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INTRODUCERE 
 

 

 

Don Elkins: Această carte este un manuscris precis a 26 de sesiuni înregistrate pe casetă, 

din cadrul unui experiment prin care am urmărit să comunicăm cu o fiinţă extraterestră. 

Noi am început experimentul în 1962 şi am rafinat acest proces timp de 19 ani. În 1982 

rezultatele experimentale ale eforturilor noastre s-au schimbat în mod profund, în ceea ce 

priveşte calitatea şi precizia. Această carte este pur şi simplu un raport, al începutului 

ultimei faze a muncii noastre. 
 

Odată cu începerea muncii noastre experimentale, şi chiar înainte ca noi să formăm un 

grup de cercetare, a existat o confuzie semnificativă privind natura cercetării noastre. Aş 

vrea să afirm că eu îmi consider punctul de vedere a fi pur ştiinţific. Mulţi cititori ai 

acestui material au folosit ca şi o bază de evaluare, o anumită tendinţă filozofică 

implicită, care porneşte de la ceea ce eu aş numi ştiinţific obiectiv, către ceea ce poate fi 

numit teologic subiectiv. Nu este scopul grupului nostru de cercetare să încercăm alt 

lucru, decât a face disponibile datele experimentale. Cu siguranţă că fiecare cititor va 

ajunge la propriile sale concluzii, privind semnificaţia acestor informaţii transmise. 

 

În ultimii ani au existat mai multe controverse privind fenomene, care aparent erau 

incompatibile cu metodele acceptate ale cercetării ştiinţifice. Acestea includeau OZN-

urile, îndoirea metalelor prin intermediul puterii minţii, operaţii psihice, şi multe alte 

întâmplări aparent miraculoase. 

 

A dovedi sau a invalida oricare dintre aceste fenomene, cu siguranţă nu este un lucru care 

se află la îndemâna observatorului obişnuit. Cu toate acestea, majoritatea opiniilor 

publicului cu privire la aceste evenimente, par a fi produsul unei investigaţii rapide şi 

superficiale. După aproape 30 de ani de cercetări şi experimente în zona a ceea ce se 

numeşte fenomenele paranormale, trebuie să recomand o prudenţă extremă în a ajunge la 

o concluzie. Dacă este posibil să faci bani, să câştigi notorietare sau să te distrezi 

perpetuând o farsă, atunci probabil că cineva va face acest lucru.  Prin urmare, zonele 

paranormale sau psihice sunt de prim interes pentru escroci, iar cercetătorul consecvent 

de obicei trebuie să observe o mare cantitate de date inutile, pentru a găsi o sămânţă de 

adevăr. Acest lucru este în special adevărat, în ceea ce priveşte operaţiile psihice din 

Filipine şi în general în ceea ce priveşte domeniul vast al comunicării cu spiritele. 
 

Mi se pare că paradigma ştiintifică acceptată în prezent nu este adecvată. Este opinia mea 

că filozofia noastră din prezent, este un caz specific prezent într-o paradigmă mai amplă, 

care urmează să fie descoperită. Am speranţa că cercetăriile noastre merg spre direcţia 

descoperirii unor asemenea adevăruri. După ce am asimilat câteva milioane de cuvinte a 

ceea ce pare a fi comunicări extraterestre, este opinia mea că această carte şi volumele 

ulterioare din Materialul Ra, conţin cele mai folositoare informaţii pe care le-am 

descoperit. Ca şi o consecinţă a cercetării unor subiecte mai degrabă confuze, cum ar fi 

UFO-logia şi parapsihologia, bineînţeles că eu mi-am format propria părere, privind 
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“natura adevărată a lucrurilor”. Această opinie se poate schimba în orice moment, odată 

ce devin conştient de informaţii suplimentare. Această carte nu este menită să fie un tratat 

privind propriile mele opinii, aşadar nu voi încerca să apăr validitatea sa. Ceea ce 

urmează este cea mai bună aproximare a mea, privind ceea ce cred că facem. Doar timpul 

ne va arăta acurateţea acestor bănuieli. 
 

Grupul nostru de cercetare foloseşte ceea ce eu prefer să numesc “transă telepatică 

calibrată”, pentru a comunica cu un extraterestru numit Ra. Noi folosim limba engleză 

deoarece ea este cea cunoscută de Ra. De fapt, Ra cunoaşte mai mult din ea decât noi. 
 

Ra a aterizat pe Pământ acum 11.000 de ani în urmă ca şi un extraterestru misionar, 

având obiectivul de a-i ajuta pe oamenii de pe Pământ să evolueze dpdv mental. Eşuând 

în această încercare, Ra s-a retras de pe suprafaţa Pământului, dar a continuat să 

monotorizeze activităţiile de pe această planetă. Din acest motiv, Ra este bine informat cu 

privire la istoria noastră, limbile, etc. 
 

Probabil cel mai dificil lucru de înţeles cu privire la Ra este natura sa. Ra este un complex 

al memoriei sociale de densitatea a 6-a. Deoarece Pământul se află la sfârşitul ciclului 

densităţii a treia, acest lucru înseamnă că Ra se află cu 3 cicluri evolutive în faţa noastră. 

Cu alte cuvinte, starea prezentă de evoluţie a lui Ra este cu milioane de ani înaintea 

noastră. Nu este surprinzător că Ra a avut dificultăţi în a comunica cu oamenii de pe 

Pământ, acum 11.000 de ani în urmă. Aceeaşi problemă o are şi în vremurile noastre 

“iluminate”.  
 

La momentul scrierii acestei introduceri, noi am adunat peste 100 de sesiuni de 

comunicări experimentale cu Ra. Aceste aproximativ 300.000 de cuvinte de informaţie, 

îmi sugerează posibilitatea naşterii unei paradigme ştiinţifice mai adecvate. Doar timpul 

şi viitorul ne va ajuta să validăm şi să extindem această paradigmă. 
 

UFO-logia este un domeniu vast. Vom oferi o cantitate destul de mare de material 

ajutător ca şi introducere la această carte. Prin urmare, restul introducerii nu încearcă să 

acopere fiecare porţiune a acestui câmp divers de studiu, ci să descrie unele porţiuni 

pertinente ale cercetării noastre, pornind de la primele zile până în prezent şi contactul cu 

Ra. L-am rugat pe asociatul meu, Carla L. Rueckert, să spună povestea noastră. 
 

Carla L. Rueckert: Prima oară l-am întâlnit pe Don Elkins în 1962. Pentru mine el a fost 

un personaj fascinant, o combinaţie neobişnuită dintre un profesor de facultate şi 

cercetător în domeniul psihic. El avea la activ peste 200 de regresii hipnotice în vieţi 

anterioare, cercetând naşterile din vieţile trecute şi investigând posibilitatea ca 

reîncanarea să nu fie doar o posibilitate, ci realitatea. 
 

În 1962 m-am alăturat unui experiment creat de Don, cu scopul de a testa o ipoteză pe 

care el a creat-o cu ajutorul lui Harold Price, un inginer pentru compania Ford. Price i-a 

vorbit lui Don despre câteva lucruri, care i-au stârnit interesul. Sursa acestor informaţii 

era presupusă a fi extraterestră. Conţinutul era în principal metafizic şi părea a fi în 

rezonanţă cu tot ceea ce a învăţat Don, până în acel moment. În aceste materiale erau 
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oferite instrucţiuni, pentru a crea mijloacele de a genera material suplimentar din aceeaşi 

sursă, fără a simţi necesitatea de a lua contact fizic cu extratereştrii. 

 

Ipoteza lui Don era că acest fenomen ar putea să fie reprodus; prin urmare el a invitat o 

duzină din studenţii săi la inginerie, pentru a se alătura unui experiment care avea 

obiectivul de a realiza un fel de contact telepatic, cu o sursa asemănătoare grupului din 

Detroit. Eu am fost cel de-al 13-lea membru, devenind interesată de proiect datorită unui 

prieten de-al meu. În acele zile timpurii ale încercării de a lua contact cu o astfel de sursă 

extraterestră, Don fiind zelos în încercările sale de a ţine situaţia sub control, au trecut 

luni de zile în care au apărut rezultate care păreau a fi remarcabile şi totuşi neobişnuite. În 

timp ce stăteam şi “meditam” conform instrucţiunilor, fiecare membru al grupului în 

afară de mine, a început să scoată zgomote ciudate. În ceea ce mă priveşte pe mine, 

dificultatea principală era de a-mi păstra o faţă serioasă şi de a nu rade, odată ce sesiunile 

au devenit o simfonie răguşită de mârâituri guturale, sorbituri şi limbi scoase. 

 

Natura experimentului s-a schimbat în mod semnificativ atunci când grupul a fost vizitat 

de către o persoană de contact din Detroit. Ea a stat jos împreună cu grupul şi aproape 

imediat a fost contactată prin telepatie, spunând următoarele cuvinte: “De ce nu rostiţi 

cuvintele pe care le gândiţi? Noi încercăm să vă utilizăm ca şi instrumente pentru 

comunicare, dar toţi dintre voi sunteţi blocaţi datorită fricii că nu veţi rosti cuvintele 

potrivite.” Cu ajutorul acestui instrument din Detroit, Michingan, pe nume Walter 

Rogers, grupul a fost instruit să nu mai analizeze, să rostească gândurile pe care le aveau 

şi să analizeze comunicarea doar după ce ea a fost realizată.  

 

După acea noapte, nici o lună nu a trecut şi jumătate de grup a început să producă 

informaţie. După ce a trecut un an de zile, toţi din grup în afară de mine, au fost capabili 

să recepţioneze transmisii. La început vorbirea era înceată şi dificilă deoarece fiecare 

individ dorea să obţină o impresie clară a fiecărui cuvânt, şi în anumite cazuri, doreau să 

se controleze în mod total, datorită fricii de a face o eroare atunci când transmiteau 

cuvintele. Cu toate acestea, erau vremuri frumoase pentru grupul originar de studenţi, 

care a început acest experiment ciudat. 
 

În Ianuarie 1970 mi-am părăsit poziţia de bibliotecar de la o şcoală privată din Louisville, 

şi am început să lucrez pentru Don. Până în acest moment, el a ajuns să fie convins că 

marile mistere ale vieţii, puteau fi cel mai bine investigate, prin cercetări privind tehnicile 

de a contacta inteligenţe extraterestre. El era hotărât să îşi intensifice eforturile în această 

direcţie. 
 

De-a lungul acestei perioade, Don a cercetat multe zone periferice ale UFO-logiei, mereu 

încercând “să adune piesele puzzel-ului”. Pentru noi, una dintre cele mai mari piese a fost 

întrebarea privind cum ar putea să se materializeze şi să se dematerializeze un OZN. 

Fenomenul părea să prezinte un fel de dinamică pe care încă nu am început să o 

înţelegem, şi o existenţă prin care OZN-ul să fie capabil a folosi aceste principii. Don a 

mers la mai multe şedinţe de spiritism de unul singur, înainte ca eu să mă alătur lui în 

această cercetare, după ce în mod sistematic a eliminat toate numele de pe listă. El căuta 

o manifestare care se putea materializa, nu una care putea fi dovedită unei alte persoane, 

ci una în care el ar putea să creadă. Intuiţia lui era că materializările manifestate ca 
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urmare a sedinţelor de spiritism, sunt probabil asemănătoare sau similare ca şi natură cu 

materializările OZN-urilor. Prin urmare, procesele sale raţionale, au mers către a 

descoperi mecanismul de materializare şi dematerializare din cadrul unei şedinţe, astfel 

încât să fie capabil e emite ipoteze mai adecvate cu privire la fenomenul OZN-urilor. 

 

În 1971, după ce am fost împreună cu Don la câteva şedinţe care nu au dat rezultate, am 

mers la o şedinţă de spiritism ţinută de preotul James Tingley din Toledo, care slujea la 

biserica Spiritualistă.  

 

De patru ori am fost să vedem demonstraţiile preotului Tingley. Înainte de prima 

întâlnire, Don a examinat atent locul de întâlnire cu preotul respectiv. Acesta era construit 

din blocuri de ciment, asemănător unui garaj. Nu existau dispozitive în interiorul sau în 

afara clădirii. Nu ştiam că Don avea de gând să facă acest lucru. Pur şi simplu am stat şi 

am aşteptat începerea demonstraţiei.  
 

Această ultimă chestiune este una importantă, atunci când vorbim despre cercetarea 

psihică de orice tip. Don a spus mereu că una din calităţiile mele ca şi partener de 

cercetare, este marea mea credulitate. Aproape oricine îmi poate juca o farsă, deoarece nu 

prind repede ce a vrut să spună. Am un fel de a fi, care ia lucrurile aşa cum sunt şi le 

acceptă, pentru ca mai apoi să analizeze ceea ce s-a întâmplat. Această credulitate este un 

factor important pentru a obţine rezultate bune, în cercetarea paranormală. O dorinţă de a 

obţine dovezi va conduce în mod inevitabil la rezultate nule şi la experimente fără 

valoare. O minte deschisă, o dorinţă de a fi credul, îl conduce pe cel care efectuează 

experimentul, către o certitudine subiectivă şi personală, care nu este echivalentă cu 

doveziile, deoarece acea certitudine nu poate fi reprodusă în mod sistematic de alţii. Cu 

toate acestea, cunoaşterea subiectivă este o parte importantă a evoluţiei spirituale, de care 

Ra vorbeşte atât de convingător în această carte, evoluţie pe care care noi am cercetat-o 

de mulţi ani încoace. 

 

Aşadar, şedinţa a început la fel ca toate cele la care am participat, cu repetiţia unei 

rugăciuni şi cu intonarea unor psalmi cum ar fi “Piatra Epocii” şi “Eu am umblat prin 

Grădină”. Erau aproximativ 26 de oameni în camera goală, stând pe scaune drepte într-un 

cerc de formă ovală. Preotul Tingley s-a retras în spatele unei perdele şi a stat de 

asemenea într-un scaun. Dintre apariţiile de la prima sesiune, probabil cea mai interesantă 

dintre ele, a fost cea a unei fantome relativ consistente cunoscută ca şi “Sora”. Ea a dorit 

să vorbească cu mine şi să îmi mulţumească că îl ajut pe Don. De vreme ce nu am avut un 

prieten apropiat care să fie o călugăriţă, eu am fost destul de uimită de această apariţie. 

Abia mult mai târziu, atunci când Don ne-a dus acasă, am conştientizat că mama sa care a 

murit înainte să o cunosc, a fost cunoscută în familie ca şi “Sora”.    
 

Atât în şedinţa de transă cât şi în următoarea dintre ele, atunci când Don şi eu am fost 

chemaţi, noi am putut să vedem destul de clar apariţiile sub formă de fantomă, a spiritelor 

materializate. Deşi nu văd bine pe întuneric, eu puteam să vizualizez trăsăturile generale, 

dar Don putea să vadă chiar şi firele de păr de pe fiecare entitate.  
 

În cea de-a doua sesiune, un “Maestru” care m-a inspirat în mod special, a apărut brusc în 

cameră, aceasta devenind foarte rece. El ne-a oferit un mesaj inspiraţional şi ne-a spus 
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apoi, că ne va atinge astfel încât să ştim că el era real. A făcut acest lucru, cu o forţă 

suficient de mare, astfel încât să-mi facă o vânătaie pe mână. Apoi ne-a spus că va trece 

prin noi, pentru a ştii că el nu face parte din această densitate. A făcut acest lucru şi cu 

siguranţă este o senzaţie interesantă să observi apariţia unui asemenea fenomen. 

Ridicându-şi braţele, el i-a binecuvântat pe toţi din cameră, a trecut din nou prin noi, apoi 

s-a transformat într-o băltoacă mică de pe podea şi a plecat. 

 

În 1974 Don a decis că a venit vremea să devin un student mai serios în arta chanelling-

ului. A spus că 12 ani de stat şi ascultat mesaje inspiraţionale era de ajuns, şi că a venit 

vremea ca eu să îmi asum responsabilitatea pentru aceste “lecţii cosmice”, după cum le 

numea Brad Steiger, lecţii de care mă bucuram atât de mult. Am început să avem o serie 

de întâlniri zilnice, create pentru ca noi să lucrăm intensiv asupra calibrării mele mentale. 

Mulţi dintre cei care veneau la meditaţiile noastre din nopţiile de Duminică, au auzit 

despre întâlnirile noastre din timpul zilei şi în vreo 3 luni de zile, am generat aproape o 

duzină de noi receptori telepatici. 

 

În timp ce făceam aceste meditaţii intensive, ne-am obişnuit să avem obiceiul de a păstra 

deschis reportofonul de fiecare dată cand începeam o sesiune. Folosind o parte din 

materialul pe care grupul nostru l-a colectat în mod sistematic, eu am creat un manuscris 

ce nu a ajuns să fie publicat, manuscris numit Vocile Zeilor. Acesta a fost scris din 

perspectiva unui punct de vedere extraterestru, după cum a fost el înregistrat în şedinţele 

noastre de grup. În 1976, când eu şi Don am început să scriem Secretele OZN-urilor 

(publicate de o editură privată şi disponibile prin corespondenţă), acest material 

nepublicat a fost de mare ajutor. 
 

În timpul acestei perioade a apărut încă o sincronicitate. Eu şi Don, cu care în mod oficial 

am intrat în parteneriat pentru a crea L/ L Research în 1970, am scris de asemenea o carte 

nepublicată pe nume Crucificarea lui Esmeralda Sweetwater (Apă-Dulce) în 1968. 
 

În 1974, Andra Puharic a publicat o carte împreună cu Doubleday numită URI. Cartea 

este o relatare a investigării Dr. Puharic privind viaţa lui Uri Geller şi a comunicării lor 

neaşteptate, cu inteligenţele extraterestre. Forma prin care a luat contact a fost relativ 

neaşteptată, începând să leviteze un obiect de forma unei scrumiere, semnalizându-i Dr. 

Puharic să pună o casetă în reportofon. Butoanele reportofonului au fost apăsate de către 

o forţă invizibilă, astfel încât el a început să înregistreze. La un playback, putea fi 

observat un mesaj din partea unei surse extraterestre. Don a fost impresionat de numărul 

mare de corelaţii dintre acest mesaj şi propria sa cercetare.   
 

Cartea este în sine fasicinantă dar ce este mai interesant pentru noi sunt numărul 

incredibil de mare de similarităţi, dintre personajele din carte şi jurnalul muncii Dr. 

Puharic cu Uri, corelat cu personajele presupus ficţionale din cartea noastră. Noi am mers 

la New York pentru a ne întâlni cu Andrija după ce i-am telefonat, împărtăşindu-i 

cercetările noastre şi comparând notiţele. În timp ce gazda noastră genială a ieşit pe 

veranda sa pentru a ne întâmpina, eu m-am oprit uimită pentru a mă uita la casă. Chiar şi 

casa în care trăia, situată în nordul statului New York, a fost o sosie perfectă a casei aflată 

în proprietatea omologului său ficţional din cartea scrisă de noi. Identitatea era atât de 

apropiată încât nu m-am putut abţine să nu întreb: “Andrija, ce s-a întâmplat cu bujorii 
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tăi? Atunci când am scris despre cartea ta, am văzut că aleea era încercuită de tufe de 

bujori?” Puharic a râs, “ Oh, aceia. I-am tăiat acum 3 ani în urmă.” 

 

În 1976 noi am încercat să facem o introducere pentru întreg spectrul de fenomene 

paranormale în care am fost implicaţi, în aşa zisul fenomen al contactului cu OZN-urile. 

Acest fenomen nu este singular. Ci mai degrabă el necesită o înţelegere relativ holistică şi 

o conştientizare a mai multor linii de investigaţie. Deoarece Materialul Ra este un 

rezultat direct al cercetării noastre privind “aşa zisele” entităţi extraterestre, pare a fi 

potrivit să revizium o parte dintre conceptele exprimate în acea carte, pentru ca cititorul 

să deţină o bază adecvată a “conceptelor” care sunt cele mai utile, pentru a înţelege 

această muncă.  
 

Primul lucru pe care îl putem spune despre fenomenul OZN-urilor, este ciudăţenia sa. 

Cercetătorul serios, odată ce citeşte din ce în ce mai mult şi face şi cercetare de teren, va 

observa că va fi din ce în ce mai puţin capabil să vorbească despre fenomenul OZN, într-

o manieră raţională, “cu picioarele pe Pământ”. Mai mult de jumătate dintre cetăţenii 

S.U.A. au afirmat în sondaje, că ei cred în existenţa OZN-urilor, iar serialele şi filmele 

reflectă acest vast interes într-un asemenea domeniu. Cu toate acestea, există puţini 

cercetători care pot pretinde că înţeleg în totalitate fenomenul. Dr. J. Allen Hynek a numit 

această “ciudăţenie”, ca fiind factorul important care acordă validitate cazului.  
 

Unele persoane care văd OZN-urile, nu sunt capabile să îşi amintească ce s-a întâmplat, 

pentru o perioadă de timp după întâlnire. OZN-ul este văzut, dar martorul continuă cu 

rutina sa zilnică. La un moment dat, el observă că a trecut o perioadă oarecare de timp, pe 

care nu o poate explica. Deseori oamenii care au o întâlnire, vorbesc despre un fel de 

iritaţie a ochilor, sau conjunctivită, sau uneori despre probleme ale pielii. În cazurile 

extreme, o persoană care a pierdut o perioadă de timp şi a văzut un OZN, prezintă o 

schimbare la nivelul personalităţii şi descoperă că este necesar să contacteze un psiholog 

sau un psihiatru pentru a fi îndrumat. Dr. R. Leo Sprinkle, profesor de psihologie la 

Universitatea din Wyoming, a ţinut câteva întâlniri cu oameni care au experimentat acest 

lucru şi alte tipuri de ”Întâlniri de gradul 0”. 
 

În cadrul terapiei psihiatrice a fost cercetat unul dintre cele mai faimoase cazuri privind 

contactul cu OZN-urile, acela a lui Betty şi Barney Hill. Soţii Hill au văzut un OZN şi au 

petrecut o perioadă de timp în compania lui, dar au reuşit să reducă suficient de mult 

influenţa acelor evenimente, pentru a merge mai departe cu vieţile lor. Cu toate acestea, 

ambii dintre ei, pe o perioadă de câteva luni, au început să aibă coşmare şi atacuri de 

panică. 
 

Psihiatrul la care au mers pentru a primi ajutor, a fost genul de profesionist care folosea 

regresia hipnotică în scopuri terapeutice. El a lucrat cu fiecare membru al cuplului în mod 

separat şi spre surprinderea sa, a descoperit că atunci când i-a rugat pe fiecare dintre ei să 

descopere sursa nemulţumirilor avute, atât Domnul cât şi Doamna Hill au relatat o 

poveste în care au fost luaţi la bordul unui OZN în timp ce mergeau cu maşina, au fost 

examinaţi din punct de vedere medical şi apoi s-au reîntors la maşină. 
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Eu si Don am investigat mai multe cazuri interesante de-a lungul anilor; iar probabil o 

descriere a unuia dintre ele, va fi de ajuns pentru a vă arăta unele ciudăţenii remarcabile, 

care sunt în mod obişnuit asociate cu ceea ce Dr. Hynek numeşte “ Întâlniri de gradul 

zero”. În Ianuarie 1977, după de abia 18 ore în care martorul nostru a avut o experienţă 

cu un OZN, noi am fost chemaţi de către un prieten de-al nostru, hipnotizatorul Lawrence 

Allison. Lawrence a fost contactat de către mama martorului, care a fost foarte îngrijorată 

în ceea ce îl priveşte pe fiul său. Noi am avut o întâlnire cu martorul, un adolescent de 19 

ani, angajat ca şi sofer pe tir. 
 

El a văzut o navă care avea aproximativ 40 de picioare în lungime şi 10 picioare înălţime, 

culoarea sa fiind asemănătoare cu un soare care apune. Nava era aflată la o altitudine 

joasă şi avea aproximativ 100-150 de picioare. Ea era atât de strălucitoare încât i-a rănit 

ochii, dar cu toate acestea nu îşi putea lua privirea de la ea. Adolescentul a experimentat o 

frică destul de mare şi a uitat că el conducea maşina. Atunci cand s-a aflat sub OZN, el a 

plecat brusc de lângă maşină şi a dispărut. Atunci când băiatul a ajuns acasă, mama sa era 

alarmată deoarece ochii săi erau în totalitate înroşiţi. El a fost capabil să determine 

perioada pierdută, deoarece a plecat exact atunci când s-a terminat un program de 

televiziune, observând ora venirii sale acasă. Băiatul a pierdut 38 de minute din viaţa sa.  
 

Tânărul a dorit să încerce hipnoza regresivă pentru a “descoperi” informaţii privind 

timpul pierdut. Noi am fost de acord. După o inducţie hipnotică destul de lungă, a fost 

atinsă starea optimă de concentrare, astfel încât martorul a fost dus înapoi în timp, până în 

momentul când se afla direct sub OZN. Brusc el a ajuns în interiorul navei, într-o cameră 

circulară care părea a fi de două ori mai înaltă, decât nava privită din exterior. El a văzut 

3 obiecte, nici unul dintre ele neavând formă umană. Fiecare entitate părea a avea o 

personalitate, deşi nici una dintre ele nu a vorbit cu tânărul, el fiind supus unei examinări 

fizice. După ce examinarea s-a terminat, obiectele au fuzionat în unul singur şi apoi au 

dispărut. Nava a sărit şi s-a zguduit pentru o perioadă scurtă de timp, pentru ca mai apoi 

martorul să se reîntoarcă în maşină. 
 

Dacă sunteţi interesaţi să citiţi o relatare completă a acestui caz, el a fost publicat în 

Buletinul Apro, în Revista Farfuriilor Zburătoare, în Raportul Internaţional al OZN-

urilor şi în Ştiri OZN. 
 

Unul dintre cele mai familiare aspecte ale acestor întâlniri, este experienţa prin care 

martorii noştrii au înţeles ceea ce gândeau extratereştrii, fără să se desfăşoare vreun 

schimb de cuvinte. De mult timp comunicarea telepatică a fost subiectul multor 

experimente şi deşi există suficiente cercetări interesante, încă nu a existat un studiu 

concludent care să dovedească existenţa unei bune comunicări telepatice. Prin urmare, 

domeniul de cercetare în domeniul telepatiei, încă este o zonă aflată la periferia cercetării 

psihice. Cu toate acestea, oricine a trăit o experienţă în care ştia că telefonul avea să sune, 

sau a experimentat o situaţie în care a ştiut ce avea de gând să spună cineva, înainte ca 

acea persoană să spună acest lucru, experimentând o formă rudimentară a telepatiei. Dr. 

Puharic a afirmat că aceste comunicări telepatice între el şi Uri Geller au avut succes. Cu 

toate acestea, deoarece ele nu au fost realizate sub un control ştiinţific riguros, nu puteau 

fi incluse într-un raport tradiţional. Este de fapt convingerea noastră că orice controale 

riguroase, au un efect negativ asupra unui experiment de acest fel. 
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L/L Research, care încă din 1980 a fost o filială a Rock Creek Research şi Development 

Labs, ţine sesiuni săptămânale deschise oricărei persoane care a citit cărţile noastre. Încă 

avem tendinţa de a insera cuvântul “presupuse” înainte de “comunicări telepatice de la 

extratereştrii”, deoarece ştim că nu există nici o metodă de a dovedi acest concept. Cu 

toate acestea, fenomenul cu siguranţă există – milioane de cuvinte aflate în dosarele 

noastre, şi multe milioane de cuvinte în dosarele altor grupuri, atestă acest fapt. 

 

Indiferent de frustrările mai mult decât ocazionale care sunt implicate în cercetările 

paranormale, cercetătorul serios al fenomenelor OZN trebuie să fie persistent în 

investigaţiile sale privind fenomenele care au legătură cu acest domeniu, cum ar fi de 

exemplu îndoirea metalelor. Fizica lui Ra, având capacitatea de a aborda natura adevărată 

a realităţii, postulează posibilitatea de acţiune la distanţă ca fiind o funcţie a minţii, în 

mod special a voinţei. Uri Geller a fost testat în mai multe locuri din lume, inclusiv în 

Laboratoarele de Cercetare din Stanford, existând o listă impresionantă de publicaţii cu 

rezultatele acestor teste, cea mai notabilă dintre ele fiind Documentele Uri Geller şi, ca şi 

o ramnificaţie a acestui fenomen de îndoire a metalului, Documentele Islandeze.  

 

Un exemplu care arată legătura strânsă dintre OZN-uri şi îndoirea mentală a metalului, 

ne-a apărut nouă în Iulie 1977, după ce cartea noastră Secretele OZN-urilor, a fost 

publicată. În timp ce ni s-a luat un interviu la un post local de radio, o femeie dintr-un 

oraş din apropiere care a auzit tansmisiunea noastră, a devenit foarte interesată de ceea ce 

ziceam; deoarece fiul său, un tânăr de 14 ani, a avut o întâlnire cu un OZN. El a fost trezit 

de către un fluierat, s-a dus până la uşă şi a văzut o lumină atât de strălucitoare încât 

aproape că l-a orbit. Încă o dată, aşa cum deseori este cazul, acest eveniment s-a 

întâmplat în aceeaşi noapte în care oamenii din localitate, au văzut lumini pe cer. Femeia 

ne-a scris o scrisoare şi Don imediat a sunat-o şi i-a cerut permisiunea de a vorbi cu fiul 

său. După ce Don l-a interogat pe acel tânăr, i-a cerut să ia o bucată de metal şi să o 

îndoaie fără să îl atingă sau să forţeze. Băiatul, a luat o furculiţă, după cum Don i-a 

sugerat, iar aceasta s-a indoit imediat şi aproape s-a rupt. 

 

Băiatul a fost atât de uimit încât nu a dorit să se întoarcă la telefon, iar mama sa nu a fost 

capabilă să îl convingă, că ar exista vreun beneficiu în a continua experimentele. Ea a 

avut un simţ al prevederii suficient de mare, pentru a înţelege că în oraşul mic în care 

trăiau, orice publicitate care li s-ar fi făcut cu privire la subiectul indoirii metalului, ar fi 

în detrimentul băiatului, deoarece oamenii din acest oraş ar reacţiona într-o manieră 

destul de previzibilă.   
 

Cu toate acestea, legătura este destul de clară. John Taylor, profesor de matematică la 

Colegiul Kings din Londra, ne-a oferit cartea sa, Superminţi, pentru a face cunoscute 

experimentele sale privind îndoirea metalului. Taylor a folosit doar copii, aproximativ 50 

dintre ei, şi o mare porţiune din experimentul său a folosit obiecte de metal şi de plastic, 

sigilate în cilindri de sticlă, astfel încât copii să nu poată atinge obiectele fără a sparge 

sticla.  
 

Chiar şi în aceste circumstanţe controlate, copiii încă au fost capabili să îndoaie şi să 

spargă multitudinea de obiecte. Dacă citiţi Materialul Ra, veţi putea descoperi de ce 
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majoritatea copiiilor sunt capabili să facă aceste lucruri şi care este legătura dintre 

abilităţiile lor şi mesajul OZN-urilor. Deoarece nu sunt un cercetător, în acest moment îl 

voi lăsa pe Don să vorbească mai departe. Orientarea sa este mai potrivită, pentru a purta 

această discuţie. 

 

Don: O întrebare repetată care apare atunci când luam în considerare asemenea 

demonstraţii fizice este următoarea: Cum se întâmplă evenimentele paranormale? 

Răspunsul ar putea fi gasit în zona teoriilor oculte, care se preocupă de existenţa 

diferitelor “planuri”. 

 

După moarte, un individ se poate afla în unul dintre aceste nivele de existenţă, despre 

care s-a vorbit în conexiune cu filozofia ocultă, nivelul fiind dependent de natura 

spirituală sau de dezvoltarea persoanei, în momentul morţii sale. Clişeul în legătură cu 

această teorie este definit de sintagma “păsările de acelaşi soi zboară împreună”. Atunci 

când o fantomă se materializează în realitatea noastră, el vine pe Pământ din unul dintre 

aceste nivele. În general, se emite teoria conform căreia o planetă este o formă de 

distilerie spirituală, reîncarnarea având loc în lumea fizică, până când un individ se 

dezvoltă suficient de mult din punct de vedere spiritual, astfel încât să ajungă la acele 

planuri superioare ale existenţei; el nemaiavând nevoie de lecţiile evolutive de pe această 

planetă. 
 

Mare parte din această teorie a fost dezvoltată ca şi o consecinţă a contactului şi a 

comunicărilor cu aceşti locuitori, din realităţiile presupus a fi separate. Am ajuns să cred 

că aceste nivele se întrepătrund cu spaţiul nostru fizic şi coexistă în mod simultan, 

existând o foarte mică conştienţă a unuia faţă de celălalt. Ca şi o simplă analogie despre 

care am vorbit mai devreme, vă puteţi gândi la actorii din două seriale diferite, fiecare 

putând fi recepţionat la acelaşi TV, dar fiecare serial fiind diferit de celălalt. Acest lucru 

pare că îl experimentăm în vieţile noastre: un canal sau densitate a experienţei, fiind total 

inconştient faţă de multitudinea de entităţi care se află în alte nivele vibratorii din spaţiul 

nostru fizic. Ideea este că realitatea noastră nu este singura existentă, ci ea este doar cea 

în care suntem centraţi în prezent. 

 

Multe dintre reportajele cu OZN-uri oferă mai multe dovezi privind faptul că obiectul 

văzut, îşi are originea în aceste realităţi sau densităţi alternative, la fel ca şi fantomele 

care se materializează. Aş vrea să subliniez faptul că acest lucru nu implică în nici un fel 

faptul că ele nu sunt reale; ci mai degrabă, el separă realitatea OZN-urilor de a noastră. 

Ce vreau să spun este că omologul Canalului 4 de la TV este echivalent dar aflat pe alt 

post, faţă de Canalul 3 de la acelaşi TV. 

 

Dacă ar fi să construiţi un model la scara unui atom, folosind ceva de mărimea unui bob 

de fasole pentru nucleu, ar fi necesar să aveţi la dispoziţie o zonă de mărimea unui 

stadion de fotbal, pentru a putea cuprinde electronii din zonele cele mai lăuntrice. Dacă 

bobul de fasole ar fi plasat în centrul terenului, o mică bilă de mătase poziţionată pe 

scaunul cel mai din spate din tribune, ar reprezenta un electron al atomului. Există foarte 

puţină materie în interiorul fizicalităţii. Atunci când vă uitaţi la stelele de pe cer, probabil 

că aţi vedea ceva relativ similar, cu ceea ce aţi putea vizualiza dacă aţi sta în centrul 

nucleului oricărui atom “solid”, uitându-vă în exterior către mediul vostru. Pentru a vă 
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demonstra existenţa unui electron, un fizician probabil că v-ar arăta un traseu curbat, pe 

care el îl ia pe o placă fotografică. Ceea ce probabil nu vă va spune este că aceasta este o 

dovadă aflată la mâna a două. Electronul nu a fost niciodată vizualizat; putând fi 

înregistrat doar efectul său asupra unui mediu dens. Bineînţeles că este posibil să fie 

făcute calcule matematice precise, cu privre la ceea ce noi numim un electron. Pentru a 

face un asemenea lucru, este necesar să cunoaştem câteva date privind intensitatea 

câmpului magnetic, sarcina electronului şi frecvenţa sa. Dar deoarece un câmp magnetic 

este creat datorită unor sarcini electrice aflate în mişcare, care la rândul lor sunt nişte 

fenomene observate în mod empiric, noi putem vedea că întreg camuflajul matematic 

împiedică observarea faptului că ceea ce ştim cu adevărat, este faptul că particulele 

încărcate au un efect asupra celorlaltor particule. Încă nu ştim care este natura acestor 

particule, sau de ce crează ele un efect al acţiunii la distanţă.   

 

Cercetătorii seniori sunt primii care sunt de acord cu faptul că nu există o explicaţie 

ştiinţifică absolută, pentru orice fenomen. Ştiinţa este mai degrabă o metodă sau o unealtă 

prin care se pot face predicţii, corelând mai multe observaţii. În fizică, acest lucru se 

realizează de obicei prin limbajul matematic. Învăţarea noastră ştiinţifică se face prin 

observare şi analiză a observării. În ceea ce priveşte o înţelegere a esenţei fundamentale a 

lucrurilor, noi de fapt nu înţelegem nimic. 
 

Un câmp magnetic nu este altceva decât o metodă matematică, de a exprima o mişcare 

relativă între câmpurile electrice. Câmpurile electrice sunt interpretări matematice 

complexe bazate pe observaţii empirice, după cum sunt exprimate ele prin legea lui 

Coulomb. Cu alte cuvinte, pădurea noastră de înţelegeri ştiinţifice şi explicaţii este 

formată din copaci despre care nu ştim nimic, în afară de faptul că ei au un efect asupra 

noastră şi că ei există. 
 

Pentru o persoană care nu este familiarizată cu aceste mecanisme interne ale ştiinţei 

moderne, poate fi creată impresia că omul modern are sub control mediul său,  

descifrându-l în totalitate. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Liderii cercetării 

ştiinţifice care abordează domeniile unei teorii moderne, se află permanent în 

contradicţie. Odată ce o teorie începe a avea o acceptare pe scară largă ca fiind o 

reprezentare validă a legilor fizice, cineva descoperă o discrepanţă şi teoria ori trebuie să 

fie modificată ori abandonată complet. Probabil cel mai bun exemplu este formula lui 

Newton “F=MA.” Această formulă a atins statutul de lege fizică, înainte să fie descoperit 

faptul că ea este eronată. Nu este vorba că această ecuaţie nu a fost extrem de utilă: noi 

am folosit-o pentru a construi orice, de la o rachetă care merge pe lună până la un 

televizor, dar acurateţea sa devine nulă atunci când aplicăm formula unor acceleratoare 

de particule, cum ar fi de exemplu acceleratoarele de particulă de genul unor rezonatoare 

magnetice. Pentru a face predicţii precise a traictoriilor particulelor, este necesar a se 

aplica corecţia relativistă formulată de către Einstein. Este interesant de observat faptul că 

această corecţie este bazată pe faptul că, viteza luminii este total independentă de viteza 

sursei sale. 
 

Dacă Newton ar fi pătruns mai adânc în legile mişcării, el ar fi putut realiza singur 

această corecţie, pentru ca mai apoi să afirme că această ajustare privind viteza nu ar fi 

avut în nici o situaţie vreun efect, de vreme ce viteza luminii este mult mai mare decât 
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orice viteză pe care o poate atinge omul. Acest lucru era pe deplin adevărat în vremurile 

lui Newton, dar cu siguranţă nu mai este valid în vremurile de acum. Încă avem tendinţa 

de a ne gândi la viteza luminii ca fiind ceva fantastic şi de neatins, dar odată cu apariţia 

zborurilor spaţiale, se manifestă o nouă epocă. Trebuie să ne schimbăm modul de a gândi, 

mergând mai departe de ideile noastre privind viteza de pe Pământ. În loc să ne gândim la 

viteza luminii definită în termeni de km/s, ar trebui să o percepem ca diametrul 

Pământului per secundă. Viteza aproape inimaginabilă de 300.000 km/s devine 23 de 

diametre ale Pământului per secundă; sau, ne-am putea gândi la viteza luminii în termeni 

ai diametrului sistemului nostru solar şi să spunem că viteza luminii ar ajunge la două 

diametre pe zi. 
 

Presupunerea lui Einstein că totul este relativ este atât de comună încât ea a devenit un 

clişeu în societatea noastră. Haideţi să continuăm a fi relativişti, atunci când luăm în 

considerare fenomenele naturale, uitându-ne la mărimea galaxiei noastre. Dacă vă uitaţi 

pe cer într-o noapte senină, aproape toate stelele vizibile sunt din galaxia noastră. Fiecare 

dintre aceste stele este un soare asemănător cu al nostru. Un calcul al raportului 

numărului de sori din galaxia noastră, cu numărul de oameni aflaţi în prezent pe Pământ, 

ar duce la rezultatul că există aproximativ 60 de sori pentru fiecare persoană care trăieşte 

pe planeta noastră. Luminii îi trebuie peste 4 ani pentru a ajunge de pe Pământ la cea mai 

apropiată dintre aceste stele. Pentru a ajunge la cea mai îndepărtată stea din galaxia 

noastră, ar dura aproximativ 100.000 de ani lumină. 
 

Aceste calcule sunt realizate pornind de la presupunerea că lumina are o viteză. Aceasta 

poate fi o presupunere eronată luând în considerare noile teorii, dar cu toate acestea, 

viteza sa aparentă este o unealtă utilă de măsurare, aşadar noi o folosim. 
 

Aşadar, noi avem un univers în care locuim, un univers care este atât de mare încât la o 

viteză de 23 de diametre ale Pământului / secundă, noi încă ar trebui să călătorim timp de 

100.000 de ani pentru a ajunge până în curtea din spate. Aceasta este o curte din spate 

foarte mare, care pare a fi atât de vastă chiar şi pentru cei mai ambitioşi dintre arhitecţii 

noştrii celeşti, dar în realitate întreaga galaxie de peste 200 de miliarde de stele, este doar 

un grăunte de nisip, de pe o plajă foarte mare. Există trilioane de galaxii asemănătoare cu 

a noastră, fiecare având miliarde de stele, împrăştiate de-a lungul a ceea ce pare a fi un 

spaţiu infinit.    
 

Atunci când te gândeşti la expansiunea uimitoare a creaţiei şi a stării infantile a 

cunoaşterii noastre cu privire la ea, începi să descoperi necesitatea de a lua în considerare 

probabilitatea foarte validă, conform căreia abordarea noastră ştiinţifică din prezent, 

privind investigarea acestor întinderi, este pe atât de primitivă precum un canoe sculptat.  
 

Problema cea mai perplexă a ştiinţei a fost de a descoperi o explicaţie satisfăcătoare, 

pentru ceea ce este numită acţiune la distanţă. Cu alte cuvinte, fiecare ştie că dacă scapi 

ceva, acel lucru va cădea, dar nimeni nu ştie exact de ce se întâmplă acest lucru. Mulţi 

oameni cunosc faptul că sarciniile electrice îi împing sau îi atrag pe indivizi, chiar dacă ei 

sunt separaţi printr-un vid, dar nimeni nu ştie de ce se întâmplă acest lucru. Deşi cele 

două fenomene sunt diferite, ecuaţiile care descriu forţa de interacţiune sunt destul de 

similare:  



                         

  15 

 

 

Pentru gravitaţie: F= Gmm‟r² 

Pentru interacţiunile electrostatice:  F=Kqq‟r² 
 

Forţa de atracţie dintre planeta şi soarele nostru este descrisă de ecuaţia gravitaţională. 

Forţa de atractie dintre electronii care gravitează şi nucleul atomic, este descrisă de 

ecuaţia interacţiunilor electrostatice. Acum, fiecare dintre aceste acţiuni a fost 

determinată în mod experimental. Aparent nu există vreo legătură între ele, dar cu toate 

acestea fiecare dintre cele două descriu o situaţie în care forţa de atracţie, dispare odată cu 

pătratul distanţei.  

 

O reprezentare matematică a efectului unei acţiuni la distanţă este numită câmp, cum ar fi 

de exemplu un câmp gravitaţional sau electric. A fost dorinţa lui Albert Einstein de a găsi 

o relaţie care va exprima efectul fenomenelor electrice şi gravitaţionale; de fapt, o teorie 

care va unifica fizica, o teorie a câmpului unificat. Einstein a crezut că Universul a fost o 

creaţie ordonată şi că toate fenomenele fizice au evoluat dintr-o singură sursă. 

 

Această teorie unificată a câmpului, descriind materia ca fiind câmp pur, a fost 

descoperită în prezent. Se pare că întreaga situaţie este asemănătoare cu soluţia dată 

pentru un puzzle Chinezesc. Dacă descoperi că cheia potrivită declanşează atât de multe 

chei greşite, puzzle-ul se dezintegrează cu uşurinţă. Dewey B. Larson a descoperit o 

soluţie pentru această problemă astfel încât puzzle-ul nu numai că nu s-a dezintegrat, dar 

a arătat o teorie a câmpului unificată care duce la rezultate practice bogate; şi, la fel ca un 

bun puzzle Chinezesc, soluţia nu a fost complexă, doar neaşteptată. În loc să presupună 

existenţa a cinci dimensiuni, Larson a presupus existenţa a şase dimensiuni, descriindu-le 

ca fiind trei dimensiuni în spaţiu şi trei dimensiuni în timp. El a presupus că există o 

coordonată tridimensională a timpului, în mod analog cu spaţiul nostru tridimensional.  

 

Rezultatele acestei abordări, sunt date de faptul că noi calculăm în prezent, folosindu-ne 

de postulatul fundamental al teoriei lui Larson, aşadar calculăm orice valoare fizică din 

universul nostru, pornind de la componente sub-atomice până la cele stelare. Această 

teorie unificată este diferită, deoarece noi ne-am obişnuit să privim timpul ca find uni-

dimensional, ca şi un râu care se mişcă într-o singură direcţie. Dar, odată ce înţelegi ce se 

întâmplă, timpul dat de coordonate este un concept matematic mult mai confortabil. 

Profesorul Frank Meyer de la Departamentul de Fizică al Universităţii Wisonsin, se 

ocupă în prezent de distribuţia unei reviste, către cercetătorii care sunt interesaţi de noua 

teorie a lui Larson, cea care explorează unele întrebări perplexe ale teoriei fizice, 

folosindu-se de abordarea lui Larson. Am fost interesat în a testa teoria lui Larson, aşadar 

am făcut mai multe calcule folosind acest postulat. Am devenit convins că teoria sa este 

într-adevăr o teorie a câmpului unificat, teorie cu care se poate lucra.  
 

Am meditat la câteva declaraţii interesante transmise prin intermediul celor care au luat 

contact cu surse OZN, înainte să descopăr munca lui Larson în anii ´60. Deşi oamenii 

care au recepţionat aceste comunicări nu au ştiut nimic despre fizica modernă, ei au 

primit informaţii care au fost fundamentale pentru a înţelege teoria fizică; prima, dată de 

faptul că ştiinţa noastră nu ia în considerare suficiente dimensiuni. A doua, ei au spus că 

lumina nu se mişcă, ci lumina există. Teoria lui Larson postulează existenţa a şase 
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dimensiuni în locul celor patru despre care se vorbeşte în mod obişnuit, descoperind 

câmpul pur, despre care Einstein crede că reprezintă materia; aşadar acest câmp pur se 

mişcă în exterior pornind din toate punctele spaţiului având viteza luminii. Fotonii sunt 

creaţi ca şi urmare a unui decalaj vibraţional prezent în timp-spaţiu, care reprezintă 

ţesătura acelui câmp. Mai mult decât atât, cei care au fost contactaţi de către ET au spus 

că vibraţia este creată de către conştiinţă, această vibraţie fiind lumina. Decalajele 

vibraţionale din teoria lui Larson, prezente în timp-spaţiu, sunt primele manifestări fizice, 

adică fotonul sau lumina. Conform acelor martori, navele extraterestre îşi coboară 

vibraţia pentru a intra în dimensiunea noastră. Întregul univers fizic postulat de către 

Larson, este dependent de rata vibraţiei şi de rotaţiile numărabile ale câmpului pur, 

present în spaţiu-timp. 
 

Cei care au fost contactaţi afirmă că timpul nu este ceea ce noi credem că este. Larson 

sugerează acelaşi lucru. Despre OZN-uri s-a spus că se mişcă prin timp, la fel cum noi ne 

mişcăm prin spaţiu. Acest lucru ar fi normal în timpul/spaţiul lui Larson, din această 

porţiune a universului.  

 

În ultimul rand şi probabil cel mai important lucru, cei care au fost contactaţi au 

recepţionat mesajul că pur şi simplu Creaţia este un singur lucru. Teoria lui Larson este o 

afirmaţie matematică a acestei unităţi.  

 

Pentru mai multe informaţii privind fizica lui Larson, contactaţi societatea Internaţională 

pentru Ştiinţa Unificată, cea care este formată dintr-un grup de cercetători şi filozofi care 

promovează teoria lui Larson. Adresa lor este:  International Society of 

Unified Science, Frank H. Meyer, President, 1103 15th Ave., S.E.,  

Minneapolis, MN 55414. 

 

Ceea ce cercetătorii nu au considerat că merită a fi investigat, prezintă din ce în ce mai 

mult interes. Acţiunea la distanţă, este un rezultat al unei anumite forme de activitate 

mentală şi pare a fi un efect al observaţiei. Atunci când Uri Geller apare la Televizor, 

îndoind metal şi reparând ceasuri, mulţi puşti încearcă să reproducă “scamatoriile” lui 

Uri. Uneori copii reuşesc. Numărul de copii care pot cauza îndoiri ale metalelor doar prin 

dorinţa lor, creşte pe zi ce trece. John Taylor, professor de matematică la Colegiul Kings, 

descrie în cartea sa Superminţi, mulţimea de teste realizate în Anglia pe câţiva dintre 

aceşti copii dotaţi. Dacă acest trend al copiilor cu puteri continuă, ca şi număr şi 

intensitate, vom putea vedea cum fanteziile din seriale ca “Marţianul meu favorit”, 

“Visez la Jeannie” şi “Vrăjit”, vor deveni o parte din realtitate.  

 

Odată cu experimentele controlate, repetabile, ca acelea conduse de Taylor şi echipa de 

cercetări de la Insitutul Stanford din SUA, noi vom putea începe să avem date solide care 

sunt disponibile pentru a fi studiate. În general noi ne punem în poziţia în care putem 

începe să cream o ştiinţă a “magiei”, deoarece ceea ce a fost numită magie de-a lungul 

secolelor, este din ce în ce mai mult realitate în momentul prezent, fiind practicată în mod 

special de către copii. În viitor, vom descoperi că această “magie” va fi adăugată 

programei curiculare a universităţiilor noastre. Ca şi un adevăr, disciplinele din prezent 

cum ar fi chimia, fizica, etc, încă sunt “magice” pentru noi, deoarece încă nu ne aflăm în 

poziţia de a descoperi o explicaţie ultimă a cauzalităţii.  
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Carla: Unul dintre conceptele foarte importante ale sistemului de studii, care este un 

rezultat al cercetărilor mesajelor persoanelor care au luat contact cu presupusele OZN-uri, 

este cel al imortalităţii conştiinţei noastre individuale. Există o lungă tradiţie mistică care 

merge înapoi în timp până în vremurile Biblice, care afirmă un fel de imortalitate a 

sufletului. În epistolele sale, sfântul Paul a făcut distincţia între corpul fizic şi corpul 

spiritual. Mult timp înainte de secolul în care a trăit Paul, preoţii Egiptenii deţineau 

conceptul de ka şi au afirmat că acest ka sau personalitate a spiritului, a existat după 

moarte, fiind adevăratul depozitar al esenţei conştiinţei persoanei care a trăit acea viaţă. 

Egiptenii au făcut aranjamente foarte elaborate privind viaţa de după moarte. 
 

Dacă viaţa de după moarte este văzută ca şi o probabilitate, un individ poate de asemenea 

postula existenţa vieţii de dinaintea naşterii. Orice mamă care are mai mult decât un 

singur copil, poate depune mărturie privind faptul indubitabil că fiecare copil vine în 

această viaţă sau încarnare, deja echipat cu o personalitate care nu poate fi explicată prin 

intermediul mediului sau a eredităţii. După ce au fost luaţi în considerare toţi factorii, 

rămâne o personalitate unică cu care copilul pare să se fi născut. Fiecare copil are 

anumite frici care nu sunt explicabile, luând în considerare fricile părinţilor. De exemplu, 

un copil poate să fie înfricoşat de un tunet. Restul familiei se poate simţi perfect 

confortabil în timpul unei asemenea furtuni. Un alt copil poate să fie extraordinar de 

talentat să cânte la un instrument, deşi nici un părinte sau o rudă nu îşi aminteşte să fi 

avut abilităţi muzicale. 

 

Acest lucru ne duce cu gândul la a lua serios în considerare reîncarnarea. Conform 

presupuselor contacte cu OZN-urile, reîncarnarea este unul dintre cele mai importante 

aspecte care trebuie înţelese, deoarece prin intermediul ei, universul funcţionează cu 

scopul de a duce mai departe evoluţia umanităţii. Această evoluţie este văzută a fi nu doar 

fizică ci şi metafizică, nu numai a corpului dar şi a spiritului, iar reîncarnările sunt privite 

în acest sistem filozofic ca fiind oportunităţi pentru un individ de a-şi continua evoluţia, 

prin intermediul unor experiente numeroase şi diverse. 
 

Deşi probabil că două treimi din populaţia pământului sunt de accord cu ideea de 

reîncarnare, sau este cel puţin sunt familiarizaţi cu un sistem religios care afirmă 

realitatea reîncarnării, aceia dintre noi care fac parte din cultura Iudaică-Creştină, nu sunt 

atât de familiari cu acest concept. Cu toate acestea, investigaţiile timpurii ale lui Don par 

a indica că reîncarnarea este o probabilitate şi că încarnările conţin situaţii, relaţii şi lecţii 

care pot fi mult mai uşor înţelese, luând în considerare cunoştiinţele din încarnările 

precedente. 
 

Un exemplu succint al acestei relaţii, pe care unii doresc să o numească karma, este cel al 

unui baiat tănâr (care cere ca numele său să nu fie folosit) care a experimentat diverse 

alergii în această viaţă, alergii faţă de toate lucruriile vii. El nu putea să taie iarba, să 

miroase florile, sau, în timpul primăverii, să petreacă mult timp afară. În timpul unei 

regresii hipnotice, el a experimentat în detaliu o viaţă de-a sa din Anglia. Individul a 

descoperit că a fost un om solitar care evita contactul cu orice fiinţă umană. El a moştenit 
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o moşie destul de mare petrecându-şi întreaga viaţă în interiorul ei. Singura lui plăcere a 

fost grădina pe care o întreţinea. În interiorul grădinii, el i-a pus pe toţi grădinarii săi să 

planteze flori, fructe şi legume.   
 

După ce au discutat despre viaţa sa şi în timp ce încă se afla în transă, hipnotizatorul 

Lawrence Allison l-a rugat pe baiat, aşa cum deseori o făcea în timpul sesiunilor, să 

contacteze ceea ce se poate fi numit Sinele Superior. L-a rugat pe băiat să îşi întrebe 

Sinele Superior dacă a fost învăţată lecţia, de a îi pune pe primul loc pe alţi oameni şi 

propria persoană pe loc secund. Sinele Superior a spus ca într-adevăr lecţia a fost 

învăţată. Hipnotizatorul l-a pus apoi pe băiat să-l întrebe pe Sinele Superior, dacă această 

alergie putea fi vindecată, deoarece lecţia a fost învăţată şi alergia nu mai era necesară. 

