sunt prezenți cei aparținând celor trei nivele de 
autoritate care supraveghează recoltarea. 

Primul nivel de autoritate este cel planetar, care ar putea fi numit „Angelic”. 
Acest nivel de supraveghere include complexul totalitate minte/corp/spirit, 
sau Sinele Superior al entității, și, în plus conține, acele entități care au fost 
atrase de entitatea recoltată, prin căutarea ei interioară.  

Al doilea nivel de autoritate, care supraveghează acest proces, sunt cei din 
Confederație. Ei au onoarea/datoria de a veghea la marginea treptelor de 
lumină/iubire, în așa fel încât entitățile care sunt recoltate, indiferent de 
gradul lor de confuzie, sau de incapacitatea lor de a contacta Sinele 
Superior, să nu se poticnească și să cadă din nici un motiv cu excepția 
intensității prea mari a luminii. Cei din Confederație îi recuperează pe cei 
care se poticnesc, și îi direcționează în așa fel încât aceștia pot continua 
călătoria în lumină.   

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

Prin urmare recoltarea este automată, deoarece cei recoltați vor fi evaluați 
bazat pe ceea ce este deja stabilit la momentul recoltării, acest lucru fiind 
nuanța undei violet. Ajutoarele sunt la îndemână pentru a asigura o 
recoltare fără probleme, astfel încât fiecare entitate să aibă oportunitatea de 
a-și exprima personalitatea undei violet. 

51.2 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Următoarea întrebare cred că nu este 
importantă, totuși mi-a fost trimisă de cineva cu care am ținut legătura, și 
care a fost implicat intens în porțiunea OZN a fenomenului. Dacă 
consideri întrebarea nesemnificativă sau neimportantă, vom trece peste ea, 
dar am fost întrebat cum este posibil pentru o navă de a patra densitate să 
ajungă aici, din moment ce atunci când viteza ei se apropie de viteaza 
luminii, masa ei se apropie de infinit. Mă întrebam motivul pentru care 
este necesară nava? 

R A  Sunt Ra. Ai pus câteva întrebări. Vom răspunde pe rând.  

În primul rând, suntem de acord că materialul întrebării este neimportant.  

În al doilea rând, majoritatea celor venind din locuri îndepărtate nu au 
nevoie de navă, precum deja ști. Întrebarea însă necesită o înțelegere, de 
care nu dispui. Vom încerca să explicăm ce se poate explica.  

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

Există alte două categorii.  

O categorie venind din a patra, a cincea sau a șasea densitate în propria 
galaxie, are acces la un fel de sistem de energie care folosește viteza luminii 
ca pe o praștie, și, prin aceasta, ajunge unde dorește, fără a avea nevoie de 
timp perceptibil pe durata călătoriei.  
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O altă categorie de experiență este, de asemenea, de a patra, a cincea și a 
șasea densitate din alte galaxii și cineva din propria galaxie care au învățat 
disciplina personalității, care este necesară pentru a vedea universul ca pe o 
singură ființă. Astfel, ei sunt capabili să treacă de la un loc la altul, folosind 
doar gândul. Nava necesară este materializată folosind gândul, pentru a 
proteja corpul de lumină al entității. 

51.3 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că ultimul tip este tipul cu care ne confruntăm, 
cu aterizările celor din Grupul Orion. Este adevărat? 

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

51.4 I N T E R V I E V A T O R  De ce este nevoie de un vehicul pentru această tranziție? 
Când voi, Ra, ați mers în Egipt, ați folosit nave în formă de clopot, dar ați 
făcut asta folosind gândul. Poți spune de ce ați folosit vehicule, în loc să 
materializați doar corpul?  

R A  Sunt Ra. Vehiculul, sau nava, este acea formă-gând, asupra căreia 
concentrarea noastră funcționează ca motivator, sau mod de propulsie. Nu 
vom folosi direct complexele minte/corp/spirit personale pentru o 
asemenea acțiune. 

51.5 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Mi se pare (poți corecta unde greșesc în 
afirmația următoare) că există șapte corpuri, fiecare corespunzând uneia 
dintre cele șapte culori fundamentale din spectru. Energia care creează 
aceste corpuri este o energie de tip universal, care izvorăște în mediul nostru 
planetar, și pătrunde în interiorul ființei prin cele șapte centre energetice, 
numite chakra, pentru a dezvolta și perfecționa corpurile.  

Fiecare din aceste corpuri este dependent de configurația mentală proprie 
sinelui, și perfecționarea acestor corpuri, precum și energia totală curgând 
în ființă, este dependentă de această configurație mentală. Prin această 
configurație mentală putem bloca, într-o oarecare măsură, curgerea acestui 
tip de energie, care creează corpurile. Poți comenta ce este greșit, și ce este 
corect în ceea ce am afirmat? 

R A  Sunt Ra. Afirmația ta este, în mare măsură, corectă. Folosirea 
termenului “configurație mentală”, simplifică prea mult modul de blocare 
a curgerii energiei spre interiorul ființei, care se produce în densitatea a 
treia. Complexul mental nu are o relație fixă cu complexele corp și spirit. 
Prin urmare, blocaje pot apărea între corp și minte, sau spirit și minte, la 
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multe nivele diferite. Pentru conveniență, reamintim că fiecare centru 
energetic are șapte sub-culori. Prin urmare, blocajele spiritual/mental, 
combinate cu blocajele mental/fizic, pot afecta fiecare centru energetic în 
câteva feluri. Prin aceasta poți vedea natura subtilă a procesului echilibrării 
și a evoluției. 

51.6 I N T E R V I E V A T O R  Nu sunt sigur dacă aceasta va oferi un subiect roditor 
pentru întrebări, dar voi pune întrebarea, deoarece mi se pare că este legată 
de acest subiect. 

Pe spatele cărții “Secretele Marii Piramide” se află câteva reproduceri ale 
desenelor Egiptene, unele arătând păsări zburând peste entități așezate 
orizontal. Poți spune ce înseamnă acest lucru, și dacă are vreo legătură cu 
Ra? 

R A  Sunt Ra. Aceste desene, de care vorbești, sunt câteva din multele care 
denaturează învățăturile percepției noastre despre moarte, ca portal spre 
continuarea experienței. Denaturările se referă la acele considerații de 
natură specifică, cum este procesarea complexelor minte/corp/spirit după 
așa numita moarte. Această denaturare poate fi denumită, în filozofia 
voastră, „Gnosticism”, care este credința că cineva poate obține cunoaștere 
prin metoda executării atente a mișcărilor, conceptelor și simbolurilor.  

Când de fapt procesul morții fizice este așa cum am descris mai înainte: 
unul în care există ajutor, și unica necesitate este acea de a elibera entitatea 
din corpul fizic, de către cei aflați în jur. Cei întristați de pierdere trebuie 
doar să aducă laudă acestui proces. Complexul minte/corp/spirit este ajutat 
prin aceste mijloace, și nu prin diversele ritualuri executate cu grijă. 

51.7 I N T E R V I E V A T O R   Ai vorbit într-o sesiune anterioară despre vitezele de rotație 
ale centrelor energetice. Este corect să presupun că aceasta este o funcție de 
blocare a centrului energetic, în așa fel încât când centrul este mai puțin 
blocat, viteza de rotație este mai mare, și energia care intră în corp este mai 
mare? 

R A  Sunt Ra. Afirmația ta este doar în parte corectă. În primele trei centre 
energetice, roșu, portocaliu și galben, dezvoltarea corectă a centrului va 
crește viteza de rotație. Însă când entitatea dezvoltă centrele energetice 
superioare, aceste centre încep să își manifeste natura, formând structuri 
cristaline. Aceasta este forma mai înaltă, sau mai balansată, de activare a 
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centrelor energetice, natura spațiu/timp a energiei fiind transformată în 
natura timp/spațiu de reglare și balansare. 

51.8 I N T E R V I E V A T O R  Ce înțelegi prin structura cristalină? 

R A  Sunt Ra. Fiecare centru energetic al complexului fizic poate fi văzut ca 
având o structură cristalină distinctă, în entitățile mai avansate. Fiecare 
centru energetic va fi cumva diferit, întocmai precum, în lumea voastră, doi 
fulgi de nea nu sunt niciodată identici. În orice caz, fiecare centru energetic 
are o formă regulată.  

Centru energetic de culoare roșie are adesea forma unei roți cu spițe.  

Centrul energetic de culoare portocalie are o formă de floare cu trei petale. 

Centru energetic de culoare galbenă are o formă rotundă, cu multe fețe, ca 
o stea. 

Centrul energetic de culoare verde uneori este numit “formă de nufăr”, iar 
numărul de puncte ale structurii cristaline depinde de tăria acestui centru. 

Centrul energetic de culoare albastră are capacitatea de a avea, poate, o sută 
de fețe, și este capabil de o strălucire intensă. 

Centru energetic de culoare indigo este un centru mai liniștit, care are o 
formă de bază triunghiulară în multe entități, deși unii inițiați, care au 
centrele energetice inferioare mai balansate, pot crea forme mai complexe. 

Centrul energetic de culoare violet este cel mai puțin variabil, și este uneori 
descris, în filozofia pământeană, ca având o mie de petale, din cauza că este 
totalitatea complexului minte/corp/spirit. 

51.9 I N T E R V I E V A T O R   În acest moment simt ceva în zona centrului energetic de 
culoare indigo. Dacă acest centru ar fi fost total activ și neblocat, nu aș fi 
simțit nimic în această zonă, nu-i așa? 

R A  Sunt Ra. Răspunsul la această întrebare ar încălca Legea Confuziei. 

51.10 I N T E R V I E V A T O R  Imediat după moartea fizică, ai afirmat că se activează 
corpul de bază de culoare indigo, care, cum ai spus, se numește „făcătorul 
de formă”. De ce se întâmplă așa? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii de azi. 

Corpul de culoare indigo trebuie văzut ca analog al Energiei Inteligente. 
Acest corp este Logosul existent în microcosmos. Energia Inteligentă a 
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complexului totalitate minte/corp/spirit își are rădăcinile în Inteligența 
Infinită a Creatorului Unic. Acest Creator urmează să fie înțeles, atât în 
microcosmos, cât și în macrocosmos, ca având două aspecte: Inteligența 
Infinită ne-potențată și Energia Inteligentă potențată. Aceste două aspecte 
formează Totalitatea.1 

Liberul Arbitru oferă Inteligență Infinită și voință, atât Unicului Creator, 
cât și co-Creatorului din entitate. Această voință este absorbită de corpul 
indigo, sau făcător de formă, înțelepciunea lui fiind apoi folosită pentru 
alegerea locului și tipului de experiență necesară, acelui co-Creator, sau sub-
sub-Logos.      

Sunt Ra. Este timpul pentru întrebările scurte. 

51.11 I N T E R V I E V A T O R   Putem face ceva pentru a mări confortul instrumentul și 
pentru a îmbunătăți contactul? 

R A  Sunt Ra. Totul este bine. Sunteți conștiincioși. Vă lăsăm, pentru acum, 
în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, 
în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai. 

                                                             
1  Textul originar ”Acest Creator urmează să fie înțeles, atât în microcosmos, cât și în 

macrocosmos,  ca având două aspecte: infinitatea un-potențată și inteligentă – care 
este tot ce există” a fost clarificat așa cum, se presupune, că a fost intenționat de 
Ra.  



 

SESIUNEA 52 
MAI 19,  1981  

52.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

52.1 I N T E R V I E V A T O R  În sesiunea precedentă ai afirmat: “O altă categorie de 
experiență este de a patra, a cincea și a șasea densitate, din alte galaxii, și 
cineva din propria galaxie, care au învățat disciplina personalității, care este 
necesară pentru a vedea universul ca pe o singură ființă. Astfel, ei sunt 
capabili să treacă de la un loc la altul, folosind doar gândul. Nava necesară 
este materializată folosind gândul, pentru a proteja corpul de lumină al 
entității.“ 

Aș dori să întreb dacă, atunci când spui „a patra, a cincea și a șasea densitate 
din alte galaxii și cineva din propria galaxie”, vrei să insinuezi că au fost mai 
multe entități în alte galaxii, care au dezvoltat abilitați de personalitate 
pentru acest tip de deplasare în spațiu, decât au existat în galaxia în care ne 
aflăm? Folosesc termenul galaxie pentru formațiunea spirală, cu miliarde de 
stele în ea. 

R A  Sunt Ra. Am folosit încă odată un înțeles pentru termenul galaxie, care 
nu se potrivește cu înțelesul pe care îl are la acest moment în vocabular. 
Ne-am referit la sistemul vostru Solar. 

Este incorect să presupui că alte sisteme stelare sunt mai capabile să 
manipuleze dimensiuni, decât este sistemul vostru Solar. Dar există multe 
alte sisteme pe lângă al vostru. 

52.2 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Cred că este un punct important, deoarece se 
pare că rezultatul evoluției este disciplinarea personalității, și se pare că 
există două tipuri de entități deplasându-se în univers, una care folosește 
disciplinarea personalității, și o alta care folosește ceea ce numim „efectul 
de praștie”. Nu vreau să aduc în discuție viteze mai mici decât viteza 
luminii, pentru că nu le consider importante în acest context. Consider 
acest material important, deoarece aduce în discuție disciplinarea 
personalității. 

Este folosirea efectului de praștie, pentru deplasarea în univers, o activitate 
intelectuală mai specifică părții stângi, decât părții drepte a creierului? 
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R A  Sunt Ra. Percepția ta referitoare la acest punct este extensivă. Ea tinde 
spre înțelegerea superioară. Preferăm să nu folosim terminologia de creier 
stâng și drept, datorită lipsei de acuratețe a acestei terminologii. Anumite 
funcții sunt redundante, sau repetitive, în ambii lobi, și, în plus, în anumite 
entități, funcțiile din lobii stâng și drept sunt inversate. Totuși esența 
întrebării merită o anumită considerație.  

Tehnologia, de care complexul vostru social este îndrăgostită la acest 
moment, este doar nașterea manipulării Energiei Inteligente a sub-
Logosului, care, dezvoltată mult mai mult, poate evolua în tehnologia care 
folosește efectele gravitaționale de care am vorbit. Clarificăm că acest 
termen nu este potrivit, dar nu există un termen mai bun.  

Din acest motiv folosirea tehnologiei pentru manipularea a ceea ce este în 
afara sinelui, ajută mai puțin evoluția personală, decât disciplinarea 
complexului minte/corp/spirit, care rezultă în completa cunoaștere a 
sinelui, în microcosmos și macrocosmos. 

Pentru entitatea disciplinată, toate lucrurile sunt deschise și gratuite. 
Disciplina care deschide poarta către univers, deschide de asemenea poarta 
către evoluție. Poți alege, fie să faci autostopul pentru a vizita un loc unde 
frumusețea încântă ochiul, fie să mergi acolo prin propria putere, 
independent și liber, slăvind oportunitatea de a călători și de a admira acea 
frumusețe.   

Cei care aleg să facă autostopul sunt neatenți, din cauza conversației, a 
capriciilor drumului, dependenți de mofturile altora, și mereu preocupați 
să ajungă la timp. Cei care aleg autostopul văd aceeași frumusețe, dar nu 
sunt pregătiți să absoarbă experiența în rădăcinile minții. 

52.3 I N T E R V I E V A T O R  Voi pune întrebarea următoare, pentru a înțelege disciplina 
mentală și cum evoluează aceasta. Folosesc complexele de memorie socială 
din a patra, a cincea și a șasea densitate orientate pozitiv, sau spre serviciul 
altor-sine, amândouă metodele de călătorie în spațiu, prin disciplină 
mentală și efectul de praștie? Sau folosesc doar o metodă?  

R A  Sunt Ra. Complexele de memorie socială orientate pozitiv, încearcă să 
învețe disciplina minții, corpului și spiritului. Totuși, există câteva entități 
care dețin tehnologia bazată pe Energia Inteligentă, pe care o folosesc 
pentru a călători, în timp ce învață metode mai adecvate. 
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52.4 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, presupun că, din complexele de memorie socială 
orientate pozitiv, un procentaj mai mare folosesc disciplinarea personalității 
pentru a călători în spațiu. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. După ce entitățile de a cincea densitate orientate 
pozitiv trec în a șasea densitate, nu mai există practic nici o entitate care 
folosește tehnologie ajutătoare pentru a călători în spațiu, și pentru a 
comunica. 

52.5 I N T E R V I E V A T O R  Poți da aceeași informație despre complexele de memorie 
socială orientate negativ, în legătură cu procentajul celor care folosesc 
efectul de praștie, și a celor care folosesc disciplinarea personalității? 

R A  Sunt Ra. Entitățile de a patra densitate, orientate negativ, folosesc 
efectul gravitațional de praștie aplicat luminii, deoarece o proporție de 
aproximativ 80% a membrilor lor nu sunt capabili să stăpânească disciplina 
personală, necesară metodelor alternative de a călători în spațiu. Cam 50% 
din entitățile de a cincea densitate, orientate negativ, învață la un anumit 
moment disciplina necesară, pentru a folosi gândul pentru a călători în 
spațiu. În timp ce a șasea densitate se apropie, entitățile de orientare 
negativă sunt aruncate în confuzie, și, din acest motiv, se întreprind foarte 
puține călători spațiale. Din puținele călătorii care au loc, poate 73% sunt 
făcute folosind puterea gândului. 

52.6 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să întreb dacă, aproape de sfârșitul celei de a cincea 
densități, există vreo diferență în disciplinarea personalității entităților de 
orientare pozitivă și negativă? 

R A  Sunt Ra. Există o diferență de metodă, între polaritatea pozitivă și 
negativă, dar nu există diferență în nivelului de cunoaștere, necesar sinelui 
pentru a reuși disciplinarea. 

52.7 I N T E R V I E V A T O R  În cazul acesta, este corect dacă presupun că disciplinarea 
personalității, cunoașterea de sine și întărirea controlată a voinței, sunt 
activitățile pe care orice entitate de a cincea densitate le consideră de 
importanță deosebită? 

R A  Sunt Ra. De fapt, aceste activități sunt importante din a treia densitate 
până la începutul cele de a șaptea densități. Singura corectură de nuanță pe 
care o facem, este legată de folosirea cuvântului „control”. Pentru creșterea 
prin sine a înțelegerii entității, este important ca aceasta să priceapă că 
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procesele, sau impulsurile de gândire, nu trebuie controlate, cu excepția 
cazului în care ele ar putea rezulta în acțiuni contrare Legii lui Unu.  

Controlul poate fi văzut ca o scurtătură, opunându-se căilor disciplină, pace 
și iluminare. Acest control este de fapt motivul pentru care este nevoie de 
continuarea experiențelor încarnării, pentru redresarea, prin balansare, a 
efectelor acestui control, sau acestei reprimări a sinelui perfect.    

În schimb, noi apreciem și recomandăm folosirea celui de al doilea verb din 
afirmația ta (a întări), în contextul instruirii voinței. Acceptându-te pe tine 
însuți, iertându-te pe tine însuți și direcționându-ți voința, este calea 
adevărată către disciplinarea personalității. Voința este caracteristica 
interioară care întărește co-Creatorul din entitate. Recomandăm însă să nu 
se atribuie acestei caracteristici prea mare importanță. Voința trebuie 
folosită însă, cu multă grijă, de către cei care urmează calea orientată 
pozitiv, spre serviciul altor-sine.  

Există un mare pericol în folosirea voinței, odată cu creșterea puterii 
personalității, deoarece aceasta poate fi folosită, chiar și subconștient, în 
moduri care pot reduce polarizarea entității. 

52.8 I N T E R V I E V A T O R  Intuiesc o posibilă conexiune, între ceea ce ai spus 
adineauri, și motivul pentru care atât de mulți Rătăcitori au ales timpul 
recoltatului pe această planetă, pentru a se reîncarna. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat că având șansa de a-ți reaminti acele lucruri care 
au fost pierdute în uitare, creează oportunitate în exces pentru polarizare 
pozitivă. Presupunem că acesta a fost scopul întrebării. Te rog formulează 
alte întrebări, dacă nu este acesta răspunsul pe care îl așteptai.. 

52.9 I N T E R V I E V A T O R  Aș include doar întrebarea, de ce timpul recoltatului este 
selectat de atât de mulți Rătăcitori pentru încarnare? 

R A  Sunt Ra. Există câteva motive pentru reîncarnare în perioada 
recoltatului. Ele pot fi împărțite, folosind criteriul sine și alt-sine. 

Motivul cel mai important pentru care acești Frați și Surori ai Tristeții se 
oferă pentru reîncarnare, în a treia densitate, este acela de a servi altor-sine, 
prin iluminarea conștiinței planetare, și probabilitatea de a oferi catalizator 
altor-sine, prin aceasta crescând numărul celor recoltați. 

Există alte două motive pentru alegerea acestui serviciu, iar aceste motive 
au de-a face cu sinele propriu.  
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Rătăcitorul, dacă își aduce aminte și se dedică pe sine serviciului, se va 
polariza mult mai rapid decât ar fi posibil pe țărmurile mult mai palide ale 
catalizatorului de densitate înaltă.  

Ultimul motiv este cel al totalității complexului minte/corp/spirit, ori al 
totalității complexului de memorie socială, care ar putea considera că o 
entitate, sau membrii unei entități sociale, pot fi ajutați de folosirea 
catalizatorului din a treia densitate, pentru a recapitula o învățătură/lecție, 
care este considerată insuficient înțeleasă. Acest ultim motiv se aplică în 
special acelora care se pregătesc de intrare, sau sunt pe parcursul, celei de a 
șasea densități, în care se desăvârșește echilibrarea compasiunii și 
înțelepciunii. 

52.10 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Acum aș dori să adresez ceva despre care sunt 
puțin curios, dar care nu este de mare importanță, aș dori să fac o afirmație 
pe care o intuiesc. S-ar putea să greșesc. 

Vorbeai de efectul de praștie, și acest termen mă derutează. 

Singurul lucru pe care îl pot deduce din acest termen, este că trebuie aplicat 
un impuls energetic unei nave spațiale, până când aceasta se apropie de 
viteza luminii, și, bineînțeles, acest proces de accelerare va cere o cantitate 
tot mai mare de energie. Dilatarea timpului apare la acel moment, și mi se 
pare posibil ca, printr-o deplasare instantanee la 90° de la direcția de 
mișcare, cumva se modifică direcția, sau sensul de aplicare al impulsului 
energetic, astfel încât nava trece din spațiu/timp, în timp/spațiu, iar apoi 
reintră spațiu/timpul la sfârșitului impulsului energetic. Există vreo parte 
corectă în această afirmație? 

R A  Sunt Ra. Afirmația este în mare măsură corectă, atâta cât permite 
vocabularul și, datorită profesiei tale, ești mult mai în măsură, decât suntem 
noi, să exprimi acest concept. Singura corecție pe care o putem face, dacă 
ne permiți, ar fi să sugerăm că unghiul de 90° de care vorbești, este de fapt 
o porțiune dintr-un tesseract.1 

52.11 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Era doar un lucru mărunt care mă intriga, dar 
fără importanță reală. 

                                                             
1  Tesseract = echivalentul în patru dimensiuni al unui cub. 
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Atunci să revenim, există, din punct de vedere al individului care dorește să 
urmeze calea serviciului altor-sine, altceva de importanță reală, în afara 
disciplinării personalității, cunoașterea de sine și întărirea voinței? 

R A  Sunt Ra. Aceasta este doar tehnica, dar nu este miezul procesului. Hai 
să examinăm esența evoluției.  

Permiteți-ne să reamintim că toți suntem unul. Aceasta este marea 
învățătură/lecție. Din această Unitate, izvorăște Iubirea. Aceasta este altă 
învățătură/lecție importanță. Din această Unitate, izvorăște Lumina. 
Aceasta este învățătura fundamentală a tuturor planelor de existență, care 
sunt materializate: Unitate, Iubire, Lumină și bucurie. Acesta este miezul 
evoluției spiritului.  

O a doua categorie de lecții sunt învățate/predate în meditație și serviciu. 
La un moment dat, complexul minte/corp/spirit este atât de bine activat și 
balansat de aceste gânduri și preconcepții fundamentale, încât tehnica 
menționată anterior devine semnificativă. În orice caz, Universul, misterul 
lui nepătruns, este unu: Mereu începe și mereu se termină în Creator, 
nicidecum în tehnica evoluției. 

52.12 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. În sesiunea precedentă i-ai menționat pe cei 
care aduc lumina, care vin din a opta densitate. Să înțeleg că cei care aduc 
lumina pentru absolvire, sunt din octava de densități de deasupra celei în 
care existăm? Poți spune mai multe despre cei care aduc lumina, cine sunt, 
etc? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni.  

A opta densitate, de care am vorbit, este în același timp omega și alfa, masa 
spirituală a universurilor infinite devenind un Unic Soare Central, sau 
devenind din nou Creatorul. Apoi, un nou univers se naște, o nouă 
Infinitate, un nou Logos, care conține tot ceea ce a experimentat Creatorul 
despre sine până atunci. În această octavă nouă de densități, există cei care 
rătăcesc. Noi știm foarte puțin despre ce este dincolo de granița octavei, cu 
excepția faptului că aceste ființe vin în ajutorul Logosului octavei noastre.  