Sinele Superior a răspuns da. După aceea, hipnotizatorul l-a scos pe băiat din transa 

hipnotică şi a mers cu el până la pianul său, pe care se afla pusă o magnolie. După cum se 

întâmplă cu florile de magnolii, ea şi-a lăsat polenul pe suprafaţa lucioasă a pianului. 

Hipnotizatorul a luat polenul pe mâna sa, s-a apropiat de baiat şi în mod deliberat a suflat 

polenul pe nasul lui. “Cum ai putut să faci asta!” a spus baiatul. “Ştii cât de alergic sunt”. 

“Serios?” a întrebat hipnotizatorul. “Nu aud că strănuţi”. Băiatul s-a vindecat de alergia 

sa.   
 

Atunci când incercăm să luam în considerare relaţia noastră cu universul, noi începem să 

vedem că exista mult mai multe lucruri în rai şi pe Pământ, decât au fost visate de 

majoritatea filozofilor. Există un univers incredibil de vast şi dacă noi avem o relaţie 

adevărată cu el, atunci trebuie să fim altceva decât putem înţelege în vieţile noastre 

obişnuite. În Materialul Ra este discutată o mare cantitate de informaţie, luând în 

considerare adevărata relaţie cu universul; aşadar este o idee bună să înţelegem că noi 

dispunem de o lungă tradiţie cu privire la ceea ce poate fi numită simplu, personalitate 

magică. 
 

Bineînţeles că magia este un termen mult prea folosit, şi este înţeles ca fiind o scamatorie 

sau o iluzie. Atunci când cineva vede un magician, el accepta faptul că va privi nişte 

iluzii realizate în mod îndemânatic.  
 

Cu toate acestea, există un studiu al aşa zisei personalităţi magice, care sugerează faptul 

că există o ţesătură care cuprinde vieţile noastre obişnuite, pe care le putem înţelege; iar 

folosind această ţesătură, noi ne putem detaşa din când în când, intrând într-un cadru de 

referinţă în care vedem realitatea din perspectiva unui corp spiritual, observând faptul că 

personalitatea se manifestă dintr-o încarnare în alta şi că a existat “înainte de formarea 

acestei lumi”. Lucrând asupra acestei personalităţi magice, interiorizând experienţa, 

acceptând responsabilitatea pentru tot ceea ce apare, analizând reacţiile noastre faţă de tot 

ceea ce se manifestă şi într-un final echilibrând reacţiile noastre faţă de tot ceea ce se 

manifestă - astfel încât acţiunile noastre din mediul în care trăim sunt generate în 

interiorul sinelui şi nu mai sunt simple reacţii la stimulii exteriori - noi întărim aşa numita 

personalitate magică, până când suntem capabili să stăpânim “arta de a produce 

trasnformari în conştiinţă”. Aceasta este definiţia clasică a magiei. De fiecare dată când o 

persoană este pusă în faţa unei situaţii nefaste şi nu reacţionează cu mânie la mânie, sau 

cu tristeţe la tristeţe, ci oferind în schimb compasiune şi confort atunci cand nu a fost 

aşteptat acest lucru, noi întărim acea porţiune de putere interioară din partea lăuntrică a 
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noastră şi rezonăm din ce în ce mai mult, cu o viaţă care este în acord cu evoluţia 

organică a universului. 
 

Acest sens al totalităţii sau a naturii organice a universului, îl informează cel mai bine pe 

student cu privire la scopurile OZN-urilor. Ele au fost aici de mii de ani; au fost 

menţionate aceste OZN-uri împreună cu alte apariţii ciudate, în analele tuturor istoriilor 

timpurii, inclusiv în Biblie. 
 

Conform unei entităţi numită Hatton, care a vorbit cu grupul nostru şi cu alte grupuri de-a 

lungul anilor, scopul venirii lor aici, cel puţin pentru unele OZN-uri care sunt văzute în 

acest moment pe cerurile noastre, este asemănător cu scopul nostru atunci când trimitem 

ajutor unei ţări răvăşite de un dezastru, sau unei ţări extrem de sărace. Dorinţa este de a fi 

de ajutor.  
 

Timp de mulţi ani noi i-am contactat pe oamenii de pe planeta Pământ. Noi îi contactăm 

la invervale de câteva mii de ani, pe toţi cei care caută ajutorul nostru. Este vremea 

pentru ca mulţi oameni de pe această planetă să fie contactaţi, deoarece au ajuns la 

înţelegerea şi doresc să caute ceea ce se află în afara iluziei fizice, cea care a fost 

modelul standard de gândire de pe această planetă. Procesul pe care noi îl stimulăm 

acum este perpetuu. Odată ce din ce in ce mai mulţi oameni doresc să ia contact cu noi şi 

împărtăşesc cu alţii această dorinţă, înseamnă că cei care vor primi aceste informaţii, 

vor fi la rândul lor capabili să atingă o stare de înţelegere care să fie în acord cu 

vibraţiile noastre, pentru a recepţiona din nou comunicările pe care le transmitem. 

Prietenii mei, aşa funcţionează contactul. Dacă entitatea este capabilă să recepţioneze 

contactul nostru, la început este necesar ca persoana să aibă o anumită vibraţie, ca şi 

consecinţă a gândirii sale. Acest lucru este accelerat în mod semnificativ prin implicarea 

în asemenea grupuri. Iar într-un final, el este realizat prin intermediul meditaţiei. Cu alte 

cuvinte, comunicăriile verbale oferite unei entităţi de către canale cum ar fi acesta, 

crează un sistem de gândire şi o dorinţă pentru trezire spirituală, care duce la creşterea 

vibraţiei.   
 

Noi, cei din Confederaţia Planetelor aflaţi în Serviciul Creatorului Infinit, ne pare foarte 

rău că nu putem ateriza pe pământul vostru şi să îi învăţăm pe toţi cei care doresc 

serviciile noastre. Prietenii noştrii, după cum am spus mai devreme, acest lucru ar cauza 

un mare deserviciu tututor celor, care nu doresc în acest moment serviciile noastre. Ne 

este teamă că am avea o eficienţă foarte mică în a transmite informaţii, chiar şi celor 

care doresc acest lucru, deoarece înţelegerea vine din interior. Noi putem doar să vă 

ghidăm. Noi putem doar să facem sugestii. Noi încercăm să facem acest lucru într-o 

asemenea manieră încât căutările individului să fie stimulate a se întoarce spre interior, 

către acea sursă primară de iubire şi înţelegere, Creatorul este acea parte care face 

parte din noi toţi, parte din tot ceea ce există, deoarece tot ceea ce există prietenii mei, 

este Creatorul. 
 

Noi suntem foarte privilegiaţi să vă avem alături de noi în acest serviciu pe care îl facem, 

în acest moment din istoria planetei voastre. Deoarece acesta este un moment măreţ, o 

perioadă de tranziţie în care mulţi oameni de pe Pământ vor trece de la o stare de 

confuzie la o înţelegere simplă: iubirea pentru Creatorul lor. 
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Hatton vorbeşte despre dorinţa de a căuta în afara iluziei fizice. El vorbeşte atât de 

convingător despre ceea ce deseori este menţionat, de către membrii a ceea ce Ra 

numeşte Confederaţia Planetelor în Serviciul Infinitului Creator, ca fiind “gândul 

originar”. Acesta este un alt termen pentru cuvântul nostru numit “iubire”, dar care 

implică mult mai mult. El presupune o unitate care este atât de măreaţă încât noi nu ne 

vedem unii pe alţii, pur şi simplu ca şi prieteni apropiaţi, fraţi sau surori, ci în mod ideal 

ca şi Creatorul; şi odată ce ne percepem unul pe celălalt ca şi Creatorul, noi vedem o 

singură fiinţă. Acest concept este fundamental pentru înţelegerea telepatiei, iar Hatonn 

vorbeşte despre el şi în general despre gândul originar: 

 

În acest moment, eu sunt într-o navă deasupra casei în care locuiţi. Eu sunt capabil să vă 

monotorizez gândurile. Pentru unii oameni, această acţiune poate părea a fi o încălcare 

a liberului arbitru, dar vă pot asigura că nu este aşa. Capacităţiile noastre de a cunoaşte 

modul de gândire al oamenilor de pe planeta Pământ, nu sunt menite în nici un fel să se 

suprapună peste modul lor de gândi sau peste activităţiile lor. Noi nu consideram că 

dacă suntem conştienţi de gândurile altora, încălcăm liberul lor arbitru, deoarece privim 

aceste gânduri ca fiind ale noastre. Noi vedem aceste gânduri ca fiind cele ale 

Creatorului. 
 

Prietenii mei, vi se poate părea că un gând care este altfel decât iubitor şi fratern, poate 

fi generat din afara Creatorului vostru. Acest lucru nu este posibil, prietenii mei. Toate 

gândurile care sunt generate, provin din Creator. El este în toate lucrurile şi în toate 

locurile, iar toată conştiinţa şi gândurile care există fac parte din Creator. Toate faţetele 

infinite ale sale au liber arbitru, şi pot genera orice experienţe pe care le aleg. Toate 

părţile Sale comunică cu întreaga creaţie, având simţul completitudinii şi al infinităţii. 
 

Noi nu încercăm să schimbăm gândirea Creatorului nostru. Noi doar încercăm să 

aducem ideile Sale în unele părţi izolate ale creaţiei, pentru a fi inspectate şi evaluate. 

Spun părţi izolate prietenii mei, dar de ce considerăm aceste părţi ca fiind izolate? Noi le 

privim a fi izolate deoarece din punctul nostru de vedere, ele au ales să călătorească 

foarte departe de conceptul, despre care noi ştim că face parte din toate aspectele 

Creaţiei, aşa cum le cunoaştem noi. Noi am descoperit că omul de pe planeta Pământ, 

prin experienţele şi experimentele sale, a devenit izolat în gândirea sa şi s-a separat de 

ceea ce ne-am obişnuit să descoperim în imensitatea creaţiei pe care am experimentat-o. 
 

Vă îndemnăm, prietenii noştrii, să vă reamintiţi ceea ce v-am adus. Data viitoare când 

simţiţi că sunteţi puşi la zid, de către circumstanţe care par să predomine în cadrul 

iluziei existenţei voastre fizice, amintiţi-vă ceea ce aţi învăţat şi nu uitaţi de ceea ce aţi 

lucrat atât de mult pentru a obţine. În orice moment puteţi alege să vă modificaţi nevoile 

şi dorinţele din cadrul iluziei voastre fizice, către existenţa în interiorul creaţiei Tatălui. 

Atâta vreme cât obiectivele voastre se află în interiorul iluziei fizice, va fi necesar să fiţi 

supuşi legilor care guvernează această iluzie. Dacă dorinţele voastre pot fi modificate 

prin aplicarea a ceea ce învăţaţi şi sunt elevate prin creaţia Celui Infinit, atunci prietenii 

mei, voi veţi avea o abilitate mult mai mare de a ieşi din cotloanele, în care iluzia 

realităţii tridimensionale pare să vă împingă. Pentru o parte din cei care citiţi aceste 



                         

  21 

 

cuvinte, concepele spuse de noi par a fi impractice şi cu siguranţă o metodă mult prea 

idealistă, de a discuta despre ceea ce mulţi au numit nouă epocă sau Epoca Vărsătorului.  

 

Cu siguranţă pare improbabil ca o întreagă planetă, să ajungă să gândească atât de greşit 

din punct de vedere filozofic, încât fiinţele care sunt presupuse a fi mai avansate decât 

noi, să le pese suficient de mult pentru a ne ajuta. 
 

Cu toate acestea, odată ce privim în centrul sistemului filozofic “cosmic”, descoperim că 

el este cel puţin mai clar şi mai simplu, mult mai etic şi fără a fi dogmatic – pe scurt, mult 

mai informativ. În următorul fragment Hatonn vorbeşte despre natura realităţii, care pare 

să fi scăpat atenţiei oamenilor de pe Pământ: 
 

Prietenii mei, omul de pe Pământ a devenit foarte limitat în aprecierea creaţiei. El nu 

înţelege adevăratul sens al vieţii simple şi frumoase care îl înconjuară. El nu apreciează 

procesele generative şi de regenerare. El învaţă că aerul pe care îl respiră este circulat 

prin intermediul vieţii plantelor care îl regenerează, cu scopul de a-l susţine pe om şi 

animalele de pe Pământ; dar cu toate acestea se pare că majoritatea celor care locuiesc 

pe această planetă, vad acest proces ca fiind mai degrabă un exerciţiu tehnologic decât 

teologic. Nu există vreo conştienţă a planului Creatorului de a-i sprijini pe copii Săi, 

pentru a le asigura îndeplinirea fiecărei dorinţe şi a le oferi o stare de perfecţiune. Omul 

de pe Pământ a pierdut conştienţa a ceea ce îi aparţine de drept. Şi de ce, prietenii mei, a 

pierdut el această conştienţă? A pierdut-o deoarece şi-a îndreptat atenţia asupra 

dispozitivelor şi invenţilor create de el. Omul a devenit hipnotizat de aceste lucruri şi de 

ideile sale. În mintea sa, el este doar un copil. 

 

Toate aceste lucruri pot fi remediate într-o manieră foarte simplă, astfel încât omul să se 

poată încă o dată reîntoarce mai degrabă la o apreciere a realităţii, decât a iluziei create 

de mintea sa. Prietenii mei, tot ceea ce este necesar, este ca omul să se deschidă către 

această apreciere a realităţii, prin intermediul meditaţiei. Acest proces linişteşte mintea 

conştientă, cea care caută tot timpul stimuli în interiorul iluziei, pe care a construit-o 

timp de atât de multe secole pe planeta Pământ. Aşadar, el se poate reîntoarece foarte 

rapid la o apreciere a realităţii, fiind conştient de funcţionarea adevăratei creaţii. 
 

Prietenii mei, la acest lucru trebuie să se reîntoarcă omul de pe Pământ, dacă doreşte să 

cunoască realitatea: acest gând simplu de iubire absolută, un gând al unităţii totale cu 

toţi fraţii săi, indiferent de cum aleg ei să se exprime, indiferent de cum sunt ei; deoarece 

acesta este gândul originar al Creatorului vostru. 

 

Aşadar, creaţia Tatălui, după cum o numeşte Hatonn, este de o natură foarte simplă, o 

natură în care iubirea este esenţa tuturor lucrurilor şi a tuturor funcţiilor sale. 
 

Însă, această creaţie ”reală” nu este cea predominantă în minţiile noastre, deoarece zi de 

zi trăim într-o atmosferă, numită deseori de către Confederatie ca fiind o iluzie: 
 

Noi cei din Confederatia Planetelor aflate în Serviciul Creatorului Infinit, am fost de 

mulţi ani conştienţi de principiile realităţii. Noi suntem conştienţi faţă de aceste principii, 

deoarece ne-am deschis faţă de ele, după cum pot face şi oamenii de pe planeta voastră. 
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Este posibil ca prin meditaţie să reduceţi în mod total iluzia pe care o experimentaţi 

acum şi care crează separare – o separare iluzorie. Noi am continuat să vă vorbim 

despre meditaţie. V-am vorbit de multe ori despre realitate, iubire şi înţelegere, dar cu 

toate acestea voi păreţi a nu fi capabili să transcedeţi iluzia. 

 

Prietenii mei, motivele creării acestei iluzii sunt generate de omul de pe Pământ. El le-a 

creat datorită unei dorinţe. Această iluzie este folositoare. Ea este foarte folositoare 

pentru cei care doresc să evolueze într-o manieră rapidă, experimentând iluzia şi 

folosind-o atât timp cât se află în interiorul său. Mulţi dintre noi, care în prezent se află 

în atmosfera plantetei voastre, ar dori să aibă oportunitatea pe care voi o aveţi, 

oportunitatea de a se afla în interiorul iluziei, pentru ca mai apoi prin intermediul 

înţelegerii, să folosească potenţialul iluziei. Aceasta este o cale de a progresa spiritual, 

cale căutată de mulţi dintre fraţii noştrii. 
 

Nu pot să subliniez îndeajuns necesitatea de a deveni capabili să înţelegeţi natura 

potenţialului iluziei, pentru ca mai apoi, prin introspecţie şi meditaţie, să reacţionaţi la 

ea într-o manieră care va exprima gândul care ne-a creat: gândul Creatorului nostru. 

Acest lucru a fost practicat de învăţătorul vostru, cunoscut sub numele de Iisus. Acest om 

şi-a înţeles poziţia. El a fost conştient de iluzie. Iisus a înţeles motivele utilizării iluziei, 

iar reacţia sa faţă de acest potenţial şi faţă de activităţiile din interiorul iluziei, a fost una 

care exprimă gândul Creatorului, adică un gând de iubire. 
 

Reţineţi faptul că iluzia pe care o experimentaţi este doar o iluzie, că ea este peste tot în 

jurul vostru, având menirea de a vă învăţa. Ea vă poate învăţa doar dacă deveniţi 

conştienţi de lecţiile sale. A fost spus că:“El şi-a realizat minunile prin căi misterioase”. 

Această cale despre care v-am vorbit poate părea misterioasă; dar cu toate acestea, ea 

este calea creşterii spirituale. Există multe suflete care experimentează iluzia în care vă 

aflaţi; cu toate acestea puţine dintre ele folosesc iluzia pentru a creşte. Ei nu fac acest 

lucru decât la un nivel subliminal, deoarece nu au folosit prilejul de a căuta cunoşterea 

posibilităţii de a face acest lucru.  
 

Odata ce un individ a devenit conştient de posibilitatea de a folosi iluzia în care se află, 

pentru a creşte spiritual, este necesar ca el să facă un nou pas şi să folosească această 

cunoaştere, pentru a exprima iubirea şi înţelegerea creatorului său, indiferent de 

circumstanţele în care se află. 
 

După cum ştiţi, meditaţia este mereu sugerată ca fiind cea mai bună cale de a ajunge la 

înţelegere, de a progresa din punct de vedere spiritual, de a înţelege natura iluziei şi a 

scopului pentru care o experimentaţi. Fiecare persoană este implicată într-o iluzie sau un 

joc, în care ne putem folosi conştiinţa în timp ce medităm, într-o asemenea manieră încât 

să evoluăm mai rapid. Dar cum ajungem în punctul în care acest proces, care deseori pare 

a fi foarte dificil, este înţeles? Cum începem? 
 

Prietenii mei, dorinţa este cheia privind ceea ce veţi primi. Dacă doriţi un lucru, îl veţi 

primi. Acesta a fost planul Creatorului, un plan în care toate părţile Sale vor recepţiona 

exact ceea ce îşi doresc. Deseori în cadrul iluziei pe care o experimentaţi acum, vi se 
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pare că nu obţineţi ceea ce doriţi. De fapt, în multe instanţe pare a se manifesta opusul 

acestui lucru. O asemenea afirmaţie poate părea un paradox, adică maniera în care sunt 

manifestate consecinţele dorinţei; dar cu toate acestea noi susţinem că omul primeşte 

exact ceea ce îşi doreşte. Prietenii mei, probabil că voi nu înţelegeţi dorinţa. Probabil că 

această înţelegere nu se află în interiorul minţii intelectuale. Probabil va fi necesar să 

petreceţi o perioadă de timp în meditaţie, pentru a deveni conştienţi de dorinţele voastre 

reale. Deoarece există mult mai mult din ceea ce sunteţi voi, din creatie, decât puteţi 

percepe în acest moment folosindu-vă de abilităţiile intelectuale, încorporate în iluzia 

voastră. 
 

Pentru oamenii de pe această planetă este foarte dificil să renunţe la iluziile lor, să 

renunţe la ideile preconcepute a ceea ce ei cred că este cauza şi efectul. Cu toate acestea, 

ele nu sunt realitatea. Ele sunt iluzie, născute din iluzie. Ele sunt un produs al 

complexităţii pe care omul de pe această planetă a creat-o. Alăturaţi-vă nouă în a vă 

separa de asemenea complexităţi şi a deveni conştienţi de ceea ce v-a creat, de tot ceea 

ce experimentaţi şi tot ceea ce este gândit. Deveniţi conştienţi de Creatorul vostru. 

Deveniţi conştienţi de dorinţele Sale, deoarece atunci când cunoaşteţi această dorinţă, 

voi veţi fi conştienţi de dorinţele voastre, deoarece voi şi Creatorul sunteţi una, sunteţi 

una cu toate părţile Sale, cu toate fiinţele din totalitatea creaţiei. Atunci când cunoaşteţi 

dorinţa Sa, veţi simţi ceea ce am spus. Nu va mai exista confuzie. Nu vor mai exista 

întrebări. Veţi găsi ceea ce aţi căutat. Veţi găsi Iubirea, deoarece aceasta este dorinţa 

Creatorului vostru: ca toate părţile Sale să experimenteze şi să exprime Iubirea din care 

aţi fost creaţi. Ea poate fi găsită într-o manieră simplă, prin meditaţie. Nici un fel de 

căutare în cadrul concepetelor intelectuale create de oamenii voştrii, nici un fel de 

planificare sau interpretare atentă a cuvintelor scrise sau vorbite, nu vă va conduce la 

acest adevăr simplu. 

 

Mesajele Confederaţiei se concentrează foarte mult asupra conceptului de căutare şi 

asupra dorinţei, astfel încât voinţa fiecărei entităţi este un lucru fundamental, în drumul 

evoluţiei spirituale. Ei spun că liberul arbitru este piatra de temelie a universului. Fiecare 

entitate este privită nu numai ca fiind parte din unitate, ci şi ca o fiinţă total unică, care 

face parte din acea unitate. Liberul arbitru al fiecărei persoane este extrem de important, 

iar grija Confederaţiei a fost mereu de a evita încălcarea liberului arbitru al fiecărei 

persoane. Metodele lor de a contacta oamenii de pe Pământ, provin dintr-o grijă profundă 

pentru a păstra acest liber arbitru: 

 

Noi nu dorim să ne impunem înţelegerea noastră privind adevărul, asupra oamenilor 

voştrii. Noi am face acest lucru dacă i-am contacta în mod direct. Nu am putea să evităm 

acest lucru, deoarece însăşi exprimarea adevărului ar fi acceptată de mulţi dintre 

oamenii voştrii ca fiind ceva indubitabil. Noi nu dorim să ne considerăm a fi 

reprezentanţii ultimi ai adevărului Creatorului. Vrem să oferim informaţiile oamenilor 

voştrii, astfel încât ei să le accepte sau să le respingă, folosindu-şi liberul arbitru. După 

cum înţelegem noi acest lucru, liberul arbitru este o condiţie necesară în evoluţia 

umanităţii: astfel încât omul, la un anumit nivel al evoluţiei sale, să fie într-o poziţie de a 

accepta sau respinge, ceea ce este necesar pentru evoluţia sa. Prin această cale şi doar 

prin ea, poate el cunoaşte adevărul Creatorului, acel adevăr singular care este creaţia, 

adevărul iubirii faţă de creaţie.   



                         

  24 

 

 

Acest adevăr trebuie să fie conştientizat în interior. El nu poate fi transmis din afară. Noi 

încercăm să îi stimulăm pe oamenii voştrii, cei care vor fi motivaţi să caute acest adevăr 

ce se află în interiorul lor. Datorită întelegerii noastre a principiului Creatorului, este 

necesar ca noi să nu ne arătăm, deoarece nu putem servi un singur individ şi în acelaşi 

timp să îi facem un deserviciu vecinului său, dovedindu-i că noi existăm. Nu putem face 

acest lucru, deoarece mulţi oameni care se află în acest moment pe Pământ, nu doresc să 

creadă în existenţa noastră. Din acest motiv, noi considerăm că este necesar să vorbim 

doar cu cei care caută adevărul, prin intermediul unor canale, cum ar fi cel de faţă. Noi 

considerăm că este necesar să le oferim informaţii celor care caută, într-o asemenea 

manieră încât ei să discearnă valoarea lor, şi să accepte sau să respingă acele gânduri 

pe care le aducem, înţelegând realitatea creaţiei în care toţi dintre noi existăm. 
 

Odată ce dorinţa de a primi acest mesaj a fost exprimată, informaţiile sunt într-adevăr 

disponibile, nu doar din partea grupului nostru ci şi din partea mai multor grupuri de 

contact sau de chanelling, din întreaga lume. Într-adevăr, veţi descoperi puţine lucruri noi 

în sistemul filozofic “cosmic”. Aceste concepte sunt fundamentale, profunde şi simple. 

Confederaţia are un nume pentru aceste scopuri măreţe, din cadrul acestui sistem de 

meditaţie şi de studiu – înţelegere:  
 

Mulţi dintre oamenii voştrii caută în acest moment în afara iluziei lor. Pentru cei care 

caută, noi oferim înţelegerea noastră. Noi nu încercăm să spunem că deţinem 

înţelepciunea ultimă. Noi vrem doar să vă spunem, că ceea ce avem să vă oferim poate fi 

de valoare; deoarece prin experienţa noastră am descoperit, odată ce am trecut prin 

aceleaşi experienţe ca şi oamenii de pe Pământ, că există o direcţie benefică a dorinţei 

de a servi. Noi acţionăm prin instrumente ca şi cel de faţă, pentru a oferi o înţelegere 

tuturor celor care caută. Prezenţa noastră este menită a stimula căutarea. Prin 

intermediul acestui proces, noi sperăm să contactăm cât mai mulţi oameni de pe planeta 

voastră, care doresc să ia contact cu noi. Noi sperăm ca în viitorul apropiat, să fim 

capabili să contactam mult mai mulţi oameni de pe planeta voastră, acele persoane care 

doresc să ajungă la înţelegere. Este dificil să îi contactăm pe aceşti oameni, deoarece 

există un melanj de mai multe rase, dar cu toate acestea merită toate eforturile noastre, 

dacă reuşim să contactăm un singur om. 
 

Noi vom continua să acţionăm ca şi în prezent, vorbind prin instrumente cum ar fi cel de 

faţă, până când un număr suficient de oameni de pe planeta voastră, vor deveni 

conştienţi de adevăr. Prin intermediul mai multor canale de comunicare, noi ne străduim 

în mod constant să aducem mesajul nostru către oamenii de pe Pământ: mesajul simplu 

care îi va conduce la o înţelegere privind tot ceea ce este, adică a iubirii. 

 

Dar înţelegerea, acea înţelegere care ne arată iubirea Creatorului Infinit, este din nou şi 

din nou descrisă ca fiind accesibilă mult mai uşor, prin intermediul proceselor de 

meditaţie, decât prin orice altă metodă:  

 

Există informaţii care au importanţă şi există informaţii care nu au. Prietenii mei, 

înţelepciunea este mai degrabă un lup singuratic. Trebuie să acceptaţi acest adevăr 

odată ce ajungeţi la înţelepciune. Trebuie să fiţi atenţi faţă de ceea ce cunoaşteţi, 
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deoarece ceea ce cunoaşteţi în adevărata creaţie are putere, iar ceea ce doriţi reprezintă 

completitudinea direcţiei în care este îndreptată acea putere. Aveţi încredere în ceea ce 

cunoaşteţi şi învăţaţi. Hrăniţi-vă credinţa prin înţelegerea voastră obţinută prin 

meditaţie. Prietenii mei, cu cât mai departe mergeţi pe acest drum, cu atât mai mult sens 

veţi descoperi în simpla afirmaţie: meditaţi. Ea începe ca şi un proces simplu, puţin câte 

puţin, apoi devine o cale după care trăiţi. Observaţi-o odată ce avansaţi pe calea 

spirituală. 
 

Deseori s-a sugerat în mesajele persoanelor de contact, că starea mentală a celui care 

caută, poate fi în mod permanent într-o configuraţie mult mai plăcută, decât mentalul 

celor care nu sunt angajaţi în mod activ, în a urmări calea cunoaşterii de sine. Cu toate 

acestea, există şi alte beneficii ale meditaţiei, care nu sunt previzibile şi apar în atenţia 

celor care transmit mesaje de channel.  
 

Prietenii mei, trebuie să vă reamintiţi, că serviciul faţă de celălalte persoane este 

serviciul faţă de propria persoană. Observaţi că noi nu spunem că serviciul faţă de 

ceilalţi, este asemănător serviciului faţă de propria persoană. Nu există nici o 

similaritate între ceilalţi şi propria persoană. Există identitate. Există completitudine şi 

unitate. Prin urmare, ceea ce este simţit ca şi negativ faţă de un om din mulţime, este 

simţit faţă de propria persoană şi faţă de Creator. Gândurile negative se infiltrează în 

serviciul pe care încercaţi să îl oferiţi propriei persoane şi Creatorului, prin intermediul 

serviciului faţă de o altă persoană, şi cauzează apariţia unui blocaj sau a unei pete, 

asupra serviciului perfect pe care aţi fi putut să îl faceţi. Trebuie să vă reamintiţi că 

fiecare persoană este o entitate complet liberă, a cărei independenţă nu trebuie să fie în 

nici un fel subminată şi a cărei identitate rămâne cu voi.  
 

1 

 

În acest moment, există doar un singur lucru de mare importanţă pentru voi. Acesta este 

pregătirea personală pentru a fi în serviciu faţă de ceilalţi. Voi sunteţi meniţi să îi serviţi 

pe semenii voştrii, prin urmare, este necesar să vă pregătiţi pentru a face acest lucru. 

Pregătirile se fac, bineînţeles, prin meditaţie. Nu putem să subliniem îndeajuns 

importanţa meditaţiei. Prin această tehnică voi veţi primi răspunsuri la toate întrebările 

voastre. Este dificil să conştientizaţi acest lucru, şi totuşi este adevărat. Toate întrebările 

voastre pot fi reduse la un concept extrem de simplu. Puteţi deveni conştienţi de acesta 

prin meditaţie. Odată ce veţi face acest lucru, voi veţi fi pregătiţi pentru a servi, la fel 

cum alţii au mers pe această cale şi acum sunt în serviciu, pe planeta voastră. Urmaţi-le 

exemplul; petreceţi o perioadă de timp în meditaţie. Pregătiţi-vă pentru a ajunge la 

semenii voştrii şi conduceţi-i de la întunericul şi confuzia pe care o experimentează, 

înapoi către lumina pe care o doresc. 

 
1 – Indică o separare între un citat dintr-o sesiune şi un citat privind acelaşi subiect din altă sesiune.  

 

Un serviciu pe care sursele din Confederaţie îl apreciază în mod deosebit, este cel oferit 

de cei care fac channel vocal, persoane care sunt antrenate în grupuri cum ar fi cel pe care 

l-am avut în Louisville încă din 1962. Ei nu au sugerat niciodată că mesajul lor este unic, 

sau că “salvarea” poate fi obţinută doar ascultând acel mesaj. Cu toate acestea, ei sunt 
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conştienţi că există multe persoane care caută un asemenea mesaj, prin alte surse decât 

religia ortodoxă şi filozofia clasică. Prin urmare, ei au venit aici pentru a oferi servicii în 

a face informaţia disponibilă şi pot să îşi ofere aceste servicii doar prin intermediul 

canalelor vocale: 
 

Există mai mulţi oameni pe această planetă care sunt în căutare, decât au existat în 

trecut. Cu toate acestea, mulţi sunt destul de confuzi în încercările lor de a ajunge la 

adevăr, astfel încât în acest moment există o nevoie de mai multe canale cum ar fi cel de 

faţă, pentru a recepţiona în mod direct gândurile noastre, pe care mulţi dintre oamenii de 

pe această planetă le caută. În acest moment noi încercăm să obţinem un număr mai 

mare de canale vocale eficiente, care pot recepţiona rapid gândurile noastre. Acest lucru 

necesită a medita zilnic. Acesta este singurul lucru de care este nevoie: o meditaţie 

zilnică. Bineînţeles, se presupune, că odată ce este ţinută această meditaţie zilnică, există 

şi o dorinţă de a lua contact cu noi.  

 

Ca şi persoană care a participat în grupurile de meditaţie timp de mulţi ani, pot să afirm 

faptul că meditaţiile individuale nu includ şi încercarea de a contacta sursele din 

Confederaţie. Cel mai bine este să încercaţi acest lucru doar într-o situaţie de grup, 

preferabil într-unul în care există cel puţin un canal cu experienţă. Şi întotdeuna, fie că 

meditaţi singur sau într-un grup, vă recomand hotărat orice metodă de “calibrare”, astfel 

încât meditaţia care urmează să fie la cel mai înalt nivel spiritual posibil. Această 

“calibrare“ poate fi realizată prin orice metodă pe care o preferă canalul. O rugăciune, 

sunetul “Aum”, sau orice altă mantră sau cântec, citirea unor cuvinte inspiraţionale, o 

vizualizare atentă a “luminii albe” a Creatorului, toate sunt metode utile de “calibrare”. 
 

Reîncarnarea este o parte importantă din mesajul Confederaţiei. Unul dintre cele mai 

apreciate fructe ale meditaţiei şi a procesului de căutare, este abilitatea celui care caută de 

a străpunge ceea ce Ra numeşte “procesul de uitare”, care apare în momentul naşterii în 

această încarnare. Aceste lecţii urmăresc să ne ajute a iubi mai bine, mai plin, mai adânc, 

sau cu mai multă blândeţe şi înţelegere. Cu toate acestea, fiecare entitate are de învăţat 

anumite lecţii unice: 
 

Prietenii mei, în momentul în care fiecare dintre voi v-aţi încarnat, aţi fost conştienţi de 

anumite lecţii, destinate a fi uitate. Aceste lecţii vor deveni scopuri care urmează să fie 

împlinite în această încarnare. Dacă vi se pare că întreaga voastră încarnare din cadrul 

acestei iluzii, a fost formată doar dintr-o serie de dificultăţi de un anume tip, atunci în 

mod sigur sunteţi conştienţi de una dintre aceste lecţii. După cum vedeţi, aceste lecţii nu 

pot fi evitate. Ele trebuie să fie învăţate.  
 

Mai mult, trebuie să vă spunem că în momentul când a fost integrată această lecţie, ceea 

ce deseori împiedică conştientizarea ei, este propria voastră gândire. Procesele 

conştiente de gândire sunt capabile a fi distructive, în sensul în care ele vă pot ajuta să 

evitaţi lecţia, pe care de fapt aţi dorit să o învăţaţi. Prin urmare, atunci când vă apropiaţi 

de o asemenea lecţie, vă sugeram să ajungeţi la o stare în care să vă abţineţi a folosi 

procesele analitice conştiente, pentru ca mai apoi să vă reîntoarceţi la problemă având o 

mentalitate mult mai clară. Astfel veţi fi pregătiţi să învăţaţi lecţiile pentru care v-aţi 

încarnat aici, mai degrabă decât a evita ceea ce trebuie să învăţaţi. 
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Noi ştim cât de dificil este să atingeţi tot timpul acea stare meditativă, deoarece am fost 

în acea poziţie în care vă aflaţi acum, şi suntem conştienţi de acea iluzie specifică, pe 

care voi o numiţi lumea fizică. Prin urmare, vă îndemnăm să atingeţi o stare meditativă 

profundă, mai degrabă decât a ajunge la o stare semi-meditativă permanentă. Ceea ce 

vrem să vă spunem, este ca pur şi simplu să atingeţi o stare de atenţie, astfel încât 

impulsurile distructive să nu fie libere a se agăţa în mod complet de mintea voastră, 

împiedicându-vă să învăţaţi lecţiile pe care trebuie să le învăţaţi.  
 

Toate lecţiile pe care trebuie să le învăţăm cu privire la iubire, se sprijină pe conceptul 

fundamental, care afirmă că toate lucrurile sunt una: 
 

Meditaţi asupra unităţii complete a propriei persoane şi a tuturor lucrurilor pe care le 

vedeţi. Faceţi imediat acest lucru şi nu doar în momentul de faţă, ci tot timpul, chiar şi 

atunci când vă aflaţi în situaţii dificile. Deoarece cu cât mai mult veţi iubi şi vă veţi simţi 

în conexiune cu toate lucrurile care sunt dificile pentru voi, cu atât vor fi mai uşor de 

integrat acele situaţii. Acest lucru nu se va realiza datorită unor legi din interiorul iluziei 

voastre fizice, ci prin Legea Iubirii; deoarece acel corp care este format de spirit, cel 

interconectat cu corpul fizic, este mai subtil decât acesta din urmă. Aşadar, acele 

schimbări pe care le faceţi cu iubire asupra corpului fizic, vor trebui să aibă influenţă 

asupra iluziei fizice. 
 

Totul este una, prietenii mei. Vocea mea este vocea acestui instrument; gândurile mele 

sunt gândurile ei. Vă rugăm să ne credeţi când vă spunem că vibraţia pe care vi-o 

oferim, nu este vibraţia unei persoane, ci cea a Creatorului. Noi suntem de asemenea 

canale. Există doar o singură voce. În cadrul acestei vibraţii, noi suntem conştienţi că 

această voce este cea a Creatorului. Este doar o chestiune de a ridica acele vibraţii care 

nu sunt atât de conştiente de Creator. Conform înţelegerii voastre, până la urmă toate 

lucrurile vor ajunge la armonie. 
 

Chiar dacă pentru persoanele din jurul vostru, universul lor va rămâne dizarmonios şi 

dificil, dacă mintea voastră este centrată pe ideea unităţii cu Creatorul, propriul vostru 

univers va deveni armonios. Acest lucru nu se va realiza prin eforturile voastre, ci prin 

simpla iubire a Creatorului. 
 

Noi am auzit din mai multe surse, că ne aflăm în ultimele momente ale unui ciclu specific 

al evoluţiei. Scriitorii cunoscuţi din credinţa Creştină, au studiat scrierile din Cartea 

Revelaţiei şi le-au analizat într-o asemenea manieră, încât au sugerat faptul că se aproprie 

zilele Armagedon-ului. Cercetătorii au scris mai multe cărţi care explorează posibilitatea 

apariţiei unor configuraţii planetare neobişnuite, cum ar fi Efectul Jupiter care va apărea 

acum şi la sfârşitul anului 2000, mărind posibilitatea manifestării unor schimbări 

planetare. Alţi cercetători au analizat dovezile care indică probabilitatea realizării unui 

schimb al polilor, până în anul 2000. Profeţii de genul lui Edgar Cayce au transmis 

informaţii privind asemenea schimbări drastice care se vor manifesta pe Pământ, ele 

adăugându-se grijilor frecvente, care au legătură cu potenţialul omului de a-şi distruge 

planeta. În sesiunile noastre, noi am primit de asemenea informaţii privind aceste 

transformări de pe Pământ: 
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Există o perioadă care se va manifesta pe planeta voastră, perioadă foarte traumatică în 

cadrul iluziei voastre fizice. Motivele fizice sunt variate. Cercetătorii vor petrece o mare 

perioadă de timp, atât timp cât vor mai putea, încercând să catalogheze şi să descrie 

fiecare dintre aceste condiţii, care vor produce dezastre în acest plan fizic de pe planeta 

voastră. Lucrurile despre care vorbesc cercetătorii sunt adevărate, şi vor face parte din 

programul care a fost prezis de către toate aceste scrieri sfinte, care există pe planeta 

voastră.  
 

Nu este nici permisibil şi nici posibil pentru ca noi să vă spunem exact ce evenimente vor 

apărea, sau când vor apărea, datorită faptului că vibraţia din interiorul minţii şi al inimii 

oamenilor de pe planeta voastră, determină şi va determina acele evenimente precise. Pe 

planeta Pământ există multă karma care trebuie să fie reglată, odată cu schimbările din 

acest ciclu; iar acele profeţii se vor manifesta. Exact când şi cum, nu vă putem spune, şi 

nici nu am dori acest lucru, prietenii noştrii. Deoarece ploaia, vântul şi focul, vor 

distruge doar acele lucruri care se află în ceea ce voi numiţi vibraţia de densitatea a 3-a. 

Voi preţuiţi aceste lucruri din densitatea a 3-a, deoarece nu vă puteţi imagina cum aţi 

trăi în densitatea a 4-a. Vă sugerăm să nu petreceţi o perioadă de timp încercând să 

menţineţi o existenţă de densitatea a 3-a, după ce schimbarea în vibraţie a fost realizată. 
 

Dacă în interiorul spiritului vostru, a venit vremea pentru a absolvi, atunci acele lucruri 

necesare pentru a intra în densitatea a 4-a vor fi realizate. Toate vor fi realizate de către 

ajutoare, faţă de care trebuie să fiţi conştienţi că le aveţi. 
 

Este foarte posibil să apară pagube, în ceea ce priveşte acele lucruri cu care vă 

identificaţi în a 3-a densitate. Ca să vorbim direct, veţi observa umbra morţii. Prietenii 

mei, aceste cuvinte au mai fost spuse înainte, şi totuşi voi vă agăţaţi de acel corp fizic şi 

de acele împrejurări fizice, ca şi cum spiritul vostru ar fi ataşat în mod permanent de ele. 
 

Putem să vă sugerăm faptul că nu vă veţi descoperi spiritul nici în capul vostru, în 

mâinile, pieptul sau picioarele voastre. Nicăieri nu vă veţi putea găsi spiritul; nicăieri nu 

puteţi acţiona pentru a-l înlătura sau pentru a-l ajuta. Spiritul vostru sălăsluieşte într-o 

cochilie. Ea poate fi înlăturată, dar acest lucru nu este o problemă. Spiritul nu moare. 
 

Care este sensul metafizic al acestei drame fizice de pe planeta voastră? Confederaţia 

afirmă că însăşi planeta va merge către o nouă vibraţie, o nouă porţiune din spaţiu şi timp, 

pe care mulţi au numit-o Noua Epocă. Nu vom putea să intrăm în aceasta, decât dacă am 

învăţat într-adevăr lecţiile iubirii, ele fiind alegerea noastră să le învăţăm sau nu, de-a 

lungul mai multor încarnări. Prin urmare, Confederaţia sugerează că este foarte important 

să alegem între a merge pe calea pozitivă şi a nu merge pe ea:  
 

Există o alegere care trebuie să fie luată într-un timp foarte scurt, şi ar fi de preferat 

dacă toţi oamenii de pe această planetă, vor înţelege alegerea care urmează să fie 

făcută. Pentru mulţi oameni de pe această planetă, va fi dificil să o înţeleagă, deoarece 

ea este una la care nu s-au gândit. Ei au fost prea implicaţi în activităţiile lor zilnice, în 

confuzia în care trăiesc şi în dorinţele superficiale, pentru a se preocupa să înţeleagă 

alegerea pe care în scurt timp trebuie să o facă. Fie că îşi doresc sau nu acest lucru, fie 



                         

  29 

 

că îl înţeleg sau nu, indiferent de o influenţă din exterior, fiecare om care locuieşte pe 

planeta Pământ, va trebui să facă o alegere. Nu va exista un tărâm de mijloc. Vor fi cei 

care vor alege să meargă pe calea iubirii şi a luminii şi vor fi cei care vor alege altceva.  
 

Această alegere nu va fi făcută spunând: “Eu aleg calea iubirii şi a luminii”, sau “Eu nu 

o aleg”. Alegerea la nivel verbal nu va însemna nimic. Această alegere va fi măsurată 

prin maniera în care individul dovedeşte că este dedicat ei. Pentru noi cei din 

Confederaţia Planetelor aflaţi în Serviciul Creatorului, ea va fi uşor de interpretat. 

Această alegere este măsurată prin ceea ce noi numim frecvenţa unui individ. Dacă un 

individ doreşte să se alăture celor care au făcut această alegere, în a se deschide către 

iubire şi înţelegere, este necesar ca această rată vibratorie să fie peste un anumit nivel 

minim. Există multe persoane care sunt aproape de acest nivel minim, dar datorită 

tiparelor de gândire eronate care proliferează pe Pământ, aceşti oameni fie fluctuează în 

jurul acestui punct, fie se depărtează în unele cazuri de calea iubirii şi a înţelegerii. 

Există multe persoane a căror frecvenţă este suficient de ridicată, pentru ca ei să facă 

fără dificultate saltul în următoarea densitate, pe care această planetă o va experimenta 

în curând. 
 

Aşadar, la un moment dat în viitor, va avea loc ceea ce Confederaţia a numit Recolta. 

Conceptul de Ziua Judecaţii diferă de cel escatologic, prin faptul că cel care ne judecă nu 

este un Dumnezeu care este în afara noastră, ci un Dumnezeu aflat în interiorul nostru. Ca 

şi o consecinţă a acestei recolte, unii vor merge către o nouă epocă a iubirii şi a luminii, 

învăţând aceste noi lecţii într-o densitate pozitivă şi frumoasă, după cum o numeşte 

Confederaţia. Alţii vor trebui să repete aceste lecţii şi să reînveţe lecţiile iubirii. În acest 

moment, entitatea din Confederaţie numită Hatonn, vorbeşte încă o dată despre recoltă şi 

despre scopul Confederaţiei atunci când transmite informaţii prin aceste grupuri de 

contact: 

 

Va avea loc o recoltă, după cum o numiţi voi, o recoltă de suflete, care în curând se va 

manifesta pe planeta voastră. Noi încercăm să extragem cea mai mare recoltă de pe 

această planetă. Aceasta este misiunea noastră, deoarece noi suntem Culegători. 
 

Pentru a avea cea mai mare eficienţă, prima oară noi încercăm să creăm o dorinţă de a 

căuta, printre oamenii de pe această planetă care au deja această dorinţă. Aceştia vor fi 

cei care sunt apropiaţi de un nivel acceptabil al vibraţiei. Cei care se află peste acest 

nivel, bineînţeles că nu ne interesează atât de mult, deoarece ei au trecut deja examenul. 

Cei care se află mult sub acest nivel, din păcate nu pot fi ajutaţi de noi în acest moment. 

În momentul de faţă, noi încercăm să creştem procentul relativ mic de oameni, care vor fi 

recoltaţi către calea iubirii şi a înţelegerii. 
 

Chiar şi un număr mic de oameni care locuiesc pe planeta voastră este un procent 

semnificativ. Aceasta este misiunea noastră, da a acţiona prin intermediul unor grupuri 

cum ar fi cel de faţă, cu scopul de a disemina informaţie, într-o asemenea manieră încât 

ea poate fi acceptată sau respinsă; deoarece ea nu prezintă ceea ce oamenii de pe 

planeta voastră numesc dovezi. 
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Noi nu le oferim dovezi concrete, conform modului lor de a percepe aceste dovezi. Noi le 

oferim Adevărul. Aceasta este o funcţie importantă a misiunii noastre – de a oferi Adevăr 

fără dovadă. În acest caz, motivaţia va veni din interiorul fiecărui individ. Astfel, rata 

vibratorie a individului va creşte. Dacă am oferi dovezi sau dacă am impune acest 

Adevăr asupra individului, într-o asemenea manieră în care el să fie forţat să îl accepte, 

nu ar avea nici un efect benefic asupra vibraţiei sale. Prietenii noştrii, acesta este 

misterul abordării noastre în ceea ce îi priveşte pe oamenii de pe Pământ. 
 

Încă un concept care a putut fi observat din multiplele comunicări, primite de la entităţiile 

prezente în OZN-uri, este cel de “Călători”. De obicei, ei sunt orientaţi către serviciul faţă 

de ceilalţi, şi asa cum este previzibil, ei deseori experimentează mari dificultăţi în a se 

aclimatiza cu vibraţiile de pe Pământ. Deseori ei simt că nu se regăsesc în acest plan, sau 

că nu aparţin acestei perioade istorice. De multe ori aceşti oameni au multiple daruri în 

domeniul artistic, sunt pedagogi buni, sau pur şi simplu împărtăşesc o vibraţie veselă şi 

prietenoasă, care în mod sigur nu este atitudinea normală a unui simplu răzvrătit. 

 

Acest concept este în mod special interesant pentru mulţi oameni care sunt atraşi de 

Materialul Ra, deoarece mare parte a lui va fi recunoscut ca fiind folositor Călătorilor. Pe 

Pământ nu există doar câţiva Călători; Ra sugerează o cifră de aproximativ 65 de 

milioane. Ei au părăsit alte densităţi şi medii armonioase pentru a îşi asuma o slujbă care 

este foarte dificilă şi periculoasă, deoarece dacă un călător nu poate începe a depăşi 

procesul de uitare, care apare la momentul naşterii în această densitate, amintindu-şi de 

iubirea şi de lumina pe care acea persoană intenţionează să o împărtăşească, atunci acel 

Călător poate fi prins în iluzia densităţii a 3-a. El va achiziţiona ceea ce se numeşte 

karma, fiind încetinit în drumul său către planeta de origine a sa, până când tot ceea ce 

este dezechilibrat în viaţa lui din densitatea a 3-a, va fi echilibrat. 

 

Atunci când eu şi Don Elkins am scris Secretele OZN-urilor în anul 1976, noi am acordat 

un capitol întreg conceptului de Călători şi am folosit acest material adunat în sesiunile 

noastre de regresie hipnotică, material obţinut de la 3 femei care sunt prietenele noastre în 

această viaţă. În momentul când au intrat în regresie hipnotică, ele au oferit versiuni 

independente privind vieţile lor de pe altă planetă, versiuni care se aflau în acord una cu 

cealaltă.  
 

După ce acea carte a fost tiparită, noi am ajuns să lucrăm cu un om, despre care o femeie 

din cele 3, a spus că a avut o experienţă pe o altă planetă. Acest om, care în acel moment 

era un student ce urmărea să îşi obţină diploma în inginerie chimică, nu a fost conştient 

de natura cercetăriilor noastre, în afară de faptul că noi făceam hipnoză. Pe 10 Mai, 1975, 

Don împreună cu Lawrence Allison, un hipnotizator consacrat cu care deseori am lucrat 

atunci când locuiam în Louisville, au stat jos împreună cu cel de-al patrulea voluntar al 

nostru şi au început să exploreze acea lume străină. Informaţia era în mod special 

interesantă, deoarece toate cele 3 sesiuni precedente au fost poetice, frumoase, dar rareori 

tehnice. Cel de-al patrulea subiect avea o formare mult diferită, şi a fost capabil să vadă 

lucrurile într-o manieră mult mai precisă şi explicită. Această regresie s-a îmbinat perfect 

cu povestea relatată de primii trei subiecţi. 
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Unul dintre primele lucruri despre care Don şi Larry au vorbit (întrebarile au mers înainte 

şi înapoi) a fost îmbrăcămintea. 
 

Q: Cum eşti îmbrăcat? 
 

A: În Alb. 

 

Q: Cu ce? 

 

A: Lejer, cu haine albe. 

 

Q: OK. Ce porţi deasupra şoldurilor? Deasupra pantalonilor? 

 

A: Pai, este asemănătoare unei robe; nu este chiar o robă ci o căptuşeală asemănătoare 

cu o centură. 

 

Q: Şi ce porţi pe umeri? 
 

A: Păi, doar pantaloni port. Este cald. 
 

Acest tip de robă sugerează o afiliere religioasă sau monastică, aşadar au fost puse 

întrebări pentru a încerca să descoperim o legătură cu religia ortodoxă, de pe această 

planetă. Nu a fost găsită nici o legătură, aşadar cel care pune întrebările a cerut numele 

planetei sale, deoarece împrejurimile nu păreau a fi asemănătoare cu cele de pe Pământ. 

Acest tânăr, de obicei incisiv în răspunsurile sale, părea a fi total inconştient faţă de 

conceptul de nume.  

 

Q: Numele planetei tale? 

 

A: E doar o...noi trăim acolo şi...nu văd munţi, dar văd...numele? 

 

A: Eu am un copil. 

 

Q: Un copil? 

 

A: Yeah. Un băiat mic. 
 

Q: Numele lui este? 

 

A: Pur şi simplu nu am o tragere de inimă în a folosi nume. Eu am, ştii, atunci când 

doreşti pe cineva, şi ei ştiu că îl doreşti. Vreau să spun, pur şi simplu nu am o dorinţă de 

a folosi nume. 

 

Pe planeta lor părea să lipsească nu numai dorinţa de a folosi numele, ci şi procesul 

vorbirii părea să fie diferit, unul pe care probabil noi l-am numi telepatie. 

 

Q: În regulă, dacă cineva te cheamă, cum o fac? 
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A: Pur şi simplu nu am auzit pe nimeni să vorbească. Nu ştiu dacă trebuie să vorbeşti. 
 

Pare a fi o viaţa simplă. Dar era de asemenea lumină atunci când citeam cărţile, aşadar 

evident că este mecanizată, sau probabil mult mai mult decât atât. Nu îmi amintesc ca 

oamenii să vorbească unul cu altul. Vreau să spun, ştii, ei par să vorbească, fiecare ştie 

orice întrebare care este pusă...ştii ce se întâmplă, dar nu vezi. Se cântă pe acea planetă, 

dar nu am văzut de fapt oameni să vorbească unul cu altul. Presupun că pur şi simplu ştii 

ce gândesc.  
 

Eu stau jos pe o piatră sau o bancă şi ei fac acelaşi lucru, eu explic ce se întâmplă, dar 

nu mă văd vorbind cu ei. 

 

Subiectul, având un ochi de inginer, a fost capabil să observe arhitectura acelui loc, dintr-

o perspectivă pe care femeile nu au reuşit. Toţi cei patru dintre subiecţi au fost de acord 

că centrul comunităţii şi scopul ei, era ceea ce poate fi numit în limbaj comun, un templu. 

 

A: ... cred că este o piatră.... probabil calcar, de culoare foarte albă. Aşa este construit 

templul.  

 

Q: Ce poţi spune despre perimetru?  

 

A: Păi, din piloanele de suport de pe fiecare parte există bolte care care merg până în 

tavan, dar.... nu este un dom obişnuit, este...nu am mai văzut un astfel de dom. 

 

Q: Încearcă să faci o aproximare. Cât de departe este acel dom? 

 

A: Dumnezeule. El pare a fi la 200 de picioare depărtare, poate mai mult, probabil 250. 

Şi are probabil 50 de metrii în lăţime. Este o cameră imensă, foarte...  

 

Q: OK. Acum, cum este luminat?  
 

A: Doar (râde, puţin circumspect)...pe bune, este doar o strălucire care vine din tavan. 

Vreau să spun, există o zonă care este luminată şi o zonă care este întunecată, ca şi cum 

ar fi pictată, dar vopseaua este lumina. Pare că pur şi simplu nu are nevoie de lumină. 