Există vreo întrebare scurtă în acest moment? 

52.13 I N T E R V I E V A T O R  Doar dacă putem face ceva pentru confortul 
instrumentului sau pentru îmbunătățirea contactului? 
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R A  Sunt Ra. Instrumentul simte disconfort în regiunea plămânilor, care a 
fost compensat bine de poziționarea complexului fizic.  

Totul este bine.  

Sunt Ra. Vă lăsăm, pentru acum, în iubirea și lumina Unicului Infinitului 
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului 
Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 53 
MAI 25,  1981  

53.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

53.1 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să întreb care este condiția instrumentului, și, în 
continuare, să adresez două întrebări din partea ei. Ea ar dori să știe dacă 
acum poate face exerciții fizice o dată pe zi, și dacă durerea pe care o simte 
înainte de începerea sesiunii, este datorată unui atac al celor din Grupul 
Orion? 

R A  Sunt Ra. Condiția instrumentului este neschimbată de la sesiunea 
anterioară.  

Răspund acum la întrebarea despre exercițiu fizic, acum că perioada intensă 
a trecut, acest instrument poate, dacă dorește, face exerciții fizice o dată pe 
zi, dar nu de două ori, cum obișnuia în trecut. Scanând complexul fizic al 
instrumentului am determinat că perioada curentă de exerciții este la limita 
rezistenței fizice. Acest lucru este bun pe termen lung, datorită consolidării 
cumulative ale energiilor vitale. Pe termen scurt, însă, va fi obositor pentru 
entitate. Prin urmare, sugerăm ca entitatea să își amintească îndemnurile 
noastre privitoare la alte căi de ajutor, adecvate acestor tipuri de probleme 
fizice.  

În răspunsul la a doua întrebare, noi vom spune că dificultățile complexului 
fizic, simțite înaintea contactului cu complexul nostru de memorie socială, 
se datorează acțiunii voinței subconștiente a instrumentului. Această voință 
este extrem de puternică, și cere complexului minte/corp/spirit să pună la 
dispoziția contactului toată energia fizică și vitală disponibilă. Prin urmare, 
instrumentul se confruntă cu acest disconfort, datorită dramaticei slăbiri 
fizice suferite în timp ce această energie este redirecționată. Entitatea, 
trebuie să notăm, este de asemenea supusă unui atac psihic, care afectează 
complexul mental, intensificând condițiile pre-existente, cauzând crampele 
musculare și amețelile. 

53.2 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Aș dori să știu dacă [nume] ar putea participa 
la una din aceste sesiuni în viitorul apropiat? 

R A  Sunt Ra. Complexul minte/corp/spirit numit [nume] aparține acestui 
grup în spirit, și ca atare este binevenit. Înainte ca entitatea să participe la 
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acest tip de activitate, îi poți cere să se pregătească, prin câteva ședințe 
speciale de meditație. Sugerăm, de asemenea, ca o fotografie a celui numit 
James Allen1, cu o dedicație scrisă, indicând iubire și lumină, să fie trimisă 
acestei entități. Acest ajutor, primit în timpul meditației, va aduce armonie 
entității în raport cu fiecare dintre voi, în așa fel încât nu va exista risipă de 
energie în timpul saluturilor, între două entități predispuse spre singurătate 
și timiditate. La fel ar trebui făcut cu o fotografie a entității [nume], pentru 
cel numit James Allen. 

53.3 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. În timpul călătoriei mele la Laramie, au 
devenit evidente anumite lucruri referitoare la prezentarea primei cărți a 
Legii lui Unu, celor care au avut contact cu OZN-uri și altor Rătăcitori. 
Din acest motiv, va trebui să adresez anumite întrebări ale căror răspunsuri 
vor fi poate incluse în Cartea Întâi, pentru eliminarea neînțelegerilor pe 
care le văd posibile.2 Prin urmare, aceste întrebări, cu toate că sunt în mare 
parte neimportante, vizează eliminarea anumitor greșeli în înțelegerea 
materialului din Cartea Întâi. Sper că procedez corect în această privință. 
Poate nu vei putea răspunde unora din aceste întrebări, dar nu va fi nici o 
problemă. Dacă nu vei putea răspunde la anumite întrebări, vom trece la 
întrebările următoare.  

În primul rând, voi întreba ce afiliere au avut entitățile care au contactat-o 
pe Betty Andreasson. 

R A  Sunt Ra. Această lămurire este marginală. Vom oferi informația, 
pierzând polaritate  datorită încălcării Liberului Arbitru. În viitor vă cerem 
să evitați asemenea întrebări. 

Entitățile din acest caz, și din alte câteva cazuri amintite foarte bine, sunt 
acelea care, trebuind să implanteze imaginile Confederației fără a disturba 
Liberul Arbitru, folosesc simboluri, precum cele ale morții, renașterii, 
iubirii și păcii, ca mijloc de a crea, la nivelul gândirii, iluzia timp/spațiu 
numită soartă, oferind mesajul iubirii și speranței. Acest tip de contact este 
folosit după o evaluare atentă de către membrii Confederației, care 
contactează o entitate cu o natură timidă. Acest proiect este prezentat apoi 
Consiliului de pe Saturn, și, dacă este aprobat, este implementat. 
Caracteristicile acestui tip de contact includ gânduri și mesaje de natură 

                                                             
1  Numit și Jim McCarty. 
2  Materialul a fost inclus în sesiunea 26 a Cărții Întâi. 
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liniștitoare, care nu vorbesc de năpastă, ci vorbesc de începutul unei noi ere 
de pace. 

53.4 I N T E R V I E V A T O R  Nu este necesar să includem această informație pentru 
publicare. Pentru a salva polaritatea, pot să păstrez acest material privat. 
Dorești să păstram acest material privat? 

R A  Sunt Ra. Ceea ce am oferit, este oferit de bună voie, și folosirea lui este 
la discreția voastră. 

53.5 I N T E R V I E V A T O R  Bănuiam că vei spune acest lucru. În acest caz, ai putea 
spune ceva despre Cartea Albastră, menționată de Betty Andreasson? 

R A  Sunt Ra. Nu. 

53.6 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ați putea vorbi de tehnicile folosite de 
membrii de polaritate pozitivă ai Confederației pentru contactul cu 
oamenii acestei planete, și diferitele forme, ori metode, de a stabili 
contactul? 

R A  Sunt Ra. Am putea. 

53.7 I N T E R V I E V A T O R  Atunci te rog vorbește. 

R A  Sunt Ra. Cel mai eficient mod de contact, este cel care se petrece între 
noi, la acest spațiu/timp. Încălcarea Liberului Arbitru este de evitată cu 
orice preț.  De aceea, în planul vostru de iluzie, Rătăcitorii sunt sigurii 
subiecți folosiți pentru implantarea de gânduri, care devin ceea ce se 
numește “întâlnire de aproape”, și pentru contactarea de către complexe de 
memorie socială orientate pozitiv. 

53.8 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea da un exemplu de ceea ce ar simții un Rătăcitor în 
timpul unui asemenea întâlniri, cu un complex de memorie socială?  

R A  Sunt Ra. Un asemenea exemplu, cu care ești familiar, este al celui numit 
Morris.3 În acel caz, contactul pe care alte entități, în cercul de prieteni al 
acestei entități, l-au avut anterior, a fost de orientare negativă. Cu toate 
acestea, precum îți amintești, această entitate numită Morris, a fost 
impenetrabilă la contact, și, din această cauză, nu a fost capabil să îi vadă 
pe cei care l-au contactat.   

                                                             
3  Acest paragraf se referă la cazul #1 din carte Secretele OZN scrisă de D. T. 

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

Scopul acestui tip de contact este senzația de a fi trezit, sau activat. Durata, 
sau imaginile folosite, variază, depinzând de așteptările subconștiente ale 
Rătăcitorului care se confruntă cu această oportunitate de activare. 

53.9 I N T E R V I E V A T O R  Într-un caz de “întâlnire de aproape” cu o navă a 
Confederației, bănuiesc că nava este de tip formă-gând. Au avut Rătăcitorii 
în ultimii ani “întâlniri de aproape” cu gânduri-formă de tip navă spațială? 

R A  Sunt Ra. Acest fapt s-a întâmplat, cu toate că este mult mai puțin 
obișnuit decât întâlnirile de aproape cu nave spațiale de tip Orion. La urma 
urmei, remarcăm că într-un univers de unitate fără sfârșit, conceptul de 
„întâlnire de aproape” este amuzant, deoarece nu sunt oare toate întâlnirile 
de tipul sine cu sine? Prin urmare, cum poate fi o întâlnire altfel decât de 
foarte aproape? 

53.10 I N T E R V I E V A T O R  Pentru că vorbim despre acest tip de întâlnire, de sine cu 
sine, s-a întâmplat vreodată ca un Rătăcitor de polarizare pozitivă, să aibă 
o întâlnire de aproape cu entități de polaritate negativă de tip Orion? 

R A  Sunt Ra. S-a întâmplat. 

53.11 I N T E R V I E V A T O R  Cum de este posibilă asemenea întâlnire? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru se întâmplă foarte rar, și este cauzat, fie de lipsa de 
experiență în evaluarea tăriei pozitivității cu care urmează să se confrunte 
entitățile din Grupul Orion, fie de dorința entităților de tip Orion de a 
elimina această pozitivitate din planul existenței. Tacticile Orion folosesc 
în mod normal simple deformări mentale, care de obicei indică activitate 
mentală și spirituală mai redusă a atacatorilor. 

53.12 I N T E R V I E V A T O R  Am observat că există o mare varietate de metode de 
contact la nivel individual. Ai putea da exemple mai generale de metode 
folosite de Confederație, pentru a trezi, parțial sau total, Rătăcitorii pe care 
îi contactează? 

R A  Sunt Ra. Metodele folosite pentru trezirea Rătăcitorilor sunt variate. 
Esența fiecărei metode se bazează pe intrarea în conștientul sau 
subconștientul entității, astfel încât frica este evitată, iar potențialul unei 
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experiențe subiective, care are sens pentru entitate, este maximizat. Multe 
asemenea contacte se petrec în somn, iar altele în mijlocul activităților 
desfășurate pe durata orelor de trezire. Metodologia este flexibilă, și nu 
include în mod necesar sindromul „întâlnirii de aproape”, de care am 
vorbit. 

53.13 I N T E R V I E V A T O R  Dar sindromul de examinare fizică? Cum este folosit de 
Confederație și de Grupul Orion, în raport cu Rătăcitorii? 

R A  Sunt Ra. Așteptările subconștiente ale entităților, cauzează natura și 
detaliile experienței oferite de formele-gând, acționând din partea 
Confederației. Prin urmare, dacă un Rătăcitor se așteaptă la o examinare 
fizică, aceasta va fi oferită fără ezitare, teama și disconfortul acesteia fiind 
reduse, atât cât este permis de natura așteptărilor subconștiente ale 
Rătăcitorului. 

53.14 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, vor fi supuși, cei luați la bordul navelor 
Confederației sau ale Grupului Orion, la o aparentă examinare fizică? 

R A  Sunt Ra. Întrebarea ta denotă înțelegere greșită. Grupul Orion folosește 
examinarea fizică ca metodă de intimidare a individului, cauzându-i 
acestuia să se simtă precum o ființă avansată de a doua densitate [Maimuță 
antropoidă], folosită ca animal de laborator. Experiențele sexuale ale unora, 
sunt un sub-tip al acestei metode. Intenția este de a demonstra capacitatea 
de control a entităților din Grupul Orion, asupra locuitorilor Terrei. 

Experiențele forme-gând sunt subiective, și în mare parte nu se produc în 
această densitate. 

53.15 I N T E R V I E V A T O R  Înseamnă că atât contactele Confederației, cât și ale Grupul 
Orion, pot fi „întâlniri de aproape”. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Este corect, dar majoritatea acestor contacte aparțin Grupului 
Orion. 

53.16 I N T E R V I E V A T O R  Din punct de vedere al recoltatului, pe Pământ există un 
spectru variat de entități orientate și pozitiv, și negativ. Vor viza cei din 
Grupul Orion ambele capete ale spectrului, pozitiv și negativ, pentru 
contactarea entităților pământene? 

R A  Sunt Ra. La această întrebare este, într-un fel, dificil de răspuns în mod 
precis. Cu toate acestea, vom încerca să răspundem cât de precis putem. 



406 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

Cea mai folosită metodă a Grupului Orion, este aceea de a alege o entitate 
mai slabă de minte, căreia i s-ar putea sugera filozofie de tip Orion, pentru 
difuzare. 

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

În același fel, un contact Orion cu o entitate de polarizare pozitivă înaltă, 
poate face ravagii în trupele Orion, dacă acești Cruciați nu reușesc să 
depolarizeze entitatea contactată. Acest tip de contact se întâmplă 
extraordinar de rar, și acest tip de rezultat (depolarizarea entității pozitive), 
nu s-a întâmplat niciodată. Din acest motiv, grupul Orion preferă să 
inițieze contact fizic doar cu entitățile cu minte slabă. 

53.17 I N T E R V I E V A T O R  Atunci putem spune că, dacă un individ are o întâlnire de 
aproape cu un OZN, sau orice alt tip de experiență care pare legată de 
OZN, trebuie analizată esența întâlnirii și efectul pe care l-a avut asupra 
individului, pentru a determina dacă a fost contact cu Confederația, sau cu 
Grupul Orion. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. Dacă generează frică și teroare, contactul este 
foarte probabil să fi fost de polaritate negativă. Dacă rezultatul este 
speranță, atmosferă amicală și trezirea unui sentiment pozitiv, de serviciu 
intenționat altor-sine, este, evident, semnul unui contact din partea 
Confederației. 

53.18 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Nu am vrut să creez o impresie greșită, 
datorată materialului pe care l-am inclus în Cartea Întâi. S-ar putea să fie 
necesară includerea unei părți din acest material. Cum spuneam, știu că 
este neimportant, dar consider că este necesar pentru o înțelegere completă, 
sau o abordare corectă a materialului.  

Voi pune câteva întrebări acum, dar dacă nu dorești să răspunzi, le vom 
păstra pentru altă dată. Aș dori să întreb dacă dorești să descrii cum arată 
în general entitățile Confederației?  
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R A  Sunt Ra. Entitățile Confederației din a patra densitate au înfățișare 
variată, depinzând de particularități cauzate de vehiculul fizic. 

53.19 I N T E R V I E V A T O R  Există entități care arată asemeni nouă? Ar putea fi ei 
confundați cu oameni de pe pământ? 

R A  Sunt Ra. Da, există entități asemănătoare vouă. Ele sunt cel mai adesea 
din a cincea densitate. 

53.20 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că același răspuns se aplică Grupului Orion. Este 
corect? Mă refeream la densitățile a patra și a cincea.  

R A  Sunt Ra. Este corect. 

53.21 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica de ce [nume] are atât de mulți fulgi de argint 
pe corp și pe haine? 

R A  Sunt Ra. Este o încălcarea a Liberului Arbitru. Nu putem răspunde. 

53.22 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ai putea explica de ce mi s-a făcut rău în 
timpul conversației avute cu Raschke Carl? 

R A  Sunt Ra. Îți scanăm gândurile. Ele sunt corecte, și din acest motiv nu 
încălcăm Liberul Arbitru prin confirmarea lor. Se apropia spațiu/timpul 
alocat conversației, când ai fost atacat de cei din Grupul Orion, deoarece 
aceștia au realizat marea dorință a unor entități de polaritate pozitivă din 
audiență de a deveni conștiente de Legea lui Unu. Acest lucru este de 
așteptat când nu sunteți în grup, pentru a vă împrumuta unii altora putere. 

53.23 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Poți comenta în legătură cu experiența „sferei 
de lumină” din copilărie, pe care am avut-o eu și instrumentul (dacă ea 
aprobă)?4  

R A  Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă a sesiunii.   

Ați fost vizitați de oamenii din densitățile voastre de origine, pentru a vă 
ura drum bun în noua încarnare. 

Aveți o altă întrebare scurtă la care putem răspunde? 

                                                             
4  În copilăria timpurie, Don și Carla au avut amândoi o experiență în care, după 

spusele părinților lor, globuri de lumină au pătruns în camerele lor, au 
înconjurat leagănul în care se aflau, după care au ieșit din cameră prin fereastra 
închisă dispărând.  
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53.24 I N T E R V I E V A T O R  Îmi cer scuze pentru faptul ca am adresat multe întrebări 
fără importanță pe durata acestei sesiuni. Am considerat necesar să includ 
o parte din acest material, pentru ca Rătăcitorii, și alții care citesc Cartea 
Întâi a Legii lui Unu, să nu își formeze o impresie greșită cu privire la 
experiențele proprii, pe durata contactelor. Regret dacă involuntar am creat 
probleme. 

Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a ajuta contactul, sau 
instrumentul?  

R A  Sunt Ra. Instrumentul este bine. Vă rugăm fiți atenți la aliniamentul 
accesoriilor. 

Sunt Ra. Vă lăsăm pentru acum prieteni în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Infinitului Creator. Adonai. 

 



 

SESIUNEA 54 
MAI 29,  1981  

54.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

54.1 I N T E R V I E V A T O R  Pentru început, aș dori să ne dați condiția instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Este neschimbată de la ultima sesiune. 

54.2 I N T E R V I E V A T O R  Am o întrebare din partea lui Jim, despre experiența pe care 
a avut-o când s-a mutat prima dată pe terenul pe care îl cumpărase. O 
entitate angelică de sex feminin i-a spus: „Cheia supraviețuirii tale vine, 
indirect, din nervozitate.” Ai putea da informații cu privire la această 
experiență? 

R A  Sunt Ra. Da am putea. 

54.3 I N T E R V I E V A T O R  Spuneți vă rog. 

R A  Sunt Ra. Precum am spus, fiecare complex minte/corp/spirit are la 
dispoziție1 câțiva ghizi. Doi dintre ghizi sunt de polaritate sexuală, mascul 
și femelă. Al treilea, reprezentând o formă a funcției de ghidare mai 
conceptualizată, este androgin. 

Ghidul care a vorbit, a fost cel de polaritate sexuală feminină. Mesajul nu 
poate fi explicat în întregime, datorită Legii Confuziei. Putem sugera doar 
că, pentru progres, trebuie să existe o oarecare stare de insatisfacție, astfel 
oferind entității impuls pentru a continua căutarea. Insatisfacția, sau 
nervozitatea, nu este folositoare în mod direct, dar este utilă în mod 
indirect. 

54.4 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori să înțeleg energia care, presupun că, vine din Logos. 
Voi face o afirmație, și apoi te rog să o corectezi, și să detaliezi conceptul.  

Din Logos vin toate frecvențele radiației luminoase. Aceste frecvențe ale 
radiației formează toate densitățile experienței create de Logos. Presupun 
că sistemul planetar al Soarelui, în toate densitățile de evoluție, reprezintă 
totalul experienței create de Soare, în calitate de Logos. Este adevărat? 

                                                             
1  În 12.14, 18.8-9 și 36.10. 
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R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

54.5 I N T E R V I E V A T O R  Presupun că frecvențele sunt separate în șapte culori, și că 
fiecare din aceste culori ar fi o frecvență de bază a unui sub-Logos al 
Logosului Soare. Acest sub-Logos, sau entitate, poate activa oricare dintre 
aceste frecvențe, sau culori, folosind astfel vehiculul corp generat din 
această activare. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Dacă înțeleg bine afirmația, ea nu este corectă, deoarece sub-
sub-Logosul nu se regăsește în adimensionalități, ci doar în co-Creatori, sau 
în complexele minte/corp/spirit. 

54.6 I N T E R V I E V A T O R  Ce am intenționat să spun, este că aceste complexe 
minte/corp/spirit pot activa oricare corp, corespunzând uneia dintre cele 
șapte culori. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este la fel de adevărat, precum este adevărat că oricine poate 
cânta la un instrument muzical, cum este pianul, cu o asemenea 
virtuozitate, încât să concerteze în public.  

Cu alte cuvinte, deși este adevărat că fiecare vehicul de culoare pură 
fundamentală este în principiu disponibil tuturor, trebuie să existe 
îndemânare și disciplină, pentru a putea fi folosite vehiculele mai avansate 
și mai ușoare. 

54.7 I N T E R V I E V A T O R  Am făcut aceste afirmații pentru a ajunge la întrebarea 
principală, pe care doresc să o adresez.  

Sub-Logosul nostru numit Soare, ne oferă Energie Inteligentă. Această 
Energie Inteligentă este modulată, astfel încât formează complexe 
minte/corp/spirit, cu anumite predispoziții de personalitate. Un anume 
complex minte/corp/spirit, sau porțiunea mentală a acestui complex, 
trebuie să redreseze, sau echilibreze, aceste predispoziții de personalitate, 
pentru a se conforma încă o dată Energiei Inteligente originare. 

În primul rând, aș dori să știu dacă afirmația anterioară este corectă, iar în 
al doilea rând, aș dori să știu de ce este așa, și dacă există un alt motiv, în 
afară de primul principiu al Legii lui Unu (principiul Liberului Arbitru)? 

R A  Sunt Ra. Această afirmație este în majoritate corectă. Dacă vei pătrunde 
natura primului principiu, referitor la sine cunoscându-se pe sine, vei putea 
înțelege că este mâna Creatorului Infinit. Unde nu există potențial pentru 
neînțelegere (și prin urmare pentru înțelegere), nu există experiență. 
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54.8 I N T E R V I E V A T O R  OK. Odată ce complexul minte/corp/spirit devine 
conștient de acest proces, înțelege că, pentru a avea întreaga capacitate a 
Creatorului, trebuie să își armonizeze din nou, cu precizie, frecvența de 
vibrație a gândirii cu Gândul Creator Originar. Pentru a reuși acest lucru, 
este necesar să își disciplineze personalitatea, în așa fel încât să se 
conformeze precis cu Gândul Originar. Există șapte zone de disciplină, 
fiecare corespunzând unei culori din spectru. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Această afirmație, deși corectă, este foarte posibil să fie înțeleasă 
greșit. Precizia cu care fiecare centru energetic urmărește Gândul Originar, 
se datorează nu polarizării sistematice a fiecărui centru energetic, ci mai 
degrabă îmbinării fluide și flexibile a centrelor energetice într-un model 
bine echilibrat, astfel încât Energia Inteligentă este liberă să curgă prin ele, 
cu rezistență minimă. 

Complexul minte/corp/spirit nu este o mașină. Este mai degrabă ceea ce ai 
putea numi un poem simfonic. 

54.9 I N T E R V I E V A T O R  Au complexele minte/corp/spirit șapte centre energetice, în 
întreaga creație? 

R A  Sunt Ra. Aceste centre energetice există disponibile în macrocosmos, de 
la începutul creației Logosului. La ieșirea din atemporalitate, totul este deja 
pregătit. Acest lucru este valabil în Creația Infinită. 

54.10 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, presupun că Unicul Creator, în evaluarea 
inteligentă a căilor de cunoaștere de sine, a creat conceptul celor șapte zone 
de cunoaștere. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Nu este adevărat în totalitate. Logosul a creat lumina. Natura 
acestei lumini, prin urmare, creează natura catalizatoare și nivelele 
energetice ale experienței în creație. În acest fel, cea mai înaltă 
onoare/datorie a celor din octava următoare este de a supraveghea lumina 
în manifestarea ei, pe durata timpului de experiență a ciclurilor voastre. 

54.11 I N T E R V I E V A T O R  Voi face o altă afirmație. Datorită Liberului Arbitru, 
complexul minte/corp/spirit poate alege o configurație mentală, în care o 
anumită frecvență, sau culoare, din configurația Energiei Inteligente, este 
deviată suficient pentru a bloca acea frecvență, sau culoare, din energia care 
intră în entitate. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 
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54.12 I N T E R V I E V A T O R  Poți aproxima procentajul maxim care poate fi blocat, într-
o anume culoare din această energie? 

R A  Sunt Ra. Este posibil să existe configurații pentru entități, care blochează 
total oricare frecvență, sau culoare, sau combinație de frecvențe, sau culori, 
ale energiei pătrunzând în entitate. 

54.13 I N T E R V I E V A T O R  OK. Atunci presupun că Liberul Arbitru este cel ce 
motivează, sau permite acest blocaj. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Nu vrem să fim sâcâitori, dar preferăm să evităm folosirea 
termenilor, cum sunt verbul “a permite”.  Liberul Arbitru nu permite și 
nici predeterminarea nu interzice, schimbările cauzate de experiență. Mai 
degrabă Legea Confuziei oferă acces gratuit energiilor fiecărui complex 
minte/corp/spirit.  

Verbul “a permite” este depreciativ, deoarece sugerează o polaritate între 
bine și rău, sau permis și interzis.  

Acest punct ar putea părea neimportant. Totuși, la modul nostru preferat 
de a gândi, are importanță. 

54.14 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Acest lucru este important, de asemenea, 
pentru felul meu de a gândi. Apreciez că ai clarificat acest lucru.  

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

R A  Sunt Ra. Nu este adevărat. 

54.15 I N T E R V I E V A T O R  Poți explica de ce?  

R A  Sunt Ra. În timp ce activarea, sau deblocarea, centrelor energetice, este 
o prioritate de importanță majoră, este, de asemenea, foarte importată 
perfecționarea echilibrului între energii, în așa fel încât fiecare ton de coardă 
al totalei existențe vibratorii, rezonează clar în acord și în armonie cu fiecare 
alt centru energetic.  

Această balansare, acordare și armonizare a sinelui, este mai importantă 
pentru complexele minte/corp/spirit mai avansate sau inițiate. Centrele 
energetice pot fi activate, fără a avea totuși frumusețea care ar fi posibilă, 
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prin disciplină și aprecierea energiilor personale (sau ceea ce ai putea numi 
personalitatea sau identitatea sufletească profundă). 

54.16 I N T E R V I E V A T O R  Propun o analogie, care mi-a venit în minte în acest 
moment. Un instrument muzical cu șapte corzi, ar putea fi folosit, prin 
deformarea maximă și apoi eliberarea, fiecărei corzi, pentru a produce note 
muzicale. În loc să producă notele în acest mod, o personalitate creativă 
individuală ar putea deforma fiecare coardă atât cât trebuie, și în ordinea 
care trebuie, pentru a produce muzică. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. În individul balansat, energiile așteaptă mâna 
Creatorului, pentru a produce armonia. 

54.17 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori, atunci, să urmăresc acțiunea catalizatorului asupra 
complexelor minte/corp/spirit, și cum este identificat și folosit pentru a 
produce echilibrarea. Presupun că sub-Logosul care a format mica noastră 
parte de creație, folosind inteligența Logosului din care face parte, 
furnizează catalizatorul de bază, care acționează asupra complexelor 
minte/corp și complexelor minte/corp/spirit, înainte ca acestea să ajungă la 
starea de dezvoltare, la care încep să programeze propriul catalizator. Este 
adevărat?  

R A  Sunt Ra. Este parțial adevărat. Sub-Logosul oferă catalizator nivelelor 
joase de energie, triada de centre energetice de jos, care au de-a face cu 
supraviețuirea complexului fizic. Centrele energetice înalte câștigă 
catalizator din chiar prejudecățile complexului minte/corp/spirit, ca 
răspuns la experiențele întâmplătoare, sau programate.  

Prin urmare, entitatea mai puțin dezvoltată va percepe catalizatorul întâlnit 
ca fiind legat de supraviețuirea complexului, creând distorsiunile în centrele 
energetice inferioare. Entitatea mai evoluată, fiind conștientă de procesul 
catalizator, va începe să transforme catalizatorul oferit de sub-Logos, în 
catalizator care va acționa asupra centrelor energetice mai înalte.  

Prin urmare, sub-Logosul oferă doar un schelet de bază pentru catalizator. 
Mușchii și carnea, având de-a face cu înțelepciunea supraviețuirii, iubirii, 
compasiunii și ajutorului față de alți-sine, sunt obținute prin acțiunea 
complexului minte/corp/spirit asupra catalizatorului Logosului, în așa fel 
încât va rezulta un catalizator mai complex, care apoi va putea fi folosit 
pentru a forma distorsiuni în centrele energetice mai înalte.  



414 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

Cu cât este entitatea mai evoluată, cu atât este mai puțin dependentă de 
catalizatorul sub-Logosului, până când, într-un sfârșit, tot catalizatorul este 
ales, generat și produs de către sine pentru sine. 

54.18 I N T E R V I E V A T O R  Care din entitățile încarnate în acest moment pe această 
planetă, sunt în categoria celor care își produc în totalitate catalizatorul? 

R A  Sunt Ra. Găsim întrebarea neclară, dar putem spune că numărul celor 
care au stăpânit complet catalizatorul venit din afară, este destul de mic. 

Cei mai mulți dintre cei care pot fi recoltați la acest spațiu/timp, au control 
parțial asupra iluziei exterioare, și folosesc catalizatorul din afară pentru a 
lucra la vreo prejudecată, care nu este încă echilibrată. 

54.19 I N T E R V I E V A T O R  În cazul polarității serviciului sinelui, ce tip de catalizator 
vor programa entitățile care urmează această cale, când vor ajunge la nivelul 
la care își programează catalizatorul propriu?  

R A  Sunt Ra. Entitățile orientate negativ vor programa catalizator pentru 
maximă separație, precum și control, asupra tuturor lucrurilor și entităților 
conștiente, care nu sunt percepute ca fiind parte din sine. 

54.20 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg cum ar programa catalizatorul o entitate orientată 
pozitiv, astfel încât să rezulte în durere fizică, dacă.... Presupun că entitatea 
ar programa ceva care ar genera experiența de durere fizică, dacă nu ar urma 
calea selectată? Este corect?  

R A  Sunt Ra. Te rog reformulează întrebarea. 

54.21 I N T E R V I E V A T O R  O entitate de polaritate pozitivă ar selecta o cale îngustă de 
gândire și activități pe durata încarnării, și ar programa condiții care ar crea 
durere fizică, dacă această cale nu ar fi urmată. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

54.22 I N T E R V I E V A T O R  Ar face o entitate negativă ceva similar? Poți da un 
exemplu?  

R A  Sunt Ra. Un complex minte/corp/spirit orientat negativ ar programa în 
mod normal condiții pentru bogăție, existență ușoară și oportunitate 
maximă pentru putere. De aceea, multe entități negative abundă de ceea ce 
numiți sănătate.   
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Însă, o entitate orientată negativ ar putea, de asemenea, alege o condiție 
dureroasă pentru a îmbunătăți trăsăturile de caracter, cum sunt furia, ura și 
frustrarea, trăsături înclinate către gândirea emotivă negativă. O astfel de 
entitate ar putea folosi întreaga experiență a unei încarnări ascuțind o 
muchie tocită de ură și furie, în așa fel încât să se polarizeze și mai mult 
către negativ, separându-se și mai mult de alți-sine. 

54.23 I N T E R V I E V A T O R  Înainte de încarnare, în timp ce o entitate devine mai 
conștientă de procesul de evoluție, și după ce a selectat o cale pozitivă sau 
negativă, la un anume punct, entitatea devine conștientă de ceea ce dorește 
să facă privitor la deblocarea și balansarea centrelor energetice. La acel 
moment este capabilă să programeze acel catalizator pentru experiențele din 
timpul vieții, care catalizator îi va fi de ajutor în procesul de deblocare și 
balansare. Este adevărat?  

R A  Sunt Ra. Este adevărat. 

54.24 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, scopul a ceea ce numim starea fizică de încarnare 
pare să fie în întregime, sau aproape în întregime, acela de a experimenta 
catalizatorul programat, și apoi a evolua în funcție de acel catalizator. Este 
adevărat? 

R A  Sunt Ra. Vom reformula pentru claritate: scopul experienței încarnării 
este evoluția minții, corpului și spiritului. Pentru a reuși asta, nu este 
neapărată nevoie de catalizator. Totuși, fără catalizator, nu se observă, în 
mod normal, dorința de a evolua și încrederea în proces, și prin urmare 
evoluția nu apare.  

Prin urmare, catalizatorul este programat, și programul este creat în mod 
unic pentru cerințele specifice ale complexul minte/corp/spirit. Astfel, este 
de dorit ca un complex minte/corp/spirit să fie conștient de, și să asculte la 
vocea catalizatorului pentru experiență, culegând de pe urma lui ceea a fost 
programat să culeagă, pe durata acelei încarnări. 

54.25 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, se pare că cei aflați pe calea pozitivă, spre deosebire 
de cei aflați pe calea negativă, vor avea obiective pe de-a-ntregul opuse, 
pentru primele trei unde de la bază: roșie, portocalie, galbenă. Fiecare 
orientare va încerca să folosească undele în manieră exact opusă. Este 
adevărat? 

R A  Sunt Ra. Este în majoritate adevărat. În fiecare centru există energia 
necesară pentru a ține complexul minte/corp/spirit, care este vehiculul 
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pentru experiență, în conformație și compoziție corectă. Amândouă 
entitățile, orientate pozitiv și negativ, reușesc cu ușurință rezervarea acestei 
cantități de energie, necesară fiecărui centru pentru menținerea integrității 
complexului minte/corp/spirit. După aceea, însă, este foarte adevărat că 
entitatea orientată negativ va folosi centrele energetice de la bază, pentru 
separarea de, și control asupra altora, prin metode sexuale, atenție personală 
și prin acțiuni sociale. 

Pe de altă parte, entitatea orientată pozitiv va transforma energia sexuală a 
undei roșii în transferuri energetice de undă verde și radiație a undelor 
albastră și indigo. De asemenea, va transforma individualismul și poziția 
socială în oportunități de transfer energetic, în care entitatea se unește cu, 
sau ajută alți-sine. În final, ea transferă energie altor-sine, fără a aștepta 
vreun transfer înapoi. 

54.26 I N T E R V I E V A T O R  Poți descrie energia care pătrunde aceste centre energetice? 
Poți descrie calea de la origine, forma și efectul ei? Nu știu dacă este posibil. 

R A  Sunt Ra. Este posibil. 

54.27 I N T E R V I E V A T O R  Explică te rog. 

R A  Sunt Ra. Toată energia care există, își are originea în acțiunea Liberului 
Arbitru asupra Iubirii. Toată energia are ca natură Lumina. Există două căi 
de intrare a energiei în complexul minte/corp/spirit. 

În primul rând, există lumina interioară, care este Steaua Polară a sinelui, 
steaua călăuzitoare. Această lumină este dreptul primit la naștere, și 
adevărata natură a tuturor entităților. Această energie sălășluiește în 
interior. 

Al doilea mod de pătrundere a energiei, este opus Stelei Nordului, și 
folosind corpul fizic ca analog pentru câmpul magnetic, poate fi văzut ca 
venind din pământ, prin picioare, și prin partea de la bază a coloanei.  

Acest punct de pătrundere al energiei luminii universale, nu este diferențiat, 
până când începe procesul de filtrare în centrele energetice ale entității. 
Cerințele fiecărui centru energetic, și eficiența cu care individul a învățat să 
folosească lumina interioară, determină modul în care entitatea va folosi 
lumina exterioară. 

54.28 I N T E R V I E V A T O R  Urmează catalizatorul pentru experimentat, aceeași cale de 
intrare în complexul minte/corp/spirit? Poate este o întrebare prostească. 
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R A  Sunt Ra. Aceasta este o întrebare utilă, deoarece catalizatorul și cerințele, 
sau deformările centrelor de energie, sunt două concepte strâns legate. 

54.29 I N T E R V I E V A T O R  Ai menționat, într-o sesiune anterioară, că acest catalizator 
pentru experiență este prima dată simțit de polul sud, și estimată valoare 
lui pentru supraviețuire. De aceea am pus întrebarea. Poți detalia acest 
concept? 

R A  Sunt Ra. Am explicat procesul de filtrare, prin care energia care 
pătrunde este trasă în sus, conform cu dereglarea fiecărui centru energetic, 
și prin tăria voinței, sau dorinței provenite din conștientizarea luminii 
interioare. Dacă dorești să fim mai specifici, te rog pune întrebări mai în 
detaliu.2 

54.30 I N T E R V I E V A T O R  Voi face o afirmație, care s-ar putea să fie puțin deformată, 
și vă rog apoi să comentați pe marginea ei. Avem, pătrunzând prin picioare 
și apoi prin baza coloanei, energia totală pe care complexul 
minte/corp/spirit o primește, prin metoda pe care o numim lumină. Fiecare 
centru energetic, de la roșu la violet, filtrează și folosește o parte din această 
energie. Este adevărat?  

R A  Sunt Ra. Este în mare adevărat, cu excepțiile care urmează: pătrunderea 
energiei se termină cu centrul energetic indigo. Unda violet este doar un 
termometru, sau indicator al întregului. 

54.31 I N T E R V I E V A T O R  În timp ce această energie este absorbită de centrele 
energetice, la un anumit moment nu mai este doar absorbită în ființă, ci și 
radiată spre exterior. Cred că asta începe să se întâmple în centrul energetic 
albastru, și, de asemenea, apare și la nivelul centrelor energetice  indigo și 
violet. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. În primul rând, vrem să clarificăm că nu am terminat 
răspunsul la întrebarea precedentă, și, prin urmare, vom răspunde la 
amândouă întrebările, afirmând că într-o entitate activată total doar o mică 
porțiune din lumina care provine din exterior, este necesară pentru reglarea 
centrelor energetice, marea majoritate fiind disponibilă pentru a fi ghidată, 
și atrasă  spre partea superioară. 

Pentru a răspunde la a doua întrebare, mai pe de-a-ntregul, vom spune că 
este adevărat că radiația energetică altruistă, care nu necesită răspuns, 

                                                             
2  Discutate în 49.5–6 și 54.27. 
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începe cu unda albastră, dar, totuși, unda verde fiind marea undă de 
tranziție, trebuie considerată cu atenție, deoarece până când transferurile 
energetice de toate tipurile nu sunt experimentate și învățate foarte bine, 
vor exista blocaje la nivelele undelor albastre și indigo. 

Din nou, radiația de undă violet este, în acest context, o resursă din care, 
prin radiația de undă indigo, poate fi contactată Inteligența Infinită. 
Radiația spre exterior nu va fi de undă violet, ci mai degrabă de undă verde, 
albastră ori indigo, depinzând de tipul de inteligență pe care infinitatea a 
adus-o, prin energia perceptibilă. 

Radiația de tipul undei verzi, în acest caz, este utilă pentru vindecare. Tipul 
undei albastre este utilă pentru comunicare și inspirație, iar tipul undei 
indigo este utilă pentru inițiat, avându-și locul în credință. 

54.32 I N T E R V I E V A T O R  Dacă un complex minte/corp/spirit simte ceva la centrul 
energetic indigo, pe durata meditației, ce simte de fapt? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii. 

Cineva care simte această activare, este cineva care simte energie exterioară 
ajunsă la acest centru energetic, care poate fi folosită fie pentru deblocarea 
acestui centru, fie pentru reglarea centrului, pentru a îl acorda cu vibrațiile 
armonice a celorlalte centre energetice, fie pentru a activa portalul spre 
Inteligența Infinită. 

Nu putem da mai multe detalii, deoarece această distorsiune la nivelul 
complexului fizic poate fi cauzată de oricare din aceste trei posibilități. 

Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părăsi instrumentul? 

54.33 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a mări 
confortul instrumentului, sau îmbunătățirea comunicării? 

R A  Sunt Ra. Vă atenționăm că instrumentul are nevoie de suport pentru 
zona gâtului.  

Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. 
Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. 
Adonai. 



 

SESIUNEA 55 
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55.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

55.1 I N T E R V I E V A T O R  Aș dori, în primul rând, să întreb despre starea 
instrumentului. 

R A  Sunt Ra. Instrumentul se confruntă cu o slăbiciune fizică a complexului 
corp, datorată unui atac psihic. Cu toate acestea, energia vitală a 
instrumentului nu a fost afectată, datorită ajutorului oferit de acele ședințe 
de vindecare. Instrumentul, va fi afectat, se pare, de asemenea slăbiciuni, 
datorită proceselor legate de încarnare, prin care complexul corp este 
predispus spre asemenea slăbiciuni. 

55.2 I N T E R V I E V A T O R  Există ceva specific ce se poate face, din ceea ce ne-ai vorbit 
deja sau ceva diferit, pentru a atenua acest atac psihic, sau pentru a ajuta, 
pe cât posibil, instrumentul? 

R A  Sunt Ra. Scanăm instrumentul și observăm aprecierea ei față de fiecare 
entitate, și față de grija primită din partea fiecărei entități. Putem spune că 
această atmosferă, de suport psihic reciproc, oferă cel mai bun ajutor 
împotriva unor asemenea atacuri psihice. 

Fiecare din voi face acest lucru ca funcție subconștientă, de adevărată 
atitudine mentală, emoțională și spirituală către instrument. Nu există 
magie mai puternică decât înclinarea sinceră spre iubire. 

55.3 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Aș dori să adresez câteva întrebări despre 
materialul din sesiunea trecută, pe care nu l-am înțeles. Sper, ca astfel, să se 
clarifice înțelegerea mea cu privire la configurațiile mentale de care am 
vorbit, într-o oarecare măsură.  

În sesiunea anterioară ai spus “ Totuși, acest contact este riscant pentru 
entitățile de tip Orion, datorită frecvenței cu care entitățile planetare, de 
polaritate negativă recoltabile, încearcă să controleze entitatea din Grupul 
Orion, întocmai cum această entitate încearcă, la rândul ei, să controleze 
pe cei orientați negativ, pe care îi contactează.” Poți explica mecanismul 
care afectează polarizarea de conștiință, privitoare la această afirmație? 
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R A  Sunt Ra. Polarizarea negativă este ajutată foarte mult de subjugarea, sau 
înrobirea altor-sine. Potențialul între două entități polarizate negativ, este 
format astfel încât entitatea care se impune, sau înrobește pe cealaltă 
entitate, câștigă polaritate negativă.  

Entitatea căreia îi este impus, sau este înrobită pentru a servi unui alt-sine, 
pierde polaritate negativă. Această dorință de control, va crea apoi 
oportunități de a recâștiga polaritate negativă. 

55.4 I N T E R V I E V A T O R  Să înțeleg, atunci, că o entitate de a treia dimensiune, care 
cheamă, sau poruncește unui cruciat Orion, produce o acțiune polarizantă, 
care afectează ambele entități? 

R A  Sunt Ra. Este incorect. Mecanismul de chemare nu se aseamănă nici pe 
departe cu  mecanismul de control. În procesul de chemare, entitatea care 
cheamă este novicele rugător, care cere ajutor în legătură cu înțelegerea 
negativă, vă rog să scuzați termenul impropriu.  Răspunsul Orion mărește 
polaritatea negativă, deoarece răspândește filozofia negativă, astfel 
înrobind, ori subordonând entitatea care face chemarea. 

Însă, există cazuri în care contactul devine dispută, care este de fapt normal 
pentru orientarea negativă. În această dispută, cel care cheamă încearcă nu 
să ceară ajutor, ci să poruncească și să aștepte rezultate. Deoarece entitatea 
de a treia densitate, orientată negativ și recoltabilă, are la dispoziție 
experiența încarnării curente, și deoarece cruciații Orion sunt în mare 
măsură constrânși să respecte Liberul Arbitru pentru a progresa, entitatea 
Orion este vulnerabilă la asemenea poruncă, dacă aceasta este bine 
executată de novice.  

În astfel de caz, entitatea de a treia densitate devine stăpân, iar cruciatul 
Orion este prins în capcană, și poate fi controlat. Acest lucru se întâmplă 
însă rar. Totuși, când se întâmplă, entitatea Orion, sau complexul de 
memorie socială implicat, suferă o pierdere de polaritate negativă, 
proporțională cu tăria controlului entității de a treia densitate. 

55.5 I N T E R V I E V A T O R  Ai menționat că aceasta se întâmplă când porunca este bine 
executată. Ce ai vrut să spui cu “poruncă bine executată”? 

R A  Sunt Ra. Ca să fi capabil să poruncești cum se cuvine, este nevoie să ai 
polarizarea negativă care trebuie. Procentajul de gândire și comportament, 
implicând serviciul sinelui, trebuie să se apropie de 99%, pentru ca o 
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entitate negativă de a treia dimensiune să fie echipată corespunzător, pentru 
abordarea unei asemenea dispute sau porunci. 

55.6 I N T E R V I E V A T O R  Ce metodă de comunicare cu entitatea Orion va folosi cel 
care controlează? 

R A  Sunt Ra. Cele mai folosite tipuri de control sunt: în primul rând, 
folosirea perversiunilor magiei sexuale; în al doilea rând, folosirea 
perversiunilor magiei rituale. În ambele cazuri, cheia succesului este 
puritatea voinței celui care preia controlul. Concentrarea asupra disputei 
cu celălalt-sine trebuie să fie aproape perfectă, pentru a obține controlul. 

55.7 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea spune dacă, în polarizările de conștiință, există 
vreo analogie privitoare la ceea ce ai spus mai înainte, în ceea ce facem noi 
acum în dialogul cu Ra? 

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

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

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

Informațiile primite nu sunt destinate celor orientați pozitiv, ci sunt doar 
comunicate prin ei. 

55.8 I N T E R V I E V A T O R  Mulțumesc. Ai afirmat într-o sesiune anterioară că „până 
când transferurile energetice, de toate tipurile, nu sunt experimentate și 
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învățate foarte bine, vor exista blocaje la nivelele undelor albastră și indigo”. 
Poți explica această afirmație, mai în detaliu?  

R A  Sunt Ra. La acest spațiu/timp nu am vorbit încă despre materialul de 
bază, necesar pentru a înțelege. Adresează întrebarea în viitor, după ce aveți 
baza necesară. 

55.9 I N T E R V I E V A T O R  Încerc să găsesc un mod de a aborda un tip de informație. 
Poate nu mă concentrez într-o direcție productivă.  

Ai afirmat că „întocmai cum noi am fost ajutați de forme asemeni celei de 
piramidă, la fel și noi putem ajuta pe cei de pe Pământ”. Aceste forme au 
fost menționate de multe ori, și ai afirmat, de asemenea, că formele însele 
nu contează prea mult. Intuiesc o relație între aceste forme și energiile pe 
care le-am studiat, cu privire la corpul fizic, și aș dori să adresez câteva 
întrebări cu privire la piramide, în speranța de a găsi mai multă înțelegere.   

Ai afirmat „veți observa că intersecția triunghiurilor, care sunt la primul 
nivel al fiecăreia dintre cele patru fețe, formează un diamant în planul 
orizontal”. Poți spune în ce sens folosești cuvântul intersecție, în acest 
context? 

R A  Sunt Ra. Matematica și aritmetica voastră duc lipsă de configurații 
descriptive, pe care le-am putea folosi. Fără intenția de a fi obscuri, notăm 
că scopul formelor este de a lucra cu porțiuni de timp/spațiu ale 
complexului minte/corp/spirit. Prin urmare, intersecția este aplicabilă 
deopotrivă în spațiu/timp, cât și timp/spațiu, de aceea este exprimată în 
geometria tridimensională ca două intersecții, care, atunci când sunt 
proiectate în spațiu/timp și timp/spațiu, formează un punct. 

55.10 I N T E R V I E V A T O R  Am calculat acest punct ca fiind a șasea parte a înălțimii 
triunghiului care formează fața laterală a piramidei. Este corect? 

R A  Sunt Ra. Calculul tău este, în esență, corect, și suntem mulțumiți de 
perspicacitatea ta. 

55.11 I N T E R V I E V A T O R  Acest lucru îmi indică că, în Marea Piramidă din Giza, 
camera Reginei, ar fi camera folosită pentru inițiere. Este adevărat? 

R A  Sunt Ra. Din nou ai pătruns nivelul învățăturilor superioare. 

Camera Reginei nu ar fi potrivită, sau utilă pentru activități legate de 
vindecare, deoarece aceste activități implică folosirea energiei într-o 
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configurație mai degrabă interactivă vindecat/vindecător, și nu o 
configurație individuală, centrală ființei. 

55.12 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, sunt activitățile desfășurate în camera Regelui 
legate de vindecare? 

R A  Sunt Ra. Este corect. Notăm că aceste denumiri nu provin de la noi, cei 
din Ra. 

55.13 I N T E R V I E V A T O R  Înțeleg acest lucru. Doar că este cea mai comună denumire 
al celor două camere din Marea  Piramidă. Nu știu unde va duce acest grup 
de întrebări, din punct de vedere al ajutorului aprofundării înțelegerii 
energiilor, dar până explorez aceste concepte, nu pot face altceva decât să 
adresez câteva întrebări.  

Există o cameră sub nivelul de bază al piramidei, sub pământ, care pare să 
fie, în mare, aliniată cu camera Regelui. Care este rolul acelei camere? 

R A  Sunt Ra. Considerăm că poate rezulta informație importantă din acest 
grup de întrebări.  

Camera de care întrebi este o cameră de rezonanță. Baza unei asemenea 
structuri trebuie să fie deschisă, pentru a putea forma configurația potrivită 
creări catalizatorului de vindecare. 

55.14 I N T E R V I E V A T O R  Cartea “Forța vie a Marii Piramide” leagă forma de “Ankh” 
cu o rezonanță în piramidă. Este această analiză corectă? 

R A  Sunt Ra Ți-am scanat mintea și am găsit fraza “ Lucrul cu creioane”. 
Acest fapt ar fi aplicabil. Există doar o singură semnificație pentru aceste 
forme, cum este “Crux Ansata”, și aceasta este plasarea în formă codificată 
a relațiilor matematice. 

55.15 I N T E R V I E V A T O R  Este valoarea de 76° și 18’ pentru unghiul de la vârful 
piramidei o valoare critică? 

R A  Sunt Ra. Acest unghi este potrivit pentru activitățile de vindecare dorite. 