Este strălucirea camerei. Probabil că vine de la ferestre dar... nu pare să existe o umbră 

în cameră.  
 

Q: Vrei să spui că ţi se pare că este ca şi cum atmosfera din cameră străluceşte? 
 

A: Păi, da, este ca şi cum ar fi luminoasă. Nu văd nici o umbră, ca şi cum nu ar exista 

nici o sursă de lumină. 
 

Q: Uh huh. Acum vreau să asculţi ce se aude în interiorul acelei camere. Ce fel de sunete 

auzi?  

 

A: Nu aud nimic în acea cameră, dar ei cântă undeva. 
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Q: Foarte încet, cântând la distanţă? 

 

A: Um hmm. 
 

Q: În regula. Este un fel de... 

 

A: Este mai degrabă un fel de cor, un cor mic. 
 

Acea muzică, despre care au vorbit toţi cei patru subiecţi, nu este asemănătoare cu orice 

muzică pe care am auzit-o. Doi dintre subiecţi au văzut de fapt muzica cum strălucea în 

aer şi nici unul dintre ei nu a putut să o descrie cu acurateţe.  
 

A: Este ca şi cum... nu pot să exprim prin cuvinte. Este ca şi cum, ştii, ca un fel de odă, 

ceva ce ai auzi într-un cor. 
 

Q: O odă către cine? 

 

A: Pai, uh... 

 

Q: Către Dumnezeu?  

 

A: Sunt sigur că el este acea persoană, ştii, este un lucru frumos să îl faci, atunci când 

oamenii se adună şi cântă... 
 

Subiectul a vorbit despre cum s-a maturizat studiind nişte cărţi mari. 
 

A: Mă văd pe mine cum stau deasupra unei cărţi şi doar citesc. 

 

Q: Istorie?  

 

A: Păi, nu ştiu. 

 

Q: Cărţi practice? Ştiinţă? Ce studiezi? Artă?  

 

A: Doar nişte cărţi, nişte cărţi imense. 

 

Q:  Um hum. Faci nişte studii supervizate în clase sau... 

 

A: Păi, dimineaţa există un profesor şi după masa sau seara, studiez singur. 

 

Q: Există o examinare?  
 

A: Nu există examene. Pur şi simplu vrei să înveţi; tu vrei să înveţi. Este ca şi cum 

niciodată nu poţi învăţa destul. 
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Cine sunt aceşti oameni? Reprezintă ei o întreagă populaţie planetară sau sunt doar o 

parte din acea populaţie? Dacă sunt doar o parte, cum au fost ei aleşi să facă această 

muncă? După ce ne-am uitat peste acest material, eu şi Don am ajuns la un termen prin 

care să denumim acest grup de oameni: “clanul”. Urmează o întrebare pusă pe acest 

subiect: 

 

Q: Nimeni nu are o casă individuală?  

 

A: Nimeni de fapt; acest loc imens este casa lor. El este casa. 

 

A: De fapt, acesta este unul din scopurile sale. Adică, este ca o şcoală, sau un loc de 

învăţare pentru cei care vor să studieze în profunzime şi pentru cei care vin aici, atunci 

când pot. 

... 

 

Dar nu este ca şi cum aceşti oameni ar dori să comande, sub nici o formă. Adică, tu ştii 

că aceasta nu este intenţia lor... ca şi cum oamenii ar trebui să vină aici. Nu există un 

sistem al claselor sociale sau ceva de genul acesta. 

 

Meditaţia joacă un rol foarte important în vieţile locuitorilor acestei lumi, sau cel puţin a 

celor din acest clan. Există meditaţii ce se fac în privat şi meditaţii de grup, cu întregul 

clan.   

 

... 

 

A: Păi, haideţi sa vedem. Nu mă vad ca fiind acolo, în stări diferite ale conştiinţei. Există 

perioade pentru rugaciune, dimineaţa şi noaptea. Tu le faci în camera ta, apoi sunt altele 

înaintea meselor, înainte de masa de dimineaţa, apoi o rugaciune scurtă înainte de cină. 

După masă, mergi într-o cameră privată de devoţiune, unde nu stai în meditaţie. Apoi, 

mai există momente când întreg grupul se adună, în afara meselor, ca şi cum întregul 

grup este ca o familie. Deoarece, după cum am mai spus, nu te simţi atât de ataşat de o 

singură persoană. Te simţi ataşat de toate persoanele. Toţi dintre ei sunt în familia ta.  
 

O altă funcţie a clanului era de a îşi deschide din când în când marele lor templu, către 

toţi cei de pe planetă care doreau să vină acolo, pentru inspiraţie spirituală. Cei care au 

pus întrebările, încercând să determine cum au ajuns aceste grupuri mari să umple 

templul, au dat peste o descriere a ceea ce părea a fi un eliport foarte mare. Ulterior, am 

descoperit că vechicolul care a aterizat nu era un elicopter. Cu toate acestea, vom folosi 

termenul de elicopter.  

 

Q: Ok. Acum, oamenii care au plecat de pe acel eliport – ai idee unde au mers? 

 

A: Atunci când am spus că au venit navele, nu este ca şi cum hoarde de oameni pur şi 

simplu au început să se agite înainte şi înapoi, este doar...cum să spun, nava aterizează, 

se deschid uşile, şi unii oameni ies iar alţii intră. Lor li se permite să vină aici. Cu alte 

cuvinte, este şi locul lor. Dar ei vin ca un fel de vizitator. 
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Q: Cât timp stau ei aici? 

 

A: O zi.  
 

Descrierea eliportului:  

 

A: Există un loc, un loc plat construit din piatră, dar nu văd drumuri care converg către 

el, deoarece....văd...uh, un fel de suprafaţă imensă pentru elicoptere, dar... 
 

Cei care pun întrebările au trebuit să descopere ceea ce ateriza pe acea zona imensă de 

piatră, aşadar subiectului i-a fost cerut să descrie tipul de transport pe care îl foloseau. 
 

Q: În regulă. Vreau să descrii acea navă, şi ce o face să funcţioneze.  

 

A:  Nu pot...este ca o.. cel mai probabil ea pare a fi o navă spaţială. Dar nu o văd venind 

din spaţiu. Este ca şi cum ea apare brusc în acea locaţie, dar nu o văd trecând prin 

spaţiu sau aterizând, venind de la orizont sau ceva asemănător. 
 

Q: Descrie doar cum arată. 

 

A: Da, păi, este mai degrabă lungă decât lată, şi nu este foarte groasă, comparativ cu 

lăţimea şi lungimea ei. Ea nu se învârte atunci când aterizează, deoarece este puţin, să 

zicem lunguiaţă... pur şi simplu apare şi aterizează, ştii; vreau să spun, nu o văd apărând 

la orizont fiind mică la început şi devenind din ce în ce mai mare. 

 

Este interesant de observat descrierea materializării şi dematerializării, implicită în 

răspunsul subiectului la acea întrebare. 
 

Aşadar tânărul a crescut în înţelepciune odată cu trecerea anilor, ajungând să fie 

întrucâtva cărunt, învăţându-i pe mai puţini studenţi dar mai avansaţi; şi în timp 

pregătindu-se să termine această încarnare. Odată ce întrebările au ajuns la tema 

experienţei morţii din reîncarnarea precedentă şi înainte în timp, către experienţa pe care 

o trăia în prezent, cei care puneau întrebările au făcut o pauză pentru a vorbi despre 

perioada dintre încarnări, dorind să afle scopul pentru care acest Călător a venit pe 

Pământ. Răspunsul pe care el l-a oferit este atât provocator cât şi foarte evaziv. Mulţi 

dintre noi urmăresc să ajute această planetă într-o formă sau alta, mereu punându-ne 

întrebarea: cum vom reuşi acest lucru?  
 

Q: De ce ai venit pe Pământ? Care este scopul tău din această viaţă? Ce intenţionezi să 

faci aici? De ce ai fost repartizat aici?  

 

A: Se pare că pentru a ajuta. 

 

Q: A ajuta la ce? Ceva în mod special? 

 

A: Ceva... 
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Q: Ai fost deja de ajutor în acest domeniu? Sau problema încă nu s-a manifestat? 

 

A: Încă nu s-a manifestat. 
 

Q: Ce anticipezi? 

 

A: Doar...doar nişte nevoi măreţe. 
 

Q: Ce este nevoie să se întâmple, ca să necesite atât de mult ajutor din partea ta? Creştere 

spirituală? Dezvoltare spirituală? Nevoi fizice? 

 

A:  Păi, nu...am senzaţia că unii oameni sunt pierduţi, înţelegi? 
 

Q: Poţi să îi ajuţi? Aceasta este misiunea ta?  

 

A. Simt că asta trebuie să fac. Să îi ajut pe acei oameni.  

 

Q: Um hum. Ce oameni? 

 

A: Cei care sunt pierduţi. 

 

Q: Fac ei parte dintr-un grup specific? 

 

A: Nu.  

 

Q: Te referi în general. 

 

A: Doar la oameni. 

 

 

Carla: Munca pe care am făcut-o în anul 1976 avea să fie ultima. Am dezvoltat o boală 

numită artrită reumatică care a dus la câteva complicaţii, una fiind SLE, cunoscută ca şi 

lupus, rinichii cedând.  

 

În 1956, tehnicile avansate care sunt disponibile acum celor cărora le-au cedat rinichii, nu 

au fost disponibile. De fapt, a ajuns să fie considerat un miracol faptul că eu am 

supravieţuit, dar am făcut acest lucru pierzând aproximativ o jumătate din fiecare rinichi.   

 

Mă consider a fi foarte norocoasă să fiu atât de capabilă a avea o viaţă fizică activă şi 

productivă pentru atât de mult timp, de vreme ce şansele erau împotriva mea. Chiar şi 

acum, cu ajutorul exerciţiilor, a dietei, prietenilor, credinţei, mă simt extrem de 

binecuvântată. Dar activităţiile mele sunt limitate.   

 

Cercetările pe care Don şi eu le-am întreprins până în acel moment, ne-au condus către a 

descoperi o formă neobişnuită de vindecare, iar dizabilitatea mea ne-a determinat să 

acceptăm cu mare deschidere acel tip de vindecare. Operaţia psihică prezintă puţine 

asemănări cu chirurgia clasică, sau cu medicina tradiţională. La fel ca şi celălalte 
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“vindecări bazate pe credinţă”, ea este imposibil a fi dovedită, iar răspunsul standard nu 

numai din partea cercetătorilor ci şi din partea oricărei persoane care nu a cercetat acest 

domeniu, aşadar răspunsul standard este o negare automată şi o lipsă de încredere 

absolută.  

 

Acest lucru este de aşteptat. Dacă nu am fi întreptrins mai mulţi ani de cercetări, probabil 

că aceasta ar fi fost şi reacţia noastră. Cu toate acestea, noi, la fel ca şi multe persoane 

care investighează operaţia psihică, am ştiut că nu avem nimic de pierdut dacă am 

investiga această posibilitate. Nici un pacient al unei operaţii psihice nu a fost pierdut, 

deoarece nimic nu i se întâmplă corpului fizic al pacientului. Este cu adevărat o formă 

psihică de vindecare. Prin urmare, noi am petrecut o perioadă de timp atât în Filipine cât 

şi în Mexic, luând parte la examinarea posibilităţii de a fi realizată o formă de operaţie 

psihică.  

 

Acesta este un exemplu privind ceea ce chirurgul psihic crează ca şi imagine vizuală: ne 

aflăm într-un dormitor Filipinez; pacientul este dezbrăcat, păstrându-şi lenjeria intimă, stă 

jos pe pat, care de multe ori poate fi acoperit doar cu o simplă pătură, de obicei cea 

împrumutată din baia hotelului. Vindecătorul, un om religios, şi de obicei o persoană care 

a petrecut 10-12 ani din viaţa sa rugându-se să devină un vindecător “mergând prin 

sălbăticiune” în munţii vulcanici din Luzon, în solititudine, aşadar vindecătorul intră în 

cameră. El nu are nimic în mână, în afară de o Biblie uneori. Deseori vindecătorul este 

acompaniat de un ajutor care are rolul şi de asistent medical, sau ca să folosim un termen 

mai exact, un infirmier.  

 

De obicei vindecătorul ştie foarte puţină Engleză. El sau ea începe procedura luând 

mâinile şi mişcându-le deasupra corpului, cu palmele în jos. Ni s-a spus că aceasta este o 

metodă de a scana corpul, la fel cum ar face şi o maşină cu raze X.  Apoi, este aleasă o 

locaţie iar dacă vindecătorul este dreptaci, atunci mâna stângă a sa presează ferm pielea. 

Aceasta pare să se desprindă iar corpul este văzut. Această manifestare arată foarte real şi 

orice persoană care a văzut un chirurg psihic cum lucrează şi nu a studiat cu atenţie 

fenomenul, ar putea jura că i se va părea cum corpul pare a fi deschis cu mâinile. După 

aceea, mâna dreaptă intră prin aceast loc şi manipulează corpul.   

 

În cel mai interesant caz la care am luat parte, vindecătorului i s-a spus că eu am avut 

artrită. El mi-a scanat corpul cu ajutorul asistentului său. Apoi, mi-a deschis cavitatea 

abdominală şi făcând o manevră fluidă el a tras cu blândeţe, dar ferm, ceea ce păreau mai 

degrabă organe decât tendoane. Nu a fost neplăcut, dar pentru mine pacientul, era 

uimitor, deoarece artrita nu se afla în organele mele. După aceea el a îndepărtat ceea ce 

păreau a fi 3 bucăţi de material însângerat, iar în mijlocul acestora se afla ceva tare. 

Făcând acest lucru, el şi-a îndepărtat mâna sa stângă. “Incizia” a dispărut fără a lăsa orice 

fel de urmă. Cei doi oameni, au măturat ceea ce a ajuns să fie o cantitate considerabilă de 

sânge, şi-au spălat mâinile şi apoi au folosit ulei pentru a masa în linişte pielea 

abdominală.  

 

Când am întrebat ce făcea vindecătorul lucrând în zona abdominală, el mi-a spus că 

scanarea a detectat trei chisturi aflate la ovarul meu drept, şi plasarea greşită sau lăsarea 
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în jos a ambelor ovare, care au apărut pe parcursul unei vieţi foarte active. Tragerea a fost 

făcută pentru a repoziţiona ovarele, astfel încât să nu simt un discomfort în timpul 

menstruaţiei. Îndepărtarea chisturilor a avut acelaşi scop. 

 

Deşi ginecolgul meu a detectat aceste trei chisturi minore atunci când eram o femeie 

foarte tânără, eu nu am vorbit despre ele cu Don Elkins sau cu altcineva, deoarece această 

conversaţie nu este una fascinantă. O altă persoană care ştia despre aceste chisturi, era 

mama mea, dar ea se afla la 12.000 de mile depărtare.   

 

Atunci când m-am întors în Statele Unite, am mers la ginecolog pentru a examina acea 

zonă, el confirmând că acele trei chisturi nu mai erau vizibile. Ele au dispărut, confortul 

ciclului meu menstrual fiind mult mai bun.  

 

Masajul realizat cu ulei a fost o formă simplificată şi neostentativă de vindecare 

magnetică, în care sunt oferite rugăciuni şi o lumină protectoare este vizualizată în jurul 

zonei afectate, astfel încât vindecarea să fie accelerată.  

 

Este convingerea lui Don şi a mea că deschiderea corpului pentru înlăturarea părţilor 

bolnave, închiderea corpului, manifestarea sângelui şi a tuturor celorlaltor materiale şi 

materializări, sunt asemănătoare cu acelaşi tip de materializări a fantomelor, sau 

materializările OZN. Prin urmare, noi nu am încercat să păstrăm resturile acestei operaţii 

psihice.  

 

Suntem conştienţi că această abordare nu îndeplineşte rigorile metodei ştiinţifice care 

există în prezent, dar este convingerea noastră că nu am găsi nimic dacă ne-am uita la 

rezultatele unei asemenea analize. 

 

Ar putea părea că o persoană, indiferent cât de mare este dorinţa sa de a fi vindecat, ar 

deveni nervoasă şi neliniştită, deoarece însăşi deschiderea corpului, făcută într-o manieră 

fizică sau psihică, pare a fi foarte traumatică. Odată ce mâinile vindecătorului sunt plasate 

asupra ta, se petrece o schimbare la nivel emoţional şi mental în fiecare individ cu care 

am vorbit, ce a experimentat acest fenomen. Chirurgii psihici invocă prezenţa Spiritului 

Sfânt. Acest lucru ar trebui considerat o parte din operaţie.  

 

Spre sfârşitul lui 1977 şi începutul lui 1978 noi l-am acompaniat pe dr. Andrija Puharic şi 

asociaţii săi în Mexico City, pentru a investiga un chirurg psihic Mexican, o femeie de 78 

de ani numită Pachita, ea practicând această artă de mai mulţi ani. Darul său s-a declanşat 

pe câmpul de luptă însoţind armata lui Pancho Vila, şi la fel ca şi în Filipine, cei mai 

mulţi pacienţi ai ei erau nativi şi nu Americani. Singura diferenţă din tehnica sa, a fost 

cultura din care făcea parte. În Filipine, operaţia psihică a provenit dintr-o formă extrem 

de liberală de Creştinism, aşa cum a fost el predat de către misionarii Spanioli timp de 

300 de ani. Creştinismul a fost religia preponderentă din viaţa fiecărui ţăran Filipinez.  

Un mare număr de oameni mergeau la liturghie în fiecare zi şi odată ce eu şi Don am fost 

acolo în anul 1975, noi am putut vedea urmările acelui tip nemilos de Creştinism, care a 

fost practicat acolo. De exemplu, de Vinerea Mare, a existat o paradă catolică în care se 

purtau cruci, de-a lungul străzilor din Manila. Ceea ce a fost diferit cu privire la această 



                         

  39 

 

paradă a fost urcarea pe cruce a unui om. Multe persoane doreau să fie în acea poziţie. 

Cel care a ajuns pe cruce, atunci când a fost întrebat, a spus că s-a simţit foarte exaltat şi a 

sperat că anul următor îl vor alege încă o dată. 

 

În Mexic, dacă Creştinismul este prezent şi deseori este prezent, el se suprapune peste o 

convingere puternică de origine Indiană, care este dură şi meditativă. Ea aduce la 

suprafaţă memoriile Maiaşe, uciderea inocenţilor la baza piramidelor Mexicane.   

 

În consecinţă, Pachita a folosit un cuţit neascuţit care avea o lamă de 5 ţoli. Ea a făcut 

turul întregului grup de cercetare, uitându-se la reacţiile noastre şi în special la reacţia 

mea, de vreme ce eu eram porcul de guineea. Deoarece “operaţiile” ei au avut loc în timp 

ce eu stătem pe burtă, nu pot spune ceea ce s-a întâmplat, dar Don mi-a spus că acel cuţit 

a părut a intra cu 4 ţoli în şira spinării, fiind apoi mişcat rapid pe spinarea mea. Această 

operaţie a fost repetată de câteva ori. Pachita a spus că a lucrat cu rinichii mei. Încă o dată 

nu am făcut nici o încercare de a păstra “doveziile”, deoarece am ştiut că nu ar ajuta la 

nimic. Mulţi au încercat să cerceteze operaţia psihică prin analiza produselor sale, găsind 

rezultate neconcludente sau nule, indicând că operaţia psihică este o fraudă.  

 

În cartea Arigo, scrisă de John Fuller, munca Dr. Puharic cu acel vindecător din America 

de Sud, este atent examinată, iar pentru cei care sunt interesaţi de acest subiect 

neobişnuit, acea carte este un punct de început. Nu am avut nici un success în încercarea 

mea de a convinge un doctor alopat, să testeze aceste rezultate ale experienţei Mexicane. 

Acest lucru se datorează faptului că acea procedură folosită pentru a testa rinichii, pot 

cauza ca ei să cedeze, iar niciunui doctor alopat nu i se poate cere să îşi asume acel risc. 

Înşăşi doctorul Puharic mi-a intezis să trec prin acea procedură. 

 

Cu toate frustrările aferente, investigaţiile în domeniile care se află la limita fenomenelor 

psihice, sunt foarte interesante, informative şi pline de recompense pentru cercetătorul 

care are răbdare şi a cărui abordare faţă de acest subiect, este ca pur şi simplu să obţină 

date mai degrabă decât a încerca să dovedească pas cu pas anumite ipoteze privind temele 

pe care le cercetează. În Materialul Ra, manifestările privind acest tip de materializare 

sunt discutate, informaţia fiind foarte interesantă.  

 

Ajungând înapoi în Statele Unite, deşi nu am mai putut să lucrez la maşina de scris, am 

fost capabilă să ţin meditaţii săptămânale şi să lucrez cu studenţi avansaţi. În 1978, James 

Allen McCarty a auzit despre grupul nostru, prima oară de la un număr de oameni care au 

meditat la întâlnirile noastre de Duminică, James formând un “centru de lumină” şi de 

protejare a naturii în ţinutul Marion, Kentucky. El a venit cu mai mulţi oameni din grupul 

de meditaţie din Marion, pentru a experimenta meditaţiile noastre. După două meditaţii 

grupul a încetat să mai vină, dar Jim a făcut drumul de 140 de mile aproape săptămânal, 

începând din primăvara lui 1980. Timp de mai mulţi ani Jim a căutat o metodă de a ajuta 

umanitatea. Născut în 1947 şi având diplome în business şi educaţie, el a studiat de 

asemenea metode alternative de a preda expansiunea conştiinţei. O parte din acest timp a 

fost petrecut lucrând cu copii din oraşele interioare, el începând să dezvolte o dorinţă din 

ce în ce mai mare pentru a ajunge la o idee mai clară cu privire la ceea ce făcea.  
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În 1972, el a participat la un curs care urmărea expansiunea conştiinţei, numit “auto-

controlul creierului”, curs desfăşurat de către un om al muntelui bătrân, care a trăit într-o 

cabană aflată la 10.000 de picioare altitudine, în Munţii Stâncoşi din Colorado. În timpul 

acestui curs, el a auzit pentru prima oară de posibilitatea de a comunica cu civilizaţii 

avansate din spaţiu, nu prin intermediul unor mijloace inventate de oameni, cum ar fi 

radiourile, telegraful, sau dispozitivele electronice, ci prin folosirea lobilor frontali ai 

creierului uman.  

 

Deoarece această experienţă s-a petrecut într-un ţinut sălbatic, cu pietre, pini şi ienupăr, el 

a decis să caute o bucată de teren la fel de izolată, pe care putea mai apoi să ofere altora 

aceste exerciţii de auto-control al creierului. Pe 132 de acrii în ţinutul central din 

Kentucky, el a format Rock Creek Research and Development Laboratories, începând să 

lucreze la tema cea mai apropiată de inima sa: evoluţia umanităţii. El a ţinut doar câteva 

seminarii privind acest subiect, dar a descoperit că exista un interes prea mic în acea 

zonă, aşadar pentru următorii şase ani, el s-a reîntors la o viaţă solitară, crescându-şi 

propia mâncare, meditând şi studiind. El încă era curios privind faptul de a fi într-o 

comunicare directă cu fiinţe avansate, prin urmare s-a bucurat foarte mult de meditaţiile 

cu grupul din Louisville, devenind de asemenea interesat de munca unui grup din 

Oregon. În toamna anului 1980, Jim a călătorit din Kentucky către Oregon, pentru a lucra 

cu acest grup care ar fi canalizat aceeaşi sursă pe care Edgar Cayce a accesat-o, atunci 

când s-a aflat într-o transă adâncă.  

 

Cu toate acestea, informaţiile pe care le-a recepţionat de la întâlnirile de Duminică şi din 

partea studiului avansat pe care l-am făcut împreună, a declanşat căutarea sa interioară, 

mintea sa hotarându-se să revină la noi după doar două luni petrecute în Oregon. El a 

descoperit că avea nevoie să se întoarcă la Louisville şi să lucreze cu mine şi cu Don. Pe 

23 decembrie 1980,  a ajuns în Louisville, călătorind 5000 de mile din pădurile ţinutului 

Kentucky către Oregon şi înapoi către Louisville.  

 

Eu şi Don am fost infinit de recunoscători pentru ajutorul lui McCarty. Abilităţiile sale au 

fost extraordinare. El avea un simţ pentru materialele metafizice încă din anii săi petrecuţi 

la facultate, citind foarte mult pe parcursul anilor, aşadar a venit la noi fiind foarte 

informat cu privire la alte domenii de cercetare. El a fost capabil să se ocupe de partea 

fizică a cercetării, luarea notiţelor, transcrierea casetelor şi ţinerea corespondenţei care a 

lipsit, odată cu dizabilitatea mea. Jim şi-a vândut terenul. L&L Research a fuzionat cu 

Rock Creek Research and Development Laboratories, păstrându-ne vechiul nume pentru 

publicaţii, am achiziţionat o nouă maşină de scris – degetele lui Jim întărite de şase ani şi 

jumătate de lucru – şi ne-am aşezat pentru a începe…ce? Nu ştiam.  

 

Am discutat despre posibilitatea de a scrie o nouă carte, actualizând ceea ce am învăţat în 

Secrete ale OZN-urilor, având hârtie albă pe care urma să o umplem. Jim a început să 

facă cercetări în fişierele noastre voluminoase. După 3 săptămâni de la venirea sa, a 

început contactul cu Ra.  

 

În toţi acei ani în care am făcut channel, eu am fost mereu conştientă de acest proces, 

folosindu-mi liberul arbitru pentru a transpune conceptele telepatice, în propiul meu 
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limbaj. În 1980, un prieten vechi şi membru al grupului de meditaţie, Elaine Flaherty, a 

avut o moarte tragică. Ea a avut diabet, murind la vârsta fragedă de 30 ani. Timp de mai 

mulţi ani am stat cu ea în spital, până în momentul când avea să îşi părăsească corpul. 

Elaine mi-a spus de mai multe ori că vroia să fie sigură că soţul său, Tom, va fi conştient 

că ea era bine, deoarece ştia că era probabil să moară. Elaine i-a spus lui Tom acest lucru, 

acesta din urmă fiind de asemenea un vechi membru al grupului de meditaţie. 

 

După înmormântare, Tom a venit la mine şi m-a întrebat dacă nu aş putea să intru în 

contact cu Elaine. Participând la prea multe şedinţe de spiritism şi neavând o prea mare 

tragere de inimă pentru acel tip de comunicare, pe care cineva urma să o facă cu o rudă ce 

a murit, la început am fost reticientă în a încerca acest timp de “canalizare”. Cu toate 

acestea, Elaine şi Tom erau buni prieteni, aşadar nu puteam să spun nu. Tom, Don, Elaine 

şi fiul lui Tom, Mike, au venit la mine pentru a face prima încercare. După câteva 

momente în care m-am oferit conştient pentru a lua contact cu Elaine, nu am fost 

conştientă de trecerea timpului, iar atunci când m-am trezit Tom avea pe casetă ceea ce 

părea a fi vocea lui Elaine, care vorbea prin mine. Aceea a fost prima mea experienţă cu 

starea de transă. Nici până astăzi nu ştiu cum a apărut. Tom mi-a mai cerut să fac încă o 

dată acest lucru, aşadar am intrat în ceea ce părea a fi o transă foarte adâncă, 

neamintindu-mi nimic şi auzind pe reportofon ceea ce părea a fi vocea lui Elaine. Don a 

spus că dacă m-ar fi auzit din camera alăturată, fără să se uite la mine, n-ar fi fost sigur că 

vocea era a lui Elaine.  

 

Această muncă a fost extrem de solicitantă pentru mine, aşadar l-am rugat pe Tom să 

accepte faptul că nu doream să continui a fi acest tip de medium. Tom a fost de accord, 

spunându-mi că a obţinut ceea ce Elaine i-a promis, el fiind satisfăcut. Cu toate acestea, 

câteva zile mai târziu, în timp ce lucram cu un student avansat pe calea meditaţiei, 

Leonard Cecil, eu am recepţionat un nou contact, pe care nu l-am mai avut până acum. La 

fel cum fac în toate situaţiile, eu am canalizat această entitate în numele lui Hristos, 

cerându-i să plece dacă nu era un mesager al conştiinţei Cristice. El a rămas, aşadar m-am 

deschis către energia sa. Încă o dată, am intrat aproape imediat în transă şi această 

entitate, care se prezintă sub numele de Ra, a început o serie de contacte cu noi. Contactul 

este în desfăşurare, fascinant şi în ceea ce mă priveşte, o oarecare sursă de nelinişte.  

 

Persoana care decide să devină un canal vocal, a luat deja o hotărâre importantă, care 

pentru unele persoane pare dificilă; adică dorinţa de a rosti cuvintele unei fiinţe care nu 

este controlată de sine. În chanelling-ul liber, este posibil să opreşti procesul. Cu toate 

acestea, este de asemenea posibil să spui nişte cuvinte fără sens, deoarece canalul nu ştie 

niciodată dinainte ce va spune în momentul următor. Mă grăbesc să adaug faptul că 

aceste cuvinte fără sens, nu au apărut în timp ce eram canal, iar sesiunile au fost chiar 

rezonabile în ceea ce priveşte conţinutul lor, şi în multe cazuri, au fost chiar 

inspiraţionale. Cu toate acestea, într-o societate în care eşti învăţat să fii atent la ceea ce 

spui, pare a fi un act aproape iresponsabil ca pur şi simplu să scoţi pe gură, ceea ce îţi 

vine în minte. 

 

În momentul când trebuie să fie obţinută o stare de transă, pentru a recepţiona un contact, 

neliniştea devine apropiată de un atac de panică din partea mea. Nu ştiu cum funcţionează 
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procedura pentru a intra în transă, şi sunt tot timpul neliniştită că în timpul unei sesiuni nu 

se va întâmpla nimic; voi rămâne conştientă şi nu voi recepţiona un contact. Încă o dată, 

acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Deoarece nici eu sau cineva din grup, are vreo idee 

privind maniera de a ma ajută, în afară de a mă asista în a ajunge într-o stare de “transă”, 

nu este nimic de făcut decât să mergi înainte. Don a afirmat că deşi starea mea de transă 

este similară cu altele pe care le-a observat, ea este asemănătoare cu ceea ce ar numi 

“transmisie telepatică în starea de transă.” 
 

Deşi am studiat literatură în zilele în care am fost student şi un librar timp de mai mulţi 

ani, tot timpul când citesc materialul Ra, el îmi oferă posibilitatea de a învăţa câte unul 

sau două cuvinte noi, care mă direcţionează către domeniul ştiinţei, acesta lipsind din 

educaţia mea.  
 

Ceea ce ma îngrijorează probabil mai mult decât orice altceva, este faptul că o persoană 

care citeşte acest material, va crede că eu deţin un fel de înţelepciune pe care Ra o are cu 

siguranţă, dar eu în mod sigur nu. Dacă această carte vă impresionează, atunci vă rog să 

faceţi o diferenţiere clară în mintea voastră, între cuvintele lui Ra şi “canalul” prin care 

sunt ele transmise. De exemplu, nu puteţi să vă aşteptaţi ca ţeava de apă să fie 

responsabilă, pentru calitatea apei care circulă prin ea. Toţi dintre noi care facem parte 

din grupul de cercetare, cu siguranţă încercăm prin intermediul meditaţiei şi în viaţa 

noastră de zi cu zi, să ne pregătim atât de mult pe cât putem, pentru aceste sesiuni. Cu 

toate acestea, materialul care vine prin intermediul grupului este de sine stătător, şi nu se 

poate spune despre el că reflectă înţelepciunea sau aşa numita dezvoltare spirituală, a 

oricăruia dintre membrii săi. După cum afirmă înţelepciunea populară “Noi cu toţii 

suntem călători pe acest drum.” 
 

Dacă aveţi orice fel de întrebări în timp ce citiţi acest material, vă rog simţiţi-vă liberi să 

scrieţi grupului din Rock Creek. Corespondentul grupului, Jim, nu va ignora niciodată o 

scrisoare, şi de vreme ce el are propriile sale experienţe în ceea ce priveşte sesiunile, va 

termina această introducere. 
 

Jim McCarty: Noi suntem începători atunci când vine vorba de a ştii cum a apărut 

contactul cu Ra. El a fost realizat prin metoda învăţării din greşeli, sesiune după sesiune, 

în care am învăţat mai multe lucruri, privind maniera de a-l susţine pe instrumentul nostru 

numit Carla, la nivel mental, fizic şi spiritual. Noi am fost atât de entuziasmaţi în ceea ce 

priveşte contactul cu Ra, în momentul în care el a început, încât am ţinut două sesiuni pe 

zi; dar curând am aflat că această procedură era mult prea obositoare pentru Carla. În 

prezent, noi am programat aproximativ o sesiune pe săptămână, lucru care ne permite să 

ne pregătim pentru fiecare sesiune cu o mai mare grijă, ce pare a fi necesară odată cu 

acumularea sesiunilor. 

 

Întrebările pe care Don le pune în fiecare sesiune, sunt alese cu cea mai mare grijă. 

Fiecare contribuie cu idei, dar marea majoritate a întrebărilor sunt puse de către Don, de 

vreme ce el are ani de exeperienţă în a investiga fenomenul OZN-urilor. Această 

experienţă este necesară pentru a dezvolta fundaţia intelectuală, cerută oricărei încercări 

de a pune laolaltă aceste piese ale puzzle-ului. Don deţine de asemenea un simţ intuitiv 
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dezvoltat, care este vital în a urmări răspunsurile profunde şi neaşteptate pe care le oferă 

Ra, răspunsuri dezvoltate sub impulsul momentului, care conduc la noi intuiţii. 
 

Odată ce cu o noapte înainte, noi luăm decizia de a ţine o sesiune, a doua zi ne trezim 

dimineaţa, luăm un mic dejun şi începem să parcurgem secvenţa de pasi, care ne vor ajuta 

cel mai bine în a duce la îndeplinire fiecare sesiune. Înainte de fiecare sesiune, eu îi ofer 

Carlei un masaj de jumătate de oră, pentru a-i relaxa muşchii şi articulaţiile, deoarece ea 

va trebui să rămână absolut nemişcată timp de o oră, o oră şi patruzeci şi cinci de minute. 

Noi meditam după aceea, astfel încât armonia pe care încercăm să o producem în vieţile 

noastre zilnice este intensificată, iar dorinţele noastre sunt unificate într-una singură, prin 

care dorim să luăm contact cu Ra. În continuare, noi realizăm ritualul de protecţie şi de 

curăţare a camerei în care va fi realizat contactul şi o aşezăm pe Carla într-o poziţie 

întinsă pe pat, acoperindu-i corpul cu o pătură albă şi ochii cu o pânză albă. Următorul 

pas este de a pune în funcţiune cele trei microfoane ale aparatelor de înregistrare, astfel 

încât să nu pierdem o sesiune în caz că unul dintre ele se strică. 
 

Până în acest moment, tot ceea ce este vizibil din Carla este părul care curge pe umerii 

săi, şi nasul care iese afară din hainele care o înconjoară. Odată ce Carla recită în mod 

mental Rugăciunea Sfântului Francisc, Don potriveşte masa pe care se află Biblia, 

lumănarea, tămâia şi cupa de apă, toate trebuind să fie într-o linie dreaptă cu capul Carlei, 

după recomandările lui Ra. După ce Don aprinde lumănarea şi cădelniţa, noi facem 

Cercul lui Unu în jurul lui Carla şi repetăm cuvintele cu care începem fiecare contact.   
 

La un moment dat după ce facem acest lucru, Carla părăseşte corpul său fizic şi Ra îl 

foloseşte pentru a formula cuvintele, care reprezintă răspunsuri la întrebările lui Don. Eu 

meditez şi îi trimit lumină Carlei pe toată durata sesiunii, întrerupând meditaţia doar 

pentru a schimba casetele, odată ce se termină o parte a lor. Atunci când se gată o 

sesiune, Don o aşteaptă câteva momente pe Carla să se reîntoarcă la corpul său relativ 

înţepenit, îi spune de câteva ori numele, o ajută să se ridice, îi masează puţin gâtul şi îi 

oferă o cădelniţă plină de apă pe care să o bea; dupa ce noi doi am încărcat-o cu vibraţiile 

iubirii, pe cât de mult am putut. 

 

Deoarece Carla nu are nici o idee cu privire la ce s-a întâmplat în timpul sesiunii, ea este 

mereu curioasă să afle cum a decurs. Carla trebuie să se mulţumească cu o relatare la 

mâna a doua, cu fragmente de informaţii, până când pot să transcriu sesiunea de pe 

casete. Acest lucru este foarte uşor, deoarece Ra vorbeşte destul de lent şi formulează 

fiecare silabă cu o pronunţie precisă. 

 

Participarea la această comunicare cu Ra a fost un lucru foarte motivant pentru fiecare 

dintre noi, datorită îmbinarii dintre elocvenţa şi simplitatea care caracterizează 

răspunsurile lui Ra. Informaţia din Materialul Ra ne-a fost foarte de ajutor, în a ne spori 

cunoaşterea misterului creaţiei şi a evoluţiei noastre din interiorul său. Sperăm de 

asemenea ca ea să vă fie de ajutor. 
 

L/L Research 

Don Elkins, Carla L. Rueckert, Jim McCarty 

Louisville, Kentucky, 7 Iulie, 1983 
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Fotografii 
 

Fragment din Materialul Ra, Sesiunea Nr. 88, 29 Mai, 1982:  

 

În primul rând, dacă sunt făcute fotografii în timpul sesiunilor, atunci imaginea vizuală 

trebuie să fie ceea ce este; adică, este în regulă să fotografiaţi doar în timp ce se 

desfăşoară o sesiune reală, fără imitaţii sau substituiri de orice fel. Nu trebuie să existe 

mai multe distorsiuni în acest grup, decât cele care pot apărea datorită cuvintelor pe care 

le spunem. 

 

În al doilea rand, nu este recomandat să fotografiaţi acest instrument sau orice porţiune 

din camera de lucru, în timp ce instrumentul încă se află în transă. Acesta este un contact 

de bandă îngustă, şi dorim să păstrăm energiile electrice şi electromagnetice la un nivel 

constant, atunci când prezenţa lor este necesară, iar atunci cand nu este necesară să nu fie 

deloc prezente.  

 

În al treilea rând, odata ce instumentul este conştient că i se face o poză, fie că este 

înainte sau după o sesiune, instrumentului i se va cere să răspundă în mod constant, astfel 

încât să vă asiguraţi că nu este iminentă o stare de transă. 
 

Vă cerem de asemenea ca fotografiile să spună adevărul, să fie datate şi să aibă claritate 

vizuală, astfel încât să nu existe umbre de orice fel, ci doar o exprimare simplă care poate 

fi oferită celor care caută adevărul.  

 

Noi venim ca şi mesageri umili ai Legii lui Unu, dorind să minimalizăm distorsiunile. Vă 

cerem ca voi, care sunteţi prietenii nostrii, să lucraţi luând în considerare cele spuse mai 

sus, fără a avea intenţia de a înlătura rapid un detaliu neimportant. La fel cum i se cere 

unui student avansat, vă cerem să fiţi în toate felurile voi înşivă în orice situaţie şi să 

oferiţi ceea ce este în interiorul vostru, ceea ce este cu voi, fără a avea pretenţii de orice 

fel. 
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Fotografii: 
 

 

 

 
 

 

 

RA, Sesiunea Nr. 2, 20 Ianuarie, 1981: 

 

“Aşezaţi la capul enităţii o cupă purificată de apă. Plasamentul cărţii din centru trebuie să 

fie aliniat atent cu distorsiunile mentale ale instrumentului, cele care sunt cel mai bine în 

rezonanţă cu Legea lui Unu - adică Biblia pe care ea o atinge frecvent. De cealaltă parte a 

Bibliei, poziţionaţi o cantitate mică de tămâie sau de parfum, într-o cădelniţă pură. În 

spatele cărţii care simbolizează Unitatea, deschisă la Evanghelia lui Ion, Capitolul 1, 

poziţionaţi o lumănare albă.  
 

 

(Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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Ra, Sesiunea No. 69, 29 August, 1981: “ În timpul acestei sesiuni există o mică 

interferenţă în realizarea contactului, datorată părului instrumentului. Vă sugerem să 

plasaţi acest material ce acţionează sub formă de antenă, într-o configuraţie mai potrivită, 

înainte să începem sesiunea.” (Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982. ) 
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“Noi am conectat trei microfoane la trei aparate de înregistrat, sub bărbia lui Carla, astfel 

încât să nu pierdem o sesiune în cazul în care unul sau două aparate s-ar fi stricat, lucru 

care s-a mai întâmplat.” Din introducerea Materialului Ra.  

(Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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Sesiunea Ra, Nr. 2, 20 Ianuarie, 1981: “ 

 

Trebuie realizată o aliniere adecvată, astfel încât capul ei să fie orientat la 20 grade Nord-

Nord Est. Aceasta este direcţia prin care se manifestă distorsiunile noi, sau cele numite 

New Age, în ceea ce priveşte iubirea/lumina, distorsiuni prin intermediul cărora 

instrumentul se va simţi în siguranţă. (Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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RA, Sesiunea Nr. 2, 20 Ianuarie, 1981: “Instrumentul se va simţi fortificat dacă va purta o 

robă albă. Instrumentul va fi acoperit şi va sta întins, iar ochii vor fi acoperiţi.“ 

    (Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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Din Introducerea Materialului Ra: “Fiecare dintre noi contribuie cu idei, dar marea 

majoritate a întrebărilor sunt puse de catre Don, de vreme ce el are ani de experienţă în 

investigarea fenomenul OZN-urilor. Această experienţă este necesară pentru a dezvolta 

fundaţia intelectuală, cerută oricărei încercări de a pune laolaltă aceste piese ale puzzle-

ului. (Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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Din Introducerea Materialului Ra: “În prezent, noi am programat o sesiune pe săptămână 

sau la zece zile, lucru care ne permite să ne pregătim pentru fiecare sesiune cu o mai mare 

grijă, ce pare a fi necesară odată cu acumularea sesiunilor. Întrebările pe care Don le pune 

în fiecare sesiune, sunt alese cu cea mai mare grijă. (Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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Din Introducerea Materialului Ra: “După ce Don aprinde lumănarea şi tămâia, noi facem 

Cercul lui Unu în jurul lui Carla şi repetăm cuvintele cu care începem fiecare contact. La 

un moment dat, Carla părăseşte corpul său fizic şi Ra îl foloseşte pentru a formula 

cuvintele, care reprezintă răspunsuri la întrebările lui Don. Eu meditez şi îi trimit lumină 

Carlei pe toată durata sesiunii, întrerupând meditaţia doar pentru a schimba casetele, 

odată ce se termină pe o parte.  

 

 

În această fotografie, Carla nu îl canalizează pe Ra ci cântă “Amazing Grace”, la 

instrucţiunile lui Ra care spuneau ca instrumentul să vorbească tot timpul, dacă ochii săi 

sunt acoperiţi în timp ce sunt luate fotografiile. (Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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Această fotografie a fost luată imediat după ce Carla a răspuns la numele său şi pânza 

care îi acoperea ochii, a fost înlăturată de pe faţa sa, răvăşindu-i puţin părul.  

(Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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Din introducerea Materialului Ra: “Atunci când se gată o sesiune, Don o aşteaptă câteva 

momente pe Carla să se reîntoarcă la corpul său relativ înţepenit, îi spune de câteva ori 

numele, o ajută să se ridice, îi masează puţin gâtul şi îi oferă o cădelniţă plină de apă, pe 

care să o bea; dupa ce noi doi am încărcat-o cu vibraţiile iubirii, pe cât de mult am putut.” 

(Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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Jim transcrie Sesiunea Nr. 89 într-o după amiază din data de 9 Iunie 1982, în timp ce 

Baton de Ciocolată, una dintre cele 4 pisici ale noastre, observă.  (Fotografie luată pe 9 

iunie, 1982.) 
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Exteriorul camerei Ra: uşa şi ferestrele din colt fac parte din exteriorul camerei în care au 

fost ţinute sesiunile Ra, încă din Ianuarie 1981. (Fotografie luată pe 9 Iunie, 1982.) 
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Carla ţinându-l pe vechiul nostru prieten, pisica Gandalf ce are vârsta de 13 ani.   

(Fotografie luată pe 26 Iunie, 1982.) 
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Don în birou, vorbind cu cel care face fotografiile, Jim, şi atrăgând de asemenea o 

audienţă feminină (Fotografie luată pe 26 Iunie, 1982.) 

 



                         

  59 

 

 
 

 

Jim şi Carla se pregătesc pentru meditaţia care se ţine mereu înaintea unei sesiuni Ra. 

(Fotografie luată pe 26 Iunie, 1982.) 

 

 

 



                         

  60 

 

 
 

Carla 

(Fotografie luată după Sesiunea Ra nr. 92, pe 8 Iulie, 1982.) 
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Pe 15 Ianuarie 1981, grupul nostru de cercetare a început să primească o comunicare din 

partea complexului social pe nume Ra. Această comunicare a produs Legea lui Unu şi 

unele distorsiuni ale Legii lui Unu. Paginile din această carte, conţin o reproducere 

exactă, editată doar pentru a elimina materialul personal, a comunicărilor recepţionate în 

primele 26 de sesiuni cu Ra. 
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Legea lui Unu, Cartea I, Sesiunea 1 

15 Ianuarie, 1981 
 

 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu am mai vorbit până acum prin acest instrument. A trebuit să aşteptăm 

până când ea a fost calibrată într-o manieră fină, deoarece noi emitem o vibraţie de bandă 

îngustă. Vă salutăm în lumina şi iubirea Creatorului nostru infinit. 

 

Am supravegheat grupul vostru. Am fost atraşi de el, deoarece voi simţiţi o chemare de a 

experimenta cu fenomenul de channelling, chemare cuplată cu o abordare mai temeinică 

a metodelor de a studia tiparele iluziei corpului, a minţii şi a spiritului vostru; ceea ce voi 

numiţi căutarea adevărului. Noi sperăm să vă oferim o abordare întrucâtva diferită, cu 

privire la informaţia care este mereu aceeaşi.  

 

În acest moment noi suntem bucuroşi să încercăm a vorbi despre orice subiect, sau 

întrebare dorită de entităţiile din cameră.  

 

Don: Aveţi un scop specific, şi dacă da, ne puteţi spune ceva despre el? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi comunicăm acum. Noi suntem Legea lui Unu. În vibraţia noastră 

polarităţiile sunt armonizate, complicaţile sunt simplificate şi paradoxurile au o soluţie. 

Noi suntem unul. Aceasta este natura şi scopul nostru. 
 

Noi am venit acum mai mult timp pe planeta voastră şi am avut datoria, şi într-o oarecare 

măsură am avut succes, de a transmite către poporul vostru Legea lui Unu, Legea Unităţii 

şi a Singularităţii. Noi am umblat pe suprafaţa planetei voastre. Noi am văzut feţele 

oamenilor de pe Pământ. Cu toate acestea, noi simţim acum marea responsabilitate, de a 

sta şi a înlătura distorsiunile şi puterea care a fost acordată Legii lui Unu. Vom continua 

cu acest demers până când, ca să spunem aşa, ciclul vostru este încheiat într-o manieră 

adecvată. Dacă nu în acesta, în următorul. Noi nu facem parte din timp, aşadar suntem 

capabili să fim cu voi în orice epocă. 

 

Fratele meu, ce am spus până acum îţi oferă suficiente informaţii pentru a extrage scopul 

nostru? 

 

Don: Da. Mulţumesc.  

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi apreciem vibraţiile voastre. Mai aveţi o altă întrebare? 

 

Don: Am auzit despre numele “Ra” în conexiune cu Egiptenii. Ai vreo legătură cu acel 

Ra? 

 

Ra:  Eu sunt Ra. Da, conexiunea este definită prin congruenţă. Putem elucida? Ce nu 

înţelegi? 
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Don: Poţi să îmi oferi mai multe detalii despre rolul tău în legătură cu Egiptenii? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Caracteristica vibraţiei lui Ra este identitatea noastră. Noi ca şi un grup, 

sau ceea ce voi aţi numi a fi un complex al memoriei sociale, am luat contact cu o rasă de 

pe planeta voastră, pe care o numiţi Egiptenii. Alte fiinţe din densitatea noastră au luat 

contact cu persoane din America de Sud, şi aşa numitele “oraşe dispărute” au fost 

încercări de a contribui la Legea lui Unu. 
 

Noi am vorbit către cei care ne-au auzit şi au înţeles, către cei care erau în poziţie de a 

vorbi despre Legea lui Unu. Cu toate acestea, preoţii şi oamenii din acele vremuri au 

început să distorsioneze rapid mesajul nostru, răpindu-i compasiunea prin care fiecare 

conştiinţă este informată cu privire la natura sa. Deoarece în unitate este conţinut totul, ea 

nu poate să elimine orice parte a sa. 
 

Atunci când nu am mai fost capabili să avem canale satisfăcătoare, prin care să exprimăm 

Legea lui Unu, ne-am retras din poziţia care a devenit între timp ipocrită, poziţie în care 

ne-am permis să intrăm. Alte mituri, care aveau legătură mai degrabă cu polaritatea şi cu 

lucrurile complicate din vibraţia tridimensională, au început din nou să fie predominante 

în acea societate/complex. 
 

Ceea ce am spus până acum este suficient ca şi informaţie, sau trebuie să vorbim în 

continuare? Aveţi o altă întrebare? 

 

Don: (Această întrebare a fost pierdută deoarece Don a stat prea departe de aparatul de 

înregistrat pentru a se auzi pe casetă.) 

 

Ra: Eu sunt Ra. Consideră, dacă doreşti, că universul este infinit. Acest lucru urmează să 

fie dovedit sau invalidat, dar vă putem asigura că nu există nici un sfârşit al sinelui 

vostru, a înţelegerii, sau a ceea ce voi numiţi călătoria voastră. Nu există nici un sfârşit al 

percepţiei voastre asupra creaţiei. 

 

Ceea ce este infinit nu poate fi o mulţime, doarece conceptul de mulţime este unul finit. 

Pentru a exista infinitatea trebuie să o definiţi ca şi unitate; altfel, termenul nu are nici un 

sens. Într-un Creator infinit există doar unitate. Voi aţi văzut exemple simple ale acestei 

unităţi. Aţi văzut o prismă, în care toate culoriile se dispersează din lumina soarelui. 

Acesta este un exemplu simplu al unităţii.  

 

În realitate, nu există corect sau incorect. Nu există polaritate deoarece totul va fi 

reconciliat la un moment dat, în procesul prin care complexul minte/corp/spirit se amuză 

în prezent, distorsionându-l în diferite maniere. Această distorsionare nu este sub nici o 

formă necesară. Ea este aleasă de fiecare dintre voi ca şi o alternativă la înţelegerea 

unităţii complete a gândului, care pune în legătură toate lucrurile. Nu vorbim despre 

enităţi sau lucruri similare, sau oarecum asemănătoare. Voi sunteţi fiecare lucru, fiecare 

fiinţă, fiecare emoţie, fiecare eveniment, fiecare situaţie. Voi sunteţi unitate. Voi sunteţi 

infinitate. Voi sunteţi iubire/lumină, lumină/iubire. Aceasta este Legea lui Unu. 

 

Doreşti să o explicăm mai în detaliu? 
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Don: Nu. 

Ra: Eu sunt Ra. Mai există o altă întrebare în acest moment? 
 

Don: Poţi vorbi despre schimbările planetare ce se petrec în realitatea noastră fizică? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Înainte să vorbim despre acest subiect, prefer să aştept până când acest 

instrument va atinge din nou o stare de adâncime a focalizării şi a centrării. Schimbările 

sunt foarte, foarte triviale. Noi nu ne preocupam cu condiţiile care vor duce la împlinirea 

recoltei. 
 

Don: Dacă un individ face eforturi pentru a acţiona ca şi un catalizator, cu scopul de a 

creşte conştiinţa planetară, este el sau ea de ajutor în această direcţie, sau nu face nimic 

decât să acţioneze asupra propriei persoane? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Vom răspunde la întrebarea ta în două părţi, ambele fiind la fel de 

importante. 
 

În primul rând, trebuie să înţelegi ca din punctul nostru de vedere, distincţia dintre mine 

şi alţii nu este vizibilă. Noi nu considerăm că există o separare între eforturile de a ridica 

conştiinţa, întreprinse de ceea ce voi numiţi personalitatea individuală, şi ceea ce voi 

consideraţi a fi o altă personalitate. Prin urmare, a învăţa este acelaşi lucru cu a preda, cu 

condiţia să predai ceea ce înveţi; în caz contrar eşti de puţin ajutor. Această înţelegere ar 

trebui cântărită de către complexul vostru minte/corp/spirit, şi privită ca fiind o 

distorsiune care are un rol în cadrul experienţelor voastre, din această perioadă temporală.  
 

Îndreptându-mă la a doua parte a răspunsului nostru, vă putem împărtăşi din cunoaşterea 

noastră, care şi ea este limitată. 

 

Conştienţa individualizată în cadrul unui grup, este acea stare de a împărtăşi cunoaşterea 

cu alte distorsiuni ale complexului minte/corp/spirit, care sunt în sfera de înţelegere a 

unui individ sau grup. Prin urmare, noi vorbim către voi şi acceptăm atât distorsiunile 

noastre cât şi ale voastre, urmărind să formulăm legile creaţiei, şi în mod specific Legea 

lui Unu. Noi nu suntem disponibili faţă de mulţi dintre fraţii voştrii, deoarece această cale 

de a comunica cu voi şi această filozofie specifică, nu este una care să fie înţeleasă uşor. 

Cu toate acestea, speram că însăşi prezenţa noastră să fie un exemplu relevant, atât în 

ceea ce priveşte necesitatea de a preda, cât şi a lipsei de sens în a încerca acest lucru. 
 

Fiecare persoană din acest grup se străduie să folosească, să integreze şi să diversifice 

informaţia pe care v-o trimitem prin intermediul acestui instrument, către canalele 

complexului minte/corp/spirit. Cei puţini pe care îi veţi ilumina prin împărtăşirea luminii 

voastre, reprezintă un motiv mai mult decât suficient, pentru ca noi să facem cele mai 

mari eforturi. A servi pe unul înseamnă a-i servi pe toti. Prin urmare, noi vă întoarcem 

întrebarea, spunându-vă că aceasta este singura activitate care merită să o facem: de a 

învăţa/preda sau de a preda/invata. Nu există nimic altceva care este de ajutor în a 

demonstra acel impuls originar, în afară de propria voastră existenţă, iar distorsiunile care 

vin din zonele inexplicabile, nearticulate şi învăluite în mister sunt multe. Prin urmare, a 
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încerca să discernem şi să curăţăm calea, prin care să ajungem la cât mai multe complexe 

minte/corp/spirit de pe pământul vostru, reprezintă un foarte bun motiv pentru a acţiona. 