55.16 I N T E R V I E V A T O R  De ce are camera regelui acele câteva încăperi mici deasupra 
ei? 

R A  Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă pentru această 
sesiune. 
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Pentru a putea răspunde întrebării tale specifice, trebuie să abordăm această 
întrebare într-un mod mai general. Poziționarea entității, care urmează să 
fie vindecată, este făcută în așa fel încât energiile ei vitale să fie accesibile, 
pentru a fi întrerupte pentru scurt timp, sau pentru a fi intersectate de 
Lumină.  

În continuare, sub influența vindecătorului folosind un cristal, această 
Lumină acționează asupra forțelor aurei (cum pot fi numite diferitele centre 
energetice) celui vindecat, în așa fel încât, dacă acesta dorește, pot apărea 
corecții ale aurei sale. După această procedură, protecția entității este 
reîntregită, având câmpului energetic mai puțin distorsionat. Entitatea este 
vindecată și poate să își continue existența. 

Procesul prin care se face această procedură, se bazează pe aducerea entității, 
care urmează să fie vindecată, la un echilibru. Acest echilibru necesită 
temperatură, presiune barometrică și încărcarea electrică a aerului. Primele 
două cerințe sunt controlate de sistemul de încăperi de deasupra. 

55.17 I N T E R V I E V A T O R  Se bazează această vindecare pe influențarea centrelor 
energetice, în așa fel încât ele sunt deblocate, pentru a îmbunătăți cele șapte 
corpuri generate, prin urmare, aducând entitatea care este vindecată la un 
echilibru potrivit? 

R A  Sunt Ra. Instrumentul obosește. Răspundem pe scurt, afirmând că, se 
intenționează întreruperea temporară a configurației distorsionate a 
centrelor energetice, astfel oferindu-se oportunitatea celui vindecat de a 
prelua controlul și a apuca pe calea balansată. Entitatea va avea diminuată 
predispoziția spre boală a minții, corpului și spiritului. 

Efectul catalizator al atmosferei încărcate electric, și cristalul mânuit de 
vindecător, trebuie considerate parte integrală a acestui proces, deoarece 
aducerea entității înapoi la starea de conștientizare nu ar putea fi realizată 
fără prezența vindecătorului și a voinței lui, după ce posibilitatea de 
reorganizare energetică este oferită.  

Aveți întrebări scurte, înainte de a părăsi instrumentul? 

55.18 I N T E R V I E V A T O R  Doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul 
instrumentului, sau pentru a îmbunătăți comunicarea? 

R A  Sunt Ra. Totul este bine. Sunteți prevăzători. Întrerupem acum 
contactul.  
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Sunt Ra. Vă las, pentru acum, prieteni în iubirea și lumina Unicului 
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului 
Infinitului Creator. Adonai. 



 

SESIUNEA 56 
IUNIE 8,  1981  

56.0 R A  Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. 
Începem comunicarea. 

56.1 I N T E R V I E V A T O R  Ai putea da, pentru început, o indicație despre condiția 
instrumentului? 

R A  Sunt Ra. Acest instrument are o severă predispoziție spre slăbiciune 
mentală și fizică în acest moment, și este sub atac psihic, datorită 
oportunității acestei comunicări. 

56.2 I N T E R V I E V A T O R  Ar fi indicat să întrerupem contractul pentru moment? 

R A  Sunt Ra. Este în întregime la discreția voastră. Instrumentul a transferat 
deja energia care acum este disponibilă. Oricum, cantitatea de energie 
transferată nu este mare, datorată efectului menționat anterior.  

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

56.3 I N T E R V I E V A T O R  În acest caz, voi întreba cum lucrează forma de piramidă? 

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

În realitate, forma piramidală nu lucrează. Nu lucrează. Este doar un 
aranjament pentru centralizarea și difracția energiei, spiralei de lumină 
ascendentă, care pătrunde în complexele minte/corp/spirit.    

Natura spiralei de lumină ascendentă, afectează câmpul magnetic al 
entității. Anumite forme produc un efect de rezonanță, sau o intensificare 
a spiralei „Prana”, cum a mai fost denumită această manifestare 
fundamentală și permanentă a Unicului Infinitului Creatorului. 

Dacă se intenționează creșterea voinței entității, astfel încât Lumina ei 
interioară să folosească energia spiralei de lumină ascendentă, intensificată 
de forma piramidală, entitatea va trebui plasată în interiorul formei 
piramidală la poziția numită Camera Reginei. Aceasta este poziția de 
inițiere și de înviere.  
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Locul poziționat lateral de la axa centrală a spiralei de lumină ascendentă, 
este util celor care trebuie vindecați, pentru că, în această poziție, centrele 
magnetice vibratorii ale entității sunt întrerupte din fluxul lor normal. Prin 
urmare, se creează un vârtej posibilitate/probabilitate, fiind astfel oferit un 
nou început, entitatea putând alege o configurație a centrelor energetice 
mai puțin dezechilibrată, blocată sau slăbită. 

Trebuie să accentuăm, din nou, importanța vindecătorului și a cristalului, 
deoarece această capacitate de întrerupere a Luminii trebuie controlată cu 
inteligență intuitivă. Inteligența vindecătorului este aceea care recunoaște 
modele energetice, blocajele, slăbiciunile și alte dezechilibre de asemenea 
natură. Vindecătorul, cu ajutorul cristalului, este capabil să identifice, prin 
sinele nedeformat, o variantă mai puțin deformată a celuilalt sine, care 
trebuie vindecat.  

Alte forme, cum sunt cele arcuite, în cruce, boltite sau conice, produc 
același tip de intensificare a spiralei de lumină ascendentă. Peșterile voastre, 
fiind rotunjite, sunt centre de putere, datorită formei lor.  

Trebuie remarcat că aceste forme sunt periculoase. Ne bucurăm că avem 
oportunitatea de a vorbi în detaliu despre forme, cum este cea piramidală, 
deoarece dorim, ca parte din onoarea/datoria noastră, să atenționăm despre 
utilizările greșite ale acestor forme. Cu amplasament greșit, intenții 
nesincere, sau lipsa ființei cristal (vindecătorul), care să funcționeze asemeni 
unui canal pentru vindecare, în anumite cazuri, în loc să se reducă 
deformările entității, ele sunt accentuate.  

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

56.4 I N T E R V I E V A T O R  Există un unghi de vârf al piramidei, care este de maximă 
eficiență? 

R A  Sunt Ra. Din nou, pentru a conserva energia acestui instrument, 
presupun că intenționezi să identifici cel mai util unghi de vârf al piramidei, 
pentru activitățile de vindecare. Dacă forma este destul de mare pentru a 
conține un complex minte/corp/spirit, plasat în poziție corectă, atunci 
unghiul de aproximativ 76°18’ este cel mai util. Dacă poziția variază, 
unghiul s-ar putea de asemenea să varieze. Mai mult, dacă vindecătorul are 
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abilitatea de a distinge deformări energetice cu destulă acuratețe, atunci 
poziția, în orice formă piramidală, poate fi schimbată, până când încep să 
apară rezultate.  

Totuși, din experiența noastră, unghiul menționat mai sus este foarte util. 
Alte complexe de memorie socială, sau subgrupuri, au găsit unghiuri de vârf 
diferite, pentru utilizări diferite, neavând de-a face cu vindecarea, ci cu 
învățarea. Când cineva lucrează cu forma de con, sau siloz energia pentru 
vindecare are model circular, unic fiecărei forme ca funcție de înălțime, 
lățime și unghiul de vârf al formei conului. În aceste cazuri, nu există 
unghiurile de la colțuri. Prin urmare, spirala de energie lucrează în mișcare 
circulară. 

56.5 I N T E R V I E V A T O R  Voi face o afirmație, pe care aș dori să o corectezi. În 
piramida din Giza, spirala de energie se separă la trecerea prin, ceea ce 
numim, „Camera Regelui”, și se recombină, în ceea ce numim, „Camera 
Reginei”. Bănuiesc că energia separată în Camera Regelui este vizibilă în 
spectrul de culori, de la roșu la violet, iar centrele energetice ale entității, 
care urmează să fie vindecată, trebuie să fie aliniate cu această separare, în 
așa fel încât spectrul să se suprapună cu centrele energetice ale entității. 
Puteți corecta această afirmație? 

R A  Sunt Ra. Putem corecta această afirmație. 

56.6 I N T E R V I E V A T O R  Te rog corectează afirmația. 

R A  Sunt Ra. Spirala de energie ascendentă, începe să se separe în momentul 
în care trece prin Camera Regelui. Cu toate acestea, deși spiralele continuă 
să se intersecteze, închizându-se și deschizându-se ca o dublă spirală, prin 
unghiul de vârf, difuzia, sau puterea spiralei de energie, de la roșu la violet, 
scade ca putere, dar crește ca difuzie, până când, la vârful piramidei, 
rezoluția culorilor folositoare scopului vindecării este foarte slabă.  

Prin urmare, poziția Camerei Regelui este aleasă ca prima spirală, după 
începutul central al spiralei, în Camerei Reginei. Imaginează-ți unghiul de 
difuzie, ca fiind opus unghiului piramidei, dar mai mic decât acesta, fiind 
undeva între 33° și 54°, depinzând de diverse ritmuri ale planetei. 

56.7 I N T E R V I E V A T O R  Atunci, presupun că, dacă începem unghiul de la baza 
Camerei Reginei, și construim un unghi între 33° și 54°, pornind din acel 
loc, în așa fel încât jumătate din unghi să fie în jumătatea de piramidă unde 
se găsește camera Regelui, acesta va indica difuzia spectrului, pornind de la 
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baza Camerei Reginei; să zicem că, dacă folosim un unghi de 40°, vom avea 
o difuzie de 20°, la stânga axei centrale, trecând prin Camera Regelui. Este 
corect?  

R A  Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă pentru această 
sesiune. Este corect că jumătate din unghiul, menționat mai înainte, trece 
prin poziția unde este amplasată Camera Regelui. Este incorect însă când 
presupui că vârful unghiului de difuzie este plasat la baza Camerei Reginei. 
Unghiul începe undeva între poziția Camerei Reginei, și poziția Camerei 
de Rezonanță, astfel încât va ajuta activitățile de vindecare.  

Această poziție de început a unghiului de difuzie este dependentă de 
diferitele fluxuri magnetice ale planetei. Poziția Camerei Regelui este aleasă 
în așa fel, încât intersectează cea mai puternică spirală a fluxului energetic, 
indiferent de începutul unghiul de difuzie. Cu toate acestea, când trece prin 
poziția Camerei Reginei, această spirală de energie ascendentă este 
întotdeauna centrată, și la putere maximă.   

Aveți o întrebare scurtă la final? 

56.8 I N T E R V I E V A T O R  Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul 
instrumentului și pentru calitatea contactului? 

R A  Sunt Ra. Totul este bine prieteni. Ar fi bine, totuși, să fiți prevăzători în 
ce privește limitările acestui instrument. Simțim că aliniamentul este 
excelent la acest moment.  

Sunt Ra. Vă lăsăm, pentru acum, în iubirea și lumina Unicului Infinitului 
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului 
Creator. Adonai. 
 

 

 

[Sesiunile Contactului Ra #57-106 sunt conținute în Volumul 2] 
 



 

FOTOGRAFII 
Dacă nu este menționat altfel, toate fotografiile din galeria următoare au 
fost făcute la data de 9 iunie 1982, înainte sau după sesiunea cu Ra. Unele 
din fotografiile făcute în acea zi au fost publicate în Cartea I a primei ediții, 
intitulate „Legea lui Unu”. Unele din fotografiile din această galerie nu au 
fost incluse în ediția originară a Legii lui Unu. 

În paragraful următor Ra oferă instrucțiuni lui Don despre cea mai 
potrivită cale pentru a face un set de fotografii pe durata unei sesiuni a 
contactului Ra (paragraful este parte a sesiunii 88 care se găsește în 
volumului al doilea al „Contactului Ra: Învățăturile legii lui Unu”): 

88.10 I N T E R V I E V A T O R  Editorul nostru cere fotografii pentru cartea Legea lui 
Unu, care este publicată la acest moment. Puteți comenta, dacă acest 
lucru este recomandat? Care sunt beneficiile, sau prejudiciile, 
implicațiile magice rezultate din folosirea imaginii acestei camere, 
imaginii instrumentului și imaginilor accesoriilor? 

R A  Sunt Ra. Acest lucru este în totalitate decizia voastră. Există, însă, 
considerații magice. 

În primul rând, dacă o fotografie este făcută, ea trebuie să fie reală, 
adică este bine să fotografiați o sesiune reală, nu o simulare, iar 
obiectele din fotografie trebuie să fie cele folosite cu adevărat pentru 
sesiune. Nu permiteți motive de interpretare greșită, dacă ele pot fi 
evitate, la fel cum nici noi nu permitem, interpretări greșite în 
cuvintele noastre. 

În al doilea rând, nu este recomandat să fie fotografiate, instrumentul 
sau camera unde se desfășoară sesiunea, în timp ce instrumentul este 
în transă. Acesta este un contact în bandă îngustă și din această cauză 
dorim să păstrăm energiile electrică și electromagnetică constante, 
atunci când ele sunt necesare, iar când aceste energii nu sunt necesare 
dorim să le eliminăm complet. 

88.11 I N T E R V I E V A T O R  Din ce...Îmi cer scuze. Continuați. Dacă doriți să 
continuați, continuați. Dacă nu, voi adresa întrebarea. 

R A  Sunt Ra. Dorim doar să completăm că, pe perioada ședinței de 
fotografie, odată ce instrumentul este conștient de faptul că se fac 
fotografii, să i se ceară continuu să răspundă la întrebări, pentru a fi 
siguri că transa nu este iminentă. 
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88.12 I N T E R V I E V A T O R  Din ce mi-ați spus, am făcut următorul plan: după 
încheierea sesiunii și trezirea instrumentului, înainte ca acesta să 
înceapă să se miște, îi vom cere să vorbească continuu cu noi, în timpul 
în care facem fotografiile. Pe lângă aceste fotografii, voi face alte 
fotografii, pe care editorul ni le-a cerut. Este acest plan optim? 

R A  Sunt Ra. Vă rugăm ca fotografiile să arate adevărul, ca ele să aibă 
marcată data și ora, și să fie foarte clare, ca să nu permită apariția 
îndoielii, să nu conțină nimic altceva decât exprimare sinceră oferită 
celor care caută adevărul. Noi suntem umilii mesageri ai Legii lui Unu, 
doritori să micșorăm denaturarea adevărului. Vă rugăm pe voi, care 
sunteți prietenii noștri, să lucrați cu multă grijă, precum am discutat 
în paragrafele anterioare, și nu la repezeală. Considerați toate detaliile 
importante. Priviți acest lucru ca pe o oportunitate, așa cum trebuie, 
de altfel, să procedați ca inițiați. Fiți voi înșivă, și oferiți ceea ce este în 
voi, fără pretenții de nici un fel. 
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Înainte de începerea sesiunii, Don aliniază accesoriile: Biblia deschisă la 
Evanghelia după Ion, Capitolul 1, potirului, cădelnița, lumânarea albă. 
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Accesoriile, care energizau și hrăneau energetic instrumentul,  
erau plasate la capul Carlei în timpul fiecărei sesiuni. 

 
Calmă și neînfricată, Carla așteaptă necunoscutul. 

  



434 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

Carla, fiind pregătită de Jim înainte de începerea sesiunii. 

 

 
Jim piaptănă părul Carlei, înainte de începerea sesiunii cu Ra (60.0 und 

75.33). 
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Carla privind spre aparatul de fotografiat, înainte de începerea sesiunii cu Ra. 

 

  
Carla, cu trei microfoane atașate, pentru înregistrarea sesiunii cu Ra.  

Energia Carlei afecta aparatura electronică, necesitând aparate redundante. 
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Don observând-o pe Carla. Ea cântă pentru a fi sigură că nu va intra în transă 
în perioada când erau făcute fotografiile. 

 

 
Jim vizualizând lumina trecând prin corpul Carlei. El susținea această 

vizualizare pe întreaga durată a sesiunii. Întrerupea meditația doar pentru a 
întoarce casetele celor trei casetofoane. 
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Don verifică întrebările, pregătite pentru sesiune, în timp ce Carla este întinsă 
pe pat cu microfoanele atașate și ochii acoperiți, înainte de începerea sesiunii. 

 

 
Don masează umerii înțepeniți ai Carlei, după încheierea sesiunii. 
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Neînfricata  Carla L Rueckert  

Deși operau ca grup, Carla singură înfrunta riscul intrării în transă, pentru a servi ca 
instrument. Ea era cea mai expusă atacurilor psihice. 
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Carla, vizibil obosită după sesiune, odihnindu-se în grădina din spatele casei. 

 
Don, în biroul L/L Research. Pisica Joey Wackerbath stă alături  
pe birou. Pisica Chocolate Bar se odihnește în planul apropiat.  

Pisicile Gandalf și Fairchild nu apar în fotografie. 
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Jim lucrează în birou, cu Chocolate Bar lângă el și Joey Wackerbath  
odihnindu-se pe în planul depărtat. 

  
Camera de pe colț, a casei din imagine, a fost folosită ca loc de desfășurare 

al contactului cu Ra.. 
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Carla se apropie de greutatea de 38 de kilograme, avută  pe durata contactului.  
Ea oferă un buchet de flori lui Jim, în mica livadă din spatele casei. 

 
Carla, în fața casei în care a avut loc ultima sesiune, Nr. 106, cu Ra. 

 Jim, pe fundal, pe terasa casei. 
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Don, vorbind la telefon în biroul L/L Research,  
unde a avut loc sesiunea Nr. 105. 
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Carla, determinată și calmă. 
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Jim, în camera de zi a casei unde se  
desfășura contactul cu Ra. 
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Pozând în fața casei, în una din singurele două poze  
în care cei trei au apărut împreună. 

 



 

 

GLOSAR 
Activare dublă (corpuri) – Entități născute pe planete a căror densitate este 
mai înaltă decât densitatea entităților care o populează, vor avea activate 
două corpuri. Planeta Pământ este de a patra densitate, în acest moment, 
în timp ce populația umană este de a treia densitate. În faza finală a 
densității a treia umane, pe planeta Pământ, se vor naște entități având 
activate corpuri de a treia densitate, specific populației planetei, și de a patra 
densitate, specific planetei. 

Alegerea – Funcția fundamentală a celei de a treia densități, este aceea de a 
alege între serviciul altora, sau calea pozitivă, și serviciul sinelui, sau calea 
negativă. 

Alt-sine – Orice entitate, alta decât sinele 

Atac Psihic – energizarea unor condiții preexistente (fizice sau mentale), 
într-o entitate, care au scopul de a opri, sau încetini acea entitate, din 
finalizarea unor anumite acțiuni, în serviciul altor-sine   

Carantină – Sistem de protecție a Liberului Arbitru al entităților planetei 
Pământ, instalat de Confederație. Acest sistem reglementează interacțiunile 
între entitățile pământene și alte entități, atât de polarizare pozitivă, cât și 
negativă. Oricare polaritate are accesul permis pe planetă, dacă există o 
cerere din partea entităților pământene.  

Catalizator – fenomenul produs pe durata încarnării, prin care entitatea 
este ajutată să învețe, evolueze și polarizeze. Catalizatorul este fără 
polaritate, și este de două tipuri: catalizatorul programat de Logos la 
începutul evoluției entității, și catalizatorul programat de entitate/Sinele 
Superior între încarnări, după un anumit nivel în evoluția entității. 

Centru Energetic – Există șapte centre de focalizare energetică în entitățile 
creației. Fiecare centru energetic este asociat cu o culoare fundamentală sau 
vibrație energetică fundamentală, și este disponibil în fiecare entitate care 
există în creație. Nu toate centrele energetice ale entităților sunt activate în 
toate fazele evoluției. 

Unda Roșie – Centrul energetic primar care are de-a face cu 
supraviețuirea entității. Acest centru energetic este activ în toate 
densitățile. 
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Unda Portocalie – Centrul energetic care are de-a face cu identitatea 
entității. Apare distincția între sine și alt-sine. Se activează la începutul 
celei de a doua densități.  

Unda Galbenă – Centrul energetic primar care are de-a face cu 
aspectul social al sinelui entității. Se activează începând cu mijlocul 
celei de a doua densități. 

Unda Verde – Centrul energetic având de-a face cu iubire universală 
necondiționată. Se activează în mod normal în a treia densitate, dar, în 
mod excepțional, poate fi activat în a doua densitate. 

Unda Albastră – Centrul energetic primar, având de-a face cu 
acceptarea sinelui de alt-sine. Se activează în a treia densitate. 

Unda Indigo – Centru energetic portal spre Energia Inteligentă, 
activat în cel inițiat. Conștiința sinelui ca fiind Creator. Poate fi activat 
în a treia densitate, dar în mod normal se activează începând cu a patra 
densitate. 

Unda Violet – Centrul energetic totalitate, indicând nivelul de 
echilibrare și polarizare al entității. Centrul prin care se contactează 
Inteligența Infinită. Este activat în toate densitățile.  

Cicluri –Ciclul Principal este ciclul de 75.000 de ani, cât durează a treia 
densitate pe planeta Pământ. Ciclul Principal este format din trei Cicluri 
Majore, de 25.000 de ani fiecare. Pe durata Ciclului Principal o entitate 
trebuie să evolueze la un nivel la care să poată fi recoltată în a patra 
densitate. Dacă acest lucru nu se întâmplă ea va repeta Ciclul Principal pe 
o altă planetă de a treia densitate. 

Complex de memorie socială – O colecție de entități care au atins un punct 
în dezvoltarea conștiinței, în care experiențele individuale sunt folosite ca 
material evolutiv la nivel de grup. Comunicarea între entități, în 
complexele de memorie socială, este telepatică, astfel încât toată memoria 
individuală este vizibilă fiecărui membru al grupului. 

Complexul Minte/Corp/Spirit – Este o descriere a prototipului de 
entitate, aparținând Creației. Ea descrie o entitate având Liber Arbitru. 

Confederația (planetelor, în serviciul Infinitului Creator) – grup de 
aproximativ 53 de civilizații aliate în serviciul altora, având sediul central 
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în inelele planetei Saturn. Această Confederație servește 500 de conștiințe 
planetare, incluzând cea de pe Pământ.  

Corpuri (șapte) – Una din precondițiile necesare existenței în spațiu/timp, 
este forma de corp, care face posibilă experiența. Sunt șapte tipuri de corp 
corespunzând fiecărei densități: 

Unda Roșie – Corpul chimic, sau materialul fără formă, alcătuind 
corpul fizic. 

Unda Portocalie – Corpul fizic, fără minte/spirit.  

Unda Galbenă – Corpul fizic folosit în a treia densitate. Corpul folosit 
în încarnarea curentă. 

Unda Verde – Corpul astral, este mai ușor, mai dens în energie vitală 
decât corpul galben.  

Unda Albastră – Corpul devachanic, sau corpul de lumină. 

Unda Indigo – Corpul făcător de formă, corpul de Energie Inteligentă 
activat, atât în spațiu/timp, cât și în timp/spațiu. 

Unda Violet – Corpul totalitate, este corpul activat pe perioada 
recoltării, pentru evaluarea nuanței de violet. 

Densitate – Una din cele șapte trepte de evoluție, ale fiecărei octave, este 
numită densitate. Există o densitate asociată cu fiecare culoare 
fundamentală, sau vibrație energetică fundamentală.  

Unda Roșie – Prima densitate poate fi în stare atemporală, sau 
temporală. În această densitate se pregătesc ingredientele necesare 
vieții. Se numește și densitatea minerală. 

Unda Portocalie – A doua densitate, este cea în care apare viața, fără 
conștiința de sine.  

Unda Galbenă – A treia densitate, este cea în care viața evoluează la 
nivelul conștiinței de sine. În această densitate se face alegerea 
polarității, pozitivă/negativă 

Unda Verde – A patra densitate, este densitatea iubirii. În această 
densitate este studiată și învățată iubirea, după cerințele polarității alese 
în a treia densitate. 
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Unda Albastră – A cincea densitate, este densitatea luminii sau 
înțelepciunii, în care este studiată și învățată înțelepciunea. 

Unda Indigo – A șasea densitate, este a iubirii și înțelepciunii, în care 
se învață echilibrarea acestor două atribute importante ale conștiinței. 

Unda Violet – A șaptea densitate, este densitatea în care se dezvoltă 
conștiința Creatorului 

Disciplinele personalității – Metodele folosite de entitatea trezită pentru a 
continua evoluția. Cunoaște-te pe tine însuti, acceptă-te pe tine însuti, 
echilibrează-te pe tine însuti, fi Creator.  

Energie Vitală – este echivalentul dragostei de viață, necesară unei entități 
pentru a putea continua încarnarea. Energia vitală poate ajuta corpul fizic 
să vindece boli, sau lipsa energiei fizice. 

Entropie spirituală – pierdere de polaritate, în general negativă, 
caracteristică complexelor de memorie socială de orientare negativă, cauzată 
de lipsa de coeziune spirituală. 

Formă-Gând – Gânduri create de entități de densitate superioară, care se 
pot manifesta în forme fizice sau metafizice, și pot acționa, independent, 
de cel care le creează, asupra anumitor părți ale creației. Ele pot avea efect 
pozitiv sau negativ, în acțiunea lor depinzând de intenția creatorului lor. 

Gândul Originar Unic – stă la baza Creației din octava curentă, conținând 
toate experiențele Creatorului din octavele precedente. 

Grupul Orion – Imperiul creat de planete orientate negativ. O structură 
ierarhică, asemănătoare celei militare, condusă de cei mai puternici. 
Structură galactică marcată de lupte pentru putere și lipsă de coeziune. 

Inițiat - Individul care își dedică ființa căutării Creatorului folosind 
disciplinele personalității, în lucrări de credință și spirit. Inițiatul poate 
intra în contact cu Inteligența Infinită, și poate aduce Energie Inteligentă 
prin portalul de undă indigo pentru a vindeca, învăța sau lucra pentru 
Creator.  

Inițiere – Procesul prin care o anumită entitate, folosind disciplina minții, 
reușește echilibrarea energetică, la un nivel suficient pentru a deschide 
centrul energetic de undă indigo. 
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Iubire/Lumină (Lumină/Iubire) – Iubirea este al doilea principiu 
fundamental al creației, lumina este al treilea principiu fundamental al 
creației. Iubire/Lumina este energia din care rezultă creația, 
Lumina/Iubirea este creația însăși. 

Învățat/Predat (Predat/Învățat) – A învăța este același lucru cu a preda. 
Un profesor trebuie să învețe despre student, pentru a putea preda lecțiile 
necesare studentului. Predat/Învățat este punctul de vedere a profesorului. 
Învățat/Predat este punctul de vedere a studentului. 

Karma – Inerția acțiunilor unei entități se numește Karma. Inerția este 
legată de masa metafizică a acțiunilor entității. Iertarea este principiul prin 
care Karma poate fi oprită. Acțiunile unei entități făcute fără milă față de 
alte entități creează Karma. 

Legea Confuziei – spune că Liberul Arbitru a unei entități este suprem. 
Dacă o entitate încalcă Liberul Arbitru al unei alte entități, pierde 
polaritate, indiferent de direcția de polarizare, pozitivă sau negativă. 

Legea lui Unu – Legea fundamentală a creației, care, într-o traducere mai 
adecvată, ar însemna „Legea Unității”. Legea spune că tot ce există, este 
parte din Unitate. Că nu există bine sau rău, nu există lipsă de armonie, ci 
există doar identitate. 

Legea Responsabilității – spune că odată cu evoluția și creșterea nivelului 
de cunoștințe, entitatea trebuie să aplice o porțiune tot mai mare din această 
știință în existența, sau experiența zilnică. 

Liber Arbitru – Primul principiu fundamental al creației este al Liberului 
Arbitru. Infinitatea, sub acțiunea Liberului Arbitru, devine conștiență de 
sine, devenind Inteligență Infinită.  

Logos – Al doilea principiu fundamental al creației este Logosul, sau 
Iubirea. Logosul, aplicat Inteligenței Infinite, creează Energia Inteligentă. 
Din Logosul originar se separă un număr infinit de sub-Logosuri unice, 
care la rândul lor se separă într-un număr infinit de sub-sub-Logosuri 
unice. Orice entitate, posedând Lumină Interioară, este Logos.  

Lumina interioară – Este Lumina Vie și Nemuritoare a Infinitului Creator, 
pe care fiecare entitatea o primește ca drept divin din partea Logosului, în 
momentul creației. Această Lumină este centrul ființei fiecărei entități, pe 
durata evoluției prin densități, și determină personalitatea divină a entității. 
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Lumina interioară  a unei entități este unică, și niciodată repetabilă, fiind 
factorul de decizie a felului în care acea entitate folosește lumina exterioară, 
pătrunzându-i ființa pe durata evoluției prin densități.  

Magie – Abilitatea de a produce schimbări în conștiință prin voință, sau 
abilitatea de a controla inconștientul, în mod conștient. 

Maldek – Planetă care a existat în zona centurii de asteroizi, și care a fost 
distrusă de civilizația care a locuit-o. Entitățile de pe acea planetă au fost 
transferate pe Pământ, pentru a continua evoluția. 

Marte – Planetă pe care și-au început evoluția entitățile care au populat-o 
până în a treia densitate, când planeta a pierdut condițiile prielnice vieții 
datorită războiului la nivel planetar. Ele au fost mutate pe planeta Pământ, 
pentru a își continua existența de a treia densitate. 

Meditația – una din metodele cele mai importante de disciplinare a minții 
a celor are caută dezvoltarea spirituală. Există următoarele tipuri de 
meditație: 

1. Meditația pasivă – constă în golirea minții de gânduri. 

2. Contemplația – focalizarea minții pe un obiect fizic simbolic, 
pentru inspirație. 

3. Rugăciunea – focalizarea voinței pe un anumit obiectiv, sau o 
intenție.   

4. Vizualizarea – focalizarea minții pe o imagine mentală și 
menținerea ei în focus, pentru o durată de ordinul minutelor.  

Mintea arhetipică – Arhitectura evoluției minții, corpului și spiritului. 
Resursă a minții profunde, folositoare celui inițiat creată de Logos. 

Octava – este seria de densități asociată cu o creație completă. Se numește 
octavă, deoarece prima densitate a unei octave este și a opta densitate a 
octavei precedente, conținând de asemenea și partea atemporală de mister, 
în care Creatorul migrează de la o octavă, la octava următoare. Cu alte 
cuvinte, octavele consecutive au o densitate suprapusă.  

Onoare/Responsabilitate, Onoare/Datorie și viceversa  – Fiecare onoare 
este o datorie, și fiecare datorie este o onoare. Pentru orientarea pozitivă, 
forma Datorie/Onoare este folosită în context legat de alt-sinele, primind 
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serviciul, iar forma Onoare/Datorie este folosită în context legat de sinele 
oferind serviciul. 

Personalitatea Magică – Când Sinele Superior este invocat corect în 
spațiu/timp de către inițiat, este numit Personalitate Magică. Este o punte 
între spațiu/timp și timp/spațiu, folosită de inițiat.  

Planele Interioare – reprezintă partea metafizică, sau timp/spațiu, a 
experiențelor de a treia densitate. Ele sunt folosite de entitate între 
încarnări, sau în timpul viselor. Sunt populate permanent de ființe care nu 
iau niciodată formă fizică, cum sunt ființele de natură angelică. 

Polaritate (în conștiință) – direcția pe care evoluează conștiința entității: 
direcția pozitivă, care înseamnă serviciul altor-sine, sau unitatea, direcția 
negativă, care înseamnă  serviciul sinelui, sau separarea. Fiecare entitate 
trebuie să aleagă una din cele două căi, pentru a trece în densitatea 
următoare. 

Posibilitate/Probabilitate – termen descriind statistic probabilitatea ca un 
anumit eveniment să fie posibil în viitor, bazat pe condițiile existente la 
momentul estimării. Vizionarii care prevăd viitorul, nu prezintă certitudini, 
ci prezintă doar posibilități. Viitorul poate fi doar o posibilitate, și niciodată 
o certitudine.  

Programare – După un nivel în evoluție, o entitate învață să programeze 
catalizatorul, care îi oferă posibilitatea de a progresa cel mai rapid. După 
acel moment, catalizatorul programat de Logos nu mai ajută evoluția 
entității. 

Ra – Complex de memorie socială, originar de pe planeta Venus, apărut în 
sistemul Solar cu mult timp înaintea pământenilor. Ei au fost implicați, 
împreună cu alte complexe de memorie socială, în încercarea de a transmite 
pământenilor Legea lui Unu. Ra au fost învățătorii civilizației Egiptene. 

Rătăcitori (Frații și Surorile tristeții) – Entități de densitate superioară 
celei de a treia, care decid să se reincarneze în a treia densitate, pentru a 
ajuta planeta și procesul de recoltare.  

Recoltare (Absolvire) – Procesul prin care o entitate, care a atins nivelul de 
dezvoltare necesar trecerii în densitatea următoare, este recoltată și începe 
evoluția în densitatea următoare. Atingerea nivelului de recoltare nu 
produce întreruperea încarnării curente. 
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Sinele nemanifestat – partea sinelui, care nu necesită alt-sine pentru a se 
manifesta. Meditația, contemplația, vizualizarea și rugăciunea sunt 
activități specifice sinelui nemanifestat.  

Sinele Superior – O reprezentare a unei entități, existând în mijlocul celei 
de a șasea densități (în viitorul entității), fără polaritate, și în afara timpului. 
Sinele Superior poate contacta sinele în timp/spațiu, dar nu în spațiu/timp. 

Spațiu/timp și timp/spațiu – sunt partea fizică și metafizică a creației. 
Spațiu/timpul este partea fizică, în care timpul curge și spațiul este 
constant. Timp/spațiul este partea metafizică, în care timpul este staționar.  

Spirală de lumină ascendentă – este lumina Unicului Creator din care se 
formează întreaga Creație. Ascensiunea acestei lumini are o 
conotație/direcție spirituală mereu spre Creator.  

Tarot – Sistem de 22 imagini, dezvoltat de complexul de memorie socială 
Ra, pentru studiul minții arhetipice, pe perioada celei de a treia densități 
pe planta Venus, care a fost transmis apoi telepatic preoților Egipteni.  

Transfer de energie sexuală – transferul energetic apărut între polaritățile 
femelă/mascul, pe perioada actului sexual.  

Vechime de vibrație – reprezintă o măsură a nivelului de polarizare, necesar 
recoltării în densitatea următoare. Entitățile cu nivel de polarizare mai 
ridicat, au priorități mai ridicate pentru reîncarnare. 

Voal – sistem instalat de Logos între mintea conștientă și cea inconștientă 
a entităților de a treia densitate, în scopul de a intensifica acțiunea 
catalizatorului, și grăbi polarizarea entităților.  

 



 

 

NOTE DESPRE INDEX 
Indexul următor este conceput pentru a permite un studiu aprofundat al 
Contactului Ra și din acest motiv diferă în următoarele privințe de formatul 
standard al unui index de carte: 

• Numărul de referință din index indică o anumită întrebare dintr-o 
anumită sesiune și nu un număr de pagină.  

• Componentele indexate sunt aranjate în ordine alfabetică dar 
variantele acestor componente sunt listate în ordinea lor 
conceptuală. (De exemplu centrele energetice sunt listate în ordinea 
în care sunt distribuite în interiorul corului, de la picioare spre cap, 
și nu în ordinea alfabetică a culorii lor fundamentale)   

• Referințele indexate nu sunt limitate doar la întrebarea și răspunsul 
unde termenul este menționat. Ele includ de asemenea întrebarea și 
răspunsul unde un concept, deși nemenționat, este explicat sau 
aprofundat.  

• Acest index este specific Volumului 1 al Contactului Ra și de aceea 
conține doar referințe din acest volum. Volumul 2 conține un index 
propriu similar. Nu există în limba română un index complet care 
să conțină referințele celor 106 sesiuni ale materialului, dar el poate 
fi găsit ca produs independent sau inclus în cartea Resursă, 
amândouă disponibile doar în limba engleză.  

Integritatea acestui index reflectă capacitatea și talentul persoanelor care au 
contribuit la crearea și îmbunătățirea lui. Indexul conține un număr de 590 
de termini sau expresii (unii termeni sau unele expresii includ până la trei 
nivele de detaliere), 81 expresii sinonime, 114 “vezi și” și 60 “vezi” cu  un 
număr de mai bine de 9000 de referințe în textul Volumului 1. Cu toată 
informația vastă acest index trebuie considerat o muncă încă nefinalizată și 
va fi îmbunătățit în edițiile viitoare.  

Am observat (lucru confirmat de voluntarii care au participat la acest 
proiect), că citirea tuturor întrebărilor și a răspunsurilor, în care un anumit 
termen este menționat, este una din metodele cele mai eficiente de a 
aprofunda înțelegerea Contactului Ra. Sperăm ca acest index să fie o 
metodă utilă de studiu a multitudinii conceptelor dezbătute în acest 
material.  
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43.8, 46.13, 46.16, 49.6, 50.8-9, 52.2, 52.7, 52.11, 
54.21, 54.25, 55.7 

Canal în bandă îngustă Vezi „Channeling, Transă“ 
Cancer 40.9, 40.12-13, 46.7-8, 46.10-11, 46.14-16 
Capetele de piatră de pe Insula Paștelui 20.30-35, 20.37 
Carantină (a Pământului) 6.25, 7.8, 7.12, 8.15, 9.9, 12.3, 12.5-7, 16.1-7, 16.13, 

17.27-28, 21.8, 23.16, 24.8, 26.34 
Căsnicie 19.22, 31.16, 32.9 
Cassiopeia 11.12 
Catalizator 4.20, 5.1, 17.2, 17.18, 19.3, 19.12-13, 22.5-6, 28.1-2, 

28.5, 28.13, 29.30, 33.6-9, 33.12, 33.14-17, 34.6-7, 
34.9, 34.12-15, 36.2, 36.17, 40.12, 40.15, 41.22, 42.2, 
42.9-10, 43.9, 43.18, 46.7, 46.9, 46.14-16, 47.6, 48.6-8, 
49.4-6, 50.2-5, 52.9, 54.14-24, 54.24, 54.28 

Căutare Vezi Cel care caută  
1.0, 1.7, 2.2, 2.4, 2.6, 3.4, 3.9-10, 4.14, 7.15, 7.17, 8.1, 
10.12-14, 11.17, 11.20, 11.28, 12.14, 14.14, 14.19, 
14.26-27, 15.7, 15.12-14, 16.11, 16.22, 16.32, 17.2, 
17.20, 17.30, 18.5, 20.27, 22.17, 23.1, 23.8, 23.10, 26.8, 
26.38, 27.13, 29.16, 29.18, 29.27, 29.29-30, 30.7, 31.3, 
31.9, 32.9, 36.14, 37.4, 41.6, 41.14, 43.31, 48.6, 49.6, 
50.11, 51.1, 53.8, 54.3, 56.3 

Cayce, Edgar 14.31-32, 27.1 
Cel care caută, Căutător Vezi Căutare 
 7.17, 15.13, 17.30, 50.2, 56.3 
Cele Două căi Vezi Polarizare (în conștiință) 
 16.31, 19.16-19, 20.9-11, 39.12, 46.10, 46.16, 54.25 
Cele zece porunci 16.15, 16.18, 16.20 
Celibat 22.23 
Centru de energie primară Vezi Centru energetic, Primar 
Centru Energetic 15.7, 15.9, 15.12, 17.39, 21.9, 32.12-14, 35.1, 38.5, 

39.10, 39.12, 40.4, 41.8-9, 41.14, 41.16, 41.18-19, 42.9-
11, 42.20, 43.5, 43.8, 44.14, 47.4, 47.8, 48.7, 48.10, 
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49.5-6, 50.2, 50.12, 51.5, 51.7-8, 54.8-9, 54.14-17, 
54.25-32, 55.16, 56.3 

Primar 39.10, 40.4, 41.19, 41.25, 47.3, 48.7, 49.5  
de undă roșie 15.12, 26.38, 31.4-5, 34.15-16, 39.10-11, 41.25, 

46.9, 47.8, 50.2, 51.8, 54.17, 54.25, 54.27 
de undă portocalie 15.12, 26.38, 31.5, 31.14, 32.2, 32.14, 34.9, 34.12, 

34.16, 41.10, 41.13-14, 41.25, 47.8, 47.14, 49.6, 
51.8, 54.17, 54.25 

de undă galbenă 15.12, 26.38, 31.5, 32.2, 32.14, 34.9-10, 34.12, 
34.16, 39.10, 41.14-15, 41.25, 47.8, 47.10, 47.13-14, 
49.5-6, 51.8, 54.17, 54.25 

de undă verde 12.31, 15.12, 21.9, 26.38, 31.3, 31.5, 31.10, 32.3, 
32.5, 32.14, 34.9-10, 34.12-15, 34.17, 39.10, 41.16, 
41.25, 42.7, 47.3-4, 47.8, 47.11, 48.7, 49.6, 50.8, 
51.8, 54.17, 54.25, 54.31 

de undă albastră 15.12, 26.38, 32.5, 32.14, 39.10, 41.25, 47.3-4, 47.8, 
48.7, 48.10, 49.6, 51.8, 54.17, 54.25, 54.31 

de undă indigo 11.8, 15.12, 26.38, 32.5-6, 32.14, 47.4, 48.7, 49.2, 
49.6, 50.13, 51.8, 54.17, 54.25, 54.31-32 

de undă violet 11.8, 12.31, 14.14, 15.12, 19.20, 26.38, 29.27-30, 
32.7, 33.19, 34.15-16, 38.5, 39.10, 41.19, 47.8, 48.7, 
48.10, 49.2, 49.6, 50.12-13, 51.1, 51.8, 54.27, 54.30-
31 

al optulea 11.8, 14.32, 34.2 
Chakra Vezi Centru Energetic 
Channel, Transă 
Bandă Îngustă Vezi Metodologia Contactului Ra 
 1.0, 1.10-11, 1.13, 2.0, 2.4, 2.6, 3.15, 5.1, 6.1, 6.3, 7.10, 

12.15, 13.13, 14.25, 14.32, 17.14, 17.22, 18.3, 18.14, 
19.22, 22.1-2, 22.19, 22.27, 26.36, 27.1, 30.17, 33.2, 
35.8, 36.21, 37.4, 38.1, 44.8, 48.6, 55.7 

Chemare Vezi Legea Pătratelor  
1.0, 4.8, 7.1-9, 8.12, 10.12-13, 11.18, 12.26, 14.2, 14.18, 
14.24, 21.14-16, 21.18-20, 22.17, 22.19, 22.25, 23.1, 
23.6, 23.8, 24.8, 26.34, 27.1, 43.28-29, 55.4, 55.7 

China 21.28 
Cicluri 6.14-15, 9.4, 20.27, 22.14 
Combustie Spontană 17.26-28 
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Compasiune, Dragoste, Unda verde-Iubire, Iubire Necondiționată,  
Iubire universală, Vibrația Iubirii 1.5, 4.17, 4.6, 15.12, 16.50, 17.30, 18.5-6, 18.11, 

22.6, 23.6, 25.5-6, 27.13, 32.9, 33.8, 33.11, 33.20, 
34.17, 41.25-26, 42.2, 42.6-7, 42.20, 43.14-15, 44.10, 
47.5, 48.6, 52.9, 54.17 

Complex  
Conștiență 6.24, 9.18, 21.9, 28.19 
-Minte Vezi Complexul Minte 
-Minte/Corp/Spirit Vezi Complexul Minte/Corp/Spirit 
-Vibratoriu Sonor Vezi Complexul Vibratoriu Sonor 
-Corp Vezi Complexul Corp 
-Fizic Vezi Complexul Fizic 
Social 10.1, 10.7, 10.12, 10.15, 11.16-17, 13.23, 14.4, 14.6, 

16.6, 16.10, 17.1, 18.6, 18.8, 18.21, 19.11, 19.14, 
21.28, 22.6, 22.22, 23.1, 31.4, 45.1, 52.2 

-Memorie Socială Vezi Complexul de Memorie Socială 
-Spirit Vezi Complexul Spirit 

Complex de memorie socială  1.5, 2.0, 3.6, 3.10, 3.11, 6.4, 6.16, 6.23, 7.2, 7.8-9, 
7.14-16, 8.2, 8.11, 8.18, 9.9, 10.1, 10.7, 10.12, 11.3, 
11.16-17, 12.26, 14.7, 14.18, 14.28, 14.32, 15.18, 16.13, 
16.21, 16.32, 17.13, 18.6, 18.13, 19.7, 21.1, 22.1, 23.16, 
25.5, 25.9, 27.1-2, 33.21, 36.1, 36.22, 37.7, 38.6-8, 
38.14, 41.26, 42.6, 43.13-15, 45.4, 45.11, 46.17, 47.2-3, 
48.6, 52.3-5, 52.9, 53.1, 53.7-8, 55.4, 55.7, 56.4 

Complex Spirit, Spiritul o cale  6.1, 23.7, 30.2, 49.2, 67.28, 67.30, 79.4, 80.14-15, 
95.27, 105.20 

general 2.3, 3.15, 4.2, 4.17-18, 4.20, 6.1, 6.14, 7.15, 10.8, 
10.14-15, 13.21, 15.12, 16.59, 17.18, 18.11, 18.18-
19, 19.2-3, 19.20-21, 20.24, 21.9, 22.2, 23.7, 26.21-
23, 26.38, 27.6, 29.16, 29.33, 30.2, 30.4-5, 30.12-13, 
32.10, 34.6, 34.12, 35.8, 39.1, 39.10, 40.14, 41.21, 
43.9, 45.11, 46.2, 47.8, 47.12-13, 47.15, 48.2, 48.6, 
48.8, 49.2, 49.5, 50.5, 50.13, 51.5, 52.11, 53.11 

Complexul Corp (Complexul fizic) 2.3, 3.16, 3.8, 4.17-18, 5.2, 6.4, 10.14, 11.30, 
14.18, 15.4, 15.8, 18.15, 18.20, 18.27, 19.9-11, 19.13, 
19.20, 20.3, 23.7, 26.13, 29.19, 30.2-3, 30.5, 31.6, 
31.15, 36.8, 39.1, 40.9, 40.12, 40.14, 41.12, 41.21, 
43.22, 46.9, 47.8-10, 48.2, 48.10, 49.5, 51.5, 54.6, 
54.17, 54.27, 56.1 

undă roșie 3.8, 47.8 
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undă portocalie 3.8, 47.8, 47.14 
undă galbenă 3.4, 3.8, 47.8, 47.10, 47.13-15, 48.10 
undă verde 3.8, 47.8, 47.11, 54.6 vezi corpul astral 
undă albastră 3.8, 12.5, 47.8, 51.2, 54.6 vezi corpul devachanic 
undă indigo 3.8, 47.8, 47.11, 47.15, 48.7, 51.10, 54.6 
   Vezi corpul eteric 
undă violet 3.8, 47.8, 48.7, 48.10, 54.6  
  Vezi corpul Buddha  
Relația corpului cu Mintea și Spiritul  6.1, 19.20, 32.10, 40.14, 47.8, 48.2, 51.5 
Porțiunea sacramentală a corpului  4.18, 26.38, 31.3, 32.6, 49.2 
Echilibrarea și Știința corpului    Vezi Echilibrarea Corpului  

Complexul Minte (Mintea) 3.1, 3.16, 4.17, 5.2, 6.1, 10.3, 10.8, 10.14, 11.17, 16.48-
49, 18.19, 19.11, 19.13, 19.20, 19.22, 20.33, 22.1-2, 
23.7, 26.13, 30.2, 30.4-5, 31.15, 32.10, 35.8, 36.10, 
39.1, 40.14, 41.21, 46.2, 46.9, 46.12, 49.4-5, 49.8, 51.5, 
52.2, 53.11, 56.1 

Complexul Minte/Corp/Spirit  1.7, 3.8, 3.16, 4.9, 4.10, 6.1, 8.16, 10.6, 10.9, 11.8, 
11.10, 11.17, 12.10, 12.31, 13.21-22, 15.9, 15.10, 15.12, 
15.14, 16.59, 17.1, 17.15, 17.18, 17.30, 17.38, 18.6, 
18.15, 19.7, 19.20, 20.24, 20.32, 21.2, 21.9, 26.23, 
26.38, 28.13-14, 29.7*, 29.10, 29.23-27, 30.2-5*, 30.7, 
31.2, 32.7, 33.8, 34.8-9, 36.1-2, 36.4-9, 36.11-12, 37.6, 
40.12, 41.14, 41.21, 43.14, 43.30, 46.2, 47.8, 48.2, 48.7-
10, 49.5-6, 50.2-3, 50.9, 51.1, 51.4-6, 51.8, 51.10, 52.2, 
52.11, 54.3, 54.5-9, 54.11, 54.13-17, 54.24-25, 54.27, 
54.30 

Complexul totalitate minte/corp/spirit 9.2, 10.9-10, 12.10, 16.22, 34.8, 35.3, 
36.1-2, 36.4, 36.8, 36.10, 36.12, 37.6-7, 47.11, 48.8, 
50.7, 51.1, 51.8, 51.10, 52.9 

Comunicare în transă Vezi Channeling (Transă) 
Concept 27.4, 24.19, 34.4, 35.8, 40.1, 40.15 
Condiționa 1.0 
Confederația (planetelor, în serviciul Infinitului Creator) Vezi Rătăcitor și Frații 

și Surorile Tristeții 1.0-1, 2.2, 2.4, 6.24-25, 7.1, 
7.6-9, 7.12, 7.15, 8.1, 8.6, 8.12, 8.30-31, 10.1, 10.12, 
11.21, 11.25, 12.3, 12.5, 12.9, 12.11, 12.15, 12.18, 
14.13, 14.18, 14.28-29, 16.8, 16.13, 16.19, 16.22, 
16.32-35, 17.0-9, 17.11, 17.22, 18.13, 18.23, 19.5-7, 
19.7, 20.26-28, 21.5, 21.14-20, 21.17, 22.11-12, 22.16-
21, 22.11-12, 24.4, 25.4-10, 26.20-22, 26.32, 26.36, 
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27.1, 29.3-, 31.12, 37.5, 38.1, 41.26, 44.8, 51.1, 53.3, 
53.6, 53.9, 53.12-18 