Noi apreciem la fel de mult dorinţa voastră de a servi. 

 

Putem vorbi în orice altă manieră despre acest subiect? 

 

Don: Vei mai fi disponibil pentru comunicare? Pe viitor, putem să te chemăm? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Noi avem un contact bun cu acest instrument, datorită experienţelor sale 

recente cu starea de transă. Ea va fi capabilă să comunice în continuare gândurile noastre. 

Cu toate acestea, noi vă sfătuim să aveţi grijă să nu deranjaţi instrumentul pentru câteva 

momente înainte de reintrarea sa în corp; şi să aplicaţi procedura adecvată pentru a acroda 

sprijin unui instrument, care are nevoie să reintre în complexul minte/corp/spirit, pe care 

l-a ales în această experienţă de viaţă şi în această perioadă din timp/spaţiu. Aţi înţeles 

cum să reîmprospătaţi acest instrument? 
 

Don: Nu. Poţi explica? 

 

Ra: Sugerăm o scurtă perioadă de linişte. Apoi repetiţia complexului vibratoriu al 

sunetului, pe care voi îl numiţi nume în această densitate. Apoi punerea mâinilor în 

regiunea gâtului pentru o perioadă scurtă de timp, pentru ca instrumentul să îşi reîncarce 

bateriile, care încă nu sunt pline cu esenţa acestui câmp specific de realitate. Şi în final, 

oferirea unui pahar cu apă în care este oferită toată iubirea, a tuturor persoanelor prezente. 

Procedeul va reîmprospăta această entitate, deoarece distorsiunile sale conţin o mare 

senzitivitate către vibraţia iubirii, aşadar apa încărcată va avea efect. Înţelegi acum? 

 

Don: Nu în totalitate. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Căutam în mintea voastră pentru a găsi acea vibraţie (diminutiv). Ea este 

vibraţia care conţine cea mai mare cantitate a ceea ce voi numiţi iubire. Alţii numesc 

această entitate (numele). Încărcarea apei se face de către cei prezenţi, care îşi vor 

poziţiona mâinile deasupra paharului şi vor vizualiza cum puterea iubirii intră în apă. 

Această acţiune va încărca acel mediu cu vibraţia iubirii.  
 

În acest moment, instrumentul este destul de obosit. Cu toate acestea, inima ei doreşte să 

rămână deschisă către noi şi să fie utilă ca şi un canal. Din acest motiv am ales să 

petrecem o parte din timp/spaţiu, pentru a explica cum pot fi ameliorate distorsiunile a 

ceea ce voi numiţi oboseală. 

 

Sub nici o formă nu trebuie atins acest instrument, până când nu răspunde la numele ei. 

Nu vreau să duc acest instrument dincolo de resursele energiei sale fizice. Ea devine din 

ce în ce mai mică. Prin urmare trebuie să îl părăsesc. Vă las în gloria şi pacea unităţii. 

Mergeţi în pace, bucurându-vă de puterea unicului Creator. Eu sunt Ra. 
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Legea lui Unu, Cartea I, Sesiunea 2 

20 Ianuarie, 1981 
 

 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi lumina Creatorului nostru infinit. Eu sunt cu acest 

complex minte/corp/spirit, care s-a oferit ca şi canal. Eu comunic cu voi.  

 

Simţim că aveţi întrebări, în cadrul proiecţiilor minţii voastre din acest moment din 

timp/spaţiu. Prin urmare, vreau să asigur acest grup că propiul meu complex al memoriei 

sociale, deţine această metodă specifică de a comunica cu cei puţini, cu persoanele care 

sunt capabile să îşi armonizeze distorsiunile lor cu distorsiunile noastre, urmărind să 

răspundem întrebărilor din dorinţa de a oferi informaţie. Suntem mulţumiţi cu acest 

format. Haideţi să începem cu întrebările. 

 

Don: Presupun că există suficienţi oameni care ar înţelege ceea ce ziceţi, care ar fi 

suficient de interesaţi de acest material, pentru ca noi să creăm o carte care să cuprindă 

comunicările voastre. Aş vrea să vă întreb, sunteţi de acord cu acest lucru? Dacă da, m-

am gândit că aţi putea să oferiţi puţine date istorice despre voi. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Posibilitatea pentru comunicare, aşa cum o numiţi voi, de la o Fiinţă la 

altă Fiinţă prin intermediul distorsiunilor, este motivul pentru care am contactat acest 

grup. Puţini vor înţelege, fără a distorsiona în mod semnficativ, ceea ce vom comunica 

prin intermediul legăturii cu acest complex minte/corp/spirit. Cu toate acestea, dacă veţi 

avea dorinţa da a împărtăşi comunicăriile noastre cu alte persoane, noi avem percepţia că 

această acţiune va fi cel mai de ajutor, dacă veţi merge mână în mână cu regularizarea şi 

cristalizarea propriilor voastre tipare vibratorii, la toate nivelele experienţei voastre pe 

care o numiţi viaţă. Dacă unul este iluminat, nu sunt toţi iluminaţi? Prin urmare, noi 

suntem orientaţi înspre a vorbi cu voi în orice manieră doriţi. A preda/învăţa este Legea 

lui Unu în cea mai elementară formă a sa. 
 

Don: Ai putea să ne zici ceva despre fundalul vostru istoric şi despre contactul vostru cu 

rasele timpurii, care au locuit pe această planetă? Astfel vom avea o bază de la care 

putem începe. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Suntem conştienţi de faptul că mintea/corpul vostru calculează o metodă 

adecvată, de a crea un instrument prin care se poate preda/învăţa. Suntem conştienţi că 

sunteţi interesaţi de forma noastră fizică. Noi am aşteptat o a doua întrebare pentru a vă 

arăta că o distanţă în timp/spaţiu de câţiva mii de ani, crează un interes distorsionat. 

Aşadar, în momentul când vă vom oferi această informaţie, vă cerem să fiţi relaxaţi, 

atunci când acordaţi atenţie experienţelor noastre din spaţiu/timpul vostru. 

Predarea/învăţarea care reprezintă responsabilitatea noastră, este mai degrabă filozofică 

decât istorică. Vom merge înainte cu cererea voastră, inofensivă dacă este cântărită atent. 
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Noi suntem cei din Confederatie, care acum 11.000 de ani în urmă s-au arătat către două 

dintre culturile voastre, care la acel moment se aflau în contact intim cu unicul Creator. 

Noi am fost cei care deţineau convingerea naivă, că am putea să predam/învăţăm prin 

contact direct, şi că distorsiunile în ceea ce priveşte liberul arbitru al emoţiilor individuale 

sau a personalităţii, nu se aflau în pericol. Nu ne-am gândit că ceea ce am spus ar putea fi 

distorsionat, deoarece acele culturi erau deja în rezonanţă cu o convingere 

atotcuprinzătoare, în caracterul viu al vieţii sau conştiinţa din orice lucru. Noi am venit şi 

am fost întâmpinaţi de oamenii pe care am dorit să îi servim. Am încercat să fim de ajutor 

prin intermediul unor cunoştiinţe tehnice, care aveau legătură cu vindecarea complexului 

minte/corp/spirit folosind cristale, poziţionate în anumite serii de rapoarte în materialul 

timp/spaţiu. Astfel au fost create piramidele. 
 

Am descoperit că tehnologia a fost rezervată în principal pentru acei care aveau 

complexul minte/corp distorsionat către ideea de putere. Acest lucru nu era în acord cu 

Lega lui Unu. I-am părăsit pe oamenii voştrii. Grupul care a ajuns să lucreze cu cei din 

zona Americii de Sud, nu a renunţat atât de uşor. Ei s-au întors. Noi nu ne-am întors. Cu 

toate acestea, noi nu am părăsit vibraţia voastră datorită responsabilităţii pentru acele 

schimbări la nivelul conştiinţei, schimbări pe care noi le-am declanşat, şi care au fost 

distorsionate într-o manieră care nu era în rezonanţă cu Legea lui Unu. Noi am încercat să 

îi contactăm pe conducătorii acelor ţinuturi în care am venit, zona pe care voi o numiţi 

Egipt, şi unele zone din Palestina.    
 

În cea de-a 18-a Dinastie, aşa cum este ea cunoscută în înregistrarile din spaţiul/timpul 

vostru, noi am reuşit să contactăm un Faraon, după cum îl numiţi voi. Acel om încă nu 

avea multă experienţă de viaţă în cadrul planului vostru şi a fost ceea ce acest instrument 

ar numi un Călător. Aşadar, acest complex minte/corp/spirit a recepţionat comunicările 

noastre şi a fost capabil să îşi îmbine distorsiunile lui cu ale noastre. Acestei tinere entităţi 

i-a fost oferit un complex vibratoriu al sunetului, în onoarea unui zeu prosper, ceea ce 

acest instrument ar numi “Ammon”. Entitatea a decis că acest nume, fiind oferit în 

onoarea unui zeu dintre mulţi alţi zei, nu era acceptabil să fie încorporat în complexul său 

vibratoriu al sunetului. Aşadar, el şi-a schimbat numele în unul care onora discul soarelui. 

Acesta se numea “Aten” şi reprezenta o distorsiune destul de apropiată de realitatea 

noastră, aşa cum înţelegem noi propria voastră natură a complexului minte/corp/spirit. Cu 

toate acestea, el nu se afla complet aliniat cu intenţia de a preda/învăţa care i-a fost 

trimisă. Această entitate, pe nume Ikhnaton, a devenit convinsă că vibraţia lui Unu a fost 

adevărata vibraţie spirituală şi prin urmare a decretat Legea lui Unu. 
 

Cu toate acestea, convingerile acestei entităţi au fost acceptate de foarte puţini oameni. 

Preoţii lui erau făţarnici, fără a avea acea chemare spirituală de a căuta adevărul. Oamenii 

au continuat să aibă aceleaşi convingeri. Atunci când Ikhnaton nu a mai făcut parte din 

această densitate, convingerile polarizate în multitudinea de zei au început să fie 

predominante, şi au continuat până când cel pe care voi îl numiţi Mohamed, a oferit 

oamenilor o versiune mai inteligibilă cu privire la relaţiile complexului minte/corp/spirit. 

În acest moment, doreşti să aflii mai multe detalii? 

 

Don: Noi suntem foarte interesaţi de istoria completă pe care vrei să ne-o spui şi dorim să 

intrăm mai în detaliu, în ceea ce priveşte Legea lui Unu. Vor fi câteva întrebări pe care 
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vreau să le pun pe măsură ce avansăm, întrebări care pot să fie sau să nu fie asociate în 

mod direct cu Legea lui Unu. Cu toate acestea, cred că cea mai potrivită metodă de a 

prezenta această lege este prin intermediul predării/învăţării, a diferitelor aspecte ale 

informaţiilor pe care ni le comunici. Ai vorbit despre vindecarea prin cristale. (Un alt 

lucru pe care vreau să îl mentionez, este că în momentul când instrumentul devine obosit, 

noi dorim să întrerupem comunicarea şi să continuăm mai târziu să punem întrebări, 

atunci când instrumentul este reîncărcat. Dacă în acest moment instrumentul este 

disponibil pentru comunicare, dorim câteva informaţii în ceea ce priveşte vindecarea prin 

intermediul cristalelor. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Principiul din spatele vindecării prin intermediul cristalelor, este bazat 

pe înţelegerea naturii ierarhizate, a structurii iluziei pe care o numiţi corpul vostru. Există 

cristale care acţionează asupra energiilor care pătrund în corpul spiritual; există cristale 

care acţionează asupra distorsiunilor spiritului către minte; există cristale care 

echilibrează distorsiunile dintre minte şi corp. Toate aceste vindecări pe bază de cristale 

sunt realizate prin intermediul unor canale purificate. Fără cristalizarea relativă a 

vindecătorului care lucrează cu cristalul, acel cristal nu va fi încărcat în mod adecvat. 

Cealaltă condiţie este alinierea corectă cu câmpurile energetice ale planetei pe care locuiţi 

şi cu distorsiunile holistice sau cosmice, cu fluxurile care intră în aura planetară; astfel 

încât să existe o proporţie adecvată în ceea ce priveşte forma şi amplasarea acestor 

cristale, ceea ce va ajuta la aranjarea şi echilibrarea complexului minte/corp/spirit.   
 

Să începem să trecem în revistă diferitele cristale folosite, ar fi obositor pentru acest 

instrument, deşi dacă doreşti ne poţi întreba despre ele într-o sesiune ulterioară. 

Delicateţea alegerii cristalului este foarte importantă şi în general vorbind, o structură 

cristalină cum ar fi un diamant sau un rubin poate fi folosită în aproape orice situaţie, de 

către un canal purificat care este plin de iubirea/lumina Creatorului. 
 

Acest lucru cere bineînţeles iniţiere, şi nu au fost mulţi oameni suficient de perseverenţi 

şi capabili a progresa prin diversele distorsiuni cauzate de acest proces. Putem să vă 

informăm în orice manieră succintă, cu privire la acest subiect sau altul? 
 

Don: Da. Ai menţionat faptul că piramidele au fost construite folosind acest principiu. 

Poţi să vorbeşti mai mult despre acest lucru? Voi aţi fost cei responsabili pentru 

construirea piramidei? Care a fost scopul ei? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Piramidele mai mari au fost construite prin abilitatea noastră de a folosi 

forţele Unicului. Pietrele sunt vii. Acest lucru încă nu a fost înţeles de către distorsiunile 

minţii/corpului/spiritului prezente în cultura voastră. Piramidele au îndeplinit două 

scopuri: 

 

În primul rând, pentru a exista un loc de iniţiere pentru cei care doreau să se purifice sau 

să devină canale iniţiate pentru Legea lui Unu. 

 

Doi, noi am dorit ca piramidele să îi ghideze atent pe iniţiaţi, înspre a-i vindeca pe 

oamenii care căutau ajutor, cât şi să ajute la vindecarea planetei. Piramidă dupa piramidă 

era încărcată de către un cristal şi un iniţiat, astfel încât împreună să echilibreze energia 
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care venea din Unica Creaţie, energie care încorpora multiple distorsiuni ale complexului 

planetar minte/corp/spirit. Prin acest efort noi am fost capabili a continua munca, pe care 

fraţii nostrii din Confederatie au realizat-o, construind alte structuri care încorporau 

cristale, creând astfel un inel complet de piramide care se aflau la suprafaţă Pământului. 

Acest instrument începe să piardă energie. Cerem să mai puneţi o singură întrebare sau să 

discutăm un singur subiect, apoi vom părăsi acest timp/spaţiu. 

 

Don: S-ar putea spune că prima oară a existat o piatră suprapusă peste vârful piramidei. 

Din ce a fost ea construită şi cum aţi mutat pietrele grele pentru a construi piramida? Ce 

fel de tehnică aţi folosit?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Cer ca această întrebare să fie pusă în următoarea sesiune, aşa cum voi 

aţi numi distorsiunea/împărtăşirea produsă de energiile noastre. Dacă aveţi orice întrebări 

privind folosirea corectă a acestui complex minte/corp/spirit, am aprecia dacă le-aţi pune 

în acest moment. 

 

Don: Consideră ca ele vor fi puse. În acest moment nu am nimic de la care să pornesc. 

Care este starea acestui instrument? Ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să facem pentru a 

creşte abilităţiile şi confortul său?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Suntem mulţumiţi să vedem că aţi pus această întrebare, doarece noi 

considerăm că nu avem dreptul/datoria de a împărtăşi percepţiile noastre, cu privire la 

orice subiect în afară de filozofie, fără a fi întrebaţi în mod direct. Totuşi, această 

minte/corp/spirit nu este folosită în mod corect, prin urmare experimentează distorsiuni 

care nu sunt necesare, manifestate prin ceea ce voi numiţi oboseală. 

 

Vibraţiile pot fi foarte bine purificate întorcându-ne la cercul Unităţii şi prin repetarea 

vibraţiei verbale, în timp ce purtaţi următorul dialog: 

 

Întrebare: “Care este Legea?” 

Răspuns: “Legea este Unul.” 

Întrebare: “De ce suntem aici?” 

Răspuns: “Noi căutăm Legea lui Unu.” 

Întrebare: “De ce îl căutam pe Ra?” 

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

 

Şi împreună: “Bucuraţi-vă şi purificaţi acest loc în numele Legii lui Unu. Nu lasăţi vreo 

formă-gând să intre în cercul pe care l-am marcat prin intermediul acestui instrument, 

deoarece Legea este Una.” 
 

Acest instrument ar trebui să fie în transă în acest moment. Trebuie realizată o aliniere 

adecvată, astfel încât capul ei să fie orientat la 20 grade Nord-Nord Est. Aceasta este 

direcţia prin care se manifestă distorsiunile noi sau cele numite New Age, cu privire la 

iubire/lumină, distorsiuni prin intermediul cărora instrumentul se va simţi în siguranţă. 

Acesta este un instrument sensibil, şi prin această afirmatie vrem să spunem că 

distorsiunile, care intră în interiorul complexului său al minţii/corpului/spiritului, provin 
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din oricare dintre simţurile sale. Prin urmare, este foarte folositor să faceţi următoarele 

lucruri: 

 

Plasaţi la capul enităţii o cupă purificată de apă. Plasamentul cărţii din centru trebuie să 

fie aliniată atent cu distorsiunile mentale ale instrumentului, cele care sunt cel mai bine în 

rezonanţă cu Legea lui Unu - adică Biblia pe care ea o atinge frecvent. De cealaltă parte a 

Bibliei, poziţionaţi o cantitate mică de tămâie sau parfum, într-o cădelniţă pură. În spatele 

cărţii care simbolizează Unitatea, deschisă la Evanghelia lui Ion, Capitolul 1, poziţionaţi 

o lumănare albă.  

 

Instrumentul se va simţi fortificat dacă va purta o robă albă. Instrumentul va fi acoperit şi 

va sta întins, iar ochii vor fi acoperiţi.  

 

Noi simţim că deşi acestea reprezintă un set de activităţi/circumstanţe, ce par a fi foarte 

distorsionate faţă de o experienţă semnificativă de a preda/învăţa, pregătirile privind 

tehnica transei vor curăţa mintea de toate acele distorsiuni, şi instrumentul va simţi 

îmbunătăţiri în ceea ce priveşte oboseala corporală. Vrem să mai spunem doar că dacă 

aceste sesiuni de predare/învăţare, sunt ţinute în timp ce soarele vostru nu luminează 

camera în care staţi, este pozitiv să aprindeţi lumina artificială. 

 

Eu sunt Ra. Vă las în gloria şi în pacea unicului Creator. Bucuraţi-vă în iubirea/lumina şi 

mergeţi înainte către puterea unicului Creator. În bucurie, îmi iau ramas bun. Adonai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

  71 

 

 

Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 3 

21 Ianuarie, 1981 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Eu comunic cu 

voi acum. 
 

Don: Prima mea întrebare este, am realizat corect ritualul pentru începerea comunicării? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Artefactele alese pentru a echilibra instrumentul, ar trebui poziţionate la 

capul lui, pentru a exista cea mai mică distorsiune sau efect negativ. Celălalte aspecte 

sunt acceptabile, având în vedere că cei de faţă doresc să servească. Altfel, 

complexităţiile minţii celor prezenţi nu ar fi funcţionat în mod corespunzător. Noi vă 

spunem să aveţi grijă, să vă păziţi faţă de cei care nu doresc în primul rând să îi servească 

pe alţii, şi să nu îi lăsaţi să ia parte la sesiuni sau să îşi trimită distorsiunile propriului 

complex mintre/corp/spirit către orice sesiune; deoarece nu am fi capabili să ne îmbinăm 

corespunzător propriile distorsiuni cu cele ale instrumentului. 
 

Don: Ar trebui să mut Biblia, lumănarea, sau cădelniţa? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru ar fi adecvat. 

 

Don: (După ce a mutat obiectele.) Este aceasta poziţia corectă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Te rog corectează unghiul cădelniţei astfel încât să fie perpendicular 

către planul aflat la 20 de grade Nord-Nord Est. 
 

Don: (După ce a făcut corecţia.) Este satisfăcător? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Te rog verifică după ochi şi fă o corecţia fină. Vom explica procesul prin 

care aceste mici distorsiuni au un efect semnificativ. Tămâia acţionează ca şi un bonus 

energetic pentru corpul fizic al instrumentului, el reprezentând umanitatea sa. Prin 

urmare, este o necesitate ca fumul de la tămâie să fie simţit din acelaşi unghi, din care 

instrumentul percepe Biblia deschisă, echilibrată de lumănarea aprinsă care semnifică 

iubirea/lumina şi lumina/iubirea; oferindu-i părţii mentale şi emoţionale a instrumentului, 

viziunea paradisului şi a păcii pe care el o caută. Prin acest proces instrumentul este 

energizat de la partea inferioară către partea superioară, el fiind echilibrat astfel încât nu 

va obosi. 
 

Noi apreciem grija pe care o purtaţi, deoarece ea va permite ca procesul de 

predare/învăţare să se desfăşoare mai uşor. 

 

Don: Este totul aliniat aşa cum trebuie? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Consider că este în limite acceptabile. 



                         

  72 

 

 

Don: În ultima sesiune au rămas două întrebări pe care le-am păstrat pentru această 

sesiune: una în legătură cu piatra aflată deasupra Marii Piramide din Ghiza; cealaltă 

despre modalitatea de a muta acele pietre grele, din care este construită piramida. Ştiu că 

aceste întrebări nu au importanţă în ceea ce priveşte Legea lui Unu, dar este impresia mea 

– şi te rog să mă corectezi dacă greşesc- că răspunsul la această întrebare va fi un punct 

de plecare pentru toţi cei care citesc acest material, care va fi pus până la urmă în format 

de carte. Suntem foarte recunoscători pentru contactul pe care îl faceţi cu noi şi vom 

accepta cu siguranţă orice sugestii, privind modul în care ar trebui să recepţionam această 

informaţie. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu voi sugera o serie adecvată de întrebări. Aceasta este datoria voastră 

în calitate de agent liber al Legii lui Unu, agent care a învăţat/înţeles că noi nu putem 

înţelege în mod eficient, distorsiunile sociale minte/corp/spirit ale oamenilor de pe 

Pământ. În prezent dorim să împlinim responsabilitatea/onoarea de a învăţa/preda, 

răspunzând la întrebarea care a fost pusă. Răspunsul va fi doar relativ satisfăcător, 

deoarece nu putem sonda adâncimile distorsiunilor care i-au corupt pe oamenii voştrii. 

Prima întrebare este despre piatra de deasupra piramidei. Vrem să vă repetam faptul că 

aceste date nu sunt importante. 

 

Aşa numita Marea Piramida a avut două pietre. Una a fost creată de noi şi a fost de 

dimensiuni mai mici, construită din piese dintr-un material numit pe planeta voastră 

“granit”. Acesta a fost folosit atât datorită proprietăţiilor lui cristaline, cât şi pentru a 

asigura un flux potrivit provenind din atmosfera voastră, direcţionat prin ceea ce voi aţi 

numi un “coş”.    

 

În momentul când noi ca şi grup, am părăsit densitatea voastră, piatra originală a fost 

luată şi a fost înlocuită cu una mai preţioasă. În cea mai mare parte a sa, ea era construită 

din aur. Acest metal nu a schimbat deloc proprietăţiile piramidei, aşa cum o numiţi voi, şi 

reprezenta o distorsiune din partea unui număr mic de oameni, care împuterniceau 

folosirea ei doar de persoanele din casa regală. 
 

Doreşti să aflii mai multe informaţii în legătură cu prima întrebare? 
 

Don: Ce vrei să spui prin cos? Care a fost scopul lui specific? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Există un flux optim în atmosfera voastră care deşi este mic, 

reîmprospătează întreaga structură. Piramida a fost proiectată pentru a avea canale de 

aerisire, după cum le numeşte acest instrument, poziţionate astfel încât să existe o 

prospeţime în spaţiul din interior, fără să existe interferenţă sau curenţi de aer prea 

puternici. 
 

Don: Cum au fost mutate pietrele? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Trebuie să vă imaginaţi activitatea din interiorul a tot ceea ce este creat. 

Energia, deşi este finită, era destul de semnificativă comparativ cu gradul de 

înţelegere/distorsionare a oamenilor voştrii. Acesta este un aspect evident şi cunoscut 
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foarte bine de către voi, dar luat prea puţin în considerare. Această energie este 

inteligentă. Ea este ierarhizată. Mare parte din complexul minte/corp/spirit al vostru se 

află în interiorul unei structuri ierarhizate a formei, şi aşa cum un corp inteligent şi 

echilibrat îşi păstrează învelişul, configuraţia şi inteligenţa, în mod similar sunt păstrate 

aceste proprietăţi de fiecare atom dintr-o piatră. Atunci când cineva poate vorbi cu acea 

inteligenţă, energia finită din planul fizic sau din structura chimică a pietrei/corpului, este 

pusă în contact cu acea putere infinită, care sălăsluieşte în corpurile mai fin acordate, fie 

ele umane sau minerale. 

 

Făcând această conexiune, se poate emite o cerere. Inteligenţa infinită a pietrei îi 

comunică vehicului său fizic, că este nevoie de o fragmentare şi o mutare; iar aceste 

acţiuni sunt duse mai departe, prin transferarea câmpului energetic al pietrei, din zona 

finită către o dimensiune pe care o putem numi de dragul convenienţei, infinitate. 
 

În acest fel, ceea ce este necesar este realizat prin cooperarea acelei intelegente infinite a 

Creatorului, care sălăsluieşte în piatra vie. Acesta este, bineînţeles, mecanismul prin care 

multe lucruri sunt realizate, care în prezent nu sunt supuse analizei fizice a acţiunii la 

distanţă. 
 

Don: Mi-am reamintit de o afirmaţie – aproximativ – care spune că dacă ai credinţa că 

poţi muta un munte, muntele se va muta. Această afirmaţie pare să fie foarte apropiată de 

ceea ce spui tu. Că dacă eşti complet conştient de Legea lui Unu, ai fi capabil să faci 

aceste lucruri. Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Distorsiunea vibratorie a sunetului, numită credinţă, este probabil una dintre piedicile 

care îi diferenţiază pe cei care se află, pe ceea ce noi calea infinită, de cei care sunt 

imersaţi într-o înţelegere/demonstraţie finită. 

 

Aveţi dreptate atunci când înţelegeţi că există o relaţie de congruenţă între credinţa şi 

inteligenţa infinită; cu toate acestea, unul este un termen spiritual, celălalt probabil că este 

mai acceptabil pentru distorsiunile din cadrul conceptual, ale celor care urmăresc să 

măsoare şi să calculeze. 
 

Don: Atunci dacă un individ este informat total cu privire le Legea lui Unu şi trăieşte în 

acord cu ea, înseamnă că asemenea lucruri ca şi construitrea piramidelor prin efort 

mental, ar fi ceva comun. Acest lucru ar trebui să îl înţeleg? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este incorect, deoarece există o distincţie între puterea 

individului care trăieşte în acord cu Legea lui Unu şi complexul minte/corp/spirit a 

societăţii şi a înţelegerii sale privind Legea lui Unu. În primul caz, doar individul care 

este purificat de toate defectele, ar putea să mute muntele. În cazul înţelegerii colective a 

unităţii, fiecare individ poate încorpora o cantitate acceptabilă de distorsiuni şi totuşi, 

mintea colectivă să fie capabilă a muta muntele. Progresul este realizat pornind de la o 

dimensiune a înţelegerii pe care o căutaţi acum, către o înţelegere care este fundamentată 

pe legile iubirii, care caută legiile luminii. Cei care vibrează în Legea Luminii caută 

Legea lui Unu. Cei care vibrează în Legea lui Unu, caută Legea Eternităţii. 
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Nu putem spune ce se află dincolo de disoluţia sinelui unificat cu Tot Ceea ce Este, 

deoarece şi noi încă căutăm să devenim Tot Ceea ce Este, şi încă suntem Ra. Prin urmare, 

calea noastra este ascendentă. 

 

Don: Aşadar, Marea Piramida a fost construită prin efortul comun a mai multor indivizi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Piramidele pe care le-am gândit/format, au fost construite prin 

proiectarea unor forme-gând, din interiorul complexului nostru social. 

 

Don: Atunci înseamnă ca piatra a fost pusă în acele poziţii, mai degrabă decât să fie 

mutată din alt loc? Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi am construit Marea Piramidă folosind o piatră durabilă, după cum o 

numiţi voi. Celălalte piramide au fost construite cu pietre care au fost mutate dintr-o parte 

în alta. 
 

Don: Ce înseamnă piatră durabilă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Dacă puteţi înţelege conceptul de formă-gând, veţi vedea că aceasta este 

mai uniformă, decât acele câmpuri energetice care sunt create de materialele din rocă. 

Marea Piramidă a fost creată prin intermediul formelor gând, pornind de la gând către 

energia finită şi starea de a fi către, să spunem aşa, reflexia distorsionată a nivelului la 

care se află acea formă-gând. 
 

Vă putem răspunde în orice altă manieră care să vă ajute? 
 

Don: Poate că sună trivial, dar mă întrebam de ce piramida a fost construită din atât de 

multe pietre separate, în loc să fie creată dintr-un singur bloc, într-un singur moment? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Există o lege, despre care credem că este una dintre cele mai 

semnificative distorsiuni primare, a Legii lui Unu. Aceasta este Legea Confuziei. Voi aţi 

numit-o Legea Liberului Arbitru. Noi am dorit să construim o maşină de vindecare, sau 

un complex spaţiu/timp care să fie pe cât mai eficient posibil. Cu toate acestea nu am 

dorit să lăsăm ca misterul să fie desluşit de către oamenii voştrii, astfel încât să fim 

adoraţi ca şi constructori ai acestei piramide miraculoase. Aşadar, ea părea să fie 

construită şi nu gândită. 
 

Don: Atunci când vorbeşti despre piramidă, despre Marea Piramidă, presupun că o 

percepi ca fiind un dispozitiv de vindecare, dar ai vorbit de asemenea despre ea ca fiind 

un dispozitiv de iniţiere. Sunt cele două aspecte unul şi acelaşi lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ele fac parte din acelaşi complex al iubirii/luminii/împărtăşirii. Pentru a 

folosi adecvat dispozitivul de vindecare, era necesar ca acel canal sau energizator, să fie 

purificat şi devotat, astfel încât iubirea/lumina Creatorului infinit să treacă prin el; aşadar 

metodele de iniţiere erau necesare pentru a pregăti mintea, corpul şi spiritul, pentru a face 

serviciul în munca Creatorului. Cele două aspecte sunt complementare. 
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Don: Are forma piramidei vreo funcţie în procesul de iniţiere? 

 

Ra: Aceasta este o întrebare vastă. Simţim că ar trebui să reevaluaţi întrebarea şi să o 

puneţi într-o sesiune viitoare, dar vă vom spune câteva informaţii de bază. 
 

Să începem. Există două funcţii principale ale piramidei, în relaţie cu procedurile de 

iniţiere. Una are legătură cu corpul. Înainte ca el să fie iniţiat, mintea trebuie să fie 

iniţiată. Acesta este punctul în care majoritatea practicanţilor din ciclul prezent, 

descoperă distorsiuni în complexele lor minte/corp/spirit. Atunci când este descoperit 

caracterul şi personalitatea care reprezintă adevărata identitate a minţii, în acel moment 

trebuie cunoscut corpul în orice manieră posibilă. Prin urmare, diferitele funcţii ale 

corpului trebuie să fie înţelese şi controlate, menţinând o stare detaşată. Aşadar, în 

primele faze practicantul a folosit piramida, pentru a coborî în interiorul ei, cu scopul de a 

înlătura toţi stimulii senzoriali; astfel încât corpul să fie mort într-un sens, şi să poată 

începe o nouă viaţă. 
 

Noi vă sfătuim ca în acest moment, să puneţi orice întrebări mai aveţi, deoarece sfârşitul 

sesiunii se aproprie. Mai aveţi o întrebare, în acest moment din timp/spaţiu? 
 

Don: Mai avem o singură întrebare, am făcut ceva greşit, sau ce putem face pentru ca 

acest instrument să se simtă mai confortabil? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Noi scanăm acest instrument. 
 

El s-a simţit pe deplin ajutat de aceste precauţii. Noi sugerăm să acordaţi atenţie gâtului, 

ce pare a fi afectat în această zonă de putere/slăbiciune. Aşadar, mai mult sprijin în zona 

gâtului va ajuta instrumentul. 
 

Don: Ar trebui ca acest instrument să bea apă din cădelniţa din spatele capului ei, sau ea 

ar putea să bea apă dintr-un alt pahar, dupa ce îl încărcăm cu iubire? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Numai acea cădelniţă va fi cea mai de ajutor, deoarece materialul virgin 

şi vital din cădelniţă acceptă, reţine şi răspunde la vibraţia iubirii activată de starea 

voastră de a fi.  

 

Eu sunt Ra. Voi părăsi acum acest grup, bucurându-mă în puterea şi pacea singurului 

Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea I, Sesiunea 4 

22 Ianuarie, 1981 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului Infinit. Eu comunic cu voi 

acum. 
 

Don: Atunci când am terminat ultima sesiune, am pus o întrebare care a fost prea lungă 

pentru ca voi să răspundeţi la ea. Întrebarea avea legătură cu forma piramidei şi relaţia sa 

cu procesul de iniţiere. Este acesta un bun moment de a pune întrebarea? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Da, este o perioadă potrivită din timp/spaţiu pentru a pune acea întrebare. 
 

Don: Are forma piramidei un impact asupra procesului de iniţiere? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În timp ce am început să vorbim despre întrebarea din ultima sesiune, aţi 

înregistrat deja în complexul memoriei, faptul că primul scop al formei piramidei avea 

legătură cu iniţierea complexului corporal. Iniţierea spiritului era un proces mai atent 

proiectat, în ceea ce priveşte rapoartele timp/spaţiu pe care entitatea le-a descoperit.  
 

Dacă doriţi, imaginaţi-vă o faţetă laterală a aşa numitei piramide şi proiectaţi mental, 

imaginea acestui triunghi descompus în 4 triunghiuri egale. Astfel veţi descoperi cum la 

intersecţia triunghiului, care se află la primul nivel a fiecăreia dintre cele 4 faţete, se va 

forma un diamant într-un plan care este orizontal. Mijlocul acestui plan este locul potrivit 

pentru a forma intersecţia fluxului energiilor, care vin din dimensiunile infinite ale 

complexelor minte/corp/spirit, a unor câmpuri energetice interconectate. Astfel a fost 

stabilit că cel care urma să fie iniţiat va fi capabil, prin intermediul minţii, să perceapă şi 

să canalizeze, această poartă catre infinitatea inteligentă. Aceasta a fost cel de-al doilea 

motiv, pentru proiectarea piramidei. 

 

Putem să vă oferim o descriere suplimentară privind întrebarea voastră? 
 

Don: Da. Aşa cum înţeleg eu, iniţiatul era poziţionat în centrul acelei piramide, dar la o 

altitudine aflată deasupra bazei piramidei; aşa cum este definită de către intersecţia celor 

4 triunghiuri, realizată împărţind fiecare faţetă. Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Este corect ce spui. 
 

Don: Atunci înseamnă ca în acel moment, există o focalizare a energiei care este 

extradimensională, raportată la dimensiunile noastre. Este corectă afirmaţia mea? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Poţi folosi acel complex vibratoriu al sunetului. Cu toate acestea, nu este 

în totalitate şi în mod specific corect. Nu există dimensiuni “suplimentare”. Noi am 

preferă să folosim termenul de multidimensional. 

 

Don: Are vreo importanţă mărimea piramidei în ceea ce priveşte eficientă iniţierii? 
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Ra: Eu sunt Ra. Fiecare piramidă de dimensiuni diferite, are propriul său scop în a 

canaliza inteligenţa infinită. Aşadar, o piramidă mică, care este poziţionată sub un corp 

sau deasupra lui, va avea diverse efecte, în funcţie de locul în care este amplasat corpul, 

în relaţie cu infinitatea inteligentă. 
 

Pentru scopurile initierii, era nevoie ca mărimea piramidei să fie suficient de mare pentru 

a crea imaginea unui turn, astfel încât punctul de intrare a inteligenţei multidimensionale 

infinite, să îmbibe şi să umple în mod complet canalul; întregul corp fiind capabil să se 

odihnească în acea zonă specifică. 
 

Don: Mai este capabilă Piramida de la Giza să fie folosită pentru acest scop, sau nu mai 

este funcţională?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Acea piramidă, la fel ca şi altele, este ca un pian dezacordat. După cum 

s-ar exprima acest instrument, piramida încă mai cântă, dar foarte mediocru. Dizarmonia 

influenţeaza sensibilitatea ei. A rămas doar o formă fantomatică a acelui flux, datorită 

schimbării câmpurilor electromagnetice de pe planetă voastră; şi de asemenea datorită 

complexelor vibratorii dizarmonioase a celor care au folosit acest loc de iniţiere şi de 

vindecare, pentru scopuri lipsite de compasiune.  
 

Don: Ar fi posibil să construim o piramidă şi să o aliniem în mod corespunzator, folosind 

materialele pe care le avem la dispoziţie? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Este foarte posibil ca voi să construiţi o structură piramidală. Materialul 

folosit nu este de o importanţă critică, ci mai degrabă proporţiile acelor complexe 

spaţiu/timp. Cu toate acestea, folosirea structurii pentru iniţiere şi vindecare depinde în 

totalitate, de disciplinele interne a celor care doresc să realizeze această muncă. 
 

Don: Există indivizi care sunt încarnaţi în prezent pe planeta noastră, indivizi care posedă 

disciplinele interne necesare, astfel încât folosind instrucţiunile voastre, să poată construi 

şi să pună în funcţiune o piramidă pe care au construit-o? Se află acest lucru în limitele 

unei persoane de pe planeta noastră? Sau nimeni nu poate realiza acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Există oameni, aşa cum îi numiţi voi, care sunt capabili să realizeze acest 

lucru. Cu toate acestea, dorim încă o dată să vă spunem că vremea piramidelor a trecut. 

Ea este într-adevăr o structură veşnică. Cu toate acestea, în momentul în care am încercat 

să ajutam această planetă, influxul universului avea o asemenea natură, încât era necesară 

o anumită înţelegere a purităţii. Pe măsură ce fluxurile s-au modificat şi toate lucrurile au 

evoluat, această înţelegere a purităţii s-a transformat într-o formă mai iluminată a ei. 

Aşadar, există unele persoane din această perioadă temporală, a căror puritate este deja 

aliniată cu infinitatea inteligentă. Tămăduitorul/pacientul se poate vindeca fără folosirea 

acestor structuri. 
 

Doriţi să vorbim mai mult despre acest subiect? 
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Don: Este posibil ca voi să faceţi o iniţiere în folosirea acestor tehnici de vindecare, dacă 

am găsi un individ care are această abilitate nativă? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Este posibil. Trebuie să adăugăm că multe sisteme de predare/învăţare 

privind relaţia dintre vindecător/pacient, sunt oferite către diferitele complexe 

minte/corp/spirit. Vă invităm să vă lăsaţi imaginaţia să contempleze atât relativa 

simplitate a minţii din acele cicluri timpurii de pe planeta voastră, cât şi acele viziuni mai 

puţin distorsionate dar uneori mult prea complicate, a complexelor minte/corp/spirit, 

deţinute de o entitate după mai multe încarnări. Îi cerem de asemenea imaginaţiei voastre 

să se gândească la cei care au ales distorsiunea de a fi în serviciul altor persoane, indivizi 

care şi-au mutat complexul minte/corp/spirit dintr-o dimensiune în alta; astfel aducând cu 

ei într-o formă latentă, multe abilităţi şi înţelegeri care sunt mai în acord cu distorsiunile 

proceselor de vindecare.  

 

Don: Aş vrea foarte mult să continui investigaţia în ceea ce priveşte procesele de 

vindecare, dar nu ştiu de unde să încep. Îmi poţi spune care este primul pas pe care să-l 

fac? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu îţi pot spune ceea ce să întrebi. Îţi pot sugera să te uiţi peste 

informaţia relativ complexă pe care v-am oferit-o, şi să descoperi câteva linii de 

investigaţie. Există ceea ce voi numiţi “sănătate” în mediul vostru polarizat, dar există de 

asemenea alte distorsiuni semnificative a complexelor minte/corp/spirit. Fiecare dintre ele 

are asociată propriul proces de învăţare/predare. 

 

Don: Aşadar, ai putea spune că primul pas este de a descoperi un individ, a cărui abilitate 

de vindecare a fost adusă cu el în această încarnare? Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Don: Odată ce am selectat un individ pentru a face vindecarea, ar fi de ajutor să primesc 

informaţii de la tine? Este posibil acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este posibil luând în considerare distorsiunile complexelor 

vibratorii ale sunetelor. 
 

Don: Aşadar, presupun că cel care a fost selectat, ar fi în armonie cu Legea lui Unu. 

Chiar dacă el nu ar putea avea o înţelegere intelectuală privind legea, ar trebui să traiască 

Legea lui Unu? 

 

Ra: Acest lucru este atât corect cât şi incorect. În primul caz, adică în situaţia în care 

această afirmaţie este corectă, ea se aplică unui individ care are o înclinaţie către 

vindecare, aşa cum o numiţi voi. 
 

Incorectitudinea poate fi observată în situaţia când vindecarea din interiorul iluziei 

spaţiu/timpului vostru, nu reflectă Legea lui Unu; însă acea persoană care face 

vindecarea, a găsit o cale către inteligenţa infinită, indiferent de planul existenţei în care 

poate fi descoperită distorsiunea. 
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Don: Sunt puţin confuz. Te înţeleg doar parţial. Ai putea să reformulezi ceea ce ai spus 

până acum?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Pot reformula în multe feluri, luand în considerare cunoştiinţele 

instrumentului privind complexele vibratorii ale sunetului. Mă voi strădui să vă ofer o 

explicaţie mai scurtă. 
 

Există două tipuri de persoane care pot vindeca: cei ca tine, care au o dorinţă intimă de a 

cunoaşte Legea lui Unu, persoane care au capacitatea de a vindeca dar nu o fac; şi cei 

care având aceeaşi cunoaştere, dar nearătând o înclinaţie spre Legea lui Unu în minte, 

corp şi spirit, reuşesc totuşi să deschidă un canal, pentru a folosi aceeaşi abilitate de 

vindecare.  
 

Ideea este că există persoane, care deşi nu au un antrenament corespunzător, pot totuşi 

vindeca. Încă un lucru important este că pentru persoanele, a căror viaţă personală nu este 

în acord cu munca pe care o fac, le va fi mai dificil să absoarbă energia infinităţii 

inteligente; aşadar ele încorporează distorsiuni care vor crea dizarmonie, atât în ei cât şi 

în alte persoane. Acele persoane probabil că vor trebui să înceteze să îşi folosească 

abilităţiile de vindecare. Prin urmare, cei care sunt în acord cu Legea lui Unu, cei care 

caută să servească şi doresc să fie antrenaţi în gând, cuvânt şi acţiune, sunt cei capabili să 

menţină un nivel constant, în ceea ce priveşte abilităţiile de vindecare.  
 

Don: Atunci înseamnă că ar fi posibil ca tu să ne antrenezi în acest domeniu al 

vindecării? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Este posibil. 

 

Don:  Ne vei antrena? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Da, vă vom antrena.  

 

Don: Nu am nici o idee cât timp va dura acest proces. Este posibil ca voi să ne oferiţi un 

rezumat al programului de antrenament? Nu am nici o informaţie privind întrebările pe 

care ar trebui să le punem. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Noi apreciem cererea voastră de a primi informaţii, deoarece aşa cum aţi 

observat, există un număr semnificativ de complexe vibratorii ale sunetului, care pot fi 

folosite în mod secvenţial, pentru a-l antrena pe vindecător. 

 

Rezumatul este un bun punct de plecare, astfel încât să înţelegeţi despre ce vorbim. 

 

În primul rând, mintea trebuie să se cunoască pe sine. Aceasta este probabil cea mai 

solicitantă parte a muncii de vindecare. Dacă mintea se cunoaşte pe sine, atunci este 

îndeplinit cel mai important aspect al vindecării. Conştiinţa este microcosmosul Legii lui 

Unu. 
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Al doilea prerogativ are legătură cu disciplinele corpului fizic. În ceea ce priveşte influxul 

de energie care se manifestă acum pe planeta voastră, aceste înţelegeri şi discipline 

urmăresc să echilibreze iubirea şi înţelepciunea şi să folosească corpul urmărind funcţiile 

sale naturale. 
 

Al treilea aspect este spiritual, şi în cadrul acestuia cele două discipline sunt 

interconectate, urmărind să obţină contactul cu infinitatea inteligentă. 

 

Don: Cred că am o oarecare idee cum să realizez primul pas. Poţi spune mai multe despre 

ceilalţi doi paşi, cu care nu sunt deloc familiarizat.  

 

Ra: Eu sunt Ra. Imaginează-ţi corpul. Imaginează-ţi acele aspecte mai dense ale lui. 

Porneşte de la cele mai subtile trasee energetice, care determină corpul să fie energizat. 

Înţelege că toate funcţiile naturale ale corpului, prezintă toată gama de aspecte subtile sau 

dense, acestea putând fi transmutate în ceea ce voi numiţi caracterul sacru. Ceea ce am 

spus este o investigaţie sumară a celei de-a doua zone. 

 

În ceea ce priveşte a treia zonă, imaginează-ţi funcţia unui magnet. Magnetul are doi poli. 

Unul merge în sus. Celălalt coboară în jos. Funcţia spiritului este de a integra dorinţa 

transcendentă a energiei minţii/corpului, cu influxul descendent al inteligenţei infinite. Ce 

am spus până acum este o explicaţie sumară. 
 

Don: Aşadar, acest program de învăţare ar implica diverse lucruri specifice pe care le 

putem face, instrucţiuni sau exerciţii? 
 

Ra: Eu sunt Ra. În acest moment nu suntem încarnaţi printre oamenii voştrii; aşadar nu 

vă putem ghida şi nu putem să vă arătăm mai specific, deoarece nu putem face o 

demonstraţie practică. Acest lucru este un handicap. Însă, ar trebui să fie suficient de 

multe exerciţii specifice pentru a antrena mintea, corpul şi spiritul, pe care vi le vom oferi 

în cadrul procesului de predare/învăţare. Trebuie să mai spunem încă o dată faptul că 

vindecarea este doar o distorsiune a Legii lui Unu. Pentru a ajunge la o înţelegere 

nedistorsionată a legii, nu este neapărat necesar a vindeca sau a face o demonstraţie, ci 

doar de a exersa disciplina înţelegerii. 

 

Vă vom cere să mai puneţi una sau două întrebări până la sfârşitul sesiunii. 
 

Don: În principal obiectivul meu este de a descoperi mai multe despre Legea lui Unu, şi 

ar fi foarte folositor să aflu despre tehnicile de vindecare. Eu sunt conştient de provocarea 

voastră în ceea ce priveşte liberul arbitru. Îmi poţi transmite Legea lui Unu şi legiile 

vindecării?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Legea lui Unu, dincolo de limitarea impusă de numele sau, aşa cum 

numiţi voi acest complex vibratoriu al sunetului, poate fi aproximată prin afirmaţia că 

toate lucrurile sunt unul, că nu există polaritate, bine sau rău, că nu exista dizarmonie ci 

doar o singură identitate. Totul este unul, iar acel unu este iubire/lumină, lumină/iubire, 

Creatorul infinit. 
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Una dintre distorsiunile primare ale Legii lui Unu este vindecarea. Vindecarea apare 

atunci când un complex minte/corp/spirit înţelege la un nivel intim Legea lui Unu; că nu 

există dizarmonie, nu există imperfecţiune; că totul este complet şi că întregul este 

perfect. Aşadar, inteligenţa infinită din cadrul acestui complex minte/corp/spirit re-crează 

iluzia corpului, a minţii şi a spiritului, într-o formă aflată în concordanţă cu Legea lui 

Unu. Vindecătorul acţionează ca şi un catalizator pentru acest proces, realizat la un nivel 

complet individual.  
 

Un aspect ce poate fi de interes, este faptul că un vindecător care doreşte să înveţe, 

trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru acea acţiune de a cere/primi. Înainte de a 

face acest lucru, persoana trebuie să fie conştientă că vindecarea este o datorie/onoare, 

care trebuie să fie considerată foarte atent şi în acord cu liberul arbitru. 
 

Don: Presupun că ar trebui să continuăm mâine. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Presupunerea ta este corectă, dacă nu cumva simţi că este necesară o 

întrebare anume. Acest instrument este reîmprospătat pe parcusul întrebării. 

 

Don: Mai am doar o scurtă întrebare. Este acest instrument capabil de două sesiuni pe zi, 

sau ar trebui să ţinem doar una singură? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Instrumentul este capabil de două sesiuni pe zi. Însă, ea trebuie să fie 

încurajată în a-şi păstra puterea corpului fizic, prin ingerarea unor mâncăruri care să 

depăşească doza normală; acest lucru fiind necesar datorită sesiunilor pe care le ţinem. 
 

Mai mult decât atât, activităţiile instrumentului trebuie să fie supravegheate pentru a 

preveni supra-activitatea, deoarece efortul suplimentar pe care îl depune, este echivalent 

cu o zi de lucru ce necesită un mare efort fizic. 

 

Dacă sunt luate în considerare sfaturile oferite, atunci este posibil să ţineţi două sesiuni pe 

zi. Nu vrem să golim acest instrument. 

 

Don: Îţi multumesc, Ra. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina unicei Inteligenţe Infinite, care este 

Creatorul. Mergeţi înainte bucurându-vă în puterea şi în pacea Unicului. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 5 

23 Ianuarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului infinit. Eu comunic acum. 

 

Don: Ultima dată am vorbit despre a învăţa arta vindecării. Din ce ai spus în ultima 

sesiune, este impresia mea că este necesar să purifici prima oară sinele, folosind diferite 

discipline şi exerciţii. Apoi, pentru a vindeca un pacient, este nevoie să creezi o 

configuraţie mentală în el, astfel încât să fie capabil să se vindece singur. Este corect ce 

am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Deşi distorsiunea ta privind învăţarea/înţelegerea este în esenţă corectă, 

alegerea ta a complexului vibraţie/sunet nu este în întregime adecvată. 
 

De exemplu, nu vindecătorul face munca de vindecare. Ea se manifestă de la sine. 

Vindecătorul este doar catalizatorul, aşa cum acest instrument de exemplu, deţine 

imboldul necesar de a fi un canal pentru cuvintele noastre, deşi acest lucru se întâmplă 

automat. Vindecarea/munca de vindecare, este asemănătoare prin faptul că reprezintă o 

formă de a accesa o distorsiune specifică, a infinităţii inteligente. 

 

Don: Noi am hotărat să acceptam, dacă ne oferiţi acest lucru, onoarea/responsabilitatea 

de a învăţa/preda despre procesul de vindecare. Aş dori să aflu care este primul pas pe 

care îl putem face, în a deveni vindecători eficienţi. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Vom începe cu prima dintre cele 3 învăţături. Vom vorbi despre 

abilitatea mentală de învăţare/predare, necesară pentru a intra în contact cu infinitatea 

inteligentă. Cerinţa pentru a realiza această muncă mentală, este abilitatea de a păstra 

liniştea sinelui la un nivel constant, atunci când el cere acest lucru. Mintea trebuie să fie 

ca o uşă deschisă. Cheia este liniştea. 
 

În spatele acestei uşi se află o constructie ierarhizată, care are calităţi geografice şi într-o 

măsură geometrice, deoarece ierarhia este destul de uniformă, încorporând relaţii subtile.  
 

Pentru a stăpâni disciplinele mentale, este necesar să examinaţi sinele. Polaritatea 

dimensiunii voastre trebuie să fie asimilată. În momentul în care descoperiţi că sunteţi 

răbdători, în interiorul minţii voastre trebuie să căutaţi în mod conştient nerăbdarea şi 

vice versa. Fiecare gând deţinut de o fiinţă, are la rândul său o antiteză. Disciplinile minţii 

implică în primul rând, identificarea atât a lucrurilor din interiorul vostru cu care sunteţi 

de acord, cât şi a celor cu care nu sunteţi de acord; apoi urmărind echilibrarea fiecărei 

încărcături negative sau pozitive, acestea fiind egale în intensitate. Mintea conţine toate 

lucrurile. Prin urmare, trebuie să descoperiţi desăvârşirea în interiorul propriei persoane. 
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A doua disciplină mentală presupune acceptarea completitudinii, din interiorul conştiinţei 

voastre. Ideea nu este ca o fiinţă duală să aleagă între diferitele atribute ale conştiinţei 

fizice, deoarece ea va crea circumstanţele care vor conduce la blocaje şi confuzie, în 

interiorul complexului mental deja distorsionat. Fiecare acceptare omogenizează 

multiplele distorsiuni, create de facultatea voastră pe care o numiţi judecată.  
 

A treia disciplină a minţii este o repetiţie a primei, cu singura diferenţă că ea este 

orientată spre exterior, către entităţiile pe care le întâlniţi. În fiecare entitate există 

completitudinea. Aşadar, este necesară abilitatea de a înţelege fiecare corecţie care se 

realizează. Atunci când observaţi că sunteţi răbdători, sunteţi responsabili de a găsi un 

corespondent în cadrul înţelegerii voastre mentale, adică răbdare/nerăbdare. Acesta este 

un exemplu simplu. Majoritatea configuraţiilor minţii prezintă multe faţete, iar 

înţelegerea polarităţii sinelui, şi a ceea ce voi numiţi polarităţiile celuilalt sine, pot şi 

trebuie să fie înţelese, fiind o parte importantă a acestei munci subtile.  
 

Următorul pas este acceptarea polarităţiilor celuilalt sine, proces care reflectă cel de-al 

doilea pas. Aceştia sunt cei patru paşi necesari pentru a învăţa disciplinele mentale. Al 5-

la pas implică atât observarea relaţiilor geografice şi geometrice, cât şi proporţiile minţii, 

a celeilalte minţi, a minţii de masă şi minţii infinite. 