Consiliul de pe Saturn 6.7-8, 7.8-10, 7.12, 8.1, 9.4, 14.28-30, 22.17, 23.6, 
23.16, 24.4, 26.32, 39.9, 53.3 

Consola 18.6, 34.6, 50.7 
Conștiință Vezi Complexul Conștiență  
Conștient de sine, Conștiență de sine, Conștiință de sine 13.21, 14.1, 15.12, 

19.3, 19.11, 20.4, 30.1-2, 34.14, 35.4, 36.14, 40.3, 
41.10, 41.16, 41.19, 41.21, 48.8, 50.5 

Conștiință Planetară 
Vindecare 2.4, 14.7, 14.10, 26.27-28, 26.30-31, 30.14 
Vibrații, aură, câmp electromagnetic, rețea energetică  4.6, 8.7, 12.7, 12.30, 

13.23, 14.7, 14.10, 15.4, 15.9, 22.11, 41.4, 42.7, 
49.5, 49.8, 50.8-9 

Sferă, corp  2.2, 2.3, 2.4, 6.6, 6.10, 6.13, 6.16, 8.7, 9.2, 9.7, 9.13, 
9.18, 10.1, 10.4, 10.6-7, 11.3, 11.4, 11.18, 11.26, 
13.9, 13.15, 13.22-23, 14.3, 14.7, 14.10, 14.23, 
14.32, 15.4, 15.9, 16.1, 16.6, 16.13, 16.25, 16.30, 
16.33, 16.59, 17.0, 17.1, 17.11, 18.6, 19.4, 19.7, 
19.12, 20.13, 20.19, 20.20, 21.5, 21.17, 21.27, 
21.28, 24.4, 26.20, 26.27-28, 26.30-31, 28.6, 29.9-
10, 30.14, 30.16, 31.8, 41.4, 41.12, 41.15, 41.26, 
43.28, 48.8, 49.5 

Ființe  2.4, 6.15, 6.24-25, 8.15, 9.4, 11.18, 11.26-27, 13.15-
16, 15.20, 16.25, 16.32, 16.61, 20.26, 21.17, 25.7-8, 
29.9, 29.10, 30.14, 37.7 

Contact negativ cu Inteligința Infinită     Vezi Inteligența Infantă, contact negativ 
Contacte având ambele polarități 12.5-9, 12.15, 14.13, 16.18-19, 18.24, 21.20, 24.8-

16, 26.34, 26.36 
Contactul Ra 

Energizarea instrumentului / contactului  1.11-13, 3.4, 5.3, 11.2, 15.23, 17.44, 
18.4, 18.26-27, 19.22, 22.29, 33.1, 55.1, 56.2 

Energizarea instrumentului prin transmiterea energiei sexuale 
 39.2, 44.1, 44.13, 48.2 
Conservare  Vezi armonie 3.17, 6.27-29, 13.26, 18.4, 

21.29, 22.2, 24.2-3, 24.5, 24.7, 24.15, 24.18, 24.21, 
25.2-3, 26.9, 26.14, 26.29, 26.37, 26.39, 28.12, 
28.17, 30.17, 31.1, 34.1, 44.1-2, 44.7-9, 44.13, 45.1-
2, 45.12, 46.6 

Metodologie  Vezi channeling, Transă 



462 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

 1.11-13, 2.0, 2.6, 3.1-5, 3.18, 5.1, 5.3, 6.3, 6.26 
Precondiții  1.11, 2.0-1, 6.20, 12.1, 14.25, 36.21, 37.3-5, 39.9, 

53.2 
Contemplație  
Control (manipula) 11.15, 11.18, 11.20-21, 12.2, 32.2, 46.9-12, 46.16, 48.6, 

52.7, 53.14, 54.19, 54.25 
Copacul Vieții 44.16 
Copii 16.10, 42.12 
Corp devachanic 47.8 Vezi complexul corp, raza albastră  
Corp Eteric Vezi complexul corp, raza indigo  
Corpul astral 47.8   Vezi complexul corp, rază verde  
Corpul făcător de formă Vezi complexul corp, raza indigo  
 47.11, 48.7, 51.10 
Corpul lui Buddha 47.8   Vezi complexul corp, rază violetă 
Credință Vezi Inteligența Infinită 
 3.9, 16.18, 27.4, 41.22, 42.12, 46.9, 54.24, 54.31 
Creier 49.2-4, 50.11, 52.2 
Creștinătate Vezi vol. 2 
Cristale 2.3, 6.21, 14.7, 22.21, 29.24, 29.27-28, 29.31 

Vindecare Vezi vindecare, cristale  
Cristalizare, cristaliza, cristalin  
 2.1, 2.3, 3.6, 28.2, 29.23, 29.27, 29.30, 34.10, 39.12, 

47.7, 49.8, 51.7-8, 56.3 
Crowley, Aleister 18.10-11 
Crucea Sudului 11.12, 62.16 
Crucea Tau Vezi vol. 2 
Crucificarea Esmereldei Sweetwater Vezi vol. 2 
Crux Ansata Vezi Anch 
Culoare adevărată 33.3-4, 40.6, 40.11, 40.15, 41.14, 47.3, 47.8, 48.7, 

48.10, 49.6, 50.9, 54.6 
Culori 1.7, 27.17, 28.2, 32.12-13, 33.3, 33.20, 38.5, 40.3, 40.5-

6, 40.11, 40.15, 41.14, 41.19, 41.25, 42.13, 43.8, 44.14, 
47.3, 47.8, 48.7, 48.10, 49.6, 51.5, 54.5-6, 54.8, 54.11-
12, 56.5-6 

Curățarea cu sare Vezi vol. 2 
Curățenie Vezi vol. 2 
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Cuvânt sau Nume (Complex vibratoriu sonor este  
formula pe care Ra o folosește pe durata Contactului  
pentru a se referi la un anume cuvânt sau nume) 4.6, 7.9, 14.28, 27.4 
 
D 
D’Obrenovic, Michel Vezi Williamson, George Hunt 
Defecte Vezi vol. 2 
Deneb 10.15, 21.28 
Densitate Vezi Dimension 
 6.14-15, 7.15-16, 9.4, 11.3, 13.8, 13.13, 13.20-23, 

15.25, 16.2, 16.21-30, 16.33, 16.38, 16.51, 16.53, 17.1, 
17.18, 17.41, 18.5-7, 19.12, 26.24, 27.16-17, 28.4, 
28.13-16, 29.2, 29.13-14, 29.32, 30.2, 32.8-9, 32.12, 
36.1, 39.4, 40.1, 40.3-6, 40.5-6, 41.7-8, 41.15-18, 41.26, 
43.22, 45.7, 45.11, 47.3-6, 48.1, 48.10, 51.2, 52.3-7, 
52.12, 54.4, 54.4 

Prima 11.4, 13.15-18, 16.21, 28.6, 28.15, 29.11, 30.5, 40.3, 
41.7-8, 41.10 

A doua 9.14-15, 9.17-19, 10.3-4, 10.15, 13.17-21, 14.1-3, 
16.21, 19.2-3, 19.5-9, 19.13-15, 20.1-4, 20.18, 
20.20, 30.5-7, 30.9-10, 30.12-13, 31.4, 34.7, 38.8, 
40.3, 41.10, 41.14-18, 41.17, 46.2, 53.14 

A treia siehe Dritte Dichte 
A patra 6.14-19, 11.3, 11.5-6, 11.8-16, 12.16-17, 12.28, 

13.20, 13.22-23, 14.17, 15.20, 16.11-12, 16.21, 
16.32, 16.39-40, 16.50, 17.1-2, 17.15, 17.18, 17.22-
24, 17.34, 20.8, 20.27-28, 20.36, 25.9-10, 26.12, 
26.34, 27.13, 29.19-20, 32.8-9, 33.9-12, 33.19-20, 
34.16, 35.6-8, 36.1, 38.7, 38.14, 40.8-11, 40.9, 
40.12, 40.15, 41.4, 41.16, 42.6-7, 43.9-14, 43.16-19, 
43.25-29, 43.26, 45.11, 47.2-6, 47.3, 47.6, 48.6, 
50.7-9, 50.9, 51.2, 52.3-7, 52.5, 53.18 

A cincea 6.6, 13.20, 16.21, 16.41, 17.11-21, 25.9-11, 29.28, 
32.8-9, 33.20, 36.1, 36.12, 41.4, 41.16, 42.6-7, 
43.14, 43.20-29, 43.23, 45.11, 47.3, 48.6, 51.2, 52.3-
7, 52.4, 53.19-20 

A șasea 1.1, 6.4-7, 6.23, 8.20, 12.28, 13.20, 14.19-21, 16.21-
22, 25.9-10, 32.8-9, 32.11, 33.20, 36.1, 36.7-17, 
36.8, 36.12, 36.15-16, 36.22, 37.6, 41.4-6, 41.16, 
43.14-15, 43.15, 43.24-27, 45.4, 45.11, 48.6, 51.2, 
52.3-7, 52.9 



464 CONTACTUL RA: ÎNVĂȚĂTURILE LEGII LUI UNU 

A șaptea 13.20, 14.19, 16.21-23, 32.8, 36.1, 36.8-9, 37.6, 
39.4, 41.4, 41.16 

A opta 6.8, 14.32, 16.21, 16.32, 28.15, 36.8, 40.1, 51.1, 
52.12 

Deschidere 6.1, 65.2 
Diaspora 24.17, 25.4 
Diavol (arhetip) Vezi “Arhetipuri, Matricea Spiritului” 
Dieta 40.14, 41.22, 42.12 
Dimensiune Vezi densitate  
 3.8, 4.2, 4.4-5, 4.9, 5.2, 6.4, 6.6-8, 6.13, 6.15-16, 6.18, 

6.24-25, 10.1, 10.3, 10.6, 10.16, 11.12, 13.8, 13.17, 
14.4, 14.17, 15.18, 16.2, 16.5, 16.22, 16.25, 16.32, 
16.43, 17.1, 17.18, 17.31, 20.7, 20.36, 21.5, 26.24, 27.2, 
36.1, 36.3, 40.1, 52.1, 54.5 

Dinaintea voalului Vezi voalul uitării, pre-voal logoi  
Dinozaur 30.6-8 
Disciplinele Corpului 3.16, 4.17-18, 5.2, 41.21-22 
Disciplinele Personalității  4.8, 11.20, 42.2, 51.2, 52.1-7, 52.11, 54.8, 54.15-

16 
Disciplinele Minții 3.16, 4.17, 5.2, 41.21-22, 44.10, 46.9, 52.2 
Disciplinele Spiritului 4.17-19, 6.1, 41.21-22, 42.12, 52.3, 52.11 
Distorsiune 1.1, 1.5, 1.7, 1.10, 3.4, 4.9, 4.19, 8.31, 9.9, 10.10, 11.17, 

13.12, 14.10, 15.9, 15.21, 17.33, 18.6, 18.22, 20.32, 
21.3, 22.6, 22.19, 27.7, 29.25-27, 31.7-8, 34.12, 40.12, 
43.13, 44.13, 46.2, 46.12, 47.2, 48.2, 51.6, 54.8, 54.22, 
54.28, 54.32, 55.2 

Originar 3.14, 4.20, 7.15, 9.10, 10.12, 11.20, 13.8, 13.12, 
14.10, 14.18, 14.28, 15.21, 18.5-6, 19.12, 19.21, 
21.14, 22.27, 27.12, 56.3 

Prima, Pluralitate, Liber Arbitru, Conștiență Vezi Legea confuziei 2.2, 
3.14, 4.20, 6.26, 7.1, 7.12, 7.17, 8.1, 9.9, 10.12, 
11.18-19, 12.5, 13.6-8, 13.12-13, 13.16, 15.13, 
15.20-21, 15.25, 16.1-9, 16.27, 16.30, 17.1, 18.1, 
18.5-6, 18.20, 18.24, 19.12, 19.16-17, 20.11, 20.26, 
20.32, 21.4, 21.8-9, 21.14, 21.18-20, 22.2, 22.17, 
24.8, 25.1, 26.13, 26.36, 27.5, 27.8-10, 27.12-13, 
28.1, 28.6, 28.13, 29.10, 29.31, 30.7, 30.11, 31.6, 
31.15, 33.1-2, 33.9, 36.7, 36.12, 36.20, 38.1, 39.6-7, 
40.1, 41.4, 41.25, 42.3, 42.8, 43.29-31, 47.2, 47.16, 
48.8, 51.9-10, 53.3, 53.7, 54.3, 54.7, 54.11, 54.13-
14, 54.18, 54.27, 55.4 
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A doua, Logos, IUBIRE, Co-Creator, Primul Co-Creator, Principiul Creativ
 9.10, 13.7-9, 13.13, 13.15-16, 14.10, 15.9, 15.21-
22, 18.6, 19.12, 27.11-17, 27.17, 28.1-3, 28.5-11, 
28.20, 29.2-13, 29.32, 30.1, 30.14-15, 39.4, 40.1, 
41.4, 41.7-8, 41.12, 41.18, 41.25, 46.14, 47.2, 51.10, 
52.2, 52.11-12, 54.4-5, 54.7-10, 54.17, 54.27 

A treia, lumina, fotonul  Vezi, lumina urcând în spirală, vezi lumina coborând 
în spirală, vezi prana 6.14, 12.5, 13.9, 13.16-17, 
15.4, 15.9, 15.21, 17.18, 27.13-14, 27.16-17, 28.2-
5, 28.7-8, 29.12, 29.16, 32.12, 39.6, 40.1, 40.3, 
40.5, 40.9, 41.9, 47.8, 52.11-12, 54.4, 54.10, 54.27, 
56.3 

Divinație Vezi vol. 2 
Dreptatea Vezi “Arhetipuri, Experiența Corpului” 
 
E 
Echilibrare, Balans 

general 3.1, 4.17, 7.9, 14.6-11, 14.20, 15.4, 15.8-9, 16.2, 
16.5-7, 21.20, 22.26, 25.6, 26.20, 26.27, 26.30-31, 
29.29, 31.7, 33.7, 34.4, 36.7, 38.10, 52.7, 52.9, 54.18 

a corpului 5.2, 12.31, 51.5, 51.5 
a spiritului 6.1 
Centre energetice și exerciții  2.3, 3.1, 5.2, 6.1, 12.31, 15.8-9, 15.12-13, 18.5, 

18.11, 29.23, 29.27, 36.3, 38.5, 38.9-10, 39.10, 40.4, 
41.14, 41.18-19, 41.23-24, 42.2-6, 42.9-11, 43.8, 
44.14, 46.8-9, 48.7, 49.6, 51.7, 52.11, 54.8, 54.15-
16, 54.23-27, 54.32 

Ectoplasmă Vezi vol. 2 
Efectul de fereastră 12.7, 16.3-7, 17.27, 24.8, 26.34, 67.19-20 
Egipt 1.3, 1.5, 2.2, 14.4-5, 14.26, 22.21-22, 23.1-2, 23.6, 23.8, 

23.13-14, 24.4, 24.6, 27.1, 51.4, 51.6 
Tarot Egiptean Vezi vol. 2 

Ego 15.10-12, 18.5 
Einstein, Albert 17.8-9, 26.20, 39.4 
Eisenhower, Dwight D. 24.19, 26.33 
Electricitate 19.19-20, 20.9, 25.5, 28.18-19, 31.2, 38.12, 39.4, 48.2, 

49.4, 55.16 
Elementar 16.43-46, 17.37 
Elemente, Foc, Vânt, Apă, Pământ   1.12-13, 6.1, 6.7, 9.5, 13.16, 13.18, 

15.12, 20.42, 29.33, 49.5, 54.27 
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Energie Inteligentă 3.8, 4.14, 8.2, 9.4, 10.15, 12.31, 13.7-9, 13.13-15, 14.32, 
15.9, 15.12, 15.21, 16.5, 17.18, 18.6, 18.15, 19.1, 19.3, 
19.12, 19.20, 21.13, 22.3, 26.22, 26.24, 26.38, 27.2, 
27.5-7, 27.12, 27.17, 28.2, 28.6, 28.11, 28.13, 28.19, 
29.2, 29.23-30, 30.2, 31.3, 36.7, 39.10, 41.4, 47.4, 47.8, 
47.15, 48.7, 50.8, 51.5, 51.10, 52.2-3, 54.7-8, 54.11, 
54.19, 54.23, 54.27, 54.31 

Energie Nucleară, Război nuclear, dispozitiv nuclear              Vezi  Hiroshima, 
Nagasaki 

 7.12, 9.18-19, 11.23, 17.3-9, 24.4, 26.21-31, 38.2-3 
Energie vitală 13.24, 15.1, 15.23, 17.14, 18.3-4, 18.26-27, 19.22, 

22.29, 23.6, 24.1, 25.1-3, 26.38, 26.40, 29.33, 33.1, 
44.1-2, 44.7-8, 44.13, 48.1-2, 53.1 

Entropia spirituală 7.15, 36.15, 46.9 
Eroare, greșeală, pas greșit, incorect   4.13, 8.6, 12.24, 14.34, 17.0, 17.12, 

17.17, 18.1, 18.23, 23.16, 32.1, 32.4, 32.9, 34.5, 44.17, 
53.16 

în transmisie  17.0, 17.12, 18.1, 32.3-4  
Evoluție 

fizic, corp Vezi științe, evoluție  
spirituală  28.13-14, 30.1, 30.5, 30.7, 30.14, 36.15, 36.17, 37.3, 

39.10, 40.3, 41.4, 41.10, 41.18, 45.11, 47.2, 48.8, 
50.5, 51.5, 52.2, 52.11, 54.24 

Evreu Vezi vol. 2 
Exercițiu fizic (pentru instrument) 18.27, 25.2, 34.1, 39.2, 53.1 
Existență Paralelă 11.3, 36.2-5 
Experiență Vezi Arhetipuri, Experiență  
Experimentul Philadelphia 26.20 
 
F 
Faeton Vezi Arhetipuri, Marea cale a Minții 
Fantezie 16.56 
Femelă /Mascul, Femeie/Bărbat 5.2, 26.38, 31.7-10 
Ființă 3.13, 3.18, 7.2, 7.17, 8.1, 9.2, 10.9-10, 11.17, 12.15, 

12.21, 13.17, 13.22, 15.1, 19.3, 19.13, 25.4, 26.36, 
26.38, 27.2, 27.6, 28.6, 29.10-11, 29.27, 29.32, 30.2, 
31.3, 31.15, 32.10, 34.3, 37.8, 39.10, 41.5, 42.20, 44.8, 
47.8, 48.2, 50.7, 54.15 

Firul de argint Vezi vol. 2 
Fizică Vezi Științe, Fizică  
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Formă-gând 
general 3.11-14, 6.14, 6.23, 13.23, 14.7, 15.4, 17.1, 17.17, 

22.1, 23.6, 26.20, 37.6, 44.5 
  Vezi Visarea cu ochii deschisi, postul  

Esență / Proiecție  2.6, 7.12, 8.30-31, 12.9, 12.12, 12.18, 16.43-46, 
17.37, 24.9, 24.13, 24.19, 26.32, 27.2, 51.4, 43.5-7, 
53.8-9, 53.13-14 

Franklin, Benjamin 26.15-16 
Frații și Surorile Tristeții Vezi Rătăcitor și Confederația Planetelor  
 12.26, 23.10, 52.9, 55.7 
Frye, Daniel 8.30 
Fulgi de argint 16.47-49, 53.21 
Fuziune 32.9-10, 41.4-5 
 
G 
Galeria Cronicilor Vezi Akasha 
Gândul Originar Unic 1.0, 1.10, 1.7, 52.11-12, 54.8 
Gardieni 7.9, 9.6-9, 9.18, 12.3-5, 16.1, 16.5-6, 20.28, 21.8, 21.14, 

24.4, 30.14 
Gaură neagră 29.18-19, 40.1 
Genghis Khan 11.9-15, 17.25 
Ghizi, Îndrumători, Lots-System Vezi Îngerii și Sinele Superior  
 12.14, 14.18, 18.8-9, 36.12, 54.3 
Gnosticism 51.6 
Goering, Hermann 35.5 
Gravitația spirituală 29.16-22, 37.8, 40.1 
Gravitație 20.7, 29.15-22, 37.8, 40.1, 52.2-5 
Greșit 1.7, 4.20, 54.13, 56.3 
 
H 
Haos 13.16, 28.6, 40.1 
Heraclit 25.4 
Hickson, Charlie 8.15-22, 38.10-11 
Himmler, Heinrich 35.5, 36.12-15 
Hipnoză Vezi vol. 2 
Hiroshima 26.23-31 Vezi energie nucleară   
Hitler, Adolf 7.14, 11.7, 35.4-5 
Holograf 13.8, 13.13, 26.23 
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Homosexualitate 31.8-10 
Horus 23.1 
Hrană 4.22, 18.4, 18.27, 19.22, 21.12-13, 23.14, 25.2, 40.14, 

42.7-8, 43.17-24 
 
I 
Iertare 17.20, 18.12, 26.30, 34.4-5, 34.17, 40.13, 41.25, 50.7, 

52.7 
Ikhnaton 2.2, 23.6, 23.12 
Iluminare 1.10, 2.1, 4.8, 15.13, 17.2, 17.37, 18.5, 23.10, 48.5, 49.4, 

52.7 
Îmbătrânire 14.10, 15.4-5, 15.8 
Imhotep 23.8 
Împărat Vezi Arhetipuri, Experiența Minții 
Împărăteasă Vezi Arhetipuri, Catalizatorul Minții 
În acord mit dem Gesetz des Einen 6.14, 7.9, 18.5, 18.8, 42.10, 52.7 
Încarnare Vezi reîncarnare 
Încerca 53.16, 55.3-7 
Inconștient, Subconștient, Densitate, Minte, Minte profundă  
 Vezi spirit, radacini/tulpina minții 
 20.33, 21.16, 22.1-2, 27.1, 30.7, 41.21, 44.11, 46.12, 

46.14, 50.12, 52.7, 53.1, 53.8, 53.12-13, 55.2 
Îndoirea metalului 40.15, 50.10 
Îndrăgostiții Vezi Arhetipuri, Transformarea Minții 
Infinit/Infinită/Infiniți/Infinite  3.8-9, 4.2, 4.18, 5.2, 7.8, 7.12, 7.16, 9.14, 10.10, 

10.13, 10.15-16, 11.26, 12.26, 13.7-13, 14.28, 15.7, 
15.12, 16.21, 16.36, 16.38, 16.51, 16.53, 17.35, 18.1, 
18.6, 19.1, 19.3, 19.17, 20.27, 26.36, 27.15, 28.7, 28.13, 
28.16, 29.18, 30.14, 31.3, 32.12, 33.17, 37.6, 37.8, 
39.10, 41.4, 51.2, 52.12, 54.9 

Înfometare 42.7-8 
Informație neimportantă Vezi neimportante şi specifice 

3.6, 6.25-26, 17.21, 26.36, 27.3, 29.24, 30.8, 37.4, 39.4, 
39.6, 43.7, 51.1-2, 53.3, 53.18, 53.24 

Ingeri Vezi ghizi (spirituali) 11.25, 19.7, 48.8, 51.1 
Inițiat 3.16, 11.11, 13.23, 39.10, 42.16, 47.8, 48.10, 49.8, 50.8-

9, 50.13, 51.8, 54.14-18, 54.31 
servicii. 49.8, 50.8-9 
ustensile. 3.16, 49.8, 50.8-9 
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Ritualuri Vezi vol. 2 
Ciclu Vezi vol. 2 

Inițiere 2.3-4, 3.15-16, 4.1-8, 14.6, 14.10, 17.18, 22.22, 23.6, 
23.16, 41.23-24, 42.18-19, 55.11, 56.3, 56.6-7 

Inocență 8.15, 19.15, 21.9, 30.1, 31.11, 32.1 
Inspirație 14.25, 17.2, 22.21, 23.10, 26.38, 38.2-4, 42.13, 42.15, 

49.8, 52.2, 54.31 
Instrumentul Vezi: Salutare/Atac psihic și Contact Ra  

devotament / puritate  21.1, 22.1, 44.7-8, 46.6 
Martiriu  44.1 

Întâmplător 6.1, 7.14, 8.15, 13.8, 13.16-17, 16.4-5, 17.27-28, 22.17, 
23.7, 24.8, 26.38, 30.5, 31.4-6, 33.12, 41.10, 42.8, 46.9, 
50.5, 54.17 

Înțelegere 1.7, 3.8, 4.19, 5.1-2, 6.14, 10.8, 14.10, 15.18, 16.32, 
16.38-39, 16.59, 18.6, 20.24, 28.2, 28.5, 36.10 

Înțelepciune 4.17, 8.6, 16.50, 22.6, 25.9, 30.4, 33.20, 36.12, 36.15-
16, 42.6-7, 43.15, 44.1, 45.11, 47.5, 48.6, 50.6, 51.10, 
52.9, 54.17 