 

A doua zonă a procesului de învăţare/predare este studiul/înţelegerea complexelor 

corporale. Este necesar să cunoaşteţi temeinic corpul. Aceasta este o chestiune de a folosi 

mintea pentru a examina maniera în care sentimentele, tendinţele şi ceea ce voi numiţi 

emoţiile, influenţează diferitele porţiuni ale complexului corporal. Va fi necesar să 

înţelegeţi polaritatea corpului şi să o acceptaţi, repetând printr-o manifestare 

chimică/fizică, munca pe care aţi realizat-o asupra minţii aflată în spatele conştiinţei.  
 

Corpul este o creatură a creaţiei minţii. El are tendinţele sale. Înclinaţia biologică trebuie 

să fie înţeleasă complet, pentru ca mai apoi tendinţa opusă să fie la rândul său înţeleasă. 

Procesele de acceptare a corpului ca şi o entitate echilibrată şi polarizată, pot fi apoi 

realizate. După acest proces, vă rămâne sarcina de a extinde această înţelegere către 

corpurile celorlaltor persoane, pe care le întâlniţi.  
 

Cel mai simplu exemplu este conştientizarea faptului că fiecare mascul biologic este şi 

femeie; fiecare femeie biologică este şi mascul. Acesta este un exemplu simplu. Însă, în 

aproape fiecare situaţie în care încercaţi să înţelegeţi sinele şi celălalt sine, veţi descoperi 

că este necesar cel mai subtil discernământ, pentru a fi capabili să înţelegeţi polaritatea 

complexelor care sunt implicate. 
 

În acest moment vă sugerăm să încheiem descrierea, până la următoarea sesiune, astfel 

încât să putem acorda timp celei de-a treia zone, proporţional cu importanţa sa. 

 

Înainte să părăsim acest instrument, mai putem răspunde la o întrebare, dacă este una 

scurtă. 
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Don: Se simte confortabil acest instrument? Mai putem face ceva pentru a creşte gradul 

de confort al instrumentului? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Lumănarea ar putea fi rotită în sensul acelor de ceasornic, cu 

aproximativ 10 grade la fiecare sesiune, pentru a îmbunătăţii fluxul energiei spiralate, 

simţită prin intermediul mecanismelor receptoare ale fiinţei. În rest, configuraţia este 

potrivită. Cu toate acestea, cerem ca obiectele descrise şi folosite, să fie poziţionate cu 

mare grijă şi verificate din când în când. De asemenea, cerem ca ele să nu fie expuse în 

acel spaţiu/timp în care nu se realizează o muncă spirituală. 

 

Eu sunt Ra. Părăsim acest instrument în iubirea şi în lumina acelui unic Creator infinit. 

Mergeţi înainte bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai.   
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 6 

24 Ianuarie, 1981 
 

 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Eu comunic acum. 
 

Don: Aş dori să continuăm materialul de unde l-am lăsat ieri. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Suntem de acord. 
 

Vom vorbi despre ce-a de-a treia parte a procesului de predare/învăţare, prin care se 

urmăreşte dezvoltarea puteriilor energetice ale vindecării. 

 

A treia parte este definită de complexul spiritual, care încorporează câmpurile de forţă şi 

câmpurile conştiinţei complexului minte/corp/spirit, acestea fiind cele care sunt cel mai 

puţin distorsionate. Explorarea şi echilibrarea complexului spiritului, este într-adevăr cea 

mai de durată şi cea mai subtilă parte a procesului de învăţare/predare. Noi privim mintea 

ca şi un copac. Mintea controlează corpul. Dacă mintea este focalizată, echilibrată şi 

conştientă, iar corpul se simte confortabil urmărind orice tendinţe şi distorsiuni, care îl 

fac să fie în mod corespunzător echilibrat, atunci instrumentul este capabil să înceapă o 

muncă mai amplă. 
 

Aceasta este munca vântului şi a focului. Câmpul energetic al corpului spiritual este un 

traseu sau un canal. Atunci când corpul şi mintea sunt receptive şi deschise, spiritul poate 

deveni o navetă sau un comunicator, atât a energiei/voinţei entităţii care are o natură 

transcendentă, cât şi a influxului descendent al vântului şi focului. 
 

Abilitatea de vindecare, sau ceea ce acest instrument ar numi abilităţi paranormale, este 

influenţată de deschiderea unui traseu către infinitatea inteligentă. Există mai multe 

persoane pe Pământul vostru, care au în câmpul lor energetic o gaură aleatoare sau o 

poartă, uneori creată de ingerarea unor chimicale - ceea ce acest instrument ar numi LSD. 

Acele persoane sunt capabile, în mod aleator şi fără control, să acceseze aceste surse 

energetice. Ele pot fi entităţi care doresc sau nu să servească. Scopul pentru care se 

urmăreşte deschiderea în mod atent şi conştient a acestui canal, este de a servi într-un 

mod mai sigur şi mai obişnuit, privit din perspectiva distorsiunilor vindecătorului. Aceste 

vindecări par a fi miracole pentru anumite persoane. Pentru cel care a deschis în mod 

atent uşa către infinitatea inteligentă, asemenea miracole sunt obişnuite, mundane; aşa 

cum ar trebui să fie. Viaţa vindecătorului este întrucâtva schimbată. Marea muncă 

continuă.  
 

În prezent, noi simţim că sunt suficiente aceste exerciţii. Pe viitor, atunci când veţi simţi 

că aţi îndeplinit ceea ce se află în faţa voastră, vom începe să vă ghidăm spre o înţelegere 

mai precisă, atât a funcţiilor cât şi a utilităţii acestei porţi, folosită pentru vindecare.   
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Don: Cred că a venit momentul pentru a vorbi mai mult despre tine, şi în mod specific să 

ne oferi informaţii despre locul de origine al tău, înainte să fi venit pe Pământ. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Eu sunt, împreuna cu complexul memoriei din care fac parte, unul dintre 

acele persoane care au călătorit iî exterior, pornind dintr-o altă planetă din sistemul vostru 

solar. Noi suntem o rasă veche. Influenţa noastră planetară, a fost cea pe care o numiţi 

Venus. Atunci când eram în a şasea dimensiune, înfăţişarea noastră avea ceea ce voi 

numiţi o aură aurie. Noi eram înalţi şi întrucâtva delicaţi. Corpul nostru fizic, ceea ce voi 

numţi a fi pielea, avea un luciu auriu. 

 

Am decis să venim printre oamenii voştrii, în această formă. În acel moment, populaţia 

de pe pământ era diferită de noi în ceea ce priveşte înfăţişarea fizică. Prin urmare, noi nu 

ne-am integrat foarte bine şi în mod evident eram diferiţi de ei. Prin urmare, vizita 

noastră a fost relativ scurtă, deoarece ne-am găsit în poziţia ipocrită de a fi priviţi ca fiind 

altceva decât ceea ce eram. Aceasta era perioada în care am construit acele piramide, faţă 

de care vă manifestaţi interesul. 
 

Don: Cum aţi călătorit de pe Venus către această planetă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Am folosit gândul. 
 

Don: Aşadar, ar fi fost posibil să luaţi un om de pe această planetă şi să îl plasaţi pe 

Venus? Ar fi supravieţuit? Erau ospitaliere condiţiile de pe Venus?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Condiţiile din a treia dimensiune nu sunt ospitaliere, pentru diferitele 

forme de viaţă de pe planeta voastră. Sferele din a cinea şi a şasea dimensiune de pe 

Venus, sunt destul de favorabile creşterii/învăţării/predării. 
 

Don: Cum aţi fost capabili să faceţi tranziţia de pe Venus? A trebuit să vă schimbaţi 

dimensiunea, pentru a fi capabili să umblaţi pe Pământ? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Amintiţi-vă de exerciţiul vântului. Dizolvarea în vid este dizolvarea în 

unitate, deoarece nu există vidul. Începând din a şasea dimensiune, noi suntem capabili să 

manipulăm prin intermediul gândului, infinitatea inteligentă prezentă în fiecare particulă 

de lumină sau lumină distorsionată; astfel încât a fost posibil să ne înfăţişăm sub forma 

unui duplicat, vizibil complexelor minte/corp/spirit din a treia dimensiune. Am primit 

permisiunea de a face acest experiment, de la Consiliul care protejează această planetă. 
 

Don:  Unde este localizat acest Consiliu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest consiliu este localizat în octava, sau cea de 8-a dimensiune, a 

planetei Saturn, în zona pe care voi o numiţi inelele lui Saturn.  
 

Don: Există oameni asemănători cu cei de pe Pământ, care pot fi văzuţi pe alte planete 

din sistemul nostru solar? 
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Ra: Eu sunt Ra. Doreşti informaţie din spaţiu/timpul prezent sau informaţie din 

continuumul spaţiu/timp? 
 

Don: Ambele. 
 

Ra: Eu sunt Ra. La un moment dat din spaţiul/timpul vostru, în ceea ce voi numiţi trecut, 

exista o populaţie de fiinţe aflate în cea de-a treia densitate, care locuiau pe o planetă din 

sistemul vostru solar. Există diferite nume pentru această planetă. Cel mai des nume 

folosit de oamenii voştrii, este Maldek. Aceste entităţi, distrugându-şi propria sfera 

planetară, au fost prin urmare forţate să îşi găsească un loc, într-o densitate care a fost 

suficient de ospitalieră şi capabilă să le ofere lecţiile necesare. Scopul era de a micşora 

distorsiunile aferente Legii lui Unu.  

 

Don: Cum au ajuns aici? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ei ajuns aici prin procesul recoltei şi s-au încarnat prin procesele 

încarnării, venind din sferele mai ample ale acestei densităţi. 
 

Don: Cu cât timp în urmă s-a întâmplat acest lucru?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Am oarecare dificultăţi în a comunica cu acest instrument. Trebuie să îi 

adâncim starea. 

 

Entităţiile s-au încarnat acum aproximativ 500.000 de ani în urmă. 
 

Don: Aşadar, toată populaţia de pe Pământ a venit de pe Maldek? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta este o nouă linie de întrebări şi necesită să vorbim separat 

despre ea. Fiinţele care au ajuns pe Pământ de pe planeta pe care voi o numiţi Maldek, 

înainte ca aceasta să fie distrusă, s-au încarnat mai degrabă în interiorul Pământului decât 

pe suprafaţa sa. Populaţia de pe planeta voastră, este alcătuită din diverse grupuri care au 

fost recoltate din cea de-a doua densitate şi poziţionate în sferele lumii tridimensionale. 

Voi nu sunteţi o singură rasă şi nici nu aveţi aceeaşi istorie. Experienţa pe care o trăiţi 

este unică pentru acest continuum timp/spaţiu. 
 

Don: Cred că acum ar fi momentul potrivit pentru a descoperi în ce manieră acţionează 

Legea lui Unu, în acest transfer al fiinţelor către planeta noastră şi în procesul ascensiunii. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Legea lui Unu afirmă în mod simplu că toate lucrurile sunt una, că toate 

fiinţele sunt una. Există anumite comportamente şi forme gând, care se află în acord cu 

înţelegerea şi practicarea acestei legi. Cei care au terminat acest ciclu al experienţei, şi 

care demonstrează diferite grade de înţelegere a gândului şi a acţiunii, vor fi separaţi prin 

propria lor alegere; fiind poziţionaţi în acel nivel care este cel mai în acord, cu 

complexele lor minte/corp/spirit. Procesul este protejat şi supravegheat de acele fiinţe 

care asigură sprijin, fiinţe care se află atât de aproape de Legea lui Unu, încât pot face 

pasul către serviciul activ. 
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Aşadar, iluzia este creată de lumină, sau mai bine spus dar mai greu de înţeles, de către 

lumină/iubire. Aceasta prezintă diferite nivele ale intensităţii. Complexul spiritului care 

aparţine fiecărei entităţi ce poate fi recoltată, se mişcă urmând linia luminii, până când 

aceasta devine prea orbitoare, astfel încât entitatea se opreşte iî acel moment. Entitatea 

poate că de abia a atins densitatea a treia, sau se poate afla foarte aproape de sfârşitul 

complexului vibratoriu lumină/iubire, din cea de-a treia densitate. Cu toate acestea, cei 

care se află în interiorul acestei octave prin care îşi intensifică lumina/iubirea, vor 

experimenta un ciclu major. În acest ciclu vor exista oportunităţi de a descoperi 

distorsiunile inerente în fiecare entitate şi prin urmare, fiecare fiinţă va avea posibilitatea 

de a micşora aceste distorsiuni. 
 

Don: Care este durata, măsurată în ani, a acestor cicluri? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Un ciclu major ţine aproximativ 25.000 de ani ai voştrii. Există 3 cicluri 

de o asemenea natură, de-a lungul cărora cei care au progresat pot fi recoltaţi, la sfârşitul 

acestora. Adică, după aproximativ 75 sau 76 de mii de ani ai voştrii. Toţi dintre ei sunt 

recoltaţi, indiferent de progresul realizat, deoarece după această perioadă planeta a trecut 

dincolo de dimensiunea a treia şi încetează să mai fie folositoare pentru nivelele 

vibraţionale mai joase, din acea densitate.  

 

Don: Care este poziţia acestei planete în ceea ce priveste progresul din acest ciclu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Această sferă se află în momentul prezent, în vibraţia celei de-a patra 

densităţi. Cei din interiorul ei sunt destul de confuzi, datorită complexelor sociale ale 

memoriei încorporate în conştiinţa sa. Pământul nu va face o tranziţie uşoară către 

vibraţiile ce se află în faţa sa. Prin urmare, vor exista unele inconvenienţe. 

 

Don: Sunt iminente aceste inconvenienţe în următorii ani? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Aceste inconvenienţe, sau complexe vibratorii dizarmonioase, au început 

să se manifeste cu câţiva ani în urmă. Ele vor continua să se manifeste pentru o perioadă 

de 30 de ani. 
 

Don: După această perioadă de 30 de ani, presupun că Planeta va intra în a 4-a densitate. 

Este corect ce spun? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Este corect. 
 

Don: Este posibil să estimezi ce procent din populaţia din prezent va locui pe această 

planetă de densitatea a 4-a? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Recolta încă nu s-a realizat, aşadar o estimare este lipsită de sens. 
 

Don: Are vreo influenţă faptul că noi ne aflam acum în tranzitie, asupra dorinţei tale de a 

oferi informaţie oamenilor de pe Pământ? 
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Ra: Eu sunt Ra. Noi ne-am plimbat printre oamenii voştrii. Noi ne amintim. Ne amintim 

tristeţea: am văzut multe. Noi am căutat un instrument care să fie în limite acceptabile ale 

distorsiunilor complexului minte/corp/spirit şi al înţelegerii şi ajutorării altor complexe 

minte/corp/spirit. Noi am căutat un instrument care să fie capabil să accepte aceste 

informaţii, distorsionându-le cât mai puţin şi având cea mai mare dorinţă de a servi, 

pentru câţiva dintre anii voştrii. Pe scurt, răspunsul este da. Cu toate acestea, dorim să vă 

spunem că în sinele nostru, vă mulţumim. 

 

Don: Navele sub forma de disc pe care le numim OZN-uri – despre unele dintre ele se 

spune că vin de pe planeta Venus. Sunt unele dintre acestea navele voastre? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi am folosit cristale pentru mai multe scopuri. Nava despre care 

vorbeşti, nu a fost folosită de noi în complexul memoriei spaţiu/timpului vostru. Cu toate 

acestea, noi am folosit în trecut cristale şi nave sub formă de clopot.   
 

Don: Cu câţi ani în urmă aţi folosit nava sub formă de clopot, pentru a veni pe Pământ?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Noi i-am vizitat pe oamenii voştrii acum 18.000 de ani în urmă dar nu 

am aterizat; apoi încă o dată, acum 11.000 de ani.  

 

Don: De mai puţin de 30 de ani, există fotografii ale unor nave sub formă de clopot şi 

rapoarte a unor asemenea contacte. Ştiţi ceva despre aceste rapoarte?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi avem cunoaşterea Unităţii cu privire la aceste incursiuni din 

prezentul vostru timp/spaţiu. Noi nu mai suntem de pe Venus. Cu toate acestea, există 

anumite forme-gând create de oamenii voştrii, care au rămas de când ne-am plimbat 

printre voi. Aşadar, memoria şi formele gând create, sunt o parte din complexul societăţii 

voastre. Această conştiinţă de masă, aşa cum voi o numiţi, crează încă o dată experienţa, 

pentru cei care cer o asemenea experienţa. Populaţia din acest moment de pe Venus, nu 

mai există în cea de-a şasea densitate. 
 

Don: Vin unele OZN-uri despre care se vorbeşte în prezent, de pe alte planete? Ştii ceva 

despre acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Eu sunt unul dintre membrii Confederaţiei Planetelor care se află în 

Serviciul Infinitului Creator. În această Confederaţie, există aproximativ 53 de civilizaţii, 

care încorporează aproximativ 500 de conştiinţe planetare. Această Confederaţie include 

persoanele de pe planeta voastră, care au avansat dincolo de densitatea a 3-a. Ea conţine 

atât entităţi planetare din interiorul sistemului vostru solar, cât şi enităţi planetare din alte 

galaxii. Este o adevărată Confederaţie prin faptul că membrii săi nu sunt asemănători, dar 

se află în serviciu în acord cu Legea lui Unu. 

 

Don: Au venit unii dintre ei într-o navă spaţială? Să zicem, în ultimii 30 de ani? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Trebuie să vă spunem că această informaţie nu este importantă. Dacă 

înţelegeţi acest lucru, atunci informaţia poate fi oferită într-o manieră acceptabilă. Noi 
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dorim să vorbim despre Legea lui Unu. Cu toate acestea, vom vorbi despre navele 

spaţiale. 

 

Fiecare entitate planetară care doreşte să apară în interiorul celei de-a 3-a densităţi a 

distorsiunii spaţiu/timp, are nevoie de permisiune pentru a încălca carantina, aşa cum o 

numiţi voi, şi să se arate oamenilor voştrii. Motivul şi scopul acestei apariţii este ori 

acceptat, ori respins. La un moment dat, pe cerul vostru au existat chiar şi 15 entităţi din 

Confederaţie. Altele vă sunt disponibile prin intermediul gândului.  

 

În prezent există 7 entităţi care operează nave în interiorul densităţii voastre. Scopurile lor 

sunt foarte simple: de a le permite entităţiilor de pe planeta voastră să devină conştiente 

de infinitatea, care este cel mai bine definită de către cei neinformaţi, ca fiind ceva 

misterios sau necunoscut.  
 

Don: Sunt pe deplin conştient că eşti în primul rând interesat de a disemina informaţie 

privind Legea lui Unu. Cu toate acestea, este impresia mea, şi aş putea să mă înşel, că 

pentru a răspândi acest material va fi necesar să includem câteva întrebări, de genul celor 

pe care le-am pus înainte. Dacă nu acesta este obiectivul tău, atunci aş putea să îmi 

limitez întrebările la aplicarea Legii lui Unu. Dar din ce înţeleg în acest moment, 

obiectivul este de a disemina pe scară largă acest material. Este corect ceea ce spun? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta percepţie este doar puţin distorsionată, în ceea ce priveşte modul 

în care percepeţi voi înţelegerea/învăţarea. Noi dorim ca voi să mergeţi înainte, după cum 

consideraţi că este potrivit. Aceasta este alegerea voastră. Noi, oferindu-vă această 

informaţie, descoperim că scopul nostru nu este numai de a transmite informaţie, ci şi de 

a evalua ceea ce vă oferim, în concordanţă cu perceptiile voastre distorsionate privind 

relativa sa importanţă. Aşadar, veţi descoperi uneori că în afirmaţiile noastre, vom spune 

că o întrebare nu este importantă. Aceast lucru se datorează percepţiei noastre că o 

anumită întrebare este neimportantă. Cu toate acestea, dacă nu cumva informaţia încalcă 

liberul arbitru, vă vom oferi răspunsurile noastre. 
 

Don: Mulţumesc foarte mult. Nu vrem să epuizăm instrumentul. Am depăşit perioada 

normală de lucru. Ai putea să îmi zici în ce condiţie se află el? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Instrumentul este echilibrat datorită grijii voastre. Cu toate acestea, 

corpul ei fizic începe să fie rigid. 
 

Don: În acest caz, probabil ar trebui să continuăm data viitoare. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte 

bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 7 

25 Ianuarie, 1981 
 

 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului nostru infinit. Eu comunic 

acum. 

 

Don: Ai spus că există mai mulţi membrii care fac parte din Confederaţia Planetelor. Ce 

servicii sunt disponibile acestor membrii din Cofederaţie?    
 

Ra: Eu sunt Ra. Presupun că te referi mai degrabă la serviciile pe care noi cei din 

Confederaţie le putem oferi, decât la serviciile pe care le avem la dispoziţie. 

 

Serviciile pe care le oferim sunt echivalente cu pătratul nevoii/distorsiunii acelei chemări 

împărţit la, cei care nu sunt conştienţi de unitatea creaţiei şi a Legii lui Unu.  
 

Don: Din ceea ce ai spus, presupun că dificultatea pe care o ai atunci când doreşti să iei 

contact cu această planetă, în acest moment de timp, este dată de amestecul de oameni de 

aici, unii fiind conştienţi de unitatea creaţiei iar alţii nefiind conştienţi; şi din acest motiv 

nu te poţi arăta sau oferi dovezi privind existenţa ta. Este corect ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Aşa cum am mai spus, noi trebuie să integrăm toate porţiunile 

complexului social al memoriei, în forma sa iluzorie. Apoi, rezultatul acestei strădanii 

poate fi privit ca fiind limita abilităţii noastre de a servi. Avem noroc cu faptul că Legea 

Servirii ridică la pătrat dorinţa celor care ne cheamă. Altfel, nu am fi prezenţi în acest 

timp/spaţiu din continumul prezent al iluziei. Pe scurt, ceea ce ai spus este corect. Gândul 

că nu suntem capabili să comunicăm cu voi, nu face parte din forma de gând 

fundamentală proiectată către oamenii voştrii, ci este mai degrabă limita inferioară a ceea 

ce este posibil.   
 

Don: Prin ridicat la pătrat, vrei să zici că dacă zece oamenii vă cheama ei se pun ca fiind 

100 de oameni, ridicând zece la pătrat şi ajungând la 100? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este incorect. Pătratul este secvenţial – unu, doi, trei, patru, 

fiecare fiind adăugat următorului număr.  
 

Don: Dacă doar zece entităţi de pe Pământ necesită seviciile voastre, cum aţi calcula 

această chemare folosind metoda ridicării la pătrat? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Am ridica la pătrat de 10 ori consecutiv, ridicând numărul la puterea 

zece. 
 

Don:  Care ar fi rezultatul acestui calcul? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Rezultatul este dificil de calculat. El este 1012 aproximativ. Uneori, 

entităţiile care realizează chemarea nu sunt total unificate în cererea lor, aşadar rezultatul 
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final este mai mic. Prin urmare, există o pierdere statistică de-a lungul perioadei în care 

se realizează chemarea. Cu toate acestea, probabil că veţi putea vedea prin această 

informaţie corectată statistic, mecanisul ridicării la pătrat. 

 

Don: Cam câte entităţi aflate în prezent pe planeta Pământ, necesită serviciile voastre? 
 

Ra:  Eu sunt Ra. Eu Ra sunt chemat de 352.000 de oameni. Confederaţia, în întregul său 

de complexe-entităţi, este chemată de aproximativ 632.000.000 dintre complexele voastre 

minte/corp/spirit. Aceste cifre au fost simplificate. 
 

Don: Îmi poţi spune care este rezultatul aplicării Legii Pătratului acestor cifre? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cifra este aproape lipsită de sens, luând în cosiderare aspectul său finit, 

deoarece rezultatul final are multe zerouri. Cu toate acestea, ea este o chemare măreaţă, 

pe care toţi cei din creaţie o simţim şi o percepem ca şi cum propriile noastre entităţi, ar 

simţi o mare şi o puternică tristeţe. Ea cere serviciul nostru. 
 

Don: În ce moment va deveni această chemare suficient de puternică, pentru ca voi să 

veniţi printre oamenii de pe Pământ? Câte entităţi de pe Pământ mai trebuie să cheme 

Confederaţia?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu calculăm posibilitatea de a veni printre oamenii voştrii uitându-ne la 

numere, ci la un consens general al întregii societăţi, care a devenit conştientă de 

conştiinţa infinită din toate lucrurile. Acest lucru a fost posibil printre oamenii voştrii, 

doar în anumite cazuri izolate. 
 

În cazul în care un complex al memoriei sociale care se află în slujba Creatorului, vede 

această situatie şi are o idee privind ajutorul corespunzător care poate fi acordat 

oamenilor voştrii, atunci complexul memoriei sociale care doreşte acest proiect îl expune 

în faţa Consiliului din Saturn. Dacă este aprobat, atunci carantina este ridicată.  
 

Don: Am o întrebare privind acel Consiliu. Cine sunt membrii săi, şi cum funcţionează 

el? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Membrii Consiliului sunt reprezentanţi din partea Confederaţiei şi din 

acele nivele vibratorii ale planelor interioare, care sunt responsabile pentru densitatea a 

treia. Numele nu sunt importante, deoarece nu există nici un nume. Complexele voastre 

minte/corp/spirit necesită nume şi în multe cazuri, sunt folosite complexe ale sunetelor 

aflate în acord cu distorsiunile vibratorii, folosite de fiecare entitate. Cu toate acestea, 

conceptul de nume nu face parte din Consiliu. Dacă veţi cere să vă dăm nume, atunci 

vom încerca să vi le oferim. Însă, nu toţi dintre ei şi-au ales un nume. 

 

Ca şi cifra, Consiliul permanent din fiecare şedinţă, deşi variază ca şi numar, datorită 

corecţiilor care se fac prin ceea ce voi numiţi iregularitate, este format din 9 membrii. 

Acesta este Consiliul Sedinţelor. Pentru a sprijini acest Consiliu, există 24 de entităţi care 

îşi oferă serviciile atunci când este nevoie de ele. Aceste entităţi supraveghează în mod 

atent şi se numesc Gardieni. 
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Consiliul operează prin ceea ce voi aţi numi contact telepatic, cu totalitatea sau unitatea 

celor nouă fiinţe, distorsiunile combinându-se în mod armonios, astfel încât Legea lui 

Unu se manifestă cu uşurinţă. Atunci când este nevoie de o şedinţă, Consiliul reţine 

această cerere, echilibrând-o aşa cum am spus mai sus, recomandând apoi cea mai 

potrivită acţiune. Aceasta include: Unu, datoria de a admite noi complexe sociale ale 

memoriei în Confederaţie. Doi: oferirea de ajutor celor care nu sunt siguri cum să ajute 

un suflet care cere ajutor, într-o formă aflată în acord cu chemarea, Legea şi numărul 

celor care realizează chemarea (uneori existând o rezistenţă la această chemare). Trei: 

Luarea unor decizii interne în cadrul acestui Consiliu.   
 

Acestea sunt datoriile principale ale Consiliului. Dacă nu ştiu ce hotărare să ia, ei sunt 

capabili să îi contacteze pe acei 24, care vor oferi Consiliului un consens/judecată/opinie. 

După aceea, Consiliul poate reconsidera orice neclaritate.    
 

Don: Ai vorbit despre cei nouă care sunt în Consiliu. Sunt aceşti “nouă”, aceiaşi cu cei 

despre care ai vorbit în această carte (Don face semn către Uri.) 

 

Ra: Eu sunt Ra. Consiliul celor Nouă a fost păstrat într-o formă semi-distorsionată de 

către două surse principale, cel pe care în limbajul vostru îl numiţi Mark şi cel numit 

Henry. Într-o situaţie, canalul a devenit scribul. În altă situaţie, canalul nu a fost scribul. 

Cu toate acestea, fără ajutorul scribului energia nu ar fi venit către canal. 
 

Don: Numele despre care ai vorbit, sunt ele Mark Probert şi Henry Puharich? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Don: Sunt interesat în a aplica Legea lui Unu aşa cum se înfăţişează liberului arbitru, cu 

privire la vizitele contactelor OZN pe planeta Pământ. Se pare că acel Consiliu a permis 

să fie ridicată carantina, de mai multe ori în ultimii treizeci de ani. Aceasta mi se pare o 

formă de reclamă pentru ce facem noi acum, astfel încât mai mulţi oameni să se 

trezească. Este corect ceea ce spun? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Va fi nevoie de câteva clarificări privind procesele de conceptualizare a 

complexului vostru mental, pentru a reformula întrebarea voastră într-o formă mai 

potrivită. Vă rugăm să aveţi răbdare.  
 

Consiliul de pe Saturn nu a permis încălcarea carantinei în acest continuum timp/spaţiu 

despre care ai vorbit. Există câteva nave care aterizează. Unele dintre ele sunt ale 

enităţiilor din grupul Orionian.  
 

În al doilea rând, extratereştriilor nu le este acordată permisiunea de a încălca carantina şi 

de a umbla printre voi, ci de a apărea în formă gând acelor invidizi care au ochi să vadă. 
 

În al treilea rând, aveţi dreptate atunci când presupuneţi că permisiunea a fost acordată, în 

acel moment din timp/spaţiu, în care primul vostru dispozitiv nuclear a fost folosit de 

către membrii Confederaţiei, astfel încât să creeze o aură de mister. Cred că la acest lucru 
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te referi, atunci când vorbeşti despre reclamă şi ai dreptate. Misterul şi caracterul 

necunoscut al acestor apariţii despre care avem permisiunea de a vorbi, urmăreau să îi 

facă pe oamenii voştrii conştienţi de posibilităţiile infinite. Atunci când oamenii voştrii 

înţeleg infinitatea, atunci şi numai atunci, poate fi deschisă poarta către Legea lui Unu. 
 

Don: Ai spus că Orion a fost sursa pentru unele dintre aceste contacte cu OZN-uri. Poţi 

să îmi spui mai multe despre aceste contacte si scopul lor?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Consideră, dacă doreşti, un exemplu simplu privind intenţile care sunt 

rele/bune. Acest exemplu este entitatea pe nume Adolf Hitler. Aparent, intenţia entităţii 

era de a unifica alegând distorsiunea numită de voi elită, cu scopul de a-i înrobi pe cei 

care erau văzuţi ca nefăcând parte din ea. Aşadar, aveţi un exemplu prin care un individ 

duce mai departe acest complex al memoriei creat, şi îl adaugă unei distorsiuni gândite de 

aşa numitul Imperiul Orionian. Problema pe care ei o întâmpina, este dată de faptul că ei 

trebuie să facă faţă, unei mari cantităţi de energie aleatoare, eliberată prin ideea de 

separare. Acest lucru îi face să fie vulnerabili, deoarece distorsiunile dintre membrii 

grupului nu sunt armonizate.   
 

Don: Care este densitatea grupului Orionian? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În mod similar cu fiinţele din Confederaţie, densitatea conştiinţelor care 

alcătuiesc acel grup, variază. Există foarte puţine dintre ele aflate în a 3-a densitate, un 

număr mare de fiinţe în a 4-a densitate, un la fel de mare număr în a 5-a densitate şi foarte 

puţine entităţi de densitatea a 6-a. Numărul lor este probabil 1/10 din numărul vostru în 

orice moment din continuumul spaţiu/timp, deoarece problema entropiei spirituale, îi 

determină să experimenteze o dezintegrare constantă a complexelor memoriei sociale. 

Puterea lor este similară cu a noastră. Legea lui Unu nu favorizează nici lumina şi nici 

întunericul, ci este disponibilă atât celor care doresc să îi servească pe alţii, cât şi celor 

care doresc să se servească pe sine. Cu toate acestea, servirea celorlaltor fiinţe implică 

servirea sinelui, astfel menţinându-se şi armonizându-se în mod suplimentar, distorsiunile 

acelor entităţi care caută infinitatea inteligentă, prin intermediul acestor discipline. 
 

Cei care caută infinitatea inteligentă prin intermediul servirii propriei persoane crează 

aceeaşi cantitate de putere dar, aşa cum am spus, au dificultăţi constante deoarece 

conceptul separării care este implicit în manifestările persoanelor care se servesc pe sine, 

implică ideea de a avea putere asupra altora. Acest lucru slăbeşte şi într-un final 

dezintegrează energia colectată de aceste complexe minte/corp/spirit, care se numesc 

grupul Orionian. 

 

Ar trebui să fie înţeles, cântărit atent şi acceptat faptul că Legea lui Unu, este disponibilă 

oricărui complex al memoriei sociale, care a descis să urmărească orice căutare sau scop, 

fie el servirea altora sau servirea propriei persoane. Legile, care sunt distorsiuni primare 

ale Legii lui Unu, vor fi apoi operaţionale şi iluzia dată de spaţiu/timp, va fi folosită ca şi 

un mediu, pentru dezvoltarea rezultatelor acelor alegeri luate în mod liber. Aşadar, toate 

entităţiile învaţă, indiferent de ceea ce caută. Toate învaţă acelaşi lucru, unele mai rapid 

iar altele mai încet. 
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Don: Folosind ca şi exemplu densitatea a 5-a, în ceea ce priveşte complexul memoriei 

sociale al grupului Orionian, care a fost densitatea precedentă lor, înainte să intre în a 5-

a? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Progresul prin densităţi este secvenţial. Un complex al memoriei sociale 

de densitatea a 5-a este compus din complexe minte/corp/spirit recoltate din a 4-a 

densitate. După aceea, conglomeratul sau masa complexelor minte/corp/spirit realizează 

o fuziune, iar rezultatele se înfăţişează în posibilităţi infinite sau în combinaţii de 

distorsiuni. 

 

Don: Încerc să înţeleg cum ar putea evolua un asemenea grup ca cel Orionian. Cum ar fi 

posibil, dacă te-ai afla în grupul Orionian şi ai fi orientat către serviciul faţă de propria 

persoană, să avansezi din a 3-a densitate către a 4-a. Ce tip de antrenament ar fi necesar 

pentru a realiza acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare completă pusă prin instrumentul de faţă. 

 

Vă veţi aminti faptul că noi am parcurs într-un oarecare detaliu, felul în care cei care nu 

sunt orientaţi către a-i servi pe alţii, găsesc totuşi şi pot să folosească poarta către 

infinitatea inteligentă. Acest lucru este adevărat pentru toate densităţiile din octava 

noastră. Nu putem vorbi despre cei care se află deasupra noastră, sau după cum aţi spune 

voi, în următoarea scală cuantică sau octavă a existenţei. Cu toate acestea, ceea ce am 

spus este adevărat pentru această octavă a densităţiilor. Fiinţele sunt recoltate deoarece 

ele pot să vadă şi să se bucure de lumina/iubirea densităţii corespunzătoare. Cei care au 

găsit această lumină/iubire sau iubire/lumină fără a avea dorinţa de a-i servi pe alţii, au 

totuşi dreptul datorită Legii Liberului Arbitru, de a folosi acea lumină/iubire pentru orice 

scopuri. De asemenea, ar mai trebui spus că există sisteme de studii care îi permit celui 

care caută separarea, să aibă acces la aceste porţi. 

 

Acest studiu este la fel de dificil ca şi cel pe care vi l-am descris, dar există totuşi fiinţe 

care au perseverenţa de a urma o asemenea cale, aşa cum şi voi aveţi dorinţa de a merge 

pe calea dificilă, prin care doriţi să cunoaşteţi pentru a servi. Distorsiunea se manifestă 

prin faptul că cei care doresc să se servească pe sine, sunt văzuţi de către Legea lui Unu 

ca fiind identici cu cei care doresc să îi servească pe alţii, deoarece nu totul este un 

întreg? A te servi pe tine şi a-i servi pe alţii este o metodă de a spune acelaşi lucru, dacă 

înţelegeţi esenţa Legii lui Unu. 
 

În acest moment am dori să răspundem oricăror întrebări scurte pe care le-aţi putea avea. 

 

Don: Există ceva ce putem face pentru ca acest instrument să se simtă mai confortabil? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Există câteva ajustări pe care le puteţi face. Cu toate acestea, noi suntem 

capabili acum să folosim acest instrument, fără prea mari dificultăţi şi fără a-l goli prea 

mult. Doreşti să pui o nouă întrebare? 
 

Don: Nu dorim să obosim instrumentul. Mulţumim foarte mult. Ceea ce ai spus a fost de 

mare ajutor şi am dori să continuăm în următoarea sesiune. 
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Ra: Eu sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte 

bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 8 

26 Ianuarie, 1981 
 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului infinit. Eu comunic acum. 
 

Don: Am o întrebare în ceea ce priveşte publicitatea făcută de Confederaţie. Are legătură 

cu liberul arbitru. După cum am înţeles, au existat unele contacte din partea 

Confederaţiei, dar acestea au fost limitate datorită liberului arbitru, al celor care nu 

doreau să ia contact cu ea. Mulţi oameni de pe planeta noastră doresc acest material, dar 

chiar dacă îl vom disemina, o mare parte dintre ei nu vor fi conştienţi că el este 

disponibil. Există o posibilitate de a crea un mai mare impact, prin ceea ce eu aş numi 

publicitate, sau este acest lucru împotriva liberului arbitru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ia în considerare, dacă doreşti, calea pe care ai mers în această viaţă. Ia 

în considerare coincidenţele şi circumstanţele ciudate, prin care o situaţie a evoluat în 

alta. Gândeşte-te bine la aceste lucruri. 
 

Fiecare entitate va primi oportunitatea de care are nevoie. Această informaţie nu este utilă 

pentru experienţa de viaţă, a tuturor oamenilor care caută. Aşadar, publicitatea este 

generală şi nu are rolul de a direcţiona către căutarea unui material specific, ci doar de a 

sugera un aspect nominal al iluziei. 

 

Don: Ai spus că unele dintre aterizările care au avut loc în acest moment, au fost din 

partea grupului din Orion. De ce a aterizat aici acest grup? Care a fost scopul lor? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Scopul lor este de a cuceri, spre deosebire de cei din Confederaţie care 

aşteaptă chemarea. Cei care se numesc grupul Orionian merg să cucerească. Aşa cum am 

mai spus, obiectivul lor este de a localiza anumite complexe minte/corp/spirit care se află 

în rezonanţă cu propriul lor complex vibraţional, de a-i subjuga pe cei care nu fac parte 

din elită – cei care nu se află în vibraţia Orioniană. 
 

Don: A fost aterizarea de la Pascagoula din 1973, atunci când Charlie Hixson a fost luat 

la bord, de a o asemenea natură? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aterizarea despre care vorbeşti poate fi numită o anomalie. Nu a fost nici 

influenţa Orionului nici a celor din Confederaţie sub o formă-gând, ci mai degrabă o 

entitate planetară de vibraţia voastră, care a străpuns în toată inocenţa carantina, aterizând 

în mod aleator. 
 

Don: Ce i-au făcut lui Charlie Hixson atunci când l-au luat la bord? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ei au folosit experienţa de viaţă a lui, concentrându-se asupra a ceea ce 

voi numiţi război. 

 

Don: Cum s-au folosit de acea experienţă? 
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Ra: Eu sunt Ra. Scopul experienţei era de a învăţa. Consideraţi o rasă care se uită la un 

film. Ea trăieşte o poveste şi se identifică cu sentimentele, percepţiile şi experienţele 

eroului. 
 

Don: Charlie Hixson făcea parte din acelaşi complex social al memoriei a celor care l-au 

dus în nava lor? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest complex vibratoriu al sunetului nu avea o legătură cu cei care l-au 

folosit. 

 

Don: Acei extratreştrii care s-au folosit de experienţele sale de război, au făcut acest 

lucru pentru a învăţa mai mult despre Legea lui Unu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 
 

Don: Entităţiile care l-au ridicat, aveau ele o configuraţie normală? Descrierea lui Charlie 

era destul de neobişnuită. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Configuraţia acestor fiinţe era cea normală lor. Caracterul neobişnuit al 

înfăţişării, nu este unul extraordinar. Noi înşine, atunci când alegem o misiune printre 

oamenii voştrii, trebuie să vă studiem, deoarece dacă am fi apărut în forma noastră nativă, 

am fi fost percepuţi ca şi lumină. 

 

Don: Din ce densitate vin entităţiile care l-au ridicat pe Charlie Hixson? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Enităţiile faţă de care arătaţi interes sunt fiinţe de densitatea a treia, de o 

natură relativ avansată. Ar trebui să vă spunem că aceste entităţi nu ar fi folosit 

complexul minte/corp/spirit, numit Charlie, dacă acesta nu s-ar fi hotărât înainte de 

reîncarnare, să fie în serviciu faţă de ceilalţi. 
 

Don: Care a fost originea acestor entităţi care l-au ridicat pe Charlie? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Entităţiile făceau parte din constelaţia Sirius. 
 

Don: Ar fi posibil ca noi să luăm contact cu Confederaţia într-o manieră mai directă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Observând distorsiunile celor care au trecut prin această experienţă, noi 

am decis să ne retragem în mod progresiv, de la a contacta în mod direct acele entităţi, 

prin intermediul formei-gând. Cea mai mică distorsiune pare a fi disponibilă prin 

contactul de la minte la minte. Aşadar, dorinţa de a fi luaţi la bordul navelor nu este una 

cu care să fim de acord. Cel mai bun lucru este ceea ce facem acum. 

 

Putem să vă întrebăm în acest moment, dacă mai aveţi nevoie să puneţi o scurtă întrebare, 

înainte de a încheia sesiunea? 

 

Don: Ce mai putem face pentru ca acest instrument să se simtă confortabil? 
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Ra: Eu sunt Ra. Instrumentul este bine echilibrat. Este posibil să faceţi mici corecţii, în 

configuraţia şirei spinării a instrumentului, pentru ca ea să fie mai dreaptă. Continuaţi de 

asemenea să fiţi atenţi la amplasarea şi orientarea simbolurilor folosite. În această 

sesiune, cădelniţa este oarecum descentrată, aşadar instrumentul va simţi un oarecare 

disconfort.  
 

Don: Cădelniţa este prost aliniată în ceea ce priveşte unghiul său, sau poziţionarea pe 

masă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Există un decalaj de aproximativ 3 grade, faţă de o perpendicularitate 

adecvată. 

 

Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte, 

bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai.  
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 9 

27 Ianuarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului nostru infinit. Noi 

comunicăm acum. 
 

Don: Exerciţiile de vindecare pe care ni le-ai oferit, sunt de o asemenea natură, încât este 

cel mai bine să ne concentrăm la un moment dat, asupra unui exerciţiu specific. Aş vrea 

să vă întreb asupra cărui exerciţiu, ar trebui să mă concentrez în această seară? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Încă o dată, să vă spunem ce să faceţi este o intruziune asupra 

distorsiunii spaţiu/timpului, pe care voi îl numiţi viitor. A vorbi despre trecut sau despre 

prezent, în cadrul limitelor noastre de judecată, este acceptabil. A vă ghida mai degrabă 

decât a preda/învăţa nu este acceptabil pentru noi. În schimb, noi putem sugera un proces 

prin care fiecare îşi alege exerciţiile, în ordinea în care vi le-am oferit. Folosindu-vă 

capacităţiile de judecată, voi simţiţi că acest proces, nu este apreciat cum se cuvine de 

complexul vostru minte/corp/spirit. 
 

Aceasta este calea adecvată, construind de la fundaţie, asigurându-vă că pământul este 

stabil. Noi v-am evaluat în ceea ce priveşte intensitatea acestui efort pe care sunteţi 

dispuşi să îl faceţi, în termeni de energie consumată. Voi veţi lua acest lucru în 

considerare şi veţi fi răbdători, deoarece nu v-am oferit un program scurt sau simplu, de 

antrenare a conştiinţei. 
 

Don: Felul în care înţeleg procesul evoluţiei, este dat de faptul că populaţia noastră 

planetară, dispune de o anumită perioadă pentru a progresa. Aceasta este de obicei 

împărţită în cicluri de 25.000 de ani. La sfârşitul celor 75.000 de ani, planeta va progresa. 

Ce a cauzat apariţia acestei situaţii, cu precizia anilor din fiecare ciclu? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Dacă doreşti, vizualizează cum această energie specifică care curge spre 

exterior şi se coagulează în interior, formează micul tărâm al creaţiei, guvernată de 

Consiliul Saturn. Continuă să vezi ritmul acestui proces. Fluxul viu crează un ritm, care 

este la fel de inevitabil ca şi curgerea timpului. Fiecare dintre entităţiile voastre planetare 

şi-a inceput primul ciclu, atunci când portalele energetice din acele medii, au fost 

capabile să susţină asemenea complexe minte/corp. Aşadar, fiecare dintre entităţiile 

voastre planetare se află într-un ciclu specific de dezvoltare, aşa cum îl numiţi voi. 

Sincronizarea acestor cicluri este o măsură specifică, echivalentă cu o porţiune din 

energia inteligentă. 
 

Această energie inteligentă oferă un tip de ceas. Ciclurile se mişcă la fel de precis ca şi 

acul unui ceas, care loveşte o oră. Aşadar, poarta de la energia inteligentă către infinitatea 

inteligentă se deschide, indiferent de circumstanţele din acel moment de timp. 
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Don: În legătură cu primele entităţi de pe această planetă – care a fost originea lor? Unde 

s-au aflat ele înainte să vină pe această planetă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Primele entităţi de pe această planetă au fost apa, focul, aerul şi 

pământul. 
 

Don: De unde au venit persoanele asemănătoare cu noi? Din ce au evoluat ei? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vorbeşti despre experienţa în cea de-a 3-a densitate. Primii dintre cei 

care au venit aici, au fost aduşi de pe o altă planetă din sistemul vostru solar, cea numită 

Planeta Roşie, Marte. Mediul de pe această planetă a devenit inospitalier pentru fiinţele 

de densitatea a 3-a. Aşadar, primele entităţi au făcut parte din această rasă, aşa cum o 

numiţi voi, fiind de asemenea întrucâtva manipulate de Gardienii din acel moment.  
 

Don: Despre ce rasă vorbeşti, şi cum au ajuns ei de pe Marte pe Pământ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Rasa este o combinaţie de complexe minte/corp/spirit formate din cei de 

pe aşa-numita Planetă Roşie şi o serie de ajustări genetice subtile, realizate de gardienii 

din acele vremuri. Aceste entităţi au venit, sau au fost conservate, pentru a experimenta 

sfera voastră. Naşterea a fost non-reproductivă, realizată prin prepararea unui material 

genetic, creat pentru încarnarea acelor complexe minte/corp/spirit, venite de pe Planeta 

Roşie. 

 

Don: Din ceea ce spui, presupun că gardienii au transferat aici rasa, după ce ea a părăsit 

planul fizic de pe Marte. Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 
 

Don: În mod evident, făcând acest lucru, Gardienii au acţionat având înţelegerea Legii lui 

Unu. Poţi explica aplicarea Legii lui Unu în ceea ce priveşte acest proces?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Legea lui Unu a fost înţeleasă de acei gardieni ca şi aducerea 

înţelepciunii lor printre entităţile de pe Planeta Rosie, astfel îmbinând complexul social al 

memoriei rasei gardienilor, cu cel al rasei de pe Planeta Roşie. Cu toate acestea, proiectul 

lor a necesitat o distorsionare din ce în ce mai mare a Legii lui Unu. Din punctul de 

vedere al altor gardieni, aceasta era o intruziune asupra liberului arbitru al celor de pe 

Planeta Roşie, aşadar a fost nevoie să fie instituită o carantină asupra planetei. 
 

Don: Au fost capabile entităţiile de pe Planeta Roşie să urmeze Legea lui Unu, înainte să 

plece de pe ea? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Entităţiile de pe Planeta Roşie au încercat să înveţe Legile Iubirii, care 

formează una dintre distorsiunile fundamentale ale Legii lui Unu. Cu toate acestea, 

tendinţele acelor oameni către belicozitate, au cauzat asemenea dificultăţi în atmosfera de 

pe planeta lor, încât înainte de sfârşitul acelui ciclu, ea a devenit inospitalieră pentru 

experienţa în cea de-a treia densitate. Aşadar, entităţiile de pe Planeta Roşie au rămas 

nerecoltate şi au continuat în iluzia lor, prin care încercau să înveţe Legea Iubirii. 
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Don: Acum cât timp s-a întâmplat acest transfer de pe Planeta Roşie către Pământ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În timpul vostru, acest transfer a apărut acum 75.000 de ani în urmă. 

 

Don: Acum 75.000 de ani în urmă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Este corect ceea ce spui. 

 

Don: Există entităţi care au avut forma pe care o am eu acum – două mâini, două 

picioare- şi au trăit pe această planetă înainte ca acest transfer să fie realizat? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Au existat vizitatori care au ajuns pe planeta voastră, în diferite momente 

în ultimii voştrii 4 milioane de ani, aproximativ vorbind. Aceşti vizitatori nu influenţează 

ciclul de pe planeta voastră. Ea nu a atins densitatea a treia în mediul sau, înainte de 

momentul de timp menţionat mai devreme. 

 

Don: Atunci înseamnă că au existat entităţi de densitatea a doua care s-au aflat aici, 

înainte de acei 75.000 de ani. Ce tip de entităţi erau acestea?   
 

Ra: Eu sunt Ra. Densitatea a doua este cea a plantelor şi animalelor, care trăiesc fără a 

avea impulsul ascendent către infinit. Aceste fiinţe de densitatea a doua se află într-o 

ocatavă a conştiinţei, asemănătoare cu orientările conştiinţei entităţiilor din vibraţia 

voastră.  

 

Don: Aceste fiinţe de densitatea a doua aveau forme de ale noastre – adică două maini, 

două picioare şi un cap? Puteau să meargă drept pe două picioare?  
 

Ra: Eu sunt Ra. După cum ai menţionat, cele două nivele sub-vibraţionale ale fiinţelor 

din densitatea a doua, aveau configuraţia unui biped. Cu toate acestea, mişcarea verticală 

pe care voi o experimentaţi, nu a fost în totalitate realizată de către aceste fiinţe, care 

aveau tendinţa de a se apleca înainte, deabia ajungând să stea în poziţie bipedă.  
 

Don: De unde au venit aceste fiinţe? Erau ele un produs al evoluţiei, aşa cum este ea 

înţeleasă de către cercetătorii noştrii? Au evoluat ele din materialul originar al 

pământului, despre care ai vorbit? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 
 

Don: Au evoluat aceste fiinţe din a doua densitate către a treia? 

 

Ra:  Eu sunt Ra. Acest lucru este corect, deşi nu poate fi dată o garanţie privind numărul 

de cicluri, necesare unei entităţi pentru a învăţa lecţiile conştiinţei sinelui, care sunt o 

condiţie obligatorie pentru a face tranziţia către a treia densitate.  

 

Don: Există vreo rasă specifică de oameni, aflată acum pe planeta noastră, care s-au 

încarnat aici venind din cea de-a doua densitate?  
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Ra: Eu sunt Ra. Nu există complexe ale conştiinţei din cea de-a doua densitate, aflate aici 

pe Pământ, în acest moment de timp. Cu toate acestea, există două rase care folosesc 

forma de densitatea a doua. Una dintre ele sunt entităţiile de pe sfera voastră planetară pe 

care o numiţi Maldek. Aceste entităţi încearcă să ajungă la înţelegere, printr-o serie din 

ceea ce voi aţi numi reparaţii karmice. Ele locuiesc adânc în interiorul pasajelor voastre 

subterane şi sunt cunoscuti sub numele de “Bigfoot”.  

 

Celeilalte rase îi este oferit un loc în această densitate, de către gardienii care doresc să 

ofere complexelor minte/corp/spirit care fac parte din această densitate, în acest moment 

de timp, corpuri fizice create în mod aritificial - aşa cum voi aţi numi aceste complexe 

chimice - în cazul declanşării unui război nuclear.  
 

Don: Nu am înţeles care era scopul acestor fiinţe în cazul apariţiei unui război nuclear. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acestea sunt fiinţe care există ca şi creaturi instinctuale de densitatea a 

doua, ţinute în rezervă pentru a asigura ceea ce voi aţi numi un stoc genetic, în cazul în 

care este nevoie de aceste complexe corporale. Ele sunt foarte capabile să reziste unor 

radiaţii, pe care corpurile voastre de acum nu ar putea să o facă.  

 

Don: Unde sunt localizate aceste complexe corporale? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceste complexe ale celei de-a doua rase, pot fi găsite în pădurile 

nelocuite. Există multe dintre ele, în diferite locaţii de pe planeta voastră. 
 

Don: Sunt aceste craturi asemănătoare cu Big Foot? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Este corect ceea ce ai spus, deşi noi nu le-am numi pe acestea Bigfoot, 

deoarece ele nu se găsesc în număr mare, fiind foarte capabile să evite detecţia. Prima 

rasă este mai puţin capabilă de a fi conştientă, atunci când se află în proximitatea altor 

complexe minte/corp/spirit; dar cu toate acestea fiinţele despre care am vorbit, sunt foarte 

înzestrate în a scăpa datorită abilităţiilor lor tehnologice, deţinute înainte de a se reîncarna 

aici. Aceste entităţi cu ochi lucitori, sunt cele cu care oamenii voştrii sunt cei mai 

familiarizaţi. 
 

Don: Aşadar există două rase diferite de Bigfoot. Este corect acest lucru?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare. Exista trei rase diferite de Bigfoot, dacă 

accepţi acest complex vibratoriu al sunetului, folosit pentru a descrie asemenea complexe 

minte/corp/suflet. Pe primele două le-am descris. A treia este o formă gând. 
 

Don: Aş vrea să te întreb dacă mai putem face ceva pentru a ajuta acest instrument. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest instrument va avea nevoie de anumite ajustări ale poziţiilor 

delicate ale corpului. Distorsiunile apar datorită unui blocaj în centrul energetic pe care 

voi îl numiţi glanda pineală. 
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Vă las în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte, bucurându-vă în 

puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai.  
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 10 

27 Ianuarie, 1981 
 

 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului infinit. Eu comunic acum. 

 

Don: Cred că ai clarifica anumite lucruri dacă ne-am întoarce în momentul de dinaintea 

transferul sufletelor pe de Maldek, pentru a vedea cum se aplică Legea lui Unu, cu privire 

la acest transfer şi de ce a fost necesar el. Ce s-a întâmplat cu persoanele de pe Maldek, 

astfel încât ele să îşi distrugă planetă? Cu cât timp în urmă s-a întâmplat acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Oamenii de pe Maldek deţineau o civilizaţie care era întrucâtva 

asemănătoare, cu acel complex social cunoscut de voi ca şi Atlantis, prin faptul că au 

reuşit să ajungă la o cunoaştere tehnologică avansată, pe care au folosit-o fără să aibă 

grijă de planeta lor. Într-o mare măsură ei au urmărit acele gânduri, idei şi acţiuni care 

erau asociate cu aşa numita polaritate negativă, sau serviciul faţă de propria persoană. Cu 

toate acestea, orientarea negativă era în cea mai mare parte a lor, camuflată într-o 

structură sinceră de convingeri/gânduri, care conform percepţiei acelor complexe 

minte/corp de pe Maldek, era de o natură pozitivă şi în servicul altor persoane. 