Inteligență Infinită, Infinitul, Creatorul Infinit, Unitatea  
 Vezi Credința și Unicul Infinitul Creator  
 1.7, 3.8-9, 4.2, 4.5, 4.8, 4.13-14, 4.17-18, 4.20, 4.23, 

5.1-2, 6.1, 6.7, 7.15, 7.17, 8.2, 8.30, 9.4, 10.15, 11.8, 
11.10, 11.20, 12.2, 12.26, 12.31, 13.5-9, 13.12-17, 
14.16, 14.28, 14.32, 15.7, 15.12, 16.21, 16.49, 17.2, 
17.17-19, 17.25, 17.33, 18.1, 19.1, 26.38, 27.2-13, 28.1-
2, 28.6, 29.10, 29.27, 29.29-30, 29.32, 30.2, 30.14, 31.3, 
32.2, 34.2, 34.16, 36.7, 38.14, 39.10, 39.12, 40.1, 41.4, 
41.19, 41.25, 44.13, 47.3-4, 48.7, 48.10, 49.2, 50.8-10, 
51.10, 52.12, 54.31-32 

portal / portal către  4.2, 4.13, 6.1, 7.12, 7.17, 8.2, 9.4, 11.8, 11.10/11, 
11.20, 14.16, 14.32, 15.12, 16.21, 17.2, 17.18, 
17.25, 17.33, 29.27-30, 30.2, 31.3, 34.16, 39.4, 
39.10, 39.12, 40.4, 41.6, 47.8, 48.7, 48.10, 49.2, 
50.13, 52.2, 54.31 

contact negativ  11.8, 34.16, 38.14, 39.12, 47.3/4 
Intenție 7.14, 18.1, 24.4, 37.5, 47.6, 49.8, 56.3 
Interiorul Pământului Vezi vol. 2 
Interogare a Spiritelor Vezi vol. 2 
Intervievator 4.13, 11.12, 37.3, 38.1, 42.14, 44.12 
Intuiție 19.11, 19.13, 26.38, 30.2, 37.3, 38.4, 49.4 
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Întuneric 7.15, 11.26-28, 13.16, 19.17, 21.9, 25.6, 35.8, 40.1 
Învățare/Predare Vezi predare/învățare  
 1.10, 2.1, 3.6, 4.10, 5.2, 6.1, 9.3, 14.10, 15.13, 15.22, 

16.48, 17.25, 17.38, 17.43, 20.24, 20.26, 22.5, 26.13, 
27.1, 28.6, 32.5, 39.10, 41.7, 42.2, 42.8, 42.9, 42.20, 
43.26, 46.14-15, 48.7, 52.9, 52.11, 56.4 

Învățare 13.12, 13.21, 14.1-2, 30.13, 46.2 
Isus 

Isus din Nazaret 17.10-12, 17.16-22, 33.11 
a doua venire  17.22 

Iubire Vezi compasiune, distorsiuni, Logoi  
Iubire/Lumină Vezi Lumină/Iubire 
 1.7, 2.3, 2.6, 3.4, 3.15, 4.20, 7.17, 10.9, 10.12, 12.5, 

12.7, 13.13, 14.20, 15.9, 15.12, 15.22, 15.25, 16.21, 
17.37, 18.5-6, 23.6, 36.12, 48.3 

Iuda 17.20 
Iudaism 26.15-16 
 
J 
Jefferson, Thomas 17.22 
Jocuri 19.17, 34.12, 50.7 
Judecată 5.2, 7.9, 26.8, 32.9, 38.5, 44.1 
 
K 
Ka 47.11          Vezi complexul corp, unda indigo  
Karma 9.2, 9.18, 10.1, 10.4, 12.28-29, 16.61, 17.20, 18.12, 

34.4-5, 34.17, 35.1, 35.8 
King, Martin Luther 34.10-11 
Kundalini 11.10, 17.39, 34.2, 42.9, 42.11, 49.5-6, 50.2, 52.7, 

52.11, 54.27, 54.29-31 
 
L 
La pătrat Vezi legea pătratelor 
 7.2-5, 7.7, 10.13-14, 11.11, 22.27, 26.40, 37.7, 39.1 
Larson, Dewey B. (Fizica lui)  20.6, 20.7, 27.14, 28.1, 28.18, 39.4, 41.20 
Legea Confuziei  Vezi și distorsiuni  
 3.14, 11.19, 16.1-2, 16.6-7, 16.9, 20.26, 21.9, 26.36, 

27.10, 36.19-20, 48.4, 54.13 
Legea Eternității 3.10, 27.10 
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Legea Iubirii 3.10, 9.10, 14.10, 22.21 
Legea lui Unu 1.0-1, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1-4, 2.6, 3.6, 3.9, 3.10 , 3.14, 

4.13-14, 4.17, 4.19-20, 6.10, 6.14, 6.24-25, 7.1, 7.9, 
7.12, 7.15, 7.17, 8.19, 8.25, 9.9-10, 10.11-12, 10.14, 
11.12, 11.18, 11.21, 11.28, 12.3, 12.5, 12.7, 12.13, 
12.24-25, 13.4, 13.8, 13.12, 14.7-8, 14.10-11, 14.18, 
14.20, 14.23-26, 14.28, 14.34, 15.5-6, 15.7, 15.8, 15.12, 
15.14, 15.21-22, 16.18-21, 16.24, 16.28-29, 16.38-41, 
17.2, 17.15, 17.33, 17.43, 18.1, 18.5-6, 18.8, 18.21, 
19.1, 20.36, 22.6, 22.21, 22.27, 23.6, 23.10, 23.12, 
23.15, 23.19, 24.9, 25.4, 26.4-9, 26.12, 27.8, 27.10, 
27.13, 28.1, 28.16, 37.6, 41.4, 42.10, 49.6, 52.7, 52.11 

Legea Luminii 3.10, 16.50 
Legea Pătratelor (Dublare / Împuternicire ) 
Legea serviciului, Legea căutării   
 7.1-7, 7.9, 10.12-14, 11.11, 14.18, 15.6-7, 17.2, 17.30, 

18.13, 22.25, 22.27, 24.8, 26.40, 29.29, 37.77, 39.1 
Legea Responsabilității 20.17, 22.5-6, 23.15, 34.17 
Legi (Naturale) 13.13, 13.15-16, 17.18, 18.6, 19.12, 22.27, 27.15, 27.17, 

28.1, 28.5, 28.8, 29.2, 29.11, 29.16, 41.4, 41.8, 46.14, 
47.2, 54.17 

Lemuria, Mu 10.15, 14.4, 21.24-25, 21.27-28, 24.6 
Liberul Arbitru Vezi Prima distorsiune 
Lincoln, Abraham 26.15, 26.17-19, 35.6, 35.8 
Liniile de la Nazca 20.39-43 
Lobi Frontali 49.2-4, 52.5 
Logos 13.7, 13.16, 15.21, 18.6, 19.12, 28.1, 28.6-7, 28.9-11, 

28.13, 28.18, 28.20, 29.2-5, 29.13, 30.15, 39.4, 41.4, 
41.8, 41.12, 41.18, 41.25, 47.2, 51.10, 52.12, 54.4-5, 
54.9-10 

(galactic) logoi Calea Lactee  13.15-16, 15.21, 19.12, 28.8-10, 28.18, 29.2, 29.4, 
29.32, 30.15-16, 41.7-8, 52.12 

IUBIRE 13.7, 15.21, 18.6, 27.11-17, 28.1-6, 29.11-13 
sub-logoi locali  28.20, 29.1, 30.14, 40.1, 41.4, 41.7, 41.12, 54.7, 

54.17 
Sub-Logos / Logoi 28.10-11, 28.20, 29.1-2, 29.4-7, 29.9, 29.13, 40.1, 

41.4, 41.7, 41.12, 46.14, 47.2, 51.10, 52.2, 54.5, 
54.17, 54.27 

Predispoziție 16.30-31, 55.7 
Corpul solar local  Vezi sistemul solar, soare 
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LSD 6.1, 18.3, 19.22, 25.1, 26.40 
Lumină Vezi a treia distorsiune 

atinge 18.6, 34.6, 50.7 
spirală care coboară 4.5, 4.18, 6.1, 12.31, 49.5-6, 54.27, 54.29, 54.31, 

56.3 
spirală care urcă  4.18, 6.1, 9.14, 13.15, 13.17, 13.23, 14.2, 19.3, 

28.14, 29.16, 29.18, 30.5, 41.10, 49.5-6, 50.2, 54.27, 
54.29, 54.31, 56.3-4, 56.6-7 

Lumină Interioară Natura interioară, focul interior, polul sinelui, steaua 
călăuzitoare  
29.6, 49.6, 54.27, 54.29, 56.3,  

Lumină/Iubire Vezi Iubire/Lumină 
 1.7, 3.4, 3.15, 4.20, 6.14, 7.17, 12.3, 14.20, 15.4, 15.9, 

15.22, 16.21, 29.16, 51.1, 52.11 
Luna Vezi Arhetipuri, Experiența Spiritului 
 
M 
Magician Vezi Arhetipuri, Matricea Minții 
Magie 11.11, 12.14, 16.54-57, 18.5, 22.2, 25.5, 31.3, 42.13, 

42.16, 42.17, 49.8, 50.8-9, 50.13, 55.2, 55.6 
Magie Albă 42.13-19, 44.14-15, 49.8, 55.2 

Magie Albă Vezi Magie 
Magnetism 4.18, 30.10, 31.7, 48.2, 49.4-6, 50.2, 56.3 
Mahomed 2.2 
Maldek Vezi Sstemul Solar 
Manhatten Project 11.23, 26.20 
Mânie 40.9, 40.12, 46.5-7, 46.9-11, 54.22 
Manipulare Vezi Control 
Marea Cale (arhetip) Vezi Arhetipuri, Marea cale 
Marea Cronică a Creației Vezi vol. 2 
Marea Piramidă din Giza Vezi Piramide 
 3.6, 3.12, 3.15, 4.6, 23.6, 23.8, 51.6, 55.11-16, 56.3-6 
Marea Preoteasă Vezi Arhetipuri, Potențiatorul Minții 
Marele Preot Vezi Arhetipuri, Semnificatorul Minții 
Marijuana 19.22 
Mars Vezi Sistemul Solar 
Martiriu 42.6, 44.1 
Masa Spirituală, densitatea spirituală  27.6, 29.18-19, 30.16, 36.8, 37.6, 37.8, 39.4-5, 

40.1-2, 52.12 
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Mascul/Femelă, Bărbat/Femeie  5.2, 26.38, 31.7-8, 31.10, 54.3 
Master-ciclu 9.4, 9.14, 14.4, 15.18, 16.61, 19.8, 20.12, 21.6-9, 21.13, 

21.25, 33.12 
Masturbare 33.11 
Matrice (arhetip) Vezi Arhetipuri, Matricea 
Meditație 10.14, 12.1, 15.14, 17.40, 19.13s, 21.3, 23.16, 25.2, 

38.10, 41.1, 42.13-16, 43.31, 44.10, 44.13, 46.2, 49.6-8, 
50.12, 52.11, 54.32 

Memorie 4.2, 6.20, 6.23, 11.10, 16.22, 21.3, 30.2, 31.16, 36.24, 
37.6, 38.9, 50.7 

Mesopotamia Vezi vol. 2 
Metaforă 19.17, 50.7, 54.6, 54.8, 54.16 

Minte, Minte cosmică 22.1, 30.2, 49.5 
Minte Arhetipică 16.49, 30.2, 42.16  
Minte Planetară, Minte Rasială, Mintea Socială 2.4, 3.10, 5.2, 7.16, 10.6, 10.8, 

14.32, 30.2, 31.16, 38.9, 40.8, 40.11, 41.14, 43.5-6 
Vezi Arhiva Akashic 

Corpul/Rădăcinile copacului Minții 10.14, 11.17, 16.49, 20.33, 22.1, 30.2, 
36.10, 41.21, 42.16, 50.2, 52.2 Vezi Inconștientă 

Inconștientă/Subconștientă Vezi Inconștientă 
Minte Arhetipică Vezi Spirit, Arhetipic 
Minte Cosmică Vezi Spirit, Cosmic 
Minte/Corp 2.2, 4.18, 9.4, 10.1, 13.21, 18.18-22, 19.20, 20.3, 29.9, 

30.5, 30.7, 31.4, 39.10, 46.9 
Minte/corp/spirit 32.5, 36.21, 47.2, 50.7 
Minte/Spirit (Spirit/Minte) 15.12, 17.38, 35.8, 47.8 
Mintea de Specie Vezi spirit, etnic/planetar  
Mintea Profundă Vezi Inconstantă 
Misterul 1.10, 13.13, 16.21, 16.27, 18.1, 22.21, 27.7, 28.1, 28.16, 

52.11 Vezi Infinită, Unicul Infinitul Creato, & Unitate 
a treia densitate  3.14, 6.25, 7.12, 17.2, 24.9, 26.21 

Moarte 17.20, 23.12, 26.25-28, 30.3-4, 31.14, 33.9, 33.11, 34.6, 
34.18, 47.9, 47.11-15, 48.7, 51.6, 51.10, 53.3 

Mu Vezi Lemuria 
Mumii Vezi vol. 2 
Muncă 1.0, 2.3, 3.15, 4.14, 4.17, 5.1-2, 6.1, 9.2, 9.18, 12.1, 

15.12, 16.32, 17.1, 19.19, 20.9-10, 22.29, 26.38, 27.5-7, 
29.27, 31.3, 39.10, 46.10, 48.6, 50.5, 56.3 

Munca importantă 6.1, 48.6, 52.2 
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Mutilarea Vitelor 16.43, 16.46, 42.21, 43.5, 48.5 
 
N  
Nagasaki 26.23-31 Vezi energie nucleară  
Nebunie 35.4, 36.24 
Neființă Vezi Plenum 
Nerăbdare 5.2, 34.6, 45.2 
Nodului fricii (Maldek) 10.1, 10.7, 21.5 
 
O 
Oahspe (carte) 14.28, 17.31 
Oameni de Știință 8.6, 9.16, 11.22-29, 17.8-9, 26.20, 28.5, 39.4, 41.12, 

44.12 
Oameni în Negru 12.20-23 
Octave 6.8, 6.14, 7.17, 9.14, 13.20, 14.32, 15.4, 16.21, 16.38, 

16.51, 28.15-16, 36.8, 40.1, 41.7-8, 47.8, 48.10, 49.6, 
51.1, 52.12, 54.10 

Onoare/Datorie  2.2, 3.6, 4.20, 5.2, 10.8, 16.18, 16.41-42, 17.25, 
18.6-8, 22.5, 22.26, 23.10, 23.16, 31.17, 33.1, 34.17, 
35.8, 36.9, 36.12, 37.3, 37.6, 44.2, 51.1, 54.10, 56.3 

Orion  
Constelație 11.12 
-Imperiu/grup 7.12-15, 8.12-14, 11.12-13, 11.18, 11.21, 11.31, 

12.2, 12.9, 12.14-15, 12.18-22, 14.13, 16.2, 16.8-10, 
16.13, 16.15-19, 16.57-61, 17.0, 17.16-17, 18.20-22, 
18.24-25, 20.29-35, 21.21-23, 24.6, 24.8, 24.11-14, 
24.16-17, 25.1, 25.4-6, 25.10, 26.19, 26.33-34, 
31.12, 31.15, 38.14, 43.7, 48.6, 51.2-3, 53.10-11, 
53.14-17, 53.22, 55.4-6 

OZN 6.21-25, 7.12-14, 8.2-32, 12.2-12, 23.3, 24.20, 26.20-
21, 26.32-33, 26.36, 37.5, 38.7-8, 38.11-13, 51.2-4, 
52.10 

întâlnire de aproape  8.15-22, 53.3-17 
Voal 12.8, 48.5 
aterizare în masă  16.8-9 

 
P 
Păr 19.9, 19.13, 20.6, 49.5 
Paradisiac Vezi vol. 2 
Patton, General George 34.17, 36.10 
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Perfect 4.20, 10.15, 12.31, 15.8, 19.20, 30.5, 36.7, 38.5, 42.4, 
42.15, 47.7, 51.5, 52.7, 52.9, 55.6-7 

imperfect  4.20, 8.10 
Pericle 25.4 
Personalitate 1.10, 2.2, 3.16, 12.30, 17.15, 35.4, 51.2, 52.2-3, 52.7, 

54.15 
magic  Vezi Personalitatea Magică 

Personalitatea Magică Vezi vol. 2 
Peru 10.15 
Piramide Vezi Marea Piramidă din Giza  
 Vezi Metaphysics of Pyramids în The Ra Contact 
 2.2, 3.6-8, 3.10-16, 4.1-8, 14.4, 14.6-11, 22.21, 23.6-8, 

23.10, 27.1-2, 45.4 
inaugurare  3.15-16, 4.2, 4.5, 4.7 
Concentrarea spiralelor  50.11, 56.3 
Geometrie 4.7 
vindeca  23.7, Vezi piramide, Camera Regelui 
Utilizare pozitivă: energizant  Vezi vol. 2 
Utilizare pozitivă: meditație  56.3 
Camera Regelui 55.11-12, 55.16-17, 56.3, 56.5-6 
Camera Reginei 55.10-11, 56.3, 56.6 
Camera de rezonanță 3.16, 55.13 
Spirala Zero Vezi vol. 2 
Spirala Întâia Vezi vol. 2 
Spirala a doua Vezi vol. 2 
Spirala a treia Vezi vol. 2 
Avertisment / Atenție  4.6, 4.8, 56.3 
unghi 55.15, 56.4 
scop 2.4, 3.14, 23.16, 55.9 

Pisică (Carla, Don și Jim) 30.13, 46.2 
Plan 17.38 

astral (verde)  10.1, 11.7, 16.44, 16.50, 17.36-37, 26.25, 43.7, 47.8 
ceresc (albastru) 17.36-37, 47.8 
eteric (indigo) 15.4, 17.1, 47.8, 47.11 
pământul 15.20, 28.7, 20.34, 25.4 
interior  Vezi Planuri Interioare  
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Plane Interioare 6.11, 7.9, 10.1, 11.7, 12.14, 14.30, 16.44, 16.48, 17.1, 
17.36-39, 18.10-11, 20.26, 21.5, 21.7, 23.6, 25.4, 25.6, 
26.22, 26.25, 43.7, 47.15, 47.8, 51.1 

Planete (Locuite) 16.24-25 
Plenum 6.7 
Polarizare Vezi polaritatea (în conștientizare), voalul uitării   

12.28, 6.2, 21.9, 30.4, 36.16-17, 36.19, 48.6, 48.8, 50.7, 
52.8 

Polaritate (general) 1.1, 1.5., 1.7, 2.2, 4.10, 4.20, 5.2, 8.7, 10.1, 11.20, 19.16, 
19.20, 20.29, 24.8, 25.4, 25.6, 27.6-7, 28.18, 29.32, 
26.38, 31.2, 31.7, 32.8, 31.10, 31.13, 32.108, 32.10, 
36.18, 39.4, 39.11, 45.10, 49.5, 52.6, 53.3-4, 53.10, 
53.24, 54.133, 54.13 

Polaritate (În Conștiință) Vezi Serviciul altora  
 Vezi, Serviciul Sinelui  
 8.12, 12.25, 16.6-16.9, 16.15-16.20, 16.59, 17.1, 17.16-

17, 17.19, 17.23, 17.33, 19.15-19, 20.9-11, 20.17, 
20.26-27, 22.5, 25.1, 25.5, 26.34, 26.38, 27.1, 28.18-19, 
29.10, 29.33, 30.1, 31.2-4, 31.7, 31.12, 31.14, 32.1-2, 
32.14, 33.8-9, 33.11-12, 34.10, 34.14, 34.17, 35.1, 35.4-
5, 35.8, 36.11-12, 36.14, 36.16-17, 38.9, 38.14, 41.14, 
42.7, 42.9, 42.18, 44.15-16, 46.7-12, 46.14, 46.16, 47.4-
6, 48.6-8, 49.3-4, 49.8, 50.6-9, 52.7-9, 53.16, 54.19, 
54.22, 55.3-4, 55.7 

Populația planetei Pământ 6.13, 10.6, 20.18-22, 21.11, 47.15 
Portal spre Inteligența Infinită  Vezi Inteligența Infinită, portal  
Post 40.14, 41.21-22, 42.12 
Potențate 28.1, 31.2, 35.1, 36.12, 38.5, 39.4, 39.10, 40.1, 41.4, 

48.6-7, 51.10, 52.7 
Potențiator Vezi Arhetipuri, Potențiator 
Prana Vezi de asemenea, lumina în spirală și a treia distorsiune  
 14.2, 41.10, 56.3 
Prăpastia indiferenței Vezi și polarizarea (în conștiință) 
 3.6, 17.33, 19.18, 20.17, 40.16, 46.9, 46.16 
Predat/Învățat Vezi Învățat/Predat 
 1.10, 2.1-3, 2.6, 3.4, 3.6, 4.19, 6.1, 6.3, 9.3, 10.6, 14.11, 

14.28, 15.13, 17.2, 17.17, 17.20, 17.37, 22.26 
Pre-încarnare Vezi reîncarnare, alegeri pre-încarnative  
Primul Principiu Vezi Prima distorsiune 
Probert, Mark 7.10-11 
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Profeție Vezi divinatie & vol. 2 
Programarea încarnării 8.21, 10.1, 17.1, 17.11, 21.9-11, 23.12, 31.6, 33.6-7, 

33.9, 34.5, 34.8, 34.17, 35.1, 35.3, 36.1-2, 36.4, 36.6-7, 
36.10, 41.22, 42.12, 48.7-9, 50.4-5, 54.19, 54.21-24, 
55.1 

Proiecția Magică Vezi Apărarea Magică 
Protecție Vezi Guardian, Sinele Superior și Psihic Salute/Atac  
 19.9, 32.1, 33.1-2, 33.11, 36.21, 44.10, 45.11, 46.2 
Puharich, Dr. Andrija 7.10-11, 12.1, 12.10, 21.3-4, 23.11, 39.4, 39.6-9 
Puritate 4.8, 10.9, 12.28, 17.11, 21.17, 23.7, 25.6, 26.36, 29.27, 

30.4, 37.4, 38.5, 39.1, 40.4, 41.19, 41.21, 55.5-7 
Putere 1.1, 2.2, 3.8-11, 3.10, 6.1, 7.15, 8.2, 8.6, 8.11, 10.13-14, 

11.19-20, 11.26, 11.31, 12.5, 15.12, 15.14, 15.22, 17.5, 
17.7, 17.17, 19.18, 20.30, 20.32, 20.40-41, 22.23, 22.28, 
23.3, 23.6, 23.12, 23.15, 24.17, 24.19, 25.1, 25.5-6, 
27.13, 29.31, 30.3, 31.14, 32.2, 34.9, 34.12, 35.1, 35.3, 
38.14, 44.1, 44.15, 47.3, 49.8, 50.6, 50.8-9, 52.7, 54.22, 
56.3 

 
R 
Ra 

Limitele cunoștințelor lui Ra   Vezi vol. 2 
Comunicarea lui Ra 1.1, 1.10, 2.0-2, 3.6, 8.31, 9.3, 15.1, 15.13, 17.2, 

18.1, 21.1-2, 22.26-27, 23.16, 28.16, 37.4, 48.3, 55.7 
forma lui Ra  6.4, 8.20, 23.6, 23.16, 27.2, 41.4-6 
Povestea lui Ra  14.19-22, 1.1, 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 6.4-5, 6.7, 6.21-23, 

14.19-22, 16.21, 41.26 
Munca lui Ra pe Pământ  1.0-1, 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 6.4, 6.7, 6.21-22, 14.4-6, 

14.18, 14.20, 14.23-27, 23.1-10, 26.10-11, 26.21-25, 
48.3 

Rasa Străveche 15.15, 15.17-20 
Rătăcitor Vezi Frații și Surorile Tristeții  
 2.2, 11.25, 11.29, 12.26-30, 12.32, 13.23, 14.18, 15.20, 

15.25, 16.59-61, 17.8-9, 17.11, 17.18-19, 23.6, 26.13, 
26.15-16, 32.9-11, 36.16-18, 36.24, 37.2, 42.16, 45.3-7, 
48.7, 52.8-9, 53.7-13 

Război 8.16-17, 8.19, 9.10, 9.18-19, 10.1, 10.15, 18.25, 20.21-
22, 22.5, 23.15, 24.4, 24.17, 25.4-11, 26.25, 32.2, 33.15, 
34.12, 34.14, 34.17, 35.1, 35.8, 38.9-10 

Razboiul Stelelor (film) 16.10 
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Recoltabil 17.15, 21.28, 30.13, 34.16-17, 35.4, 38.14, 40.4, 41.19, 
47.3, 47.6, 47.8, 48.7, 49.6, 50.8, 54.18 

Recoltare Vezi și Schimbările pământului  
 1.9, 6.11, 6.13-15, 6.19, 7.16-17, 8.2, 8.6, 8.25, 10.9, 