Devastarea care le-a distrus biosfera şi a cauzat dezintegrarea sa, a urmat ca urmare a 

ceea ce voi numiţi război. 

 

Escaladarea conflictului a atins cea mai mare intensitate, dată de tehnologia pe care acele 

complexe sociale o aveau la dispoziţie, în acel moment din spaţiu/timp. Acest lucru s-a 

întâmplat acum 705.000 de ani în urmă. Ciclurile au început însă cu mult mai devreme pe 

suprafaţa acestei planete, datorită abilităţii sale de a susţine forme de viaţă din prima 

dimensiune, într-un moment anume din continumul spaţiu/timp din sistemul vostru solar. 

Aceste entităţi erau atât de traumatizate de război, încât ele au ajuns să trăiască în ceea ce 

voi numiţi un nod de frică. A trecut ceva timp. Nimeni nu putea să ajungă la ei. Nimeni 

nu îi putea ajuta.  
 

Acum aproximativ 600.000 în urmă, membrii din acel moment ai Confederaţiei, au fost 

capabili să trimită un complex al memoriei sociale, care să desfacă nodul fricii. Entităţiile 

de pe Maldek au fost capabile în acel moment, să îşi amintească că erau fiinţe conştiente. 

Această conştientizare, le-a adus în punctul în care puteau accesa ceea ce voi numiţi a fi 

planurile astrale inferioare, unde puteau fi ingrijite până în momentul când fiecare 

complex minte/corp/spirit, a fost într-un final vindecat de această dramă. Astfel, fiecare 

entitate a fost capabilă să examineze distorsiunile pe care le-a experimentat în viaţă 

precedentă. 
 

După această experienţă de învăţare/predare, decizia de grup a acestor fiinţe de pe 

Maldek, era de a îşi impune asupra lor, ceea ce numiţi a fi o echilibrare a karmei. Din 

acest motiv au venit în această încarnare, în interiorul sferei voastre planetare, sub o 

formă umanoidă care nu era acceptabilă. Ei au trăit în interiorul acestei forme, până când 

distorsiunile cu privire la distrugere, au fost înlocuite cu o dorinţă mai puţin denaturată, 
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de a fi de ajutor altor persoane. Deoarece aceasta a fost decizia conştientă a marii 

majorităţi a acelor fiinţe care au trăit experienţa de pe Maldek, tranziţia către planeta 

Pământ, a început acum 500.000 din anii voştrii, fiind folosit complexul corporal 

disponibil în acel moment de timp. 
 

Don: Complexul corporal disponibil în acel moment este cel numit corpul de maimuţă? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Don: S-au transformat o parte din entităţiile de pe Maldek? Sunt ele încă în cea de-a doua 

densitate, sau au avansat unele dintre ele în a treia densitate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Conştiinţa acestor entităţi a fost mereu de densitatea a treia. Mecanismul 

de echilibrare a karmei, a fost realizat prin impunerea acestei conştiinţe de dimensiunea a 

doua, prin intrarea în complexe chimice care nu sunt capabile să fie îndemânatice, sau să 

aibă abilităţi fizice de manipulare a materiei. Acest lucru s-a realizat într-o asemenea 

manieră, încât fiinţele să poată depăşi distorsiunile complexului mental din a treia 

densitate. 
 

Don: Au avansat unele dintre aceste entităţi, au absolvit la sfârşitul unui ciclu, şi au făcut 

ele tranziţia de la un corp de densitatea a doua, la unul de densitatea a treia? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Multe dintre entităţiile de pe Maldek au fost capabile să înlăture 

acumularea a ceea ce voi numiţi karma, fiind astfel capabile să accepte un ciclu de 

densitatea a treia, intrând într-un corp de densitatea a treia. Majoritatea dintre fiinţele care 

au reuşit acest lucru, s-au încarnat în altă parte din totalitatea creaţiei, pentru a intra în 

ciclul tridimensional. Odata ce această planetă a atins cea de-a treia densitate, unele 

dintre aceste entităţi au fost capabile să intre în vibraţia sferei planetare, într-o formă de 

densitatea a treia. Au existat câteva fiinţe care nu au reuşit să îşi echilibreze prin 

intermediul minţii/spiritului/corpului, acele distorsiuni impuse de acţiunile lor de pe 

Maldek. Prin urmare, ei încă se află pe Pământ. 
 

Don: Sunt aceştia acei Bigfoot de care ai vorbit? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acestea sunt un tip de Bigfoot. 

 

Don: Atunci înseamnă că rasa noastră umană este formată din cei puţini care au venit de 

pe Maldek şi o parte care au venit de pe Marte. Mai există entităţi care au venit aici din 

alte locuri? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Există entităţi care experimentează continumul vostru timp/spaţiu, 

suflete care îşi au originea în multe alte locuri din creaţie, aşa cum voi le-aţi numi; 

deoarece în momentul în care există o schimbare ciclică, cei care trebuie să îl repete vor 

descoperi o sferă planetară potrivită pentru această actiune. Este cumva neobişnuit ca un 

complex planetar minte/corp/spirit să conţină fiinţe din multe alte locaţii, dar aceasta 

explică multe lucruri; deoarece vedeţi, voi experimentaţi densitatea a treia împreună cu 
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un mare număr de oameni, care trebuie să repete acest ciclu. Aşadar, a fost dificil să 

ajungeţi la o viziune unificată, chiar şi cu ajutorul multora dintre învăţătorii voştrii. 

 

Don: Atunci când Maldek a fost distrusă, toţi oamenii de pe acea planetă au avut 

problema fricii, sau au existat unii dintre ei suficient de avansaţi, pentru a merge către 

alte planete? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În cadrul acestei distrugeri a planetei, nici unul dintre ei nu a scăpat, 

deoarece ce s-a întâmplat acolo a avut repercusiuni asupra întregii planete. Nici o fiinţă 

nu a scăpat nodului fricii. 
 

Don: Există vreun pericol ca acest lucru să se întâmple şi pe Pământ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Evaluând viitorul complexelor planetare minte/corp/spirit de pe planeta 

voastră, noi putem spune că acesta este mai puţin periculos. Noi spunem doar că există 

posibilitatea apariţiei unor asemenea dezvoltări ale tehnologiei şi a unui asemenea curs al 

istoriei. Noi percepem/simţim că mintea şi spiritul oamenilor de pe Planeta voastră, au 

nevoie de ghidare mai degrabă decât de “jucăriile” care vor duce la distrugerea planetei, 

căci nu sunt toate lucrurile parte din Creator? Aşadar, voi aveţi datoria de a alege liber. 
 

Don: Atunci când absolvirea se va realiza la sfârşitul unui ciclu şi entităţiile sunt mutate 

de pe o planetă pe alta, prin ce mijloace vor merge ele către o nouă planetă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. In marea schema a Creatorului, primul pas al 

minţii/corpului/spiritului/totalităţii/fiinţării este de a-şi poziţiona propriul complex al 

distorsiunilor minte/corp/spirit în locul potrivit, astfel încât să primească iubire/lumină. 

Acest lucru este realizat pentru a asigura o vindecare temeinică şi o armonizare cu 

complexul totalităţii/fiinţării. Acest proces este de o durată variabilă, în cadrul 

timpului/spaţiului vostru. După ce el este realizat, experienţa ciclului este dizolvată şi 

filtrată, până când va rămâne doar o distilare a distorsiunilor, prezentă în cea mai pură 

formă a lor. În acest moment, complexul minte/corp/spirit/totalitate/fiinţare evaluează 

necesităţiile existenţei sale şi alege un nou mediu, potrivit fie repetiţiei acestui ciclu sau 

avansării în următorul ciclu. Aceasta este metodă de a împlini recolta, protejată şi 

supravegheată de mai multe fiinţe. 

 

Don: Atunci când entitatea este mutată de pe o planetă pe alta, acest lucru este realizat 

prin intermediul gândului sau printr-un vehicul?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Mintea/corpul/spiritul/totalitatea/fiinţarea este una cu Creatorul. Nu 

există o distorsiune cauzată de timp/spaţiu. Aşadar, este doar o chestiune de a gândi care 

este locaţia potrivită, dintr-o infinitate de reţele din timp/spaţiu.   
 

Don: În timp ce o entitate se încarnează în această densitate, în acest moment de timp, el 

poate ori să înveţe în mod inconştient fără să ştie că face acest lucru, sau poate învăţa în 

timp ce este conştient că el învaţă, urmând calea Legii lui Unu. Dacă urmăreşte a doua 

cale, de a învăţa în mod constient, este posibil ca entitatea să îşi accelereze în mod 

considerabil creşterea. Este corect acest lucru? 
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Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Don: Atunci înseamnă că deşi multe entităţi nu sunt conştiente de acest lucru, ceea ce 

doresc ele este să îşi accelereze creşterea şi este datoria lor de a descoperi de ce s-au 

încarnat în acest loc. Este corect să spunem că ele îşi pot accelera creşterea în timp ce se 

află în a treia densitate, mai degrabă decât în perioada dintre reîncarnări? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. Vom încerca să vorbim despre acest concept. 

Una dintre principalele distorsiuni ale Legii lui Unu este cea a liberului arbitru, care 

spune că fiecare entitate este liberă să accepte, să respingă sau să ignore complexele 

minte/corp/spirit, sau să ignore însăşi creaţia. Există multe persoane ce fac parte din 

complexul vostru social al memoriei, care la acest moment din timp/spaţiu, sunt zilnic 

angajate în a lucra cu Legea lui Unu, aceasta fiind una din distorsiunile fundamentale; 

adică, calea iubirii. Cu toate acestea, dacă acceaşi entitate, are o înclinaţie profundă către 

iubire/lumină şi dacă ea accepta responsabilitatea, pentru fiecare moment din acumularea 

momentelor prezente din continumul timp/spaţiu, atunci o asemenea entitate îşi poate 

împuternicii progresul; într-o asemenea manieră cu cea descrisă, atunci când am vorbit 

despre chemarea complexelor sociale de pe pământul vostru, adresată Confederaţiei.   
 

Don: Ai putea să reformulezi ceea ce ai spus într-o manieră diferită? Cum împuterniceşti 

această chemare? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi credem că ai dori să vorbeşti acum, despre informaţiile oferite mai 

devreme. Chemarea începe cu o singură persoană. Aceasta chemare este egală cu 

infinitatea şi nu este, aşa cum aţi spune, numărată. Ea este piatra de temelie. A doua 

chemare este adăugată. A treia chemare îi dă putere sau o dublează pe a doua, şi aşa mai 

departe, fiecare chemare suplimentară dublând sau acordând putere tuturor chemărilor 

precedente. Aşadar, chemarea oamenilor voştrii este foarte puternică şi este auzită chiar şi 

în colţurile infinite ale Singurei Creaţii.   
 

Don: Pentru cititorul obişnuit al acestei cărţi, ai putea să vorbeşti despre câteva practici 

sau exerciţii pe care le poate efectua, pentru a produce o accelerare către Legea lui Unu? 
 

Ra: Eu sunt Ra. 

 

Primul exerciţiu: Acesta este cel care o ajută pe o persoană să se centreze şi este cel mai 

util exerciţiu, din cadrul complexului iluziei. Momentul prezent conţine iubire. Aceasta 

este iluzia/scopul acestei densităţi. Exerciţiul este de a vedea în mod conştient acea iubire 

şi de a înţelege distorsiunile. Prima încercare este piatra de temelie. În funcţie de această 

alegere se bazează întreaga experienţă de viaţă a unei entităţi. A doua căutare a iubirii din 

cadrul momentului prezent se adaugă primului impuls. Al treilea impuls îl împuterniceşte 

pe al doilea, al patrulea îl dublează pe al treilea. Va exista o pierdere o puterii datorată 

greşelilor pe care o entitate le face fiind nesinceră. Cu toate acestea, declaraţia conştientă 

a sinelui către sine de a căuta iubirea, este o acţiune atât de importantă a voinţei, încât 

pierderea puterii datorată acestei neînţelegeri, nu este semnificativă. 
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Al doilea exerciţiu: Universul este o singură fiinţă. Atunci când un complex 

minte/corp/spirit se uită la un alt complex minte/corp/spirit, îl va vedea pe Creator. 

Acesta este un exerciţiu foarte util. 

 

Al treilea exerciţiu: Priveşte într-o oglindă. Observă-l pe Creator. 

  

Al patrulea exerciţiu: Priveşte la creaţiile fiecărui complex minte/corp/spirit. Observă-l pe 

Creator. 
 

Fundaţia sau cerinţa acestor exerciţii este de a avea o înclinaţie, către ceea ce poate fi 

numită meditaţie, contemplare sau rugăciune. Având această atitudine, pot fi realizate 

exerciţiile. Fără ea, informaţiile nu se vor cufunda în rădăcinile structurii minţii, astfel 

înobilând corpul şi atingând spiritul.  
 

Don: Mă întrebam cu privire la apariţia civilizaţiilor Atlantida şi Lemuria, când au apărut 

aceste civilizaţii şi de unde au venit acei oameni? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare de pe ziua de azi. Civilizaţiile Atlantida şi 

Lemuria erau diferite. Haideţi să ne uităm prima oară la entităţiile din Mu. 
 

Acestea erau fiinţe de o natură întrucatva primitivă, dar care aveau distorsiuni spirituale 

de o natură foarte avansată. Civilizaţia a făcut parte din acest ciclu, experimentând 

primele stadii ale sale, acum aproximativ 53.000 de ani în urmă. Locaţia geografică era 

un loc de ajutor şi inofensiv, care a fost scufundat de către o reajustare a plăcilor 

tectonice, fără ca ei să aiba vreo influenţă. Ei i-au trimis pe cei care au supravieţuit în 

multe locuri diferite, în ceea ce voi numiţi Rusia, America de Nord şi America de Sud. 

Indienii faţă de care aţi început să simţiţi o oarecare simpatie ca şi societate, sunt 

descendenţii acestor entităţi. La fel ca şi alte fiinţe care s-au încarnat în acest ciclu, ei au 

venit din altă parte. Însă, aceste entităţi specifice au venit în mare parte, de pe o planetă 

de densitatea a doua care a experimentat câteva dificultăţi, datorită îmbătrânirii soarelui 

lor. Această planeta a avut unele probleme, în a îndeplinii condiţiile care susţin viaţa de 

densitatea a treia. Ea făcea parte din galaxia Deneb. 
 

Rasa Atlantă a fost un conglomerat de complexe sociale, care au început să se formeze 

acum 31.000 de ani în urmă, conform iluziei voastre privind continumul spaţiu/timp. Ea a 

fost o civilizaţie agrară care a avansat încet, până acum aproximativ 15.000 de ani în 

urmă. În acel moment, ea a fost capabilă să ajungă la o înaltă înţelegere tehnologică, 

putând folosi infinitatea inteligentă într-o manieră instructivă. Putem adăuga că ei au 

folosit de asemenea şi energia inteligentă, manipulând fluxurile naturale ale glandei 

pineale, sau a razei violete, ce au venit de la divinitate sau energia infinită. Aşadar, ei au 

fost capabili să creeze forme de viaţă. Ei au început să facă acest lucru, mai degrabă decât 

să vindece şi să îşi perfecţioneze propriile complexe minte/corp/spirit, îndreptându-se 

spre ceea ce voi aţi numi a fi negativ. 
 

Aproximativ acum 11.000 de ani în urmă, primele din ceea ce voi numiţi războaie, au 

cauzat moartea unui procent de aproximativ 40% din populaţie, care au părăsit această 

densitate prin dezintegrarea corpului lor. Al doilea şi cel mai devastator dintre conflicte, a 
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apărut acum aproximativ 10.821 de ani în urmă, conform iluziei voastre privind 

spaţiul/timpul. El a dus la schimbarea configuraţiei pământului, astfel încât o mare parte 

din Atlantida a ajuns să fie scufundată. Trei dintre grupurile Atlante pozitive, au părăsit 

această locaţie geografică înainte de distrugerea continentului, mergând în zonele 

muntoase din ceea ce voi numiţi Tibet, Peru şi Turcia. 

 

Mai ai întrebări scurte, înainte să terminăm această întâlnire? 

 

Don: Doar una singură, în afară de cea privind îmbunătăţirea condiţiilor instrumentului. 

Aş vrea să aud definiţia ta privind conceptul de galaxie, cuvântul “galaxie” aşa cum l-ai 

folosit. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Noi am folosit termenul cunoscut de oamenii voştrii, prin vibraţia 

sunetului “galaxie”. Noi acceptăm că unele galaxii conţin un sistem de planete şi un 

soare. Altele conţin mai multe. Cu toate acestea, importanţa acestei locaţii din cadrul 

dimensiunii infinite a spaţiu/timpului, este atât de puţin semnificativă, încât acceptăm 

distorsiunea implicită ce apare, atunci când folosim un termen atât de ambiguu.  
 

Don: Atunci înseamnă că cele 9 planete şi soarele din sistemul solar, formează ceea ce tu 

numeşti o galaxie?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Nu am folosi un astfel de termen. 

 

Don: Aproximativ câte stele se află într-o galaxie? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Depinde de sistemul galactic. Al vostru, după cum ştiţi, conţine multe 

milioane de entităţi planetare şi corpuri solare. 
 

Don: Încercam să înţeleg definitia voastră privind termenul de galaxie. Ai menţionat de 

câteva ori cuvântul galaxie, referindu-te la ceea ce noi numim un sistem planetar, aşadar 

acest lucru a cauzat o oarecare confuzie. Există vreo metodă prin care să îl facem pe acest 

instrument să se simtă mai confortabil? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest instrument s-ar putea simţi mai confortabil, dacă ar fi acordat un 

mai mare sprijin complexului corporal. În afară de acest lucru, putem doar repeta cererea 

de a alinia în mod corespunzător acele simboluri, care îl ajută pe instrument să îşi 

menţină echilibrul. Contactul nostru are o frecvenţă îngustă, aşadar influxul adus în fizic 

trebuie să fie precis.  
 

Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte, 

bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 11 

28 Ianuarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului infinit. Eu comunic acum. 

 
Don: Ar trebui să includem în această carte, ritualul pe care l-ai sugerat să îl folosim 

pentru a te chema? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta este o chestiune de mică importanţă, deoarece sugestia noastră 

privind realizarea ritualului, a fost dată pentru a stabili un contact prin intermediul acestui 

instrument, cu grupul nostru. 
 

Don: Va fi de ajutor pentru acest instrument să fie prezent (numele) şi (numele) în timpul 

acestor sesiuni? În cadrul acestor sesiuni, conteaza numărul grupului prezent? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Cele mai importante entităţi sunt Don şi complexul vibratoriu al 

sunetului pe nume Jim. Aceste două entităţi ajută instrumentul, energizându-l prin 

abilităţiile lor de a împărtăşi energia complexului fizic, care este o porţiune din vibraţia 

iubirii. 
 

Don: Ieri ai spus că Maldek a fost distrusă datorită războiului. Dacă Maldek nu s-ar fi 

autodistrus prin razboi, ar fi devenit ea o planetă orientată către serviciul de sine? 

Enităţiile ar fi făcut un salt dimensional, mergând de exemplu în a 4-a densitate într-o 

manieră negativă? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Complexul social al memoriei definit prin numele Maldek, are în comun 

cu Pământul existenţa unei energii mixte. Aşadar, deşi acest lucru nu este cunoscut, 

probabil că pe Maldek ar fi existat o recoltă mixtă – o parte dintre fiinţe mergând în cea 

de-a patra densitate, o parte mergând către a patra densitate dar în serviciul propriei 

persoane, iar marea majoritate repetând a treia densitate. Acest lucru este aproximativ, 

datorită faptului că alte posbilităţi/probabilităţi încetează a aparea, atunci când încep să se 

manifeste noi fluxuri de probabilităţi/posibilităţi. 
 

Don: Există o planetă opusă soarelui nostru, pe care nu o cunoaştem? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Există o sferă în zona opusă soarelui vostru, o sferă de o natură foarte, 

foarte rece, dar suficient de mare pentru a fi observată în mod statistic. Această sferă nu 

ar trebui să fie numită o planetă, deoarece este blocată în prima densitate.  
 

Don: Ai spus că entităţiile de pe Maldek ar putea merge în a patra densitate negativă. 

Există oameni care părăsesc a treia densitate de pe Pământ şi merg către anumite planete 
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din univers, care sunt de densitatea a 4-a negativă, planete orientate către serviciul faţă de 

propria persoană? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Întrebarea ta este neclară. Te rog reformulează. 

 

Don: Odata ce ciclul nostru se termină şi ajungem să îl absolvim, este posibil pentru 

oricine să meargă din densitatea a treia către o planetă de densitatea a patra, care este 

negativă sau orientată în serviciu faţă de propria persoană? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Înţelegem acum specificitatea întrebării voastre. În aceast moment, 

vortexul de probabilităţi/posibilităţi implica existenţa unei recolte, deşi mică, de acest tip. 

Ceea ce ai spus este corect. 
 

Don: Ne poţi spune ce s-a întâmplat cu Adolf (Hitler)?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Complexul cunoscut după numele de Adolf, se află în acest moment într-

un proces de vindecare, în mijlocul planurilor astrale din câmpul vostru de forţă. Entitatea 

a fost foarte confuză şi, deşi a fost conştientă de circumstanţele schimbării în nivelul său 

vibratoriu, asociată cu încetarea complexului chimic corporal, cu toate acestea ea a avut 

nevoie de foarte multă grijă. 
 

Don: Există persoane cunoscute din istoria noastră care au mers către o planetă negativă, 

sau vor merge unii dintre ei acolo?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Numărul entităţiilor care au fost recoltate este destul de mic. Cu toate 

acestea, unii dintre ei au reuşit să intre în cel de-al optulea nivel, care este disponibil doar 

deschizând al şaptelea nivel, avânsand din a şasea densitate. Intrând în cea de-a opta 

densitate, sau în infinitatea inteligentă, un complex minte/corp/spirit este capabil să fie 

recoltat în orice moment din timp/spaţiu, din cadrul acestui ciclu.  
 

Don: Sunt unii dintre aceşti oameni cunoscuţi în istoria planetei noastre, după un nume? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vom menţiona câţiva dintre ei. Cel cunoscut după numele de Taras 

Bulba, cel numit Genghis Khan şi cel cu numele Rasputin. 
 

Don: Cum au reuşit să avanseze? Ce au trebuit să facă pentru a avansa? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Toate aceste entităţi despre care am vorbit erau conştiente, prin  

intermediul memoriei, de diferite învăţături Atlante care aveau legătură cu folosirea 

diferiţilor centrii din complexul minte/corp/spirit, şi a influxurilor energetice prin care 

obţineau acces la infinitatea inteligentă. 
 

Don: Le-a permis acest lucru să facă ceea ce noi numim magie? Au putut ei să realizeze 

lucruri paranormale, în timp ce se aflau în acest sistem? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. Primele două entităţi pe care le-am menţionat, nu 

au folosit decât foarte puţin aceste abilităţi, într-un mod conştient. Cu toate acestea, ele 
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erau orientate către serviciul faţă de propria persoană, folosindu-şi toate eforturile 

disciplinei personale pentru a dubla, redubla şi a împuternicii această poartă. Al treilea a 

fost un discipol iniţiat care de asemenea a făcut, toate eforturile pentru a se servi pe sine. 

 

Don: Unde se află acum aceste entităţi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceste entităţi se află în dimensiunea cunoscută de voi ca fiind a patra. 

Prin urmare continumuul spaţiu/timp nu este compatibil. O aproximare a locaţiei în 

spaţiu/timp a fiecăruia, nu ar aduce vreo conştientizare suplimentară. Fiecare dintre acele 

entităţi a ales o planetă de densitatea a 4-a, aflată în acord cu dorinţa lor de a practica 

Legea lui Unu servindu-şi propria persoană. Unul dintre ei se află în grupul Orionian, 

unul în ceea ce voi numiţi a fi Cassiopeia, unul în Crucea Sudică; cu toate acestea, 

poziţionarea acestor locaţii nu este satisfăcătoare. Nu avem vocabularul pentru a face 

calculele geometrice necesare, astfel încât să vă transmitem înţelegerea noastră. 
 

Don: Cine a mers către grupul Orionian? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cel pe care îl cunoaşteţi sub numele de Genghis Khan. 
 

Don: Ce face în prezent acolo? Care este scopul sau ocupaţia lui? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Această entitate îl serveste pe Creator în propria sa manieră. 

 

Don: Este posibil să ne spui în mod precis, cum reuşeşte să facă acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Este posibil ca noi să vorbim despre acest lucru. Cu toate acestea, noi 

vom folosi orice şansă de care dispunem, pentru a va repeta încă o dată faptul că toate 

fiinţele sunt în serviciul Creatorului. 
 

Cel despre care voi îl cunoaşteţi ca fiind Genghis Khan, în acest moment, se află încarnat 

într-un corp de lumină fizic şi are sarcina de a disemina material, către cei pe care voi îi 

numiţi spadasini. Acest material o învaţp pe o entitate să controleze prin intermediul 

gândului. El este un călugar călător.   

 

Don: Ce fac spadasinii?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Spadasinii umblă în carele lor pentru a cuceri complexe planetare minte/ 

corp/spirit, înainte ca ele să atingă starea de conştiinţă a memoriei sociale. 

 

Don: În ce moment atinge o planetă conştiinţa memoriei sociale? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Un complex social minte/corp/spirit devine un complex al memoriei 

sociale, atunci când un întreg grup de entităţi încep să fie orientate spre a căuta.  
 

Memoria de grup pierdută de către indivizi în interiorul structurii minţii, devine apoi 

disponibilă complexului social, creând astfel un compex al memoriei sociale. Avantajele 

acestui complex sunt date de relativa lipsă a distorsionării procesului de învăţare a 
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conştiinţei sociale, şi relativa lipsă a distosionării în ceea ce priveşte dorinţa de a căuta 

adevărul, deoarece toată înţelegerea este disponibilă tuturor entităţiilor din acea societate. 

 

Don: Atunci înseamnă că avem spadasini din Orion care vin pe această planetă cu scopul 

de a controla? Cum reuşesc acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ca toate fiinţele, ei sunt în acord cu Legea lui Unu în ceea ce priveşte 

liberul arbitru. Contactul este realizat cu cei care îi cheamă. Cei care se află în planul 

vostru acţioneaza la fel ca şi voi, pentru a disemina atitudinile şi filozofia specifică 

înţelegerii lor cu privire la Legea lui Unu, adică serviciul faţă de propria persoană. Aceste 

fiinţe devin apoi elita. Prin intermediul lor, fiinţele din Orion încearcă să creeze o 

condiţie prin care cei de pe o planetă sunt subjugaţi, totul fiind în acord cu liberul arbitru. 
 

Don: Poţi numi acele fiinţe care sunt pe această planetă şi sunt supuşi influenţei 

spadasinilor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Dorinţa mea este de a nu încalca liberul arbitru. A-i numi pe cei care vor 

fi implicaţi în viitorul vostru în asemenea acţiuni, înseamna a încălca liberul arbitru; 

aşadar, nu va vom oferi această informaţie. Noi vă cerem să contemplaţi rezultatele 

acţiunilor acelor entităţi, pe care le percepeţi ca bucurându-se de distorsiunea către 

putere. Astfel, puteţi discerne răspunsul la întrebarea voastră. Noi nu ne vom implica în 

jocul planetar. Nu este important pentru împlinirea recoltei. 
 

Don: Cum îşi transmit spadasinii ideile lor, către indivizii de pe Pământ? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Există doua metode fundamentale, aşa cum există de asemenea două căi, 

prin care o entitate se polarizează către a-i servi pe alţii. Există unele complexe 

minte/corp/spirit de pe planeta voastră care fac exerciţii şi urmează diferite căi, prin care 

doresc să obţină contactul cu surse de informaţie şi de putere, care conduc la deschiderea 

porţii către infinitatea inteligentă. Există alte fiinţe a căror complex vibratoriu este de o 

asemenea natură, încat este deschisă această poartă şi se realizează un contact doar cu 

sinele, distorsiunea fundamentală fiind manipularea altor persoane, aceasta fiind oferită 

fără dificultate, antrenament, sau control . 
 

Don: Ce fel de informaţie este trimisă de spadasini către aceşti oameni? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Grupul din Orion oferă informaţie privind Legea lui Unu, aşa cum se 

aplică ea servirii propriei persoane. Aceaste informaţii pot ajunge să aibă un caracter 

tehnic, în mod similar cu cele oferite de Confederaţie, în încercările sale de a ajuta 

această planetă în a-l servi pe celălalt. Tehnologia oferită de acest grup, se prezintă sub 

forma diferitelor mijloace de control sau de manipulare a altora, pentru a îşi servi propria 

persoană.  
 

Don: Vrei să spui că există unii cercetători care au recepţionat informaţii tehnice, într-o 

manieră telepatică, informaţii care au putut fi folosite pentru a construi dispozitive utile? 
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Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. Cu toate acestea, cerecetătorii voştrii foarte 

pozitivi, au primit informaţie care avea rolul de a debloca mijloacele paşnice de progres, 

care au avut influenţă asupra potenţialului vostru de a vă autodistruge, datorită faptului că 

au existat alţi cercetători care au primit informaţie de o orientare negativă. 

 

Don: Aşa am aflat noi de energia nucleară? A fost ea de o orientare atât pozitivă, cât şi 

negativă? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. Entităţiile responsabile pentru adunarea 

cercetătorilor aveau o orientare mixtă. Cercetătorii au fost într-o proporţie covărşitoare, 

pozitivi. Cercetătorii care au continuat munca lor aveau o orientare mixtă, existând un 

individ extrem de negativ, aşa cum voi aţi folosi termenul. 

 

Don: Această entitate extrem de negativă este încă încarnată pe Pământ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 
 

Don: Atunci presupun că nu îl poţi numi. Asa că te voi întreba de unde a primit Nikola 

Tesla informaţiile? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cel cunoscut sub numele de Nikola a primit informaţie de la sursele din 

Confederaţie, care doreau să ajute această entitate angelică extrem de pozitivă, pentru a 

îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale oamenilor de pe Pământ. Este foarte regretabil faptul că 

în cazul lui, la fel ca în cazul multor Călători, distorsiunile vibratorii ale iluziei 

tridimensionale, au cauzat ca această entitate să aibă percepţii foarte denaturate, privind 

celălalte complexe minte/corp/spirit; aşadar misiunea sa a fost întrucâtva îngreunată şi 

într-un final, a fost pervertită de la scopurile iniţiale.  
 

Don: Cum ar fi trebuit ca munca lui Tesla să îi ajute pe oamenii de pe Pământ, şi care au 

fost scopurile lui? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Scopul acestui complex minte/corp/spirit pe nume Nikola, scop urmărit 

cu o dorinţă intensă, a fost de a le elibera de întuneric, toate entităţiile planetare. Aşadar, 

el a încercat să ofere Pământului, sursa infinită de energie a sferei sale planetare, pentru a 

o folosi la iluminare şi generare a curentului electric.  
 

Don: Cand vorbesti despre eliberarea enitatiilor de intuneric, la ce te referi mai precis? 

 

Ra: Eu sunt Ra. (Majoritatea răspunsului a fost pierdut datorită unei defecţiuni la 

aparatul de inregistrat. Un rezumat al răspunsului este următorul): Noi am vorbit la 

modul propriu, în ceea ce priveşte eliberarea oamenilor de întuneric. 
 

Don: Această eliberare a oamenilor de întuneric este proporţională cu Legea lui Unu, sau 

are ea un efect real? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Produsul unei asemenea eliberări crează două tipuri de experienţe. În 

primul rând, experienţa de a nu mai plăti un preţ pentru energie, măsurat în banii voştrii.   
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În al doilea rând, odată ce individul are mai mult timp liber, există posibilitatea şi se 

măreşte probabilitatea libertăţii de a căuta sinele, începutul căutării Legii lui Unu. 

 

Puţini oameni de pe Pământ, lucrează fizic de la începutul zilei până la sfârşitul ei şi 

puţini pot contempla Legea lui Unu într-o manieră conştientă. 
 

Don: Ce poţi spune despre revoluţia industrială, în general. A fost ea planificată? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare de pe ziua de azi. Este corect ceea ce ai 

spus. Călătorii s-au reîncarnat în câteva valuri, aşa cum le-aţi numi voi, pentru a 

materializa libertatea de a nu mai fi supuşi ciclurilor diurne şi a nu avea timp liber. 

 

Don: Aceasta a fost ultima întrebare, aşadar voi proceda ca şi până acum şi vă voi întreba 

dacă mai există ceva ce putem face, pentru ca acest instrument să se simtă mai 

confortabil. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă descurcaţi bine. Cel mai important lucru este de a alinia cu grijă 

simbolurile. Ajustarea realizată în acest moment din timp/spaţiu, va fi de ajutor corpului 

instrumentului, astfel încât el să se simtă mai confortabil. 

 

Mai aveţi o scurtă întrebare, înainte să închidem această sesiune? 

 

Don: Nu ştiu dacă aceasta este sau nu o întrebare scurtă, aşadar o putem păstra pentru 

următoarea sesiune, dar totuşi, întrebarea mea este, de ce fac spadasinii din Orion 

asemenea acţiuni negative? Care este obiectivul lor principal? Probabil că întrebarea mea 

necesită un răspuns prea lung. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ea nu necesită un răspuns prea lung. A servi sinele înseamnă a servi 

întregul. Văzută din această perspectivă, serviciul sinelui necesită o folosire din ce în ce 

mai mare a energiei, către dorinţa de a manipula, pentru ca sinele să beneficieze de 

distorsiunea către putere.  
 

Dacă mai există alte întrebări pentru a explica mai în amănunt acest subiect, vom fi cu 

voi încă o dată. 
 

Don: Am uitat să te întreb un lucru. Este posibil să avem încă o sesiune mai târziu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Totul este în regulă. 

 

Don: Îţi multumesc.  

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte, 

bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai.  
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 12 

28 Ianuarie, 1981 

 
 

 

Ra: Eu sunt Ra.Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului infinit. Eu comunic acum. 
 

Don: În ultima sesiune ai vorbit despre faptul că spadasinii Orionieni, au venit aici în 

carele lor. Ai putea să descrii aceste care? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Printre oamenii voştrii, termenul este folosit în arta războiului. Structura 

navei Orioniene este următoarea: în primul rând, forma este alungită şi ovoidală, având o 

culoare mai închisă decât argintiu, şi prezintă o nuanţă metalică atunci când este văzută în 

lumină. În absenţa luminii, ea pare a fi de un roşu incandescent. 
 

Alte nave sub forma de disc sunt relativ mai mici, aproximativ 12 picioare în diametru, 

iar cele sub formă de cutie au 40 de picioare de la un capăt la altul, folosind mijloacele 

voastre de măsurare. Unele nave pot lua forma dorită, prin folosirea unor mecanisme de 

control mental. Existî diferite complexe ale civilizaţiilor, care lucrează în cadrul acestui 

grup. Unele sunt mai capabile decât altele să folosească infinitatea inteligentă. Rareori 

este împărtăşită informaţia; aşadar, carele variază semnifcativ în forma lor şi în aspectul 

exterior. 

 

Don: Confederaţia face ceva pentru a stopa aceste care Orioniene, astfel încât ele să nu 

ajungă pe Pământ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Sunt făcute cele mai mari eforturi pentru a pune în carantină această 

planetă. Însă, reţeaua de gardieni, la fel ca şi orice patrulă din orice sistem, nu poate 

împiedica fiecare entitate să străpungă carantina, deoarece dacă cererea este făcută în 

lumină/iubire, Legea lui Unu va fi respectată. Dacă nu este făcută o astfel de cerere, pot 

exista anumite scăpări în reţeua din jurul pământului, astfel încât să existe străpungeri ale 

plasei.  

 

Don: Cine face o asemenea cerere? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Întrebarea ta este neclară. Te rog reformuleaz-o. 

 

Don: Nu înţeleg cum împiedică Confederaţia carele Orioniene, astfel încât ele să nu 

străpungă carantina. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Se realizează un contact la nivelul formei de lumină sau a corpului de 

lumină – care este dependent de nivelul vibraţiei gardianului. Aceşti gardieni străbat 

câmpurile energetice ale Pământului, pentru a fi conştienţi de entităţiile care se aproprie. 

O entitate care se aproprie este oprită în numele Creatorului. Orice entitate care este 
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oprită, este scufundată în iubire/lumină şi se va supune prin propria alegere, carantinei 

impuse asupra Pământului prin puterea Legii lui Unu. 
 

Don:  Ce s-ar întâmpla cu o astfel de entitate, dacă nu s-ar supune carantinei, odată ce ea 

a fost oprită? 

 

Ra: Eu sunt Ra. La nivelul la care vorbim, pentru ca o entitate să nu se supună carantinei 

odată ce a fost oprită, ar fi echivalent cu faptul ca voi să nu vă opriţi, atunci când întâlniţi 

un zid.  
 

Don: Ce s-ar întâmpla dacă o entitate ar intra în zid? Ce s-ar întâmpla cu carul lui? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Creatorul este o singură fiinţă. Nivelul vibratoriu al celor capabili să 

străpungă carantina este de o asemenea natură, încât atunci când văd plasa formată din 

iubire/lumină, le este imposibil să încalce Legea. Prin urmare, nu se întâmplă nimic. 

Nimeni nu face vreo încercare. Nu există nici o confruntare. Singurele fiinţe care sunt 

capabile să străpungă carantina, sunt acelea care descoperă diverse ferestre sau 

distorsiuni, în continumuul spaţiu/timp, cel care înconjoară câmpurile energetice ale 

planetei voastre. Ei vin prin aceste ferestre. Ele sunt rare şi imprevizibile.    

 

Don: Este acest lucru reprezentativ pentru ceea ce noi numim “Aripile OZN”, când un 

număr mare de OZN-uri au fost văzute în anul 1973? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect.   
 

Don: În legătură cu majoritatea OZN-urilor pe care le vedem pe cer, fac ele parte din 

grupul Orionian? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Multe dintre cele pe care le vedeţi pe cer, fac parte din grupul Orionian. 

Ei trimit mesaje. Unele dintre ele sunt recepţionate de cei care sunt orientaţi către 

serviciul faţă de celălalt. Aceste mesaje sunt modificate pentru a fi acceptabile acelor 

entităţi pozitive, avertizându-le de dificultăţile care se află în faţa lor. Doar atât pot face 

acele entităţi care se servesc pe sine, atunci când se confruntă cu cei care doresc să îi 

servească pe ceilalţi. Contactele pe care grupul le percepe a fi cele mai utile pentru cauza 

lor, sunt acelea realizate cu diferite entităţi a căror orientare este către serviciul faţă de 

propria persoană. Există multe forme-gând aflate pe cerurile voastre, care au o natură 

pozitivă şi sunt proiecţii ale celor din Confederaţie. 
 

Don: Ai spus că spadasinii Orionieni, atunci când străpung plasa, oferă atât informaţii 

tehnice cât şi informaţii non-tehnice. Cred că ştiu ce vrei să spui prin informaţii tehnice, 

dar ce fel de informaţii non-tehnice pot oferi? Este corect să presupun că acest lucru este 

realizat prin contact telepatic?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. Ei transmit prin intermediul telepatiei, Legea lui 

Unu fiind distorsionată înspre serviciul propriei persoane. În grupurile avansate există 

ritualuri şi exerciţii care sunt oferite, acestea fiind scrise pe hârtie, la fel cum entităţiile 

care sunt în serviciul celuilalt, au notat filozofia propriilor învăţători. Filozofia negativă 
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presupune manipularea celorlalţi pentru ca ei să ajungă să-l slujească pe celălalt, astfel 

încât prin această experienţă să devină capabili a aprecia serviciul propriei persoane. 

Aceste entităţi se vor reorienta către serviciul faţă de propria persoană şi la rândul lor vor 

ajunge să îi manipuleze pe alţii, astfel încât să fie serviţi de aceştia. 

 

Don: Aceasta ar fi originea a ceea ce noi numim magie neagră? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect într-un sens, incorect în altul. Grupul Orionian i-a 

ajutat pe cei a-a numiti negativi, din cadrul propriilor voastre complexe minte/corp/spirit. 

Aceste entităţi oricum ar fi mers pe drumul negativ şi există multe fiinte aflate în aşa 

numitele planuri interioare, care sunt orientate către serviciul faţă de propria persoană, 

fiind disponibile ca şi învăţători, ghizi sau aşa numiţi deţinători ai anumitor suflete, care 

caută această distorsiune către serviciul faţă de propria persoană. 
 

Don: Este posibil ca o entitate aflată pe Pământ să fie atât de confuză încât să cheme atât 

Confederatia cât şi grupul Orionian, într-un mod alternativ, prima oară pe cei din 

Confederaţie şi apoi pe celălalt grup, apoi invers? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Este foarte posibil pentru un canal necalibrat, asa cum l-aţi numi voi, să 

recepţioneze atât comunicari negative cât şi pozitive. Dacă în sufletul său, entitatea este 

orientată către serviciul faţă de ceilalţi, atunci ea va primi mesaje apocaliptice. Dacă 

entitatea este orientată către serviciul faţă de propria persoană, atunci spadasinii, care în 

acest caz nu mai consideră că este necesar a minţi, pur şi simplu vor începe să ofere 

filozofia negativă. Multe dintre aşa numitele contacte realizate de oamenii voştrii, au fost 

confuze şi auto-distructive deoarece canalele erau orientate către a-i servi pe ceilalţi dar, 

dorind dovezi, ei au fost receptivi către informaţii false oferite de spadasini, neutralizând 

eficienţa canalului.  

 

Don: Majoritatea spadasinilor fac parte din a patra densitate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Majoritatea sunt in a 4-a densitate. Ce ai spus este corect. 
 

Don: În mod obişnuit, o entitate de densitatea a 4-a este invizibilă privirii noastre? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Folosirea cuvântului “normal” este una care face întrebarea să fie 

confuză. Haideţi să reformulăm pentru claritate. A patra densitate este invizibilă prin 

alegere, celei de-a treia densităţi. Este posibil ca a patra densitate să fie vizibilă. Cu toate 

acestea, nu este alegerea entităţii de densitatea a patra să fie vizibilă, datorită necesităţii 

concentrării asupra unui complex vibraţional relativ dificil, adică densitatea pe care o 

experimentaţi. 

 

Don: În acest moment, există vreo entitate din Confederaţie sau din Orion, care trăieşte 

pe Pământ şi operează vizibil printre noi, în societatea noastră? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Nu există entităţi din oricare din aceste grupuri, care se plimbă printre 

voi, în acest moment din timp/spaţiu. Cu toate acestea, spadasinii din Orion folosesc două 
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tipuri de entităţi care să le facă munca. Prima dintre ele este o forma-gând; a doua, un fel 

de robot. 
 

Don: Ai putea descrie robotul? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Robotul poate arata ca orice altă fiinţă. El este o construcţie aritificială. 

 

Don: Este robotul numit în mod obişnuit “Oamenii in Negru”? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este incorect. 

 

Don: Cine sunt Oamenii în Negru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Oamenii în Negru sunt o entitate de tip formă-gând, care au o anumită 

coeziune în ceea ce priveşte structura lor. Ei au anumite caracteristici fizice oferite lor.  

Cu toate acestea, natura lor vibraţională nu conţine acele frecvenţe de densitatea a treia, 

aşadar, ei sunt capabili să se materializeze şi să se dematerializeze atunci când este 

necesar.  
 

Don: Aşadar, toţi aceşti Oameni în Negru sunt folosiţi de către spadasinii Orionieni? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 
 

Don: Ai vorbit despre Călători. Cine sunt aceşti Călători? De unde vin ei? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Imaginaţi-vă, dacă doriţi, nisipurile de pe ţărmurile voastre. La fel de 

incomensurabil ca şi numărul grăunţelor de nisip, sunt şi sursele infinităţii inteligente. 

Atunci când un complex al memoriei sociale a atins o înţelegere completă a ceea ce 

trebuia să înţeleagă, el poate ajunge la concluzia că dorinţa sa este de a-i servi pe alţii, 

având sarcina de a întinde mâna – în mod figurat vorbind- către entităţiile care îi cer 

ajutorul. Aceste entităţi pe care voi îi numiţi Fraţii şi Surorile Tristeţii sunt atraşi de 

această chemare. Aceste entităţi fac parte din toate colţurile infinitei creaţii şi au scopul 

comun de a servi.  
 

Don: Câţi dintre aceştia sunt încarnaţi acum pe Pământ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Numărul este aproximativ, datorită influxului puternic a celor care s-au 

născut în acest moment, având o dorinţă puternică de a creşte vibraţia planetară, astfel 

ajutând la împlinirea recoltei. Numărul se aproprie de 65 de milioane de fiinţe. 

 

Don: Sunt majoritatea dintre ei din a 4-a densitate? Din ce densitate vin ei? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Puţini dintre ei sunt din a 4-a densitate. Cea mai mare parte a acestor 

Călători, asa cum îi numiţi, fac parte din a 6-a densitate. Dorinţa lor de a servi, trebuie să 

fie îndreptată către un nivel ridicat de puritate a minţii şi a ceea ce voi numiţi nesăbuinţă 

sau curaj, în funcţie de facultăţiile lor de judecată. Provocarea/pericolul la care este expus  
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Călătorul, este faptul că el îşi va uita misiunea, se va implica într-o manieră karmică, şi 

astfel va fi prins în vârtejul în care s-a încarnat, pentru a preveni distrugerea sistemului. 
 

Don: Ce ar trebui să facă aceste entităţi pentru a deveni implicate într-o manieră 

karmică? Poţi să dai un exemplu de o asemenea acţiune? 

 

Ra: Eu sunt Ra. O entitate care acţionează conştient într-o manieră neiubitoare, faţă de 

alte fiinţe, se poate implica într-o manieră karmică. 
 

Don: Au mulţi dintre aceşti Călători boli fizice, în această densitate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Datorită unei variaţii extreme între distorsiunile vibraţionale specifice 

densităţii a treia şi a unor densităţi mai dense, în general vorbind Călătorii prezintă o 

formă de handicap, o dificultate, sau un sentiment al alienării care este foarte pătrunzător. 

Cea mai comună dintre aceste dificultăţi este sentimentul alienării, o reacţie adversă 

împotriva vibraţiei planetare exprimată prin tulburări ale personalităţii – aşa cum le-aţi 

numi voi – şi diferite indispoziţii ale complexului fizic de genul alergiilor, care indică 

dificultăţi în a se ajusta la vibraţiile planetare.  
 

Don: Multumesc. Mai putem face şi altceva pentru ca acest instrument să se simtă mai 

confortabil? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Vă cerem să realiniaţi obiectul pe care stau simbolurile. Aceasta nu este 

o distorsiune semnificativă pentru o singură sesiune, dar veţi descoperi atunci când veţi 

măsura întregul ansamblu, că locul de repaus este decalat cu 1.4º faţă de aliniamentul 

corect şi cu 5º în afara unei orientări corecte. În acest moment nu este foarte important să 

faceţi corecţii, dar nu lăsaţi ca aceste distorsiuni să fie prezente pentru o perioadă mai 

lungă de timp, altfel contactul cu voi va fi gradual stânjenit.  

 

Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte 

bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

  122 

 

 

 

Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 13 

29 Ianuarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Eu comunic acum. 

 

Don: În primul rând aş vrea să îmi cer scuze pentru că am pus atât de multe întrebări 

stupide, în timp ce încercam să înţeleg ceea ce ar trebui să facem. Eu percep că munca 

noastră este o mare onoare şi un privilegiu, de a fi mesageri umili ai Legii lui Unu. Acum 

cred că cea mai bună cale de a pregăti această carte, este de a începe cu începutul creaţiei 

şi de a urmări evoluţia omului pe Pământ, investigând tot timpul maniera în care a fost 

folosită Legea lui Unu. Aş vrea de asemenea ca titlul acestei cărţi să fie Legea lui Unu, şi 

aş dori să trec numele autorului, Ra. Eşti de acord cu acest lucru?    

 
Ra: Eu sunt Ra. Întrebarea ta este neclară. Vrei te rog să o reformulezi printr-o serie de 

întrebări separate, pentru fiecare arie de investigaţie? 

 

Don: În primul rând, aş dori să încep cu primul stadiu al creaţiei, intorcându-ne pe atât de 

mult în trecut, pe cât putem să o facem în acest moment. Este acceptabil acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru se află la latidudinea/înţelegerea/decizia voastră.  
 

Don: În al doilea rând, aş vrea să numesc această carte, Legea lui Unu, autor Ra. Este 

acceptabil acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Titlul cărţii este acceptabil. Numele autorului definit de complexul 

sunetului Ra, este conform înţelegerii noastre, incomplet. Noi suntem mesageri. 

 

Don: Poţi să spui cum ar trebui să fie definit autorul cărţii?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Eu pot doar cere ca dacă discernământul/înţelegerea voastră, vă 

sugerează să folosiţi complexul vibratoriu al sunetului definit prin Ra, fraza ar trebui să 

fie “Un mesager umil al Legii lui Unu”. 

 

Don: Mulţumesc. Îmi poţi spune care este primul lucru cunoscut în Creaţie? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Primul lucru cunoscut în creaţie este infinitatea. Infinitatea este creaţie. 
 

Don: Aşadar, din aceasta infinitatea trebuie să devină ceea ce noi experimentăm ca şi 

creaţie. Care este următorul pas sau următorul nivel al evoluţiei? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Infinitatea a devenit conştientă. Acesta a fost următorul pas. 
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Don: După aceasta, ce a urmat? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Conştiinţa a facut ca infinitatea să fie focalizată în energia infinită. Voi 

aţi numit-o pe aceasta, prin diferite complexe vibraţionale ale sunetului, cea mai comună 

dintre ele fiind “Cuvântul” sau “Iubirea”. Creatorul se focalizează asupra infinităţii ca 

fiind un principiu conştient de sine, numit de noi, pe cât de bine îl putem înţelege în 

limbajul nostru, infinitate inteligentă. 

 

Don: Poţi vorbi despre următorul pas? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Următorul pas încă se desfăşoară în acest moment din spaţiu/timp al 

iluziei voastre, urmând să fie împlinit. După cum îl percepeţi voi, el face parte din iluzia 

realităţii voastre. După acest pas, se realizează o reacţie infinită faţă de principiul creativ, 

cel care exprimă Legea lui Unu prin una din distorsiunile sale fundamentale, adică liberul 

arbitru. Aşadar sunt posibile multe, foarte multe dimensiuni, infinite ca numar. Energia se 

mişcă de la infinitatea inteligentă, datorită unui influx aleator a forţei creative, creând 

astfel tiparele care au o natură holografică şi par a fi întreaga creaţie, indiferent ce 

domeniu sau tip de energie este explorată. Aceste tipare energetice încep să se 

regularizeze în propria zonă din spaţiu, reprezentând ritmuri sau câmpuri de energie, 

astfel creând diferitele dimensiuni şi universuri.  
 

Don: Atunci îmi poţi spune cum s-au format galaxiile şi sistemele planetare? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Trebuie să faci un mare salt în gândire pentru a înţelege esenţa acestei 

întrebări, deoarece universurile fizice, aşa cum le numiţi voi, nu s-au născut încă. 

Energiile s-au mişcat în tipare din ce în ce mai inteligente, până când prin 

individualizarea diferitelor energii care sunt emanate de către principiul creativ al 

infinităţii inteligente, ele au devenit Co-Creatori. Astfel a luat formă, aşa numita materie 

fizică. Conceptul de lumină este fundamental pentru a realiza un salt în gândire, deoarece 

această distorsiune vibraţională a infinităţii, este piatra de temelie a ceea ce este cunoscut 

ca şi materie. Lumina fiind inteligentă şi plină de energie, ea devine prima distorsiune a 

infinităţii inteligente, care a fost chemată de către principiul creativ. 

 

Această lumină a iubirii a fost creată pentru a încorpora anumite caracteristici în 

manifestările sale, printre care şi întregul infinit, descris în mod paradoxal de către o linie 

dreaptă. Acest paradox este responsabil pentru forma diferitelor entităţi, care fac parte din 

iluzia sistemului fizic, aşa cum numiţi voi sistemele solare, galaxiile şi planetele care au o 

mişcare de revoluţie şi tind către acest centru. 
 

Don: Cred că am facut o eroare înaintând prea mult de-a lungul procesului pe care l-ai 

descris. Ar fi de ajutor să umpli acel gol, ca urmare a greşelii pe care am facut-o? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Am încercat să umplu acel gol. Cu toate acestea, poţi pune întrebări cu 

privire la orice chestiune o consideri a fi potrivită. 
 

Don: Întorcându-mă la întrebarea pusă mai devreme, în ceea ce priveşte galaxiile şi 

planetele, îmi poţi spune care a fost următorul pas din acel moment? 
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Ra: Eu sunt Ra. Paşii, aşa cum îi numiţi voi, sunt din acel moment, simultani şi infiniţi. 

 

Don: Îmi poţi spune cum a devenit infinitatea inteligenta (am dificultăţi cu limbajul), 

cum a devenit infinitatea inteligentă individualizată? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta este o întrebare potrivită. 

 

Infinitatea inteligentă discerne un concept. Acest concept a fost stabilit a fi libertatea 

voinţei conştienţei. Acest concept a fost finitul. El a fost primul şi cel mai important 

paradox, sau distorsiune a Legii lui Unu. Aşadar, unica infinitate inteligentă s-a investit 

pe sine într-o explorare a mulţimii. Datorita posibilităţiilor infinite a infinităţii inteligente, 

nu există vreun sfârşit al mulţimii. Aşadar, explorarea este liberă să se mişte la infinit, 

într-un prezent etern. 
 

Don: Galaxia în care ne aflăm în prezent, a fost ea creata de infinitatea inteligentă sau de 

către o porţiune a ei? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Galaxia şi toate celalalte lucruri materiale de care sunteţi conştienţi, sunt 

produse a unor fragmente individualizate a infinităţii inteligente. Odată cu începerea 

fiecărei explorări, ea la rândul său şi-a găsit centrul şi a devenit un Co-Creator. Folosind 

infinitatea inteligentă, fiecare fragment a creat un univers şi a permis ritmurilor liberului 

arbitru să se manifeste, jucându-se cu spectrul infinit al posibilităţiilor. Fiecare fragment 

individualizat a canalizat iubirea/lumina, în ceea ce voi aţi numi energie inteligentă, astfel 

creând aşa numitele Legi Naturale ale oricărui univers specific. 
 

La rândul său, fiecare univers individualizat este un Co-Creator, care permite o mai mare 

diversitate, astfel creând noi energii inteligente care regulariează sau determină Legile 

Naturale, să se manifeste prin tiparele vibraţionale a ceea ce voi aţi numi un sistem solar. 

Aşadar, fiecare sistem solar are propriul său, să zicem sistem de coordonate locale ale 

Legilor Naturale iluzorii. Trebuie înţeles faptul că fiecare porţiune, indiferent cât de mică 

este ea, orice porţiune a unei densităţi sau model iluzoriu conţine, la fel ca şi o imagine 

holografică, unicul Creator care este infinitatea. Aşadar totul începe şi se termină în 

mister. 
 

Don: Îmi poţi spune cum a creat infinitatea individualizată galaxia noastră şi dacă aceeaşi 

porţiune din ea, a creat sistemul nostru planetar. Dacă este aşa, cum s-a realizat acest 

lucru?  
 

Ra: Eu sunt Ra. S-ar putea să fi perceput greşit întrebarea voastră. Am avut impresia că 

am răspuns deja la această întrebare. Vrei să o reformulezi? 
 

Don: M-am întrebat dacă acest sistem planetar în care locuim acum, a fost creat în acelaşi 

moment, sau dacă soarele nostru a fost creat primul, iar planetele mai târziu. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Procesul merge de la cel mai mare, conform iluziei voastre, la cel mai 

mic. Aşadar co-Creatorul, individualizând galaxia, a creat tipare energetice care s-au 
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focalizat ulterior, în diferite faţete ale conştienţei de sine, a infinităţii inteligente. Aşadar, 

sistemul solar pe care îl experimentaţi are propriile modele, ritmuri şi aşa numitele legi 

naturale, care sunt unice. Cu toate acestea, evoluţia este realizată de la energia spiralată a 

galaxiei către energia spiralată a sistemului solar, care ajunge la energia spiralată a unei 

planete, care începe a se manifesta în prima densitate a conştiinţelor de pe o sferă 

planetară. 

 

Don: Îmi poţi spune mai multe despre prima densitate a acestor entităţi planetare? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Fiecare pas recrează infinitatea inteligentă, în procesul de descoperire a 

conştienţei de sine. Într-un mediu planetar totul începe cu ceea ce voi aţi numi haos, 

energie nedirecţionată şi aleatoare în infinitatea sa. Încet încet, conform înţelegerii 

voastre a timpului, se formează un punct central al conştienţei de sine. Aşadar Logosul se 

mişcă. Lumina se manifestă pentru a forma întunericul, în concordanţă cu modelele şi 

ritmurile vibratorii ale Co-Creatorilor, astfel construind un tip specific de experienţă. 

Acest proces începe cu prima densitate, cea a mineralelor şi a vieţii acvatice, odată ce o 

planetă învaţă conştienţa de sine de la foc şi de la aer. Aceasta este prima densitate. 
 

Don: Cum avansează această prima densitate catre o conştienţă mai amplă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Energia spiralata, care este caracteristică a ceea ce voi aţi numi “lumină‟, 

se mişcă într-o linie dreaptă, astfel oferind acestei energii un vector inevitabil şi 

ascendent, care se mişcă către o stare de fiinţare mai amplă, raportat la infinitatea 

inteligentă. Aşadar, fiinţarea de prima densitate tinde către lecţiile de densitatea a doua, 

care implică creşterea mai degrabă decat disoluţia şi schimbările aleatoare. 

 

Don: Ai putea să spui la ce te referi prin termenul de creştere? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Imaginează-ţi, dacă doreşti, diferenţa între formele acvatice sau minerale 

din prima densitate şi cele aflate în primele octave ale densităţii a doua, care au început să 

se mişte odată ce s-au născut. Această mişcare este o caracteristică a densităţii a doua, 

exprimată prin dorinţa de a merge către lumină şi de a creşte. 
 

Don: Când vorbeşti despre dorinţa de a merge către lumină, la ce te referi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Un exemplu foarte simplist în ceea ce priveşte dorinţa de a merge către 

lumină, a fiinţelor din a doua densitate, este cel al unei frunze care urmăreşte să 

primească lumina de la soare. 
 

Don: Există vreo diferenţă fizică între prima şi a doua densitate? De exemplu, dacă aş 

putea să văd atât o planetă de prima densitate cât şi o planetă de a doua densitate, aflate 

una lângă alta, aş putea să le privesc pe amândouă? Cele două planete mi s-ar arăta într-o 

manieră fizică? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. Toate octavele densităţiilor voastre ar fi vizibile 

într-un mod clar, în afară de fiinţele aflate în densităţiile 4-7, care aleg în mod liber să nu 

fie vizibile.  
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Don: Cum progresează a doua densitate către a treia? 

 

Ra: Eu sunt Ra. A doua densitate urmăreşte să ajungă în a treia densitate, cea a conştinţei 

de sine. Dorinţa se desfăşoară pe parcursul nivelelor superioare ale conştiinţelor de 

densitatea doua, care sunt învestite de către fiinţe de densitatea a treia cu o identitate, 

până când devin nişte complexe minte/corp conştiente de sine; ulterior ajungând să fie 

complexe minte/corp/spirit care intră în densitatea a treia, prima densitate a conştiinţei 

spiritului. 
 

Don: În ce densitate se află Pământul în acest moment? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Sfera pe care locuiţi este de densitatea a treia şi conţine complexe 

minte/corp/spirit aflate la acest nivel. În prezent, ea se află într-un continuum spaţiu-timp, 

de densitatea a 4-a. Acest lucru face ca recolta să fie întrucâtva dificilă. 

 

Don: Cum ajunge o planetă de densitatea a treia să facă un salt dimensional? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare completă. Aşa cum am mai spus, a patra 

densitate este pe atât de regularizată în manifestarea sa, pe cât este limba unui ceas care 

bate o oră. Spaţiu/timpul din sistemul vostru solar i-a permis acestei sfere planetare, să 

intre într-o zonă unde există o altă configuraţie vibraţională. Acest lucru determină ca 

sfera planetară să fie capabilă a fi influenţată de noua vibraţie. Cu toate acestea, formele 

gând ale oamenilor voştrii din această perioadă de tranziţie, sunt de o asemenea natură 

încât complexele minte/corp/spirit ale indivizilor şi societăţilor sunt împrăştiate de-a 

lungul spectrului; în loc să fie capabili să prindă acul unui busole, vorba vine, şi să îl 

îndrepte într-o singură direcţie. 

 

Aşadar, intrarea în vibraţia iubirii, uneori numită de oamenii voştrii vibraţia înţelegerii, 

nu este realizată în cadrul complexului social din prezent. Prin urmare, recolta va fi de o 

asemenea natură, încât mulţi vor repeta ciclul densităţii a treia. Energia Călătorilor 

voştrii, a profesorilor şi a iniţiaţiilor, este menită a creşte recolta. Cu toate acestea, sunt 

puţini care pot fi recoltaţi.  
 

Don: Aş vrea să îmi cer scuze dacă uneori pun întrebări nepotrivite. Uneori este dificil să 

pui întrebarea corectă. Nu vreau să reluăm ceea ce am mai discutat deja. Am observat că 

această sesiune este de o durată mai mică decât cele precedente. Există un motiv pentru 

acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Energia vitală a instrumentului este întrucâtva scăzută. 
 

Don: Atunci presupun că ar fi o idee bună sa nu mai ţinem încă o sesiune. Este corect ce 

spun? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Este în regulă să ţinem o sesiune mai târziu, dacă este acceptabil ca noi 

să monotorizăm instrumentul şi să încetăm a-l folosi, atunci când materialul pe care noi îl 

luăm de la el, ajunge la un nivel scăzut. Nu dorim să golim acest instrument. 
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Don: Acest lucru este mereu acceptabil, în orice sesiune. Voi pune ultima mea întrebare. 

Mai există ceva ce putem face, pentru ca acest instrument să se simtă mai confortabil şi 

să îmbunătăţim această transmisie? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Totul este în regulă. Sunteţi foarte conştiincioşi. Continuaţi să fiţi la fel. 

Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte, 

bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 14 

29 Ianuarie, 1981 

 

 
 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului infinit. Noi comunicăm 

acum. 

 

Don: După ce am parcurs munca din această dimineaţă, m-am gândit că ar fi de ajutor să 

vorbim despre câteva lucruri. Ai spus că a doua densitate doreşte să ajungă în cea de-a 

treia densitate, care este cea a conştienţei de sine. Acest efort are loc la un nivel superior 

al fiinţelor de densitatea a doua, care sunt învestite de către fiinţe de densitatea a treia. Ai 

putea să explici ce vrei să spui prin acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. La fel de mult pe cât voi doriţi să fiţi învestiţi, în mod similar fiinţele de 

densitatea a treia investesc sau camuflează cu conştienţa de sine, anumite fiinţe de 

densitatea a doua. Acest lucru este deseori realizat prin ceea ce voi numiţi animale de 

casă. El este de asemenea realizat prin diverse alte metode de a investi. Acestea includ 

aşa numitele practici religioase, care personifică şi trimit iubire către diferite fiinţe de 

densitatea a doua, în forma lor de grup. 

 

Don: Atunci când acest Pământ a atins densitatea a doua, cum au fost investite fiinţele 

din această densitate? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Nu s-a realizat o asemenea acţiune în maniera în care am vorbit despre 

ea, ci un simplu proces de investire din partea fiinţelor din densitatea a treia, adică o linie 

de lumină spiralată care circula ascendent din densitate în densitate. Procesul durează mai 

mult timp, atunci când nu se face o investiţie din partea fiinţelor încarnate în a 3-a 

densitate. 

 

Don: Care a fost forma din densitatea a doua - cum a arătat ea – ce a evoluat în a deveni 

Omul-Pământean din a treia densitate? Cum a arătat ea în cea de-a doua densitate? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Diferenţele între formele corporale din a doua densitate şi cele din a 

treia, sunt în multe cazuri nesemnificative. În cazul Pământului, procesul a fost întrerupt 

de cei care s-au încarnat aici, din sfera planetară numită de voi Marte. Ei au fost 

modificaţi prin intermediul unor manipulări genetice, aşadar, a existat o oarecare 

diferenţă care era destul de vizibilă. Acest proces a avut întăietate, mai degrabă decât 

ridicarea treptată a formelor bipede din densitatea a doua, către a treia densitate. Acest 

lucru nu are nici o legătură cu aşa numita locaţie a sufletului, ci doar cu circumstanţele 

influxului celor care făceau parte din acea cultură. 
 

Don: Din ce ai spus mai devreme, am înţeles că acest lucru s-a întâmplat acum 75.000 de 

ani în urmă. Din acel moment a început procesul de evoluţie în a treia densitate. Îmi poţi 

spune istoria, accentuând doar punctele importante ale acelei dezvoltări, din acea 
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perioada de 75.000 de ani, sau un moment când contactul a fost realizat pentru a-l ajuta 

pe acest instrument? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Prima încercare de a-i ajuta pe oamenii voştrii, a fost făcută acum 75.000 

de ani în urmă. Această încercare a fost descrisă de către noi. Următoarea încercare a fost 

realizată acum aproximativ 58.000 de ani, continuând pentru o perioadă lungă de timp, 

până la cei din rasa Mu, aşa cum numiţi voi această civilizaţie sau complex social 

minte/corp/spirit. Următoarea încercare a fost făcută după mai mulţi ani, acum 

aproximativ 13.000 de ani în urmă, atunci când au fost oferite unele informaţii celor din 

Atlantida, cu privire la vindecare şi lucrul cu cristalele. Următoarea încercare a fost 

făcută acum 11.000 de ani în urmă. Aceste date temporale sunt aproximări, deoarece nu 

suntem pe deplin capabili să procesăm sistemele voastre de măsură, din continumul 

spaţiu/timp. Ajutorul a fost oferit egiptenilor, şi am vorbit despre acest lucru. Aceleaşi 

fiinţe care au venit cu noi, s-au reîntors după 3.500 de ani, cu scopul de a încerca să le 

asiste pe complexele minte/corp/spirit din America de Sud. Cu toate acestea, piramidele 

din aşa numitele orase, nu au fost folosite într-o manieră adecvată. 
 

Prin urmare, ajutorul a fost retras. A existat o aterizare acum aproximativ 3000 de ani în 

urmă, tot în America de Sud, aşa cum numiţi voi acest continent. Au mai existat câteva 

încercări de a-i ajuta pe oamenii voştrii acum aproximativ 2300 de ani în urmă, în zona 

Egiptului. De atunci, noi nu am părăsit a 5-a dimensiune şi am lucrat cu voi în acest ciclu 

minor, pentru a vă pregăti de recoltă.  
 

Don: A fost vizita Egipteană de acum 11.000 de ani în urmă, singura dată când voi aţi 

umblat pe Pământ? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Înţeleg că întrebarea voastră este distorsionată în direcţia sinelui, mai 

degrabă decât a celuilalt sine. Noi cei care facem parte din complexul vibratoriu al 

sunetului pe nume Ra, am umblat printre voi doar în acel moment din istorie. 

 

Don: Din ce ai spus într-o sesiune precedentă, am înţeles că piramidele au fost construite 

într-un inel, în jurul pământului. Câte piramide au fost construite? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Au fost construite 6 piramide cu rol de echilibru şi 52 de piramide care 

aveau rolul de a oferi vindecare suplimentară şi de a servi ca şi centre de iniţiere, pentru 

complexele sociale minte/corp/spirit de pe planeta voastră. 
 

Don: Ce este o piramidă care are un rol de echilibru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Imaginează-ţi, dacă doreşti, multiplele câmpuri de forţă ale Pământului, 

aflate într-o reţea precisă din punct de vedere geometric. Energiile se canalizează către 

câmpurile Pământului, prin puncte determinate în mod magnetic. Datorită numărului 

crescut de forme-gând care se abat de la înţelegerea Legii lui Unu, planeta are potenţialul 

de a fi dezechilibrată. Piramidele care aveau rol de echilibru, au fost încărcate cu cristale 

ce menţineau un echilibru corespunzător, din acele forţe energetice care pătrund în 

diverşi centrii geometrici ai energiei electromagnetice; energie care înconjoară şi 

modelează sfera planetară. 
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Don: Permite-mi să fac un rezumat şi spune-mi dacă este corect ceea ce afirm. Toate 

aceste vizite din ultimii 75.000 de ani au avut rolul de a le oferi oamenilor de pe Pământ, 

o înţelegere a Legii lui Unu, în acest fel ea permiţându-le să avanseze către densităţiile a 

patra, a cincea şi a sasea. Acest lucru va ajuta Pământul. Piramidele au fost de asemenea 

folosite pentru a oferi Legea lui Unu în propiul lor fel. În legătură cu piramidele care au 

rol de echilibru, nu sunt sigur ce să spun despre ele. Este corect ceea ce am spus până 

acum? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ai dreptate, până în limitele preciziei permise de limbajul vostru. 

 

Don: Piramidele cu rol de echilibru, au împiedicat ele Pământul să îşi schimbe axa?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta întrebare nu este clară. Te rog reformuleaz-o. 

 

Don: Echilibrarea are legătură cu individul care este iniţiat în interiorul piramidei, sau 

mai degrabă cu echilibrarea fizică a axei Pământului? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Piramidele cu rol de echilibru ar putea fi folosite şi au fost folosite, 

pentru iniţierea indivizilor. Cu toate acestea, rolul acestor piramide a fost de asemenea de 

a echilibra reţeaua energetică planetară. Celălalte piramide nu sunt poziţionate în mod 

corect pentru a vindeca Pământul, ci pentru a vindeca complexele minte/corp/spirit. Ne-

am dat seama că densitatea voastră a avut o inclinaţie de a experimenta un continuum 

spaţiu/timp în interiorul tiparului unei reîncarnări, pentru a avea o oportunitate mai vastă 

de a învăţa/studia Legile sau Căile distorsiuni primare a Legii lui Unu, adică Iubirea. 
 

Don: Vreau să fac urmatoarea afirmaţie şi spune-mi dacă este corectă. Piramidele cu rol 

de echilibru, au avut sarcina de a creşte speranţa de viaţă a entităţiilor din acest plan, 

astfel încât să acumuleze mai multa înţelepciune privind Legea lui Unu, în timp ce se 

aflau în acest spaţiu fizic. Este corect ceea ce spun? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. Cu toate acestea, celălalte piramide, în afara 

celor cu rol de echilibrare, au fost mult mai numeroase şi au fost folosite în mod exclusiv 

pentru scopul exprimat mai sus, adică pentru a-i învăţa pe vindecători cum să încarce şi 

să pornească aceste procese de vindecare. 
 

Don: În deşertul de Vest a S.U.A., George Van Tassel a construit o maşină care se 

numeşte Integrator. Va funcţiona această maşină pentru acel scop, de a creşte speranţa de 

viaţă a indivizilor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Maşina este incompletă şi nu va funcţiona pentru a realiza acel scop 

menţionat mai sus.  
 

Don: Cine i-a oferit lui George informaţiile, privind cum să o construiască? 
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Ra: Eu sunt Ra. Au existat două contacte care i-au oferit entităţii definită de acest 

complex vibratoriu al suntelui, George, asemenea informaţii. Prima a fost Confederaţia. 

A doua a fost grupul Orionian. Confederaţia nu a luat contact cu acest individ, datorită 

unei modificări în complexele vibraţionale ale minţii persoanei, numit George. Aşadar, 

grupul Orionian a folosit acest instrument. Cu toate acestea, deşi instrumentul era confuz, 

el era un complex minte/corp/spirit devotat în inima sa ajutorării celorlalte persoane, 

aşadar cel mai rău lucru pe care grupul Orionian putea să îl facă, era de a discredita 

această sursă. 
 

Don: Ar fi de folos oamenilor de pe Pământ să realizeze această maşină? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Recolta este acum. În acest moment nu există nici un motiv pentru a face 

eforturi către longevitate, ci mai degrabă de a încuraja acele distorsiuni care urmăresc 

căutarea adevărului, definit în mod clar prin câmpul energetic al razei violet, cea care 

determină recoltarea fiecărui complex minte/corp/spirit.  
 

Don: Întorcându-ne la momentul când am început această perioadă de 75.000 de ani, a 

existat o recoltă după 25.000 de ani, ceea ce înseamnă acum 50.000 de ani. Îmi poţi spune 

câţi indivizi au fost recoltaţi în acel moment? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nici un individ nu a fost recoltat.  
 

Don: Nu a existat nici o recoltă? Dar acum 25.000 de ani? 

 

Ra: Eu sunt Ra. A început să fie realizată o recoltă, în această perioadă de timp a celui 

de-al doilea ciclu, după cum măsuraţi voi timpul/spaţiul, câţiva indivizi găsind poarta 

către infinitatea inteligentă. Recolta din acel moment, deşi extrem de mică, a fost a acelor 

entităţi care aveau o distorsiune extremă, către serviciul faţă de entităţiile care vor repeta 

acum un ciclu major. Aşadar, aceste entităţi, au rămas în a treia densitate, deşi ar fi putut 

în orice moment/prezent, să părăsească această densitate prin folosirea infinităţii 

inteligente. 
 

Don: Atunci înseamnă că în cadrul recoltei de acum 25.000 de ani, entităţiile care ar 

putea să fi fost recoltate în cea de-a 4-a densitate, au ales să rămână aici şi să fie în 

serviciul acestei populaţii planetare. Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Deşi nu a existat vreo recoltă, au fost câteva 

entităţi, care urmau să aleagă maniera de a intra în a 4-a densitate. 

 

Don: Atunci înseamnă că în ultimii 2300 de ani voi aţi lucrat, pentru a crea o recoltă cât 

mai mare, la sfârşitul ciclului de 75.000 de ani. În concordanţă cu Legea lui Unu, puteţi 

spune de ce aţi făcut acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vorbesc în numele complexului social al memoriei denumit Ra. Noi am 

venit să vă ajutăm. Eforturile noastre au fost pervertite. Aşadar, dorinţa noastră este de a 

elimina pe cât posibil acele distorsiuni, cauzate de cei care au interpretat greşit 

informaţiile şi sfaturile oferite. Motivaţia principală a serviciilor oferite de Confederaţie, 
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este în acord cu distorsiunea primară a Legii lui Unu, adică de a fi în serviciu faţă de alte 

persoane. Acea Fiinţă singulară a creaţiei este asemănătoare cu un corp, dacă veţi accepta 

această analogie de densitatea a 3-a. Să ignorâm noi o durere din picior? O vânataie de pe 

piele? O tăietură care are puroi? Nu. Nu putem ignora chemarea. Noi, entităţiile tristeţii, 

am ales ca şi serviciul nostru să încercăm a vindeca tristeţea, pe care noi o vedem a fi 

similară cu durerile dintr-un corp fizic. 
 

Don: În ce densitate se află Ra?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Eu sunt o fiinţă de densitatea a 6-a, care are o dorinţă puternică de a 

avansa către a 7-a densitate. Pentru noi, recolta va fi peste aproximativ 2, 2.5 milioane de 

ani ai voştrii, aşadar este dorinţa noastră de a fi pregătiţi pentru ea, odată ce se aproprie în 

continumuul nostru spaţiu/timp. 

 

Don: Voi vă pregătiţi pentru această recoltă, prin intermediul serviciilor pe care le puteţi 

oferi. Este corect acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. Noi oferim Legea lui Unu, rezolvarea 

paradoxurilor, echilibrul dintre iubire/lumină şi lumină/iubire. 
 

Don: Cât durează unul din ciclurile voastre? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Unul din ciclurile noastre durează aproximativ 75 de milioane dintre anii 

voştrii. 

 

Don: 75 de milioane de ani? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Don: În cadrul serviciului vostru de a oferi Legea lui Unu, voi lucraţi cu alte planete în 

afara de Pământul din acest moment temporal? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi lucram doar cu această sferă planetară, în acest moment de timp. 

 

Don: Ai spus că ai fost chemat de 352.000 de entităţi de pe Pământ. Înseamnă că toate 

aceste entităţi înţeleg şi acceptă Legea lui Unu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu putem evalua corectitudinea a ceea ce ai spus, deoarece nu toţi cei 

care mă cheamă, sunt capabili să vadă care este efectul chemării lor. Mai mult, cei care 

nu m-au chemat mai înainte, pot să o facă acum datorită unei traume majore, descoperind 

răspunsurile la această chemare, aproape simultan cu chemarea lor târzie. Prin urmare, nu 

putem estima numărul acelor complexe minte/corp/spirit din continumul vostru 

spaţiu/timp, care vor auzi şi înţelege. 
 

Don: De obicei, cum faci să transmiţi Legea lui Unu? Cum ai făcut acest lucru în ultimii 

2300 de ani? Cum ai oferit-o în mod obişnuit oamenilor de pe Pământ? 
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Ra: Eu sunt Ra. Noi am folosit canale asemănătoare cu acesta, dar în majoritatea 

cazurilor ele s-au simţit inspirate de vise şi viziuni, fără să fie conştiente de identitatea 

sau de existenţa noastră. Acest grup specific a fost antrenat intens, pentru a recunoaşte un 

asemenea contact. Acest lucru face ca grupul să fie conştient, de o sursa vibraţională de 

informaţie. 
 

Don: Atunci când contactezi în vis entităţiile, ele trebuie ca mai întâi să caute Legea lui 

Unu. Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. De exemplu, entităţiile din Egipt erau într-o 

stare de panteism, după cum numiţi voi distorsiunea de a venera mai multe părţi separate 

ale Creatorului. Noi am fost capabili să contactăm una dintre aceste fiinţe a cărei 

orientare, era faţă de Unicul. 

 

Don: Presupun că odată ce acest ciclu se termină şi apar mai multe inconvenienţe, vor 

exista unele entităţi care vor începe să caute sau vor fi împinse a cauta, datorită traumei 

pe care o vor experiementa în viaţa lor. După ce se întâmplă acest lucru, ele îţi vor auzi 

cuvintele ori în mod telepatic, ori sub formă scrisă, cum ar fi de exemplu această carte. 

Este corect ceea ce spun?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Ai dreptate în afara de faptul că inconvenienţele, au început deja să se 

manifeste. 
 

Don: Îmi poţi spune cine este responsabil pentru transmiterea cărţii Oahspe? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta carte a fost transmisă de un membru al Confederaţiei a cărui 

idee, aşa cum a fost prezentată Consiliului, era de a folosi o parte din istoria fizică 

cunoscută, a unor aşa numite religii şi distorsiuni religioase din ciclul vostru, pentru a 

camufla şi a dezvălui anumite aspecte ale distorsiunilor fundamentale, prezente în Legea 

lui Unu. Toate numele pot fi considerate a fi create de către caracteristicile lor 

vibraţionale. Informaţia încorporată în acea carte, vorbeşte despre o înţelegere mai 

profundă a iubirii şi a luminii, cât şi despre încercările inteligenţei infinite, cea care a 

trimis mai mulţi mesageri pentru a preda/învăţa acelor entităţi, prezente pe planeta 

voastră.  

 

Don: Mai există şi alte cărţi pe care le puteţi numi şi care au acelaşi scop, cărţi oferite de 

Confederaţie?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Nu putem împărtăşi această informaţie, deoarece ar distorsiona modul 

vostru de judecată cu privire la probabilităţiile viitoare. Poţi însă întreba despre un volum 

specific. 
 

Don: Cine a transmis Cartea Urantia? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Această carte a fost oferită de către o serie de entităţi nonfizice, aflate în 

planurile interioare ale Pământului. Acest material nu a fost transmis de către Consiliu. 
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Don: Cine a vorbit prin Edgar Cayce? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nici o entitate nu a vorbit prin Edgar Cayce. 

 

Don: De unde a venit informaţia pe care Edgar Cayce a accesat-o? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Am explicat mai devreme că infinitatea inteligentă este adusă în energia 

inteligentă, din cea de-a 8-a densitate sau octavă. Complexul vibratoriu al sunetului numit 

Edgar, a folosit această poarta pentru a vedea prezentul, care nu se afla în continumul 

spaţiu/timp pe care voi îl experimentaţi. El se află în potenţialul complexului memoriei 

sociale, de pe această sferă planetara. Termenul folosit de oamenii voştrii pentru a defini 

această zonă, este “Înregistrările Akashice” sau “Sala Înregistrărilor”. Aceasta este ultima 

întrebare pe care o puteţi pune. 
 

Don: Mai este ceva ce putem face pentru ca acest instrument să se simtă mai confortabil 

în timpul transmisiei?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Putem doar să vă reamintim încă o dată despre importanţa aliniamentului 

obiectelor. Acest instrument este defazat cu 2º, faţă de direcţia corectă a locului în care el 

se odihneşte. Defazajul poate fi corectat prin măsurători, astfel încât instrumentul să fie 

repoziţionat. Voi sunteţi conştincioşi. Mai există o întrebare scurtă la care putem 

răspunde, înainte de terminarea acestei sesiuni?  
 

Don: Îmi poţi spune dacă noi am făcut suficiente eforturi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Legea este Una. Nu există greşeli. 

 

Eu sunt Ra. Părăsesc acest instrument în iubire şi în lumina singurului Creator infinit. 

Mergeţi înainte, bucurându-vă în puterea şi în pacea singurului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 15 

30 Ianuarie, 1981 

 

 
 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului infinit. Eu comunic acum. 

 

Don: Aş vrea să îmi cer scuze pentru orice întrebări stupide, pe care le-am pus în trecut 

sau în viitor. Ele au fost de o asemenea natură, deoarece am căutat o cale potrivită pentru 

a investiga Legea lui Unu. 

 

Aş vrea să te întreb despre modul în care este folosit acest instrument, dacă sesiunile 

depind de timp, de numărul de cuvinte sau de informaţia pe care o oferă? Cu alte cuvinte, 

trebuie să mă grăbesc să pun întrebările, sau am la dispoziţie oricât timp doresc? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Există două părţi ale întrebării tale. În primul rand, rezerva vitală 

energetică a acestui instrument, cea care este un produs al corpului, minţii şi spiritului, 

este esenţială în ceea ce priveşte durata de timp, pe care o putem petrece cu acest 

instrument. Noi am căutat grupul vostru şi v-am contactat, deoarece fiecare dintre voi 

deţine o energie vitală semnificativă a complexului corporal. Cu toate acestea, 

instrumentul a fost calibrat într-un mod corespunzător de către complexul 

minte/corp/spirit, al fiinţării în această iluzie. Prin urmare, noi am rămas cu acest 

instrument. 
 

În al doilea rând, noi comunicam într-un ritm, care este influenţat de manipularea atentă a 

acestui instrument. Nu putem vorbi mai repede. Prin urmare, tu poţi pune întrebările mai 

repede, dar răspunsurile pe care le vom oferi, vor veni într-un ritm standard. 
 

Don: Nu asta vroiam să spun. Daca mie îmi ia, să zicem 45 de minute să pun întrebările, 

atunci înseamna că acest lucru îi oferă instrumentului doar 15 minute pentru a răspunde, 

sau ar putea el să depăşească o oră, împreună cu toate răspunsurile lui? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Energia necesară pentru a realiza acest contact, pătrunde în instrument 

fiind influenţată de factorul timp. Prin urmare, timpul este factorul decisiv, dacă 

înţelegem bine întrebarea voastră.  
 

Don: Atunci ar trebui să îmi pun întrebările rapid, astfel încât să nu reduc timpul sesiunii. 

Este corect ceea ce spun? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ar trebui să procedezi aşa cum consideri. Cu toate acestea, noi sugerăm 

ca pentru a obţine răspunsurile pe care le doreşti, ar trebui să investeţti ceea ce voi numiţi 

timp. Deşi pierzi din timpul alocat răspunsurilor, poţi câştiga datorită specificităţii 

întrebării. De multe ori în sesiunile precedente, noi am avut nevoie de clarificări în ceea 

ce priveşte întrebările formulate în grabă. 
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Don: Mulţumesc. Prima întrebare este aceasta: De ce apare îmbătrânirea rapidă pe 

această planetă?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Îmbătrânirea rapidă apare pe această planetă de densitatea a treia, 

datorită unui dezechilibru în complexul plasei receptoare, din porţiunea eterică a 

câmpului energetic al acestei planete. Distorsiunile formelor gând ale oamenilor voştrii, 

au cauzat ca aceste influxuri energetice să intre în atmosfera magnetică planetară, daca aţi 

dori să o numiţi astfel. Ele au intrat în această reţea de tipare energetice, într-o asemenea 

manieră încât influxurile potrivite, nu sunt în mod corect pătrunse de vibraţia 

luminii/iubirii care îşi are sursa, într-un nivel cosmic al acestei octave a existenţei. 
 

Don: Este corect să presupun că una dintre încercările voastre de a fi de folos acestei 

planete, a fost de a ajuta populaţia să înţeleagă mai în profunzime şi să practice Legea lui 

Unu, astfel încât îmbătrânirea rapidă să fie transformată într-un proces normal de 

îmbătrânire? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Presupui corect într-o mare măsură. 
 

Don: Care este cel mai mare serviciu pe care populaţia de pe această planetă îl poate 

face, la nivel individual? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Există doar un singur serviciu. Legea este Una. Deschiderea propriei 

persoane către Creator este cel mai mare serviciu, unitatea, sursa. Entitatea care îl caută 

pe Creator este împreună cu inteligenţa infinită. Pornind de la această căutare, de la 

această deschidere, va apărea o mare diversitate de oportunităţi, în funcţie de distorsiunile 

complexelor minte/corp/spirit, în ceea ce priveşte diferitele aspecte iluzorii ale centrilor 

energetici, care fac parte din diverse structuri ale iluziei voastre. 

 

Aşadar, unele persoane devin vindecători, alţii muncitori, alţii învăţători, şi aşa mai 

departe. 
 

Don: Dacă o entitate de pe aceasta planetă, s-ar afla într-un echilibru perfect cu Legea lui 

Unu, ar trece ea prin procesul de îmbătrânire? 
 

Ra: Eu sunt Ra. O entitate perfect echilibrată ar deveni mai degrabă obosită, decât 

îmbătrânită într-un mod fizic. Odată ce lecţiile sunt învăţate, entitatea va pleca. Cu toate 

acestea, oamenii voştrii nu experimentează un asemenea proces. Deoarece înţelegerea 

vine lent, complexul corporal îmbătrâneşte mai rapid. 
 

Don: Îmi poţi spune mai multe despre cuvântul, “echilibrare”, asa cum noi îl folosim? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Imaginează-ţi, dacă doreşti, Unicul Infinit. Înainte de el nu exista o 

imagine. Aşadar, procesul începe. Iubirea crează lumina, devenind iubire/lumină, intrând 

în sfera planetară în funcţie de reţeaua electromagnetică de puncte interconectate. 
 

Într-un individ echilibrat, fiecare centru energetic este aliniat şi funcţionează la intensitate 

maximă, în mod complet. Blocajele sferei voastre planetare, cauzează unele distorsiuni 
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ale energiei inteligente. Blocajele complexului minte/corp/spirit, distorsionează în mod 

suplimentar sau dezechilibrează această energie. Există o singura energie. Ea poate fi 

înţeleasă ca şi iubire/lumină, lumină/iubire sau energie inteligentă. 

 

Don: Este corect să presupun că unul dintre blocajele complexului minte/corp/spirit, ar 

putea fi ego-ul, şi acesta ar putea fi echilibrat folosind binomul valoare/lipsă de valoare. 

Este corect ceea ce spun? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este incorect.  

 

Don: Îmi poţi spune cum poţi echilibra ego-ul? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu putem lucra cu acest concept, deoarece el este folosit în mod greşit şi 

nu puteţi ajunge la o înţelegere pornind de la el.  

 

Don: Cum se echilibrează un individ? Care este primul pas? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Pasul este unul singur; adică o înţelegere a centrilor energetici care 

alcătuiesc fiecare complex minte/corp/spirit. Această înţelegere poate fi rezumată prin 

următoarele cuvinte. Prima echilibrare este cea a lui Malkuth, sau complexul energetic 

vibratoriu al Pământului, numit şi complexul razei roşii. O înţelegere şi o acceptare a 

acestei energii este fundamentală. Următorul complex energetic care poate fi blocat, este 

cel emoţional sau personal, cunoscut ca şi complexul razei portocalii. Blocajele de la 

acest nivel se vor manifesta prin excentricităţi personale, sau distorsiuni în ceea ce 

priveşte o înţelegere conştientă, sau o acceptare a sinelui.  
 

Al treilea blocaj se aseamănă cu ceea ce voi aţi numit ego-ul. Aceasta este raza galbenă, 

sau centrul din plexul solar. Blocajele din acest centru se vor manifesta ca şi distorsiuni 

înspre a obţine putere, manipulare şi alte comportamente sociale, în ceea ce îi priveşte pe 

cei apropiaţi, sau pe cei care se asociază cu acest complex minte/corp/spirit. Cei care au 

blocaje în primii 3 centrii energetici, vor avea dificultăţi în a urmări mai departe Legea lui 

Unu. 
 

Centrul inimii, sau raza verde, este cel din care fiinţele de densitatea a treia fac pasul 

către inteligenta infinită. Blocajele din această zonă se pot manifesta ca şi dificultăţi în a 

exprima, ceea ce voi numiţi iubirea universală sau compasiunea. 
 

Centrul albastru al fluxului energetic este primul dintre cele 7, care se manifestă atât în 

exterior cât şi în interior. Cei care au blocaje în această zonă, pot avea dificultăţi în a 

înţelege complexele spirit/minte ale propriei lor entităţi, cât şi dificultăţi suplimentare în a 

exprima asemenea înţelegeri cu privire la sine. Entităţiile care au blocaje în această zonă, 

pot avea dificultăţi în a accepta o comunicare, din partea altor complexe minte/corp/spirit.  
 

Următorul centru este cel al glandei pineale, sau al razei indigo. Cei care au blocaje în 

acest centru, pot experimenta o scădere a influxului din partea energiei inteligente, 

datorat unor manifestari pe care voi le-aţi defini ca fiind lipsă de valoare. Despre acest 

lucru ai vorbit tu. După cum poţi vedea, aceasta este una din multele distorsiuni ce pot 
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apărea, datorită existenţei mai multor puncte, prin care influxul energetic poate pătrunde 

în complexul minte/corp/spirit. Echilibrarea la nivelul razei indigo este importantă, în 

ceea ce priveşte modul de lucru privind complexul spiritului, care urmăreşte 

transformarea sau transmutarea din densitatea a treia către a patra. El este centrul 

energetic care primeşte cele mai puţin distorsionate valuri de iubire/lumină, din partea 

energiei inteligente, având de asemenea potenţialul de a accesa poarta infinităţii 

inteligente. 
 

Următorul centru al influxului energetic este pur şi simplu exprimarea totala a entităţii, 

prin intermediul complexului vibratoriu al minţii, corpului şi spiritului. El este aşa cum 

va fi, iar termenii de “echilibrat” sau “dezechilibrat”, nu au nici un înţeles la acest nivel 

energetic, deoarece centrul indigo ofera şi cere prin propriul său echilibru. Oricare ar fi 

distorsiunile, el nu poate fi manipulat în aceeaşi manieră ca şi ceilalţi centrii, aşadar nu 

are o importanţă specifica, în ceea ce priveşte echilibrarea unei entităţi. 

 

Don: Mai devreme ne-ai oferit informaţia privind ceea ce ar trebui să facem pentru a ne 

echilibra. Ai vreo informaţie pe care o putem publica şi pe care ne-o poti oferi, privind 

exerciţiile specifice sau metodele de a echilibra aceşti centrii energetici? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Exerciţiile oferite pentru a fi publicate, văzute în comparaţie cu 

materialul ce a fost oferit, sunt un bun început. Este important a-i permite fiecărui 

căutător să ajungă singur la iluminare, mai degrabă decât ca un mesager să încerce să 

înveţe/predea în locul entităţii, astfel fiind învăţător/student şi student/învăţător. Acest 

aspect nu se află în echilibru în densitatea voastră. Noi învăţăm de la voi. Noi vă învăţăm 

pe voi. Prin urmare, noi predăm/învăţăm. Daca am fi învăţat în locul vostru, atunci acest 

lucru ar cauza dezechilibre în ceea ce priveşte liberul arbitru. Există alte informaţii pe 

care vi le putem oferi. Cu toate acestea, voi nu aţi ajuns încă să puneţi acele întrebări, 

aşadar este convingerea/intuiţia noastră că cel care pune întrebările va structura acest 

material, într-o asemenea formă încât complexele voastre minte/corp/spirit să poată 

urmări şirul întrebărilor; aşadar noi vom răspunde întrebărilor voastre odată ce ajung în 

complexul minţii voastre. 
 

Don: Ieri ai spus: “Recolta este acum. În acest moment nu există nici un motiv pentru a 

face eforturi către longevitate, ci mai degrabă de a încuraja acele distorsiuni care 

urmăresc căutarea adevărului, definit în mod clar prin câmpul energetic al razei violet, 

cea care determină recoltarea fiecărui complex minte/corp/spirit.” Ai putea să ne indici 

care este cea mai bună cale de a căuta inima sinelui?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Noi v-am oferit această informaţie folosind mai multe cuvinte. Cu toate 

acestea, putem spune doar că materialul pe care îl folosiţi pentru a ajunge la înţelegere, 

este sinele: complexul minte/corp/spirit. V-a fost oferită informaţie despre vindecare, 

după cum numiţi voi această distorsiune. Această informaţie poate fi privită într-un 

context mai general, ca şi o cale de a înţelege sinele. Înţelegerea, experimentarea, 

acceptarea şi îmbinarea sinelui cu celălalt sine, şi într-un final cu Creatorul, este calea de 

a ajunge la inima sinelui. În fiecare parte infinitezimală a sinelui vostru, se află Unicul în 

toată puterea Sa. Prin urmare, noi putem doar să încurajăm acele direcţii de contemplare 

sau de rugăciune, care sunt mijloace de a folosi sau de a combina în mod 
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subiectiv/obiectiv diferitele învăţături, cu scopul de a amplifica procesul de învăţare. Fără 

o astfel de metodă de a inversa procesele analitice, un individ nu ar putea integra în 

unitate, diferitele învăţături obţinute ca urmare a unei asemenea căutări. 
 

Don: Nu vreau să pun de două ori aceeaşi întrebare, dar există unele zone pe care le 

consider a fi atât de importante, încât poate fi obţinută o înţelegere mai amplă, dacă 

răspunsul este reformulat de mai multe ori, în cuvinte diferite. Vă mulţumesc pentru 

răbdarea voastra. Ieri, aţi spus de asemenea că în momentul când nu a existat o recoltă la 

sfârşitul perioadei de 25.000 de ani, “au existat entităţi care puteau fi recoltate, care şi-au 

ales maniera de a intra în a 4-a densitate”. Îmi poţi spune la ce te referi prin “ele au ales 

maniera prin care au intrat în a 4-a densitate?”. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Aceşti păstori, sau cum voi îi numiţi - “Rasa Bătrânilor”, şi-au ales 

timpul/spaţiul plecării lor. Este foarte puţin probabil ca ei să plece, până când ceilalţi  

oameni cu care convieţuiesc, nu sunt de asemenea gata pentru a fi recoltaţi. 

 

Don: Ce vrei să spui prin “ceilalţi”, ca fiind gata pentru a fi recoltaţi? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceilalţi de care se ocupă aceste fiinte, sunt acele persoane care nu au 

ajuns să fie recoltate, de-a lungul celui de-al doilea ciclu major. 

 

Don: Ai putea să îmi spui câteva informaţii istorice, privind ceea ce tu numeşti Rasa 

Bătrânilor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Întrebarea este neclară. Te rog reformuleaz-o. 
 

Don: Ţi-am pus această întrebare, deoarece am auzit despre Rasa Bătâanilor într-o carte 

numită Drumul către Cer, scrisă de George Hunt Williamson, şi m-am întrebat dacă 

aceasta este Rasa Bătrânilor despre care a vorbit şi el? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Întrebarea îşi va găsi propriul răspuns, deoarece am vorbit mai devreme 

despre maniera de a lua decizii, prin care aceste entităţi au ales să rămână aici, în 

momentul terminării celui de-al doilea ciclu major, din cadrul ciclului vostru de 75.000 

de ani. Există unele distorsiuni în cartea scrisă de cel cunoscut sub numele de Michel; cu 

toate acestea, ele au legătură în principal cu faptul că aceste entităţi, nu sunt un complex 

al memoriei sociale, ci mai degrabă un grup de complexe minte/corp/spirit dedicate 

servirii celorlaltor persoane. Aceste entităţi lucrează împreună, dar nu sunt complet 

unificate; prin urmare, ele nu îşi văd în mod complet gândurile, sentimentele şi 

motivaţiile reciproce. Cu toate acestea, dorinţa lor de a servi este una de densitatea a 

patra, astfel încât ei sunt grupaţi în ceea ce voi aţi numi o frăţie.  
 

Don: De ce îi numeşti Rasa Bătrânilor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi i-am numit astfel pentru a vă familiariza pe voi, cei care puneţi 

întrebările, cu identitatea lor asa cum este înţeleasă de complexul nostru mental. 
 

Don: Există Călători care fac parte din această Rasă a Bătrânilor? 
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Ra: Eu sunt Ra. Există entităţi planetare care sunt recoltate – Călători doar în sensul în 

care ei aleg, fiind în densitatea a 4 adică cea a iubirii, ei aleg să se reîncarneze imediat în 

densitatea a treia, mai degrabă decât să facă saltul către cea de-a patra densitate. Acest 

lucru îi determină să fie într-un sens călători, fiinţe care nu au părăsit planul Pământului 

datorită propriei lor alegeri, mai degrabă decât datorită nivelului lor vibraţional.  

 

Don: În materialul de ieri ai spus că prima distorsiune a fost cea a liberului arbitru. Există 

vreo secvenţă, o prima, o a doua şi o a treia distorsiune a Legii lui Unu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Doar într-o mică măsură. După aceasta, multitudinea de distorsiuni sunt 

egale între ele. Prima distorsiune, adică liberul arbitru, îşi găseşte centrul. Aceasta este 

cea de-a doua distorsiune cunoscută de voi sub numele de Cuvânt, principiul Creativ sau 

Iubirea. Astfel, energia inteligentă crează ceea ce voi cunoaşteţi sub numele de Lumină. 

Pornind de la aceste trei distorsiuni apar multe ierarhii, fiecare având propriile paradoxuri 

care urmează să fie sintetizate, nici una dintre ele fiind mai importantă decât alta.  
 

Don: Ai spus de asemenea că ai oferit Legea lui Unu, care este echilibrarea 

iubirii/luminii cu lumină/iubire. Există vreo diferenţă intre lumină/iubire şi iubire/lumină? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare din acest moment de timp/spaţiu. Există 

aceeaşi diferenţă între iubire/lumină şi lumină/iubire, ca şi cea care există între 

predare/învăţare şi învăţare/predare. Iubirea/lumina este declanşatorul, sursa puterii, cea 

care oferă energie. Lumina/iubirea este manifestarea care apare atunci când lumina este 

impregnată cu iubire. 
 

Don: Mai putem face ceva pentru ca acest instrument să se simta mai confortabil? Putem 

ţine două sesiuni astăzi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest instrument necesită o manipulare specifică a corpului fizic sau a 

complexului corporal, datorită unei tensiuni apărute. În afară de acest lucru, totul este 

bine, energiile sunt echilibrate. Există o mică distorsiune în energia mentală a acestui 

instrument, datorată unei preocupări faţă de o persoană iubită, asa cum o numiţi voi. 

Acest lucru scade puţin energia vitală a instrumentului. Oferindu-i această corecţie, 

instrumentul va fi disponibil pentru încă o sesiune.  
 

Don: Prin corecţie, vrei să spui că ea ar trebui să facă o plimbare sau noi ar trebui să îi 

masăm spatele? 
 

Ra: Eu sunt Ra. A doua variantă. Trebuie de asemenea să înţelegeţi că acest lucru trebuie 

să fie făcut în armonie cu entitatea. 

 

Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina Creatorului infinit. Mergeţi înainte, bucurându-

vă în puterea şi în pacea infinitului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 16 

31 Ianuarie, 1981 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Noi comunicăm 

acum. 
 

Don: Aş vrea să te întreb, luând în considerare liberul arbitru în corelaţie cu Legea lui 

Unu, cum pot să pună Gardienii o carantină asupra Pământulu? Este aceasta carantină în 

acord cu liberul arbitru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Gardienii păzesc liberul arbitru al complexelor minte/corp/spirit din a 

treia densitate, de pe această sferă planetară. Evenimentele care au necesitat activarea 

carantinei, au fost cele care interferau cu liberul arbitru al complexelor minte/corp/spirit 

de pe Pământ. 

 

Don: S-ar putea să mă insel, dar mi se pare că este liberul arbitru al celor, să zicem din 

grupul Orionian, de a interveni. Cum este acest aspect echilibrat cu informaţia pe care ne-

ai oferit-o? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Echilibrarea se realizează dintr-o dimensiune în alta. Încercările aşa 

numiţilor Spadasini de a se amesteca în liberul arbitru, erau acceptabile conform gradului 

lor de înţelegere. Cu toate acestea, complexele minte/corp/spirit din această densitate pe 

care voi o numiţi a treia, crează o anumită dimensiune a liberului arbitru, care nu este 

capabilă să recunoască în totalitate dorinţa unor indivizi de a manipula. Aşadar, pentru a 

echilibra diferenţele de vibraţie, a fost instituită o carantină; aceasta fiind o situaţie prin 

care liberul arbitru al celor din grupul Orionian nu este oprit, ci îi este oferită o provocare 

suplimentară. În acelaşi timp, al treilea grup nu este stânjenit în a îşi exersa liberul 

arbitru.  
 

Don: S-ar putea spune că apariţia acestor “ferestre”, are rolul de a le oferi din când în 

când grupulului Orionian permisiunea de a străpunge carantina, astfel menţinându-se 

echilibrul în ceea ce priveşte liberul arbitru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Don: Îmi poţi spune cum funcţionează acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cea mai apropiată analogie pe care o putem oferi, este cea a unui 

generator de numere aleatoare, numere aflate într-o plajă de valori. 
 

Don: Care este sursa acestui generator de numere aleatoare? Este el creat de Gardieni 

pentru a echilibra lucrul păzit de aceştia? Sau vine dintr-o altă sursă în afară de Gardieni? 
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Ra: Eu sunt Ra. Toate sursele sunt una singura. Cu toate acestea, noi înţelegem 

întrebarea ta. Fenomenul ferestrelor este unul care se află în afara Gardienilor. El 

operează din dimensiuni care se află dincolo de spaţiu/timp, din zona pe care voi o numiţi 

energie inteligentă. La fel ca şi ciclurile voastre, astfel de corecţii şi ritmuri sunt 

asemănătoare cu bătaia unei ore. În cazul ferestrelor, nici o entitate nu deţine ceasul. 

Aşadar, el pare a fi aleator. El nu este aleator în cadrul dimensiuni care produce această 

echilibrare. De aceea am spus că analogia este exactă în anumite limite.   
 

Don: Asadar, această echilibrare prin intermediul ferestrelor, îi împiedică pe Gardieni să 

îşi reducă polarizarea lor pozitivă, eliminând în mod total contactul cu cei din Orion prin 

intermediul unui scut. Este corect acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este parţial corect. De fapt, aceast mijloc de echilibrare 

permite o cantitate egală de energie negativă şi pozitivă, ea fiind echilibrată în mod 

suplimentar de către distorsiunile minte/corp/spirit, ale complexelor sociale de pe 

Pământ. Aşadar, în cazul acestei planete, este nevoie de informaţii sau de un imbold mai 

degrabă pozitiv, datorită orientării întrucâtva negativă a complexelor sociale de pe 

Pământ. 
 

Don: În acest fel, liberul arbitru este echilibrat astfel încât indivizii să aibă o oportunitate 

egală, de a alege între serviciul faţă de ceilalţi şi serviciul faţă de propria persoană. Este 

corect acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect.  

 

Don: Cred că aceasta este o revelaţie profundă, în ceea ce priveşte Legea Liberului 

Arbitru. Mulţumesc. 

 

Următoarea întrebare este una minoră, pus cu scopul de a exemplifica acest principiu. 

Dacă Confederaţia ar ateriza acum pe Pământ, ei ar putea fi priviţi ca şi zei, încălcând 

astfel Liberul Arbitru şi reducându-şi polarizarea în a îi servi pe toţi. Presupun că acelaşi 

lucru s-ar întâmpla dacă ar ateriza grupul Orionian. Cum ar influenţa acest lucru 

polarizarea lor către serviciul faţă de propria persoană, dacă ei ar fi capabili să aterizeze şi 

să fie priviti ca si zei? 
 

Ra: Eu sunt Ra. În cazul unei aterizări în masă a grupului din Orion, efectul polarizării ar 

fi către a creşte serviciul faţă de propria persoană, adică opusul ultimei oportunităţi 

despre care ai vorbit. 

 

Don: Dacă grupul Orionian ar fi capabil să aterizeze, ar creşte acest lucru polarizarea lor? 

Ce încerc să spun, este mai bine să lucrezi în spatele scenei pentru a găsi vorba vine 

recruţi, de pe această planetă, care vor acţiona din propria iniţiativă fiind în acord cu 

liberul arbitru; sau este la fel de bine pentru grupul Orionian să aterizeze pe planeta 

noastră şi să demonstreze puteri remarcabile, prin care să îi subjuge pe oameni?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Pe termen lung, primul scenariu este să zicem mai sănătos, deoarece 

grupul Orionian nu încalcă Legea lui Unu aterizând direct, ei făcându-şi munca prin 
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intermediul celor de pe această planetă. În a doua situaţie, o aterizare în masă ar duce la o 

pierdere a polarizării, datorată încălcării liberului arbitru al celor de pe Pământ. Cu toate 

acestea, totul este un pariu. Dacă planeta ar fi cucerită şi ar face parte din Imperiu, liberul 

arbitru ar fi restabilit. Acest lucru este totuşi restricţionat datorită dorinţei grupului 

Orionian de a progresa către singurul Creator. Această dorinţă de a progresa îi împiedică 

pe cei din grupul Orionian să încalce Legea Confuziei. 
 

Don: Ai menţionat cuvântul “Imperiu” în relaţie cu grupul din Orion. M-am gândit de 

ceva vreme că filmul Star Wars, este cumva o alegorie pentru ceea ce s-a întâmplat cu 

adevărat. Este corect acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect în aceeaşi măsură în care o simplă poveste pentru 

copii, este o alegorie pentru distorsiuni ale complexelor fizice/filozofice/sociale. 
 

Don: Există o recoltă de entităţi care sunt orientate către serviciul faţă de propria 

persoană, la fel cum există o recoltă pentru persoanele orientate în serviciul altora? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Există doar o singură recoltă. Cei care sunt capabili să intre în cea de-a 

4-a densitate datorită nivelului vibraţional la care au ajuns, pot alege maniera de a-l căuta 

în continuare pe Creator. 

 

Don: Aşadar, odată ce intrăm în ce-a de-a 4-a densitate, va exista să îi zicem un punct de 

cotitură, astfel încât o parte dintre indivizii care vor avansa în cea de-a 4-a densitate, vor 

merge căre planete sau locuri unde vor fi în serviciu faţă de ceilalţi, iar o altă parte vor 

merge în locuri unde vor fi în serviciu faţă de propria persoană. Este corect ceea ce am 

spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect.  

 

Don: Îmi poţi spune originea celor 10 Porunci? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Originea acestor porunci este în concordanţă cu legile entităţiilor 

negative, care îşi impun ideile asupra unor complexe minte/corp/spirit, orientate într-un 

mod pozitiv. Informaţia din cele 10 Porunci a încercat să copieze sau să imite 

pozitivitatea, în timp ce păstra caracteristici negative. 