11.3, 11.6, 11.8, 11.19, 12.27-28, 13.22-23, 14.4, 14.14-
20, 15.14-20, 16.11, 16.13, 16.39-41, 16.61, 17.1, 
17.15, 17.22-25, 17.29, 17.31-34, 17.41-43, 19.1-11, 
20.1-2, 20.20, 20.27-29, 21.13-14, 21.28, 22.7-16, 24.8, 
26.12, 26.28, 26.34, 33.12-13, 34.2, 34.15-18, 35.4-5, 
40.7-11, 41.19, 42.6, 43.8, 43.13-15, 43.25, 45.7, 46.2, 
47.3-8, 48.6-8, 49.6, 50.5, 50.8, 51.1, 52.8-9, 52.12, 
53.16, 54.18, 55.3-4 

Redactorul 7.10, 11.2, 38.1, 54.2-3 
Reglare/ Calibrare 1.0, 3.8, 4.6, 10.9, 12.1, 15.1, 30.2, 39.9, 42.2, 54.15-17, 

54.31-32 
Reîncarnare Vezi Vechimea vibrației 
 4.9, 6.11, 6.13, 9.2, 9.7, 9.21, 10.1, 10.4, 10.12, 10.15, 

11.11, 11.29, 15.20, 17.1, 17.41, 18.15, 19.9, 20.12, 
21.9-10, 21.28, 22.6, 22.15, 23.12, 31.4, 31.8, 31.10, 
33.6-7, 33.12, 34.17-18, 35.1, 40.16, 43.11-12, 48.7-8, 
50.5, 50.7, 52.7, 54.23-24 

automată 21.9, 21.11, 48.8 
alegeri pre-încarnative 8.21, 31.6, 35.3, 50.5, 53.1, 54.21-22, 55.1 
între încarnări 10.12, 21.9, 22.6, 43.12, 48.7, 50.7 

Religie 1.5, 2.2, 14.1, 14.28, 16.15-20, 17.15, 17.20, 17.22, 
22.15, 23.1, 42.13, 47.8 

Reprimare 41.19, 42.9-10, 46.11-13, 52.7 
Reproducere Vezi Sexualitatea  

Clonarea 18.15, 18.20, 24.6 
Reproducția Bisexuală  18.15-18, 18.20, 26.38, 30.7, 30.9-13, 31.2-7, 

31.9, 32.6-8, 41.15 
Responsabilitate Vezi Onoare/Responsabilitate  
 1.1, 2.2, 4.20, 5.2, 7.9, 10.12, 16.33, 16.42, 18.7-8, 

22.26, 23.10, 24.6, 33.1, 48.8 
Revoluția Industrială 11.29, 26.13 
Ritmul Realității 27.6-7, 27.13 
Ritual de Curățare 41.1 
Ritualul Izgonirii al Pentagramei Mici 41.2 
Roata Norocului (Arhetip) Vezi Arhetipuri, Catalizatorul Corpului 
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Robot 12.18-20 
Roosevelt, Eleanor și Franklin 35.1-3 
Rugăciune sau Contemplație 10.14, 12.1, 15.14, 21.3, 22.2, 42.6, 49.6, 49.8 
Rusia 8.6, 10.15, 17.3-5, 17.7, 21.24 
 
S 
Sacrificiu 37.3, 42.15, 55.7 

Preț 35.1, 44.2 
Sanscrit Vezi vol. 2 
Sarcofagul/ Judecata (Arhetip) Vezi Arhetipuri, Transformarea Spiritului 
Schimbări planetare  Vezi recolta  1.9, 17.1, 24.4, 33.12 
Schweitzer, Albert 34.10-11 
Sclavagism 8.14, 11.18, 16.17, 24.6, 24.17, 25.16, 26.34, 32.2, 35.4, 

35.8, 50.6, 55.3 
Secularizarea locurilor sacre Vezi vol. 2 
Semnale și Semne Personale 22.1, 44.3-6, 44.10 
Semnificator Vezi Arhetipuri, Semnificator  
Sensibilitate Psihică 44.3-6, 44.10-12 
Serviciul altora Vezi Calea pozitivă și polarizarea (în Conștiință) 
 7.15, 7.17, 10.1, 11.2, 11.21, 12.9, 12.13, 12.15, 12.26, 

12.31, 14.13, 16.7, 16.11-12, 16.30-32, 16.59, 17.2, 
17.23, 17.30-34, 18.6, 19.14-15, 19.17, 20.9-10, 20.27, 
22.5, 25.1, 25.5-6, 26.38, 30.1, 30.2, 31.3, 31.4, 31.9, 
33.11, 33.19, 33.9, 34.14, 34.16, 34.2, 34.9-10, 35.8, 
36.17, 38.1, 38.7, 39.11-12, 42.18, 42.2, 42.9, 43.19, 
43.8, 44.1, 44.15, 44.8, 45.1, 46.13, 46.16, 46.7, 46.9-
10, 47.3, 47.6, 49.3-5, 50.6, 52.11, 52.3, 52.7, 53.17, 
53.22, 53.6, 54.21, 54.25 

Serviciul sinelui Vezi Calea negativă și polarizarea (în Conștiință) 
 7.14-15, 7.17, 8.2, 8.11-12, 10.1, 11.3, 11.11-12, 11.15-

16, 11.18, 11.20-21, 11.31, 12.9, 12.13-16, 14.13, 16.2, 
16.7-9, 16.11-12, 16.15, 16.17, 16.30-31, 16.57, 17.1, 
17.17, 17.23, 17.25, 17.30-33, 18.21, 19.15, 19.17, 
20.9-10, 20.32, 22.5, 24.6, 25.5-6, 26.34, 26.36, 26.38, 
30.1, 30.5, 30.10, 31.14, 32.2, 33.13, 33.19, 34.16, 35.4-
5, 36.12, 36.14, 36.16-17, 38.7, 38.14, 39.11-12, 41.14, 
42.20, 44.16, 46.7, 46.9-12, 46.16, 47.3-5, 48.6, 49.4, 
50.6, 51.7, 53.11, 53.14, 53.16-17, 54.19, 54.22, 54.25, 
55.3-5 

Sexualitate Vezi Reproducere  
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 19.22, 25.1, 26.38, 30.10-13, 31.2-16, 32.2-11, 39.2, 
41.5-6, 44.1, 44.13, 46.12, 48.2, 53.14, 54.25, 55.6 

Fuziune 32.9-10, 41.4-6 
Sfânta Comuniune (Creștină) Vezi vol. 2 
Sfânta Tereza, Sfântul Augustin, Sfântul Francisc 22.15 
Sferă de lumină 53.23 
Shockley, Paul 27.1-2 
Simultaneitate 36.4-5, 70.9, 70.11-12, 81.18, 82.6, 91.7, 105.16 
Sine 1.10, 3.10, 5.2, 10.14, 11.28, 11.31, 12.10, 12.31, 13.21, 

14.14, 15.7, 15.14, 16.50, 16.56, 17.2, 17.18, 17.30, 
17.43, 18.6-7, 18.12, 21.9, 26.38, 32.14, 33.14-17, 34.6, 
34.9, 36.5, 40.12-15, 41.21, 42.11, 48.6-7, 53.9, 54.7, 
54.27 

Sine Superior Vezi și ghizi(spirituali) și protecție  
 35.3, 36.1-15, 36.22, 37.6-7, 41.22, 42.12, 44.12, 48.8, 

51.1, 54.3 
Sine Superior (grup) 7.16, 36.22, 37.7, 52.9 
Sinele nemanifestat, ființă nemanifestată  
 33.15-16, 34.6-7, 34.9, 34.12 
Sirius 8.22, 38.7-8, 51.2 
Sistemul Solar 

principal 6.4, 6.9, 6.10, 6.24, 10.1, 10.16-17, 11.4, 13.15, 
13.23, 29.4, 30.14 

Maldek 6.10, 6.13, 9.18, 10.1, 10.3, 10.6-7, 11.3-4, 21.5-7, 
38.2 

Marte 9.6-8, 9.6-12, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17-18, 
20.20, 20.26, 21.8, 30.14 

Saturn 6.8, 7.8, 7.12, 9.4, 22.17, 23.6, 23.16, 30.14 
Consiliul de pe Saturn Vezi Consiliul de pe Saturn 

Soare Vezi Logoi, sub-logoi locali  
 2.2, 2.6, 10.17, 11.4, 13.5, 16.35, 23.1, 23.6, 23.16, 

29.1, 29.3, 29.5-6, 29.10, 30.14, 40.1, 41.4-5, 41.7, 
54.4-5, 54.7 

Uranus 30.14 
Venus 6.4-7, 6.21, 6.23, 29.18, 30.14, 41.26 

Soare (arhetip) Vezi Arhetipuri, Semnificatorul Spiritului 
Societate 1.5, 6.16, 6.23, 8.26, 10.15, 11.17, 12.18, 16.31, 19.15, 

20.21, 22.21, 23.15, 25.5, 34.9-10, 34.13, 35.6, 36.12, 
37.4, 38.9, 54.25 
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Șoim 23.1 
Spânzuratul Vezi Arhetipuri, Semnificatorul Corpului 
Spațiu/Timp Vezi timp/spațiu  
 2.2, 6.9, 12.7, 13.8, 13.22-23, 19.1, 26.22, 26.32, 28.2, 

29.11-12, 29.14, 29.16-17, 29.19, 29.22, 30.4, 39.4, 
41.8, 41.20, 43.22, 52.10, 54.24, 55.9 

Spirală de lumină ascendentă Vezi lumina în spirală ascendentă  
Spirala de lumină descendentă Vezi lumina în spirală descendentă  
Spirit legat de pământ 47.12-14 
Științe 

Astronomie 11.4, 16.24-30, 16.37-38, 28.6-11, 29.1-5, 29.18-19, 
29.32, 30.15-16, 40.2, 41.4 

Biologie 18.15, 18.20, 19.9-11, 20.12-17, 20.24, 21.13, 23.13, 
31.6, 41.11-12, 49.4 

Evoluție 9.4, 9.16-17, 13.16-21, 16.28-29, 16.37-38, 21.13, 
27.8-9, 28.6, 28.10-11, 28.13-16, 28.19-20, 29.2, 
29.6-8, 29.9-11, 29.13, 29.18-20, 30.1, 30.5-16, 
36.15, 36.17, 37.3, 39.4, 40.1-11, 41.4, 41.8-10, 
41.12, 41.18, 45.11, 47.2, 48.8, 50.5, 51.5, 52.2, 
52.11, 54.24 

Fizică 20.6-8, 27.6, 27.14-17, 28.1-5, 28.8, 28.18, 29.1, 
29.12, 29.14-23, 29.30, 39.4-5, 40.1-3, 40.5-6, 40.9-
11, 40.15, 41.4-5, 41.9, 41.20 

Subconștient Vezi IInconștient 
Sub-densitate 16.51, 16.53, 17.11-12, 17.34-35, 17.38-39, 22.13, 38.6 
Sub-Logos Vezi Logos 
Suflet 10.1, 12.14, 14.3, 26.21-22, 34.10, 44.10, 47.15, 54.15 
Sumer Vezi vol. 2 
 
T 
Tales 25.4 
Tantra Yoga Vezi vol. 2 
Taras Bulba 11.8-10 
Tărie 12.31, 18.19, 26.38, 27.15, 28.13, 29.10, 31.3, 35.1, 

38.5, 39.4, 39.10, 42.12, 51.1, 51.8, 52.2, 53.22, 54.29, 
55.4, 56.6 

Tarot Vezi Arhetipuri, Tarot 
Telepatie 12.13, 14.27, 20.30, 26.21, 38.14 
Televiziune 34.13, 42.2 
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Tentație 18.21, 18.25 
Tesla, Nikola 8.6, 11.25-26, 26.20 
Tesseract (deplasare instantanee la 90° de la direcția de mișcare) Vezi vol. 2 
Tibet 10.15 
Timp/Spațiu Vezi Spațiu/timp 

general (adică momentul sau durata de timp/spațiu) 
 1.11, 1.13, 2.2, 2.6, 3.14, 4.2, 6.10, 6.13, 7.12, 8.2, 

10.9-10, 10.12, 10.16, 12.1, 14.10, 14.24 
Echivalent (Analog) 32.12, 48.7 
Metafizică 21.5, 21.7, 25.4, 25.6, 26.22, 26.30, 26.32, 28.18, 

29.13, 29.17, 29.19, 30.2, 30.14, 39.4, 40.1, 41.4, 
41.20, 43.12, 48.7, 50.7, 50.9, 51.7, 52.10, 53.3, 55.9 

Transfer Energetic 
general 31.2, 32.5, 39.10, 54.25, 54.31, 55.8 
Sexual 25.1, 26.38, 30.10, 31.2-7, 31.9, 31.11-15, 32.2, 

32.5-10, 39.10, 44.1, 48.2, 54.25, 54.31 
Transfer energetic sexual Vezi Transferul de energie, sexual  
Transforma  4.18, 6.1, 15.12, 25.6, 26.22, 46.9, 50.8, 51.7, 

54.17, 54.25 
Transformare Vezi Arhetipurile, Transformarea 
Trezire 30.5, 31.9, 36.24, 48.7, 53.8, 53.12, 53.17 
Triunghiul Bermudelor Vezi vol. 2 
Tunguska 17.3 
Turcia 10.15 
Turnul lovit de Fulger Vezi Arhetipurile, Potențiatorul Spiritului 
 
U 
Uitare Vezi voalul uitării  
Umor 21.9, 37.5, 53.9 
Unicul Infinitul Creator  26.36, 29.10, 30.5, 39.2, 43.13, 49.2, 55.7, 56.3 

Creatorul 12.5, 13.13, 15.7, 16.9, 16.11, 17.22, 18.13, 19.7, 
19.20 

Infinit 1.7, 3.8, 6.25, 7.12, 10.13, 13.5, 13.6, 16.37, 16.54, 
22.12, 29.18, 39.4, 52.12 

Inteligența Infinită 3.9, 4.2, 4.5, 4.8, 4.13, 4.14, 4.17, 4.20, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.7, 7.15, 7.17, 8.2, 8.30, 9.4, 10.15, 11.8, 11.10, 
11.20, 12.2, 12.26, 12.31, 13.7-8, 13.9, 13.12-17, 
14.16, 14.32, 15.12, 16.49, 17.2, 17.17-19, 17.25, 
17.33, 26.38, 27.2-8, 10, 12, 13, 28.1-2, 6, 29.10, 
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29.27, 29.29, 29.30, 32, 30.2, 31.3, 32.2, 34.2, 34.16, 
36.7, 38.14, 39.10, 39.12, 40.1, 40.4, 41.4, 41.19, 
41.25, 44.13, 47.3, 47.4, 48.7, 48.1, 49.2, 50.8, 50.9, 
51.10, 54.31-32 

Gândul Originar 1.0, 1.7, 1.10 
Unitate Vezi Inteligența Infinită și Unicul Infinitul Creator  
Universul(Arhetip) Vezi “Arhetipurile, Marea Cale a Spiritului” 
Ur Vezi vol. 2 
Urantia Carte 14.30 
Uranus Vezi Sistemul Solar, Uranus 
Usturoi Vezi vol. 2 
 
V 
Van Tassel, George 14.12-13 
Vârtejul posibilitate/probabilitate Vezi Vortexul probabilitate/posibilitate  
Vârtejul probabilitate/posibilitate  Vezi Vortexul posibilitate/probabilitate 
 11.3, 11.6, 16.53-54, 16.56, 17.5, 19.21, 33.12, 36.2-4, 

40.8, 43.25, 50.5, 56.3 
Vechimea bazată pe vibrație Vezi Reîncarnare  17.41-43, 26.13, 31.6, 33.12-

13, 34.15-16, 40.16, 48.5, 48.7-8 
Venus Vezi Sistemul Solar, Venus 
Vibrație  

general 2.2, 2.6, 27.4, 54.6, 54.8 
Vibrații fundamentale sau de bază  20.6-7, 27.14-16, 28.2-4, 29.2, 29.11-14, 

29.23, 40.3, 40.5-6, 40.9-11, 40.15, 41.8-10 
pentru energizare  1.12-13, 3.18, 11.2, 17.11, 33.3 
de densitate  1.1, 2.2, 6.14-16, 8.15, 10.4, 13.23, 16.2, 16.41, 

17.1, 17.11-12, 17.15, 17.21, 19.9, 27.13, 32.12, 
33.20, 40.16, 53.3 

a ființei  1.2, 1.5, 2.1, 8.14, 20.16-17, 29.29, 32.2, 37.3, 
39.10, 42.7, 47.3, 51.1 

vibrație planetară  Vezi Conștiința planetară 12.27, 12.30, 16.61, 
49.8 

Vibrație în bandă îngustă 1.0, 15.1-2, 18.1, 30.17, 33.1 
Vindecare 2.2-4, 3.14-15, 4.5-20, 5.1-2, 6.1, 9.3, 10.9, 11.7, 12.31, 

14.4, 14.6, 14.10-11, 15.14, 17.18, 18.10-11, 21.3, 21.5, 
21.7, 21.9, 22.6, 22.21-23, 22.28, 23.6-7, 23.12, 26.26-
31, 27.1, 29.31, 29.33, 34.10, 35.8, 36.2, 38.5, 39.10, 
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40.12-14, 41.21, 47.8, 48.7, 50.13, 54.31, 55.1, 55.11-
17, 56.3-7 

alopată Vezi vol 2. 
prin post 40.14, 41.21-22 
cu cristale 2.2-4, 14.4, 14.7, 22.21-23, 23.6, 27.1, 29.23-31, 

33.3-5, 55.16-17, 56.3 
Vindecare Alopatică Vezi Alopatie 
Visând 14.25-26, 44.10-11, 46.2 
Visare cu ochii deschiși Vezi Fantezie 
Viziuni 14.25, 25.4, 44.5, 49.2 
Vizualizare 1.13, 42.13-15, 49.8, 50.8-9, 56.3 
Voalul Uitării 12.28, 16.2, 21.9, 30.4, 36.16-17, 36.19, 48.6, 48.8, 

50.7, 52.8 
Condiții Ininte de Voal Vezi vol 2. 

Voință 6.1, 10.14, 21.1, 28.13-14, 29.29, 31.3, 31.7, 32.2, 
36.11, 36.14, 38.4, 39.3, 41.18-19, 41.21-22, 42.12-15, 
43.8, 43.30-31, 44.1, 44.8, 44.10, 46.9, 46.12, 47.13-14, 
49.2, 49.8, 52.7, 52.11, 53.1, 54.3, 54.29, 55.6, 55.17, 
56.3 

Vrednicie Vezi Auto-acceptarea  
 12.31, 15.10, 15.12, 32.14 
 
W 
Williamson, George Hunt 12.1, 15.18 
 
Y 
Yahweh 16.14, 17.17, 18.14-24, 24.6, 24.9 
 
Z 
Zeta Reticuli Vezi vol. 2 
Zorii Aurii 42.7-8 

 

 



 

 

POSTFAȚĂ 
Cele 106 sesiuni ale contactului Ra reprezintă un set extraordinar de 
channeling în lunga istorie a L/L Research. Pe durata celor 106 sesiuni 
instrumentul a fost în transă și, după spusele lui Ra, a fost extras din 
corpul ei. Acest lucru contrastează cu marea majoritate a sesiunilor de 
channeling ale L/L Research care se desfășoară cu instrumente 
conștiente  de informația pe care o transmit. Channeling conștient are 
loc fără întrerupere și în prezent. 

L/L Research oferă gratuit în librăria digitală la arhiva website 
www.llresearch.org, această carte, fiecare transcript de channeling și 
multe altele materiale. 

Alte resurse recomandate pentru studiu Contactului Ra: Învățăturile 
Legii lui Unu includ: 

• O foarte bună resursă pentru  studiul Legii lui Unu: 
www.lawofone.info 

•  Cărțile Audio ale Contactului Ra narate de Jim McCarty, 
disponibile la Audible.com. 

• Înregistrare originară a conversației cu Ra, disponibilă gratuit la 
www.llresearch.org și www.lawofone.info. 

• Cartea V, a publicației originare Law of One, conținând 
comentarii despre perioada desfășurării Contactului Ra. 

L/L Research fac această muncă deoarece ei sunt conștienți de contextul 
planetar. Căutătorului sensibil i se poate părea uneori că circumstanțele 
pe planeta noastră sunt haos, dizarmonie și suferință. Dar dacă știți 
unde să priviți și cum să vă acordați simțurile, veți vedea conștiința 
iubirii crescând mereu, în interiorul vostru și a celorlalți.  

Mesajul nostru pentru Rătăcitorii pe care îi întâlnim este același: Nu 
sunteți siguri.  Sunteți iubiți. Sunteți aici pentru a asista tranziția la a 
patra densitatea, prin sinele vostru onest. 

Suntem onorați să jucăm un mic rol în această conștientizare a iubirii. 
Suntem recunoscători pentru șansa de a ajuta la vindecarea acestei 
planete alături de voi. 

  

http://www.llresearch.org/
http://www.lawofone.info/


 

NOTĂ DESPRE TRADUCERE 
Traducătorul Contactului Ra a produs cea mai bună traducere de care 
a fost capabil, însă L/L Research nu poate verifica sau confirma că 
aceasta este cea mai precisă traducere posibilă. Ar putea exista anumite 
diferențe între versiunea engleză originară și traducere. Dacă aveți 
neînțelegeri vă rugăm, în măsura posibilităților, să comparați 
fragmentul tradus cu versiunea în limba engleză pentru a încerca să 
determinați înțelesul pe care l-a intenționat Ra.  

Ra a accentuat importanța preciziei și a onestității în distribuirea 
mesajului lor. De exemplu, la dorința intervievatorului de a face 
fotografii pe durata unei sesiuni, pentru a le publica, Ra a răspuns:  

88.12 [ . . . ]  R A  Sunt Ra. Vă rugăm ca fotografiile să arate adevărul, ca ele 
să aibă marcată data și ora, și să fie foarte clare, ca să nu permită 
apariția îndoielii, să nu conțină nimic altceva decât exprimare 
sinceră oferită celor care caută adevărul. Noi suntem umilii 
mesageri ai Legii lui Unu, doritori să micșorăm denaturarea 
adevărului. Vă rugăm pe voi, care sunteți prietenii noștri, să lucrați 
cu multă grijă, precum am discutat în paragrafele anterioare, și nu 
la repezeală. Considerați toate detaliile importante. Priviți acest 
lucru ca pe o oportunitate, așa cum trebuie, de altfel, să procedați 
ca inițiați. Fiți voi înșivă, și oferiți ceea ce este în voi, fără pretenții 
de nici un fel. 

Vă rugăm contactați L/L Research dacă aveți întrebări legate de 
înțelesul unui cuvânt, fraze sau concept. Și noi, asemeni vouă, suntem 
elevi, încă învățând acest material bogat, profund și complex.  
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PUBLICAȚII ADIȚIONALE L/L RESEARCH  
 Trăind Legea lui Unu 101: Alegerea 

Scrisă cu intenția de a crea un rezumat simplu de citit, privitor la principiile 
de bază ale Legii lui Unu și a filozofiei Confederației, această carte prezintă 
principiile Legii Unui, cum ar fi unitatea, liberul arbitru, iubirea, lumina și 
polaritatea. 

 Manualul Rătăcitorului 
Un manual de referință pentru cei spirituali. El explorează alienarea 
experimentată de rătăcitori, pe durata vieții, vindecarea încarnării, 
descoperirea misiunii individuale și modul de a trăi o viață devotată într-o 
lume mereu în mișcare. 

 Secretele OZN-urilor  
Un rezumat al celor 25 de ani de studiu filozofic care au precedat contactul 
Ra. Progresia de la observări fizice la implicații metafizice este urmărită cu 
atenție și, în unele privințe, servește ca o introducere a Legii lui Unu. 

 Manual de channeling  
Scris pentru medii și pentru cei care ar dori să-și îmbunătățească calitățile de 
mediu. Subiectele includ: Ce este channeling? De ce channeling? 
Salutări/atacuri psihice. Tentații și etica channeling. Channeling și 
creștinismul. 

 Atac al morilor de vânt: Interviu cu Carla & Jim 
Transcrierile unui interviu de șapte zile cu Carla Rueckert și Jim McCarty, 
care include explorarea contactului Ra, povestea istoriei L/L Research, 
biografia celor trei membri fondatori și examinarea principiilor spirituale și 
filozofice. 

Pe pagina de internet L/L Research: 
• Alte publicații neamintite mai sus 
• Peste 1,500 transcripții de channeling începând din 1974 până în prezent 
• O colecție de interviuri și discursuri incluzând unele cu Don Elkins. 
• Buletine informative 
• Informații de la întruniri și seminarii din trecutul L/L Research 
• Jurnalul Maron, care i-a deschis lui Don Elkins comunicarea cu 

Confederația. 
• Audio ale podcastului L/L Research numit „În Prezent”. 
• Peste douăsprezece traduceri, altele fiind adăugate. 
• Forumuri, bloguri. 

 
Versiunile tipărite ale publicațiilor L/L sunt disponibile prin 

intermediul magazinului online. 
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