 

Don: Au fost ele oferite de către grupul din Orion? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Don: Care a fost scopul lor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Scopul celor din grupul Orionian, aşa cum am menţionat mai devreme, 

este dominarea şi sclavia. Acest lucru este realizat prin găsirea şi crearea unei elite, 

determinându-i pe alţii să servească această elită, folosindu-se de maşinaţii cum ar fi de 

exemplu legile pe care le-ai menţionat mai devreme, dar şi alte informaţii oferite acelei 

entităţi care a transmis legile. 
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Don: Cel care a transmis cele 10 Porunci, a fost orientat pozitiv sau negativ? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Recipientul a fost o fiinţă de o pozitivitate extremă, astfel explicându-se 

o parte din informaţiile pseudo-pozitive pe care le-a primit. La fel ca şi în cazul altor 

contacte care nu au avut succes, această entitate pe nume Moise, nu a rămas o sursă 

credibilă de influenţă, printre cei care au auzit prima oară de filozofia Legii lui Unu. 

Această entitate a părăsit nivelul vibrational din a treia densitate, fiind într-o stare de 

tristeţe, pierzând ceea ce voi aţi numi onoarea şi încrederea, cu care a început 

conceptualizarea Legii lui Unu şi eliberarea celor din tribul lui. 

 

Don: Daca aceasta entitate a fost orientată într-un mod pozitiv, cum au fost capabili cei 

din grupul Orionian să o contacteze? 

 

Ra: Eu sunt Ra. A existat o luptă intensă, între forţele orientate pozitiv din Confederaţie 

şi sursele orientate în mod negativ. Cel numit de voi Moise a fost deschis către 

comunicări şi a primit Legea lui Unu, în forma sa cea mai simplă. Cu toate acestea, 

informaţia a devenit orientată într-un mod negativ, datorită presiunilor din partea celor 

din tribul său, prin care i se cerea să facă anumite acţiuni fizice, în interiorul planului 

tridimensional. Acest lucru a cauzat ca Moise să fie deschis către un tip de informaţie şi o 

filozofie, care era orientată către serviciul propriei persoane. 

 

Don: Ar fi foarte puţin probabil pentru ca o entitate pe deplin conştientă de Legea lui 

Unu să spună vreodată “Sa nu faci asta”. Este corect ceea ce spun? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 
 

Don: Îmi poţi oferi o oarecare istorie a complexului vostru social, exemplificând maniera 

în care aţi devenit conştienţi de Legea lui Unu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Calea prin care noi am învăţat este înscripţionată în momentul prezent. 

Nu există o istorie, aşa cum înţelegem noi acest termen. Imaginează-ţi, dacă doreşti, un 

cerc al fiinţării. Noi cunoaştem Alfa şi Omega ca fiind inteligenţa infinită. Ciclul nu se 

termină niciodată. El este prezent. Densităţiile prin care am trecut în diferite momente din 

acest cerc, corespund cu caracteristicile ciclurilor: primul dintre ele – ciclul conştienţei; al 

doilea, cel al creşterii; al treilea, cel al conştienţei de sine; al patrulea, cel al iubirii sau a 

înţelegerii; al cincilea, ciclul luminii sau al înţelepciunii; al şaselea, ciclul luminii/iubirii 

sau al unităţii; al şaptelea, ciclul tranziţiei; al optulea, octava care pătrunde într-un mister 

pe care nu îl putem sonda. 

 

Don: Îţi mulţumesc foarte mult. În materialele precedente, înainte să comunicăm cu voi, 

Confederaţia a spus că nu exista de fapt un trecut sau un viitor...totul este prezent. 

Aceasta ar fi o analogie bună? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Există trecut, prezent şi viitor în cadrul celei de-a treia densităţi. Dintr-o 

perspectivă mai amplă, de exemplu cea deţinută de către o entitate care se află în afara 

continumului spaţiu/timp, poate fi observat că există doar prezentul, în cadrul ciclului 
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împlinirii. Noi însine urmărim să obţinem această înţelegere. La nivelul al 7-lea, noi vom 

fi capabili, dacă eforturile noastre umile sunt suficiente, să devenim una cu totul, neavând 

vreo memorie, identitate, trecut sau viitor, ci existând în totul. 

 

Don: Acest lucru înseamnă că veţi fi conştienti de tot ce există? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este parţial corect. Noi credem că nu ar fi conştienţa 

noastră, ci doar o conştienţă a Creatorului. În Creator există tot ceea ce este. Aşadar, 

această cunoaştere ar fi disponibilă.  

 

Don: Mă întrebam câte planete locuite există în galaxia noastră şi dacă fiecare dintre ele 

ajung la o densitate mai mare, prin Legea lui Unu? Nu pare să existe o altă cale, prin care 

o planetă poate atinge o densitate mai mare. Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Te rog reformulează întrebarea ta. 
 

Don: Câte planete locuite există în galaxia noastră? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Presupunem că te referi la toate dimensiunile conştiinţei, sau la 

densităţiile de conştienţă. Aproximativ o cincime din toate entităţiile planetare, au 

conştiinţe aflate în mai multe densităţi. Unele planete au condiţii ospitaliere doar pentru 

anumite densităţi. Planeta voastră, este în acest moment ospitalieră pentru densităţiile 

unu, doi, trei şi patru. 
 

Don: Aproximativ câte planete din această galaxie de stele în care ne aflăm, sunt 

conştiente, indiferent de densitatea lor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aproximativ 67 de milioane. 

 

Don: Îmi poţi spune ce procentaj dintre aceste planete sunt de densităţiile a treia, a patra, 

a cincea, a şasea, etc? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Un procentaj de 17% pentru prima densitate, un procentaj de 20% pentru 

a doua densitate, un procentaj de 27% pentru a treia densitate, un procentaj de 16% 

pentru a patra densitate, un procentaj de 6% pentru a cincea densitate. Celălalte informaţii 

nu putem să vi le comunicăm.  

 

Don: În ceea ce priveşte primele 5 densităţi, au progresat toate planetele din a treia 

densitate, prin aplicarea şi cunoaşterea Legii lui Unu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 
 

Don: Atunci înseamnă că singura cale prin care o planetă poate ieşi din situaţia în care 

noi suntem, este ca populaţia să devină conştientă şi să înceapă a practica Legea lui Unu. 

Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 
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Don: Îmi poţi spune ce procentaj dintre planetele de densitatea a treia, a patra şi a cincea, 

despre care ai vorbit aici, sunt polaritazate în mod negativ, către serviciul faţă de propria 

persoană? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta nu este o întrebare la care putem răspunde, deoarece am încălca 

Legea Confuziei. 

 

Putem doar spune că planetele orientate negativ sunt mult mai puţine. Să vă oferim 

numerele exacte nu ar fi ceva adecvat.  

 

Don: Aş vrea să fac o analogie pentru a arăta de ce sunt mai puţine planete orientate 

negativ, apoi să vă întreb dacă această analogie este corectă. 

 

Într-o societate orientată în mod pozitiv în care membrii săi îi servesc pe ceilalţi, este 

simplu să muţi un bolovan mai mare, prin faptul că îi mobilizezi pe toţi membrii să facă 

acelaşi lucru. Într-o societate orientată către serviciul propriei persoane, ar fi mult mai 

dificil să îi pui pe toţi să muncească pentru binele comun şi să mute bolovanul; prin 

urmare, este mult mai uşor să faci lucruri care sunt în serviciul celorlalţi şi să creşti, dacă 

te afli în comunităţi orientate pozitiv, decât în cele care au o orientare negativă. Este 

corect ce am spus?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Multumesc foarte mult. Îmi poţi spune cum s-a format Confederaţia Planetelor şi de 

ce? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Dorinţa de a servi începe în dimensiunea iubirii sau a înţelegerii, fiind un 

scop foarte important al complexului memoriei sociale. Aşadar, acest procentaj de entităţi 

planetare, plus încă aproximativ 4% care sunt nişte fiinţe despre care nu putem vorbi, au 

descoperit acum mult timp în urmă, că ele căutau acelaşi lucru: să fie în serviciu faţă de 

celălalte persoane. Relaţia dintre aceste entităţi, odată ce le-au înţeles pe alte fiinţe, 

entităţi planetare şi metode de a fi în sericiu faţă de ceilalţi, a fost de a împărtăşi şi de a 

continua împreună aceste scopuri comune de a fi de ajutor. Aşadar, fiecare dintre ei a 

plasat informaţii ale complexului memoriei sociale, în ceea ce voi consideraţi a fi un 

complex central al gândurilor, disponibil tuturor. Acest lucru a creat o structură, în care 

fiecare entitate ar putea să lucreze în propriul său serviciu, în timp ce făcea apel la orice 

altă formă de înţelegere, necesară pentru a amplifica propria lor munca. Aceasta este 

cauza formării ei şi maniera de lucru a Confederaţiei. 
 

Don: Deşi există un numar atât de mare de planete în această Galaxie, voi spuneţi că 

există doar aproximativ 500 de planete în Confederaţie. Pare a exista un numar relativ 

mic de planete ale Confederaţiei. Există vreun motiv pentru acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Există mai multe Confederaţii. Aceasta Confederaţie lucrează cu sferele 

planetare a şapte dintre galaxiile voastre, şi este responsabilă cu chemarea densităţiilor 

din aceste galaxii.  
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Don: Poţi defini termenul de galaxie aşa cum îl folosiţi voi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi folosim acel termen în aceţaşi fel în care voi folosiţi termenul de 

sistem solar.  

 

Don: Sunt puţin confuz în legătură cu numărul total de planete din Confederaţie din care 

faci parte. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Văd confuzia. Avem puţine dificultăţi cu limbajul vostru. Termenul de 

galaxie trebuie să fie separat. Noi numim galaxie complexul vibraţional care este local. 

Aşadar, soarele vostru este ceea ce noi am numi centrul unei galaxii. Observăm că voi 

aveţi o altă definiţie pentru acest termen. 

 

Don: Da. În ştiinţa noastră, termenul de galaxie se referă la sistemul de stele eliptice, care 

conţine milioane şi milioane de stele. A existat puţină confuzie cu privire la acest termen, 

atunci când am discutat mai devreme despre el, aşadar ma bucur că l-am clarificat. 

 

Folosind termenul de galaxie în sensul pe care l-am menţionat, adică sistemul de stele 

eliptice ce conţine milioane de stele, ce ştii despre evoluţia din alte galaxii în afară de 

aceasta? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Noi suntem conştienţi de viaţa manifestată printr-o infinitate de calităţi. 

Este corectă presupunerea ta. 

 

Don: Îmi poţi spune dacă viata din alte galaxii, progresează în aceeaşi manieră ca şi viaţa 

din galaxia noastră? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Progresia este relativ asemănătoare, apropriindu-se în manieră 

asimptotică de congruenţă, de-a lungul infinităţii. Alegerea liberă a ceea ce voi aţi numi 

sistemul galactic, cauzează diferite variaţii de o natură extrem de minoră, de la o galaxie 

la alta. 

 

Don: Aşadar Legea lui Unu este cu adevărat universală, în a crea o evoluţie către cea de-

a 8-a densitate, în toate galaxiile. Este corect ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Există forme infinite, înţelegeri infinite, dar 

progresia este una singură. 

 

Don: Presupun că nu este necesar pentru ca un individ să înţeleagă Legea lui Unu, astfel 

încât să facă saltul de la a treia la a patra densitate. Este corect ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Nu este absolut necesar ca o entitate sa constientizeze aceasta lege, 

pentru ca ea sa fie recoltata. Intelegerea nu face parte din aceasta densitate. 
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Don: Acesta este un lucru foarte important. Am folosit cuvântul greşit. Ceea ce am vrut 

să spun este că eu cred că nu este necesar ca o entitate să fie conştientă de Legea lui Unu, 

pentru a face saltul dimensional. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: În ce moment din evoluţie este necesar pentru o entitate să fie conştientă de Legea 

lui Unu, pentru a putea evolua mai departe? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Recolta din densitatea a 5-a este a conştiinţelor a căror distorsiuni 

vibraţionale, acceptă în mod conştient onoarea/datoria de a practica Legea lui Unu. 

Această responsabilitate/onoare este fundaţia acestei vibraţii. 

 

Don: Îmi poţi spune mai multe despre acest concept privind onoarea/responsabilitatea? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Fiecare responsabilitate este o onoare; fiecare onoare, o responsabilitate. 

 

Don: Îţi multumesc. Este posibil să ne oferi o scurtă descriere privind condiţiile din cea 

de-a 4-a densitate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă cerem să luaţi în considerare faptul că nu există cuvinte, pentru a 

descrie în mod pozitiv cea de-a 4-a densitate. Noi putem doar explica ce nu este ea şi doar 

în mod aproximativ ce este ea. Dincolo de ce-a de-a 4-a densitate, noi suntem limitaţi 

până în momentul când rămânem fără cuvinte. 
 

Ceea ce nu este ce-a de-a 4-a densitate: nu este un loc al cuvintelor, decât dacă sunt liber 

alese. Nu este un loc unde se ingerează substanţe chimice dense, pentru a îndeplini 

diferite activităţi complexe ale corpului. Nu este un spaţiu unde există dizarmonie în 

interiorul sinelui, sau printre fiinţele din acea civilizaţie. Nu este în limitele 

acceptabilităţii, dorinţa de a crea dizarmonie în orice fel. 

 

Aproximări a unor afirmaţii pozitive: este un plan în care corpurile bipede sunt mult mai 

dense şi mai pline de viaţă; unde un individ este conştient de gândurile celorlaltor 

indivizi; unde o fiinţă este conştientă de vibraţiile celorlalţi; un plan al compasiunii şi al 

înţelegerii tristeţii celei de-a treia densităţi; un loc în care conştiinţele urmăresc să obţină 

înţelepciune sau lumină; o zona în care diferenţele dintre individ sunt pronunţate, dar sunt 

automat armonizate printr-un consens de grup. 
 

Don: Ai putea să defineşti cuvântul densitate, după cum l-am folosit noi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Termenul de densitate, este, aşa cum voi l-aţi numi, unul matematic. Cea 

mai apropiată analogie este cea a muzicii, în care după cele 7 note din scala voastră 

vestică, odată cu a 8-a nota începe o nouă octavă. În cadrul octavei principale a existenţei 

voastre pe care noi o împărtăşim cu voi, există 7 octave secundare sau densităţi. În 

interiorul fiecărei densităţi există 7 sub-densităţi. În cadrul fiecarei sub-densităţi, există 7 

sub-sub-densităţi. În cadrul fiecărei sub-sub-densităţi, există 7 sub-sub-sub-densităţi şi tot 

aşa la infinit. 
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Don: Am înţeles că fiecare densitate deţine 7 sub-densităţi, care la rândul lor au 7 sub-

densităţi şi aşa mai departe. Acest proces se extinde într-o rată foarte mare, deoarece  

fiecare densitate este multiplicată de cifra 7. Înseamnă acest lucru că la fiecare nivel al 

densităţiilor, totul ce se poate întâmpla se va întâmpla? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Din confuzia pe care o exprimaţi, putem selecta conceptul cu care aveţi 

bătăi de cap, acesta fiind infinitatea/oportunitatea. Puteţi considera că orice complex de 

posibilităţi/probabilităţi este manifestat în existenţă. 
 

Don: Lucrurile de genul viselor cu ochii deschişi, devin ele reale în alte densităţi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Depinde de natura visului. Acesta este un subiect amplu. Probabil cea 

mai simplă metodă de a vorbi despre el, este următoarea: dacă visul este unul care se 

atrage pe sine, atunci el devine o realitate pentru sine. Dacă este un vis contemplativ 

general, el poate intra în infinitatea de complexe a posibilităţiilor/probabilităţiilor şi să 

apară în altă parte, neavând nici un ataşament specific faţă de câmpurile energetice ale 

creatorului. 
 

Don: Pentru a clarifica puţin lucrurile, dacă ar fi să visez foarte intens că eu construiesc o 

navă, s-ar manifesta acest lucru în una dintre aceste densităţi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru s-a/ar trebui/se va manifesta. 
 

Don: Atunci dacă o entitate visează cu ochii deschişi că se luptă cu o entitate, s-ar 

manifesta acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. În acest caz fantezia entităţii are legătura cu sinele şi celălalt sine, creând 

o legătură între forma gând şi posibilitatea/probabilitatea complexului sinelui, care este 

creatorul acestei forme gând. Acest lucru ar creşte ulterior posibilitatea/probabilitatea de 

a aduce evenimentul în realitatea densităţii a treia. 
 

Don: Cum foloseşte grupul Orionian acest principiu pentru a crea condiţii favorabile 

realizării scopului lor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vom răspunde într-o manieră mai specifică, decât cea în care a fost pusă 

întrebarea. Grupul Orionian foloseşte vise care au un caracter ostil sau negativ, pentru a 

se hrăni de pe urma lor sau a întări aceste forme gând. 
 

Don: Există mai mulţi Călători care au venit pe această planetă şi care sunt supuşi 

gândurilor Orioniene? 

 

Ra: Eu sunt Ra. După cum am spus mai devreme, Călătorii devin în mod complet o 

creatură a complexului minte/corp din a treia densitate. Există o la fel de mare şansă de a 

fi influenţaţi de grupul Orionian, pe cât există o şansă de a fi influenţaţi de un complex 

minte/corp/spirit de pe această planetă. Singura diferenţă apare în complexul spiritului, 

care dacă doreşte va avea o armură de lumină, ce îi va permite să recunoască mai clar 
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ceea ce nu este el, în funcţie de dorinţele lui. Acest lucru este mai degrabă o tendinţă, 

decât o conştientizare. Mai mult decât atât, în interiorul propriului complex 

minte/corp/spirit, Călătorul este mai puţin înclinat a observa confuziile densităţii a treia, 

date de polaritatea pozitiv/negativ. Aşadar, el deseori nu recunoaşte atât de uşor ca şi un 

individ negativ, natura negativă a gândurilor sau a unor entităţi. 

 

Don: Aşadar Călătorii care se încarnează aici, ar fi ţinte de o prioritate ridicată, pentru 

grupul Orionian?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 
 

Don: Dacă un Călător ar fi compromis, să zicem de către grupul Orionian, ce s-ar 

întâmpla cu el atunci când va veni recolta? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Dacă Călătorul ar demonstra prin acţiune o orientare negativă către 

ceilalţi, atunci el are fi aşa cum am spus mai înainte, prins în vibraţia planetară, aşadar 

atunci când va veni recolta, este foarte posibil să repete ciclul densităţii a treia. Aceasta 

va fi ultima întrebare din sesiunea curentă. 

 

Mai există o scurtă întrebare la care putem răspunde înainte să închidem această sesiune? 

 

Don: Cum putem face ca instrumentul să se simtă mai confortabil? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest instrument este pe atât de confortabil pe cât este posibil, având în 

vedere slăbiciunea complexului corporal. Sunteţi conştincioşi. 

 

Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte, 

bucurându-vă în puterea şi în pacea lui. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 17 

3 Februarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina Creatorului infinit. Înainte să vă 

comunicăm răspunsurile noastre, vrem să corectăm o eroare pe care am descoperit-o, în 

transmisia informaţiilor pe care vi le-am oferit. Avem dificultăţi în a ne ocupa cu acest 

timp/spaţiu. Mai pot exista erori de acest fel. Simţiţi-vă liberi să ne puneţi întrebari, astfel 

încât să putem recalcula măsurătorile din timpul/spaţiul vostru. 
 

Eroarea pe care am descoperit-o se referă la una dintre apariţiile atât a grupului Orionian, 

în sfera voastră planetară de influenţă, cât şi cea a emisarilor din partea Confederaţiei. 

Noi am oferit data de 2600 î.H de ani pentru contactul Orionian şi de 2300 î.H pentru 

Confederaţie. Acest lucru este incorect. Recalcularea făcută de noi, indică alte cifre, 3600 

î.H pentru cei din Orion şi 3300 î.H pentru cei din Confederaţie. 

 

Noi comunicăm acum. 
 

Don: Mulţumesc foarte mult. Aş vrea să spun încă o dată că noi consideram a fi o mare 

onoare, un privilegiu şi o datorie să putem face această muncă. Vreau să mai spun din 

nou, că deşi unele dintre întrebările mele pot părea a fi irelevante uneori, eu încerc să le 

pun într-o asemenea manieră, încât să am un punct de plecare pentru a aplica Legea lui 

Unu. 

 

Noi ne aflam acum în cea de-a 4-a densitate. Vor fi mai vizibile efectele densităţii a patra, 

în următorii 30 de ani? Vom vedea mai multe schimbări în mediul nostru înconjurător şi 

vom percepe influenţa noastră asupra lui? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Densitatea a patra este un spectru vibraţional. Continumul vostru 

spaţiu/timp a introdus sfera voastră planetară şi ceea ce noi numim galaxie, sau ceea ce 

voi numiţi stea, în această vibraţie. Acest lucru va determina sfera planetară să îşi 

realinieze centrii energetici de captare a fluxului forţelor cosmice, determinate de reţele 

electromagnetice; astfel încât Pământul să devină magnetizat în a 4-a densitate, aşa cum o 

numiţi voi. 
 

După cum am mai spus mai înainte, această transformare va cauza unele probleme, 

datorită energiilor formelor gând a oamenilor voştrii, cele care perturbă tiparele 

energetice din interiorul spiralelor Pământului. Acest lucru duce la creşterea entropiei şi a 

căldurii inutilizabile. Transformarea va determina planeta voastră să aiba unele rupturi în 

înveliţul său exterior, odată ce ajunge la un nivel potrivit pentru densitatea a patra. Acesta 

este corecţia planetară.  
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Veţi descoperi că va exista un influx brusc în numărul de oameni a căror potenţial 

vibraţional, include distorsiunile către cea de-a patra densitate. Aşadar, va părea să existe, 

să spunem o nouă rasă. Aceştia sunt cei care se încarnează pentru a realiza munca de 

densitatea a 4-a. 
 

De asemenea, se va manifesta o creştere bruscă pe termen scurt a unor complexe 

minte/corp/spirit orientate negativ, datorită condiţiilor polarizante ce fac parte din 

caracteristicile densităţii a 4-a şi densitatea a 3-a, orientată către serviciul faţă de propria 

persoană. 

 

Cei care vor rămâne în a 4-a densitate pe acest Pământ, vor fi de o orientare pozitivă. 

Mulţi vor veni din alte locaţii, deoarece cu toate eforturile Confederaţiei, care includ cele 

realizate de fiinţele din planurile interioare, civilizaţiile interioare şi a celor din alte 

dimensiuni, recolta încă va fi mult mai mică decât este capabilă să susţină acest Pământ. 

 

Don: Este posibil ca folosind o tehnică sau alta, să o ajutam pe o entitate să atingă 

densitatea a 4-a, în aceste ultime zile? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Este imposibil să o ajutam în mod direct pe o altă fiinţă. Este doar 

posibil să facem disponibil acest catalizator în orice formă dorită, cea mai importantă 

dintre ele fiind împrăştierea înţelegerii unităţii împreună cu Creatorul, pornind din inima 

sinelui. Este mai puţin importantă informaţia pe care o împărtăşim cu voi. 

 

Noi, înşine, nu avem dorinţa ca această informaţie să fie diseminată pe scară largă. Este 

suficient ca ea să fie disponibilă unui număr de 3, 4 sau 5 persoane. Aceasta este o 

recompensă extrem de satisfăcătoare, deoarece dacă unul dintre aceste persoane ajunge în 

densitatea a 4-a, ca urmare a acestui catalizator, atunci noi ne-am îndeplinit scopul de a 

transmite Legea lui Unu, fiind în serviciul faţă de ceilalţi. 
 

Noi încurajăm o abordare calmă în a împărtăşi informaţia, fără a vă preocupa cu numărul 

de oameni care vor lua contact cu materialul, sau cu creşterea rapidă printre alţi oameni. 

Faptul că voi încercaţi să faceţi disponibilă această informaţie, este serviciul vostru. Dacă 

prin strădaniile voastre ajungeţi la o persoană, veţi ajunge la toţi. 

 

Nu putem oferi scurtături către iluminare. Iluminarea se petrece în momentul prezent, 

fiind o deschidere către infinitatea inteligentă. Ea poate fi realizată doar de către sine, 

pentru sine. Un alt sine nu poate preda/învăţa iluminarea ci poate doar preda/învăţa 

informaţie, inspiraţie, sau împărtăşirea iubirii, a misterului, a necunoscutului care îl face 

pe celălalt sine, să tindă către şi să înceapă procesul de cautare. Acest proces se va 

termina într-un moment, dar cine poate ştii când va deschide o entitate poarta către 

prezent? 

 

Don: Îţi mulţumesc. Îmi poţi spune cine a fost entitatea, înainte de această reîncarnare de 

pe Pământ, cunoscută ca fiind Iisus din Nazareth. 
 

Ra: Eu sunt Ra. Am anumite dificultăţi cu această întrebare, în maniera în care a fost 

formulată. Poţi să o reformulezi? 
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Don: Ceea ce am vrut să spun este, îmi poţi spune dacă Iisus din Nazareth făcea parte din 

Confederaţie, înainte să se încarneze aici? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cel cunoscut de voi ca fiind Iisus din Nazareth, nu a avut un nume. 

Această entitate a fost un membru din a 5-a densitate, aflat la cel mai înalt nivel al acelei 

sub-ocatve. Această entitate a dorit să intre în sfera planetară a Pământului, pentru a 

împărtăşi vibraţia iubirii, într-o manieră pe cât posibil de pură. Aşadar, Iisus a primit 

permisiunea de a îndeplini această misiune. El a fost un Călător care nu avea un nume, 

venind din Confederaţie din densitatea a 5-a, reprezentând vibraia densităţii a 5-a, adică 

cea a înţelegerii sau a iubirii.  

 

Don: Ai spus că densitatea a 5-a este cea a iubirii?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Am făcut o eroare. Iisus era o fiinţă aflată în cel mai înalt nivel din 

densitatea a 4-a, mergând spre a cincea. Această entitate ar fi putut merge în a 5-a 

densitate, dar a ales în schimb să se reîntoarcă în a 3-a, pentru a îndeplinii această 

misiune specifică. Această entitate era la cel mai înalt nivel al sub-octavei vibraţiei 

iubirii. Aceasta este cea de-a patra densitate.  

 

Don: Atunci când comunic cu voi ca şi Ra, sunteţi uneori individualizaţi ca şi o entitate, 

sau vorbesc cu un întreg complex al memoriei sociale? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Voi vorbiţi cu Ra. Nu există separare. Voi l-aţi numi un complex al 

memoriei sociale, lucru ce indică multiplicitatea. Conform înţelegerii noastre, voi vorbiţi 

cu o porţiune individualizată a conştiinţei. 
 

Don: Tot timpul vorbesc cu aceeaşi porţiune individualizată a conştiinţei, în fiecare 

dintre sesiuni? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Voi vorbiţi cu aceeaşi entitate care este canalizată de acest instrument. 

Uneori instrumentul ajunge la un nivel scăzut al energiei vitale. Acest lucru va stânjeni 

câteodată eforturile noastre. Cu toate acestea, instrumentul este foarte dedicat sarcinii şi 

oferă tot ceea ce are, pentru a îndeplini această misiune. Prin urmare, noi putem continua 

chiar şi atunci când energia este joasă. De aceea noi vorbim de obicei despre terminarea 

sesiunii, datorită estimării noastre a energiei vitale a instrumentului. 

 

Don: Aş vrea să spun ceva, acum că sunt sigur pe mine. Oamenii de pe aceasta planetă, 

urmând o religie sau neavând nici o religie, având sau neavând o înţelegere intelectuală a 

Legii lui Unu, pot totuşi să fie recoltaţi în cea de-a patra densitate, dacă au acea vibraţie. 

Este corect ceea ce spun? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Cu toate acestea, veţi descoperi că puţini 

dintre cei care sunt pregătiţi pentru recoltă, nu au o strălucire ce îi determină pe ceilalţi, 

să fie conştienţi de ceea ce voi numiţi spiritualitate, adică calitatea complexului 

minte/corp/spirit. Aşadar, nu este foarte probabil ca o entitate să fie complet necunoscută 
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persoanelor din jurul său, ca fiind o personalitate neobişnuit de radiantă, chiar dacă acest 

invidid nu ar fi prins în distorsiunile aşa numitelor sisteme religioase. 
 

Don: Atunci când Iisus din Nazareth s-a încarnat aici, a existat o încercare din partea 

grupului Orionian de a-l discredita într-o formă sau alta? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Don: Îmi poţi spune ce metode au fost încercate grupul din Orion, pentru a-l discredita pe 

Iisus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Putem descrie în general ce s-a întâmplat. Tehnica a fost de a se folosi de 

alte informaţii, orientate într-o manieră negativă. Aceste informaţii au fost oferite de cel 

pe care oamenii voştrii îl numesc “Yahweh”. Ele impun multe restricţii asupra 

comportamentului şi îi promite entităţii o putere de densitatea a 3-a, în serviciul propriei 

persoane. Aceste două tipuri de distorsiuni au fost impuse, asupra celor care sunt deja 

predispuşi să aibă asemenea gânduri. 
 

Astfel, entitatea pe nume Iisus a experimentat mai multe provocări. Într-un final, ea a fost  

una singură, adică complexul vibraţional pe nume “Iuda”, aşa cum o numiţi voi pe 

această fiinţă. El a crezut că făcea ceea ce era necesar, în momentul când îl forţa pe Iisus, 

spunându-i despre necesitatea de a avea putere de densitatea a treia, adică cea care îi 

conduce pe ceilalţi. 
 

Această entitate pe nume Iuda, a simţit că dacă Iisus va fi strâns cu uşa, el va fi capabil să 

vadă înţelepciunea ideii de a folosi puterea infinităţii inteligente, pentru a-i domina pe 

alţii. Cel pe care îl numiţi Iuda, s-a înşelat în estimarea sa privind reacţia entităţii Iisus, a 

cărui dorinţă de învăţare/predare nu a fost orientată către această distorsiune. Acest lucru 

a condus la distrugerea complexului corporal pe nume Iisus. 
 

Don: Atunci înseamnă că dacă entitatea Iisus a fost de densitatea a 4-a şi există Călători 

pe această planetă, care vin din densităţiile 5 şi 6, ce a făcut în mod special Iisus astfel 

încât să fie capabil să fie un aşa de bun vindecător? Ar putea ca fiinţele de densitatea a 5-

a si a 6-a care au venit pe Pământ, să facă acelaşi lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Cei care vindecă pot fi de orice densitate, care are conştiinţa spiritului. 

Aceasta include densităţiile 3, 4, 5, 6 şi 7. A treia densitate poate fi una în care se 

realizează vindecarea, la fel ca în orice altă densitate. Cu toate acestea, există o cantitate 

mai mare de material efemer, care trebuie înţeles, acceptat şi echilibrat. 
 

Poarta către infinitatea inteligentă poate fi deschisă doar în momentul când vindecătorul, 

înţelege fluxul energiei inteligente. Acestea sunt aşa zisele Legi Naturale din continumul 

vostru spaţiu/timp şi reţeaua sa de surse electromagnetice sau puncte de intrare a energiei. 
 

Primul pas este cunoaşterea minţii şi a corpului. Aşadar, odată ce spiritul este integrat şi 

sintetizat, acestea sunt armonizate într-un complex minte/corp/spirit care se poate mişca 
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de-a lungul dimensiunilor şi poate deschide poarta către infinitatea inteligentă, prin 

urmare vindecând sinele datorită luminii şi împărtăşind acea lumină cu alţii. 
 

Adevărata vindecare este pur şi simplu strălucirea sinelui, care cauzează apariţia unui 

catalizator într-un mediu, ce va iniţia recunoaşterea sinelui de către sine, sau a 

proprietăţilor de vindecare a sinelui. 
 

Don: Cum a învăţat Iisus pe perioada reîncarnării sale?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Enitatea a învăţat abilităţiile sale, printr-un fel de reamintire naturală, 

care a apărut la o vârstă foarte fragedă. Din păcate, această entitate a descoperit prima 

oară abilitatea sa de a accesa infinitatea inteligentă, devenind ceea ce voi aţi numi 

“furios” faţă de un tovarăş de joacă. Aceasta entitate a fost atinsă de entitatea cunoscută 

de voi ca şi Iisus şi a fost rănită mortal. 

 

Aşadar, cel numit Iisus a devenit conştient că în interiorul său se afla un potenţial teribil. 

Entitatea a devenit foarte motivată în a descoperi cum să folosească această energie 

pentru a face bine, nu pentru a face rău. Această entitate a fost polarizată extrem de 

pozitiv şi şi-a amintit mai multe lucruri decât majoritatea Călătorilor. 

  

Don: Cum l-a influenţat pe Iisus această acţiune agresivă împotriva unui tovarăş de joacă, 

cum i-a afectat creşterea spirituală? Unde a mers el după moartea sa fizică?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Entitatea numită de voi Iisus a fost motivată de această experienţă şi a 

început o viaţă de căutări. Această entitate a studiat zi şi noapte, urmărind propriile sale 

modele religioase, pe care voi le numiţi Iudaism, şi a învăţat suficient pentru a deveni un 

rabin la o vârstă foarte fragedă. 
 

La varsta de aproximativ 13 ani şi jumătate, el a părăsit casa familiei sale pământene, şi a 

umblat în mai multe locuri pentru a căuta informaţii suplimentare. Aceste călătorii au 

continuat într-o manieră sporadică, până când entitatea a ajuns la vârsta de 25 de ani. În 

acel moment el s-a reîntors la casa familiei sale, învăţând şi practicând meseria tatălui său 

pământean. 
 

Atunci când această entitate a fost capabilă să integreze şi să sintetizeze toate 

experienţele, ea a început să vorbească către celălalte conştiinţe şi să predea/înveţe ceea 

ce a simţit că merita transmis. Iisus a fost absolvit la un nivel karmic de distrugerea unei 

alte persoane. În ultimele momente ale vieţii sale şi în timp ce se afla pe cruce, el a spus 

“Tată, iartă-i, pentru că nu ştiu ce fac”. Prin iertare se întrerupe ciclul acţiuni şi reacţiunii, 

sau ceea ce voi numiţi karma. 
 

Don: În ce densitate se află acum entitatea cunoscută sub numele de Iisus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Această informatie este inofensivă, dar neimportantă. Această entitate 

studiază în prezent lecţiile vibraţiei înţelepciunii, a 5-a densitate, numită de asemenea 

vibraţia luminii. 
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Don: În cultura noastră este o vorbă care spune că el se va întoarce. Îmi poţi spune dacă 

este adevărat acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vom încerca să clarificăm această întrebare. Este dificil. Această entitate 

a devenit conştientă că nu era doar un suflet de sine stătător, ci a avut rolul şi de mesager 

al singurului Creator, pe care Iisus îl vedea ca şi iubire. Această entitate a fost conştientă 

că acest ciclu se afla în ultima sa porţiune, aşadar ai vorbit despre faptul că cei care au 

calităţiile conştiinţei sale, se vor reîntoarce în timpul recoltei. 
 

Acest complex specific minte/corp/spirit pe care voi îl numiţi Iisus, nu se va reîntoarece 

decât ca un membru al Confederaţiei care va vorbi printr-un canal. Cu toate acestea, 

există alţii care au aceleaşi calităţi ale conştinţei, care îi vor ajuta pe oameni să intre în a 

4-a densitate. Acesta este sensul reîntoarcerii sale. 
 

Don: Îmi poţi spune de ce crezi că Pământul va intra în vibraţia pozitivă de densitatea a 

4-a, în loc de cea negativă, de vreme ce pare să existe atât de multă negativitate în jurul 

nostru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Pământul pare a fi negativ. Acest lucru se datorează, să zicem revoltei 

tăcute faţă de evenimentele din timpul/spaţiul prezent, revolta care este comună printre 

entităţiile orientate pozitiv. Cu toate acestea, cei care se află în serviciu faţă de ceilalţi şi 

sunt gata să fie recoltaţi, sunt în număr mult mai mare decât cei care sunt polarizaţi către 

serviciul faţă de propria persoană. 

 

Don: Cu alte cuvinte, vor fi mai puţine entităţi orientate negativ decât entităţi orientate 

pozitiv, care vor putea fi recoltate în cea de-a patra densitate. Este corect acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Marea majoritate a oamenilor de pe Pământ 

vor repeta cea de-a 3-a densitate. 
 

Don: Cum au reuşit Taras Bulba, Genghis Khan şi Rasputin să fie recoltaţi? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Este dreptul/privilegiul/datoria celor care sunt conştienţi de poartă către 

infinitatea inteligentă, să aleagă manieră prin care doresc să părăsească cea de-a 3-a 

densitate. Aşadar, cei care au o orientare negativă şi ajung să obţină acest drept/datorie, 

deseori aleg să meargă mai departe cu învăţarea/predarea serviciului faţă de propria 

persoană. 
 

Don: Aşadar, recolta va apărea în anul 2011, sau se va întinde pe mai mulţi ani? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest an este o aproximare. Am spus mai devreme că avem unele 

dificultăţi cu timpul/spaţiul vostru. Acesta este un punct probabil/posibil pentru realizarea 

recoltei. Cei care nu sunt încarnaţi în acest moment de timp, vor fi incluşi în recoltă. 
 

Don: Dacă în timp ce se află în această densitate, o entitate doreşte să fie în serviciul faţă 

de ceilalţi, mai degrabă decât în serviciu faţă de propria persoană, există “căi potrivite” de 

a realiza acest lucru, sau o cale este la fel de bună ca oricare alta? 
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Ra: Eu sunt Ra. Am mai spus care este cea mai bună cale de a fi în serviciu faţă de 

ceilalţi. Vom recapitula pe scurt acest lucru.  
 

Cea mai mai bună cale de a fi în serviciu faţă de ceilalţi, este de a încerca în mod constant 

să împărtăşeşti iubirea Creatorului, aşa cum este cunoscut sinelui interior. Acest lucru 

implică cunoaşterea propriei persoane şi abilitatea de a fi deschis către sine şi celălalt 

sine, fără a avea ezitări. Calea este de radia esenţa sau inima complexului 

minte/corp/spirit. 

 

Adresându-mă intenţiei din intrebarea ta, cea mai bună cale prin care fiecare căutător al 

adevărului să fie în serviciu faţă de ceilalţi, este unică acelui complex minte/corp/spirit. 

Acest lucru implică faptul caă fiecare complex minte/corp/spirit, trebuie să caute în 

interiorul sau inteligenţa propriului discernământ, în ceea ce priveşte calea potrivită de a 

fi în serviciu faţă de ceilalţi. El va fi diferit pentru fiecare persoană. Nu există o cale 

potrivită. Nu se pot face generalizări. Nimic nu este cunoscut dinainte. 
 

Don: Nu vreau să iau din timpul sesiunii punând aceleaşi întrebări încă o dată. Unele 

zone de investigaţie le consider a fi suficient de importante, în ceea ce priveşte Legea lui 

Unu, pentru a pune întrebările într-o manieră diferită, astfel obţinând o altă perspectivă.  

 

În cartea Oahspe se spune că dacă o entitate devine 51% orientată către serviciul faţă de 

ceilalţi şi mai puţin de 50% orientată către serviciu faţă de propria persoană, atunci acea 

entitate este gata a fi recoltată. Este corect acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect, dacă recolta se face pentru nivelul pozitiv al 

densităţii a 4-a. 

 

Don: Care este procentajul unei entităţi, care va ajunge în densitatea a 4-a negativă? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Entitatea care doreşte să meargă pe calea serviciului faţa de propria 

persoană, trebuie să atingă un procent de 5%, adică 5% să fie în serviciu faţă de ceilalţi, şi 

95% în serviciu faţă de propria persoană. Ea trebuie să se aproprie de totalitate. Prin calea 

negativă este destul de greu să ajungi în densitatea a 4-a, ea necesitând o mare dedicare. 
 

Don: De ce este mai dificil să ajungi în densitatea a 4-a, urmând calea negativă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru se datorează unei distorsiuni a Legii lui Unu, care spune că 

poarta către infinitatea inteligentă, se află la sfârşitul unei poteci înguste, după cum o 

numiţi voi. A ajunge la 51% dedicare faţă de binele celorlaltor persoane, este la fel de 

dificil cu a obţine o dedicare de 5% faţă de binele propriei persoane. Zona de indiferenţă 

se află între cele două procente. 

 

Don: Atunci înseamnă că dacă o entitate este recoltată în a 4-a densitate, fiind 51% în 

serviciu faţă de ceilalţi şi 49% în serviciu faţă de propria persoană, în ce nivel din a 4-a 

densitate va intra ea? Presupun că exista diferite nivele din a 4-a densitate. 
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Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Fiecare fiinţă intră într-o subdensitate, care 

are o vibraţie aflată în acord cu înţelegerea entităţii. 
 

Don: Câte nivele există acum, în cea de-a 3-a densitate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. A treia densitate are un număr infinit de nivele. 

 

Don: Am auzit că exista 7 nivele astrale şi 7 nivele device. Este corect acest lucru?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Vorbeşti despre o diferenţiere mai amplă în ceea ce priveşte nivelele din 

planurile interioare. Ceea ce ai spus este corect. 
 

Don: Cine locuieşte în aceste planuri? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Entităţiile sunt localizate în diferite planuri, datorită naturii/vibraţiei lor. 

Planul astral variază de la forme gând de o vibraţie scăzută, la fiinţe iluminate care sunt 

dedicate învăţării/predării, ele aflându-se în planurile astrale superioare. În planurile 

device, după cum le numiţi voi, se află cei a căror vibraţii sunt chiar mai apropiate de 

distorsiunile primare a iubirii/luminii. Dincolo de aceste planuri, se află altele. 

 

Don: Există 7 subplanuri a ceea ce noi numim planul fizic? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Este mai dificil de înţeles. Există un număr 

infinit de planuri. În continumul vostru spaţiu/timp există 7 subplanuri a complexelor 

minte/corp/spirit. Veţi descoperi natura vibraţională a acestor planuri odată ce aveţi 

câteva experienţe, întâlnind persoane aflate la diferite nivele, care corespund cu influxul 

centriilor energetici ai corpului fizic.  
 

Planurile invizibile sau interioare, ale densităţii a 3-a, sunt locuite de cei care au o 

configuraţie diferită a corpurilor fizice; adică, fiinţele care nu trăiesc într-un corp chimic. 

Aceste entităţi sunt împărţite în diferite nivele, a ceea ce voi aţi numi un vis artificial aflat 

într-un alt vis. În nivelele superioare, dorinţa de a împărtăşi informaţie către planurile 

exterioare ale existenţei începe să fie diminuată, datorită perioadei intensive de 

învăţare/predare care se desfăşoară în aceste zone.  
 

Don: Este necesar să treci dintr-un nivel în altul odată ce parcurgi aceste planuri? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Din experienţa noastră, am observat că unii trec prin mai multe planuri 

odată. Alţii merg mai încet. Unii din nerăbdare, încearcă să ajungă în planurile 

superioare, înainte de a înţelege energiile aşa numitelor planuri fundamentale. Acest lucru 

cauzează dezechilibre la nivel energetic. 

 

Veţi descoperi că o boală, este deseori rezultatul unui dezacord la nivel subtil al 

energiilor, prin care unii dintre centrii energetici superiori sunt activaţi de către eforturile 

conştiente ale entităţii, în timp ce aceasta nu a înţeles rolul centrilor energetici inferiori, 

specifici sub-densităţiilor planului tridimensional. 
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Don: Există o “cale potrivită” de a medita? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu. 
 

Don: În acest moment, la sfârşitul acestui ciclu, cum sunt distribuite reîncarnările în 

planul fizic, pe această planetă?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Entităţiile care doresc experienţa necesară pentru a fi pregătite pentru 

recoltă, au prioritate în a se încarna pe Pământ, faţă de cei care au nevoie de a 

experimenta din nou această densitate. 
 

Don: De cât timp se face această alocare? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest proces a început din momentul în care prima entitate individuală, a 

devenit conştientă de nevoia sa de a învăţa lecţiile acestei densităţi. Acest lucru a fost 

începutul a ceea ce voi aţi numi o senioritate a vibraţiei. 
 

Don: Îmi poţi explica la ce te referi, atunci când vorbeşti despre o senioritate a vibraţiei? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare din sesiune. Senioritatea vibraţiei este un 

tratament preferenţial, aflat în acord cu Legile lui Unu, care încurajează indivizii pregătiţi 

pentru recoltă. Datorită ei, fiecare individ devine conştient de momentul recoltei şi de 

necesitatea de a îşi îndrepta mintea/corpul/spiritul către a învăţa aceste lecţii, oferindu-le 

prioritate, astfel încât fiecare entitate să aibă cea mai bună şansă de a reuşi în această 

încercare. Mai aveţi întrebări scurte, pe care să le puneţi în acest moment? 
 

Don: Singura mea întrebare este: Ce putem face pentru ca acest instrument să se simtă 

mai confortabil? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Instrumentul nu poartă hainele potrivite pentru acest tip de muncă. Odată 

ce influxurile apar în regiunea a ceea ce voi numiţi cea de-a 7-a chakra, fiind filtrate de a 

şasea chakră ş.a.m.d., celălalte chakre ale entităţii devin întrucâtva devitalizate. Aşadar, 

această entiate ar trebui să fie mai atentă atunci când îşi alege hainele, pentru partea 

corporală pe care voi o numiţi picioarele. 

 

Mai putem răspunde la alte întrebări scurte? 

 

Don: Atunci înseamnă că ar trebui să punem haine mai groase pe picioarele ei. Este 

corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Voi părăsi acest instrument, vă las în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 18 

4 Februarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Noi comunicăm 

acum. 

 

Don: M-am gândit noaptea trecută că dacă eu aş fi în locul în care se află Ra în acest 

moment, prima distorsiune a Legii lui Unu ar putea să mă facă să amestec unele date 

eronate cu informaţie validă, pe care să o transmit acestui grup. Tu faci acest lucru? 

 
Ra: Eu sunt Ra. Noi nu facem în mod intenţionat acest lucru. Cu toate acestea va exista 

confuzie. În acest proiect, nu este intenţia noastră să creăm informaţie eronată, ci să 

exprimăm în funcţie de limitările limbajului, sentimentul Misterului Infinit al Singurei 

Creaţii, văzută în unitatea sa infinita şi inteligentă. 
 

Don: Îţi multumesc. Am o întrebare pe care o voi citi: “Mare parte a tradiţiilor mistice de 

pe Pământ, păstrează convingerea că sinele individual trebuie să fie şters sau distrus, iar 

lumea materială să fie ignorată, pentru ca individul să ajungă la „Nirvana‟, sau aşa cum 

mai este ea numită, la iluminare. Care este rolul adecvat al sinelui individual şi a 

activităţiilor lui lumeşti, pentru ca el să îl ajute pe individ să crească, ca urmare a 

practicării Legii lui Unu?” 

 

Ra: Eu sunt Ra. Rolul potrivit al entităţii din această densitate, este de a experimenta 

toate lucrurile pe care le doreşte, pentru ca apoi să analizeze, să înţeleagă şi să accepte 

aceste experienţe, distilând iubirea/lumina din interiorul lor. Nimicul va fi depăşit. Ceea 

ce nu este necesar va dispărea. 

 

Orientarea enităţii se dezvoltă prin analiza dorinţei sale. Aceste dorinţe converg din ce în 

ce mai mult către aplicarea conştientă a iubirii/luminii, odată ce o entitate îşi oferă 

experienţe din ce în ce mai purificate. Noi am descoperit că este total neadecvat să 

încurajezi depăşirea oricăror dorinte, în afară de faptul de a vă sugera să vă folosiţi 

imaginaţia decât să duceţi la îndeplinire în planul fizic, aşa cum îl numiţi voi, acele 

dorinţe care nu sunt în acord cu Legea lui Unu, astfel păstrând distorsiunea primară a 

liberului arbitru.  
 

Motivul pentru care nu este înţelept să depăşeşti dorinţele, este faptul că prin această 

acţiune creezi dezechilibre suplimentare, în a te echilibra în interiorul continumului 

spaţiu/timp. Aşadar, depăşirea dorinţelor, creează un mediu propice pentru a te agăţa de 

ceea ce aparent a fost depăşit. 

 

Toate lucrurile sunt acceptabile la momentul potrivit pentru fiecare entitate, şi prin 

experimentare, înţelegere, acceptare şi apoi împărtăşire cu ceilalţi, veţi merge în afara 

unei distorsiuni de un anume tip, către acelea care sunt mai în acord cu Legea lui Unu. 
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Este, să spunem aşa, o scurtătură să ignori sau să depăşesti orice dorinţă. În schimb, ele 

trebuie înţelese şi apoi acceptate. Acest lucru necesită răbdare şi experienţe care urmează 

să fie analizate în mod atent, cu compasiune faţă de sine şi faţă de ceilalţi.  
 

Don: Aşadar, aş putea spune că încălcarea liberului arbitru al unei alte entităţi este lucrul 

cel mai fundamental, care nu ar trebui să fie făcut de cei care aplică Legea lui Unu. Mai 

îmi poţi spune ce altă acţiune ar încălca Legea lui Unu? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Odată ce un individ înaintează de la distorsiunea primara a liberului 

arbitru, el ajunge să deţină o înţelegere a punctelor focale ale energiei inteligente, cea 

care a creat inteligenţele specifice ale unui complex minte/corp/spirit, aflat în acest mediu 

natural şi a celui pe care voi îl numiţi artificial. Aşadar, distorsiunile care pot fi evitate 

sunt acelea care nu iau în cosiderare focalizarea energiei iubirii/luminii, sau să zicem aşa, 

a Logosului acestei sfere sau densităţi. Acestea includ lipsa de înţelegere faţă de nevoile 

mediului înconjurător şi a celorlaltor complexe minte/corp/spirit. Acestea sunt multe la 

număr, datorită diferitelor distorsiuni create de oameni, prin care inteligenta şi conştiinţa 

a însăşi entităţiilor, a ales o cale specifică de a folosi energiile disponibile. 

 

Aşadar, ceea ce pare a fi o distorsiune nepotrivită pentru o entitate, poate părea a fi 

potrivită pentru alta. Noi putem sugera ca voi să încercaţi să deveniţi conştienti de celălalt 

sine ca fiind propriul sine, făcând acea actiune de care are nevoie el, învăţând de la 

inteligenţa şi conştienţa celuilalt. În multe cazuri acest lucru nu implică încălcarea 

distorsiunii liberului arbitru. Cu toate acestea, este o chestiune delicată în a fi de ajutor, a 

avea compasiune, sensibilitate şi o abilitate de a empatiza. Aceste calităţi sunt de ajutor în 

a evita distorsiunile create de inteligenţa şi conştienţa omului.   
 

Zona numită complexul societal este una în care nu există nevoi specifice de a fi îngrijit, 

ea fiind privilegiul/onoarea/datoria celor care se află în această sferă planetară, care 

acţionează conform liberului lor arbitru, pentru a încerca să ajute complexul social. 
 

Aşadar, există două directive simple: conştienţa energiei inteligente aşa cum este 

exprimată ea în natură, şi conştienţa energiei inteligente exprimată prin intermediul 

sinelui. Aceasta din urmă urmează să fie împărtăşită cu complexul social, atunci când 

entitatea doreşte acest lucru. De asemenea, aveţi un set de distorsiuni infinit de subtile, de 

care puteţi fi conştienţi; adică, distorsiunile în ceea ce priveşte sinele şi celălalt sine, cu 

privire la relaţiile armonioase şi cea mai bună manieră de a fi în serviciu faţă de ceilalţi. 

 

Don: Odată ce o entitate din această densitate creşte, ea devine mai conştientă de 

responsabilităţiile sale. Există o vârstă sub care o entitate nu este responsabilă de acţiunile 

sale, sau este ea responsabilă din momentul în care s-a născut?  
 

Ra: Eu sunt Ra. O entitate care se încarnează pe Pământ devine conştientă de sine, în 

diferite momente din continumul timp/spaţiu. Ca şi medie, acest lucru se poate întâmpla 

să zicem în punctul în care entitatea, ajunge la vârsta de 15 luni. Unele entităţi devin 

conştiente de sine într-un moment mai apropiat de încarnarea în această densitate, unele 

într-un moment mai îndepărtat. În toate cazurile însă, responsabilitatea devine retroactivă 
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din acel moment, astfel încât distorsiunile vor fi înţelese de către entitate şi clarificate 

odată ce sufletul învaţă.  
 

Don: Atunci înseamnă ca o entitate de patru ani, ar fi total responsabilă pentru orice 

acţiuni, care sunt împotriva sau nu sunt în acord cu Legea lui Unu. Este corect ceea ce am 

spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Mai trebuie observat că a fost aranjat de 

catre structurile complexului vostru social, ca noilor entităţi care se încarnează să le fie 

oferite ghizi care să le vorbească despre complexul fizic minte/corp/spirit, astfel fiind 

capabile să înveţe rapid ceea ce este în acord cu Legea lui Unu. 
 

Don: Cine sunt aceşti ghizi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceşti ghizi sunt ceea ce voi numiţi părinţi, învăţători şi prieteni. 

 

Don: Ai spus ieri că iertarea neutralizează karma. Presupun că pentru a eradica complet 

karma, este necesară o iertare atât faţă de celălalte persoane, dar mai ales faţă de sine. 

Este corect ceea ce spun? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Vom vorbi despre acest lucru pentru a-l 

clarifica. 

 

Iertarea celuilalt sine este iertarea sinelui. O înţelegere a acestui lucru implică iertarea 

completă la un nivel conştient, atât a sinelui cât şi a celuilalt sine, deoarece ei sunt unul şi 

acelaşi lucru. Aşadar, o iertare completă este imposibilă fără a include iertarea propriei 

persoane. 
 

Don: Îţi mulţumesc – un aspect foarte important. Ai menţionat faptul că există mai multe 

Confederaţii. Sunt toate în serviciul infinitului Creator în acelaşi fel, sau unele se 

specializează în a oferi un anume tip de serviciu? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Toate sunt în serviciul singurului Creator. Nu există nimic altceva care 

poate fi servit, deoarece Creatorul este tot ceea ce este. Este imposibil să nu îl serveşti pe 

Creator. Există doar diverse distorsiuni a acestei misiuni. 

 

La fel ca şi în cazul Confederaţiei care lucrează cu oamenii voştrii, fiecare Confederaţie 

este un grup de complexe sociale individuale, urmărind propriul scop pe care îl duc la 

îndeplinire.  

 

Don: Îmi poţi spune cum a comunicat Yahweh cu oamenii de pe Pământ? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Această întrebare este una relativ complexă. Prima comunicare a fost 

prin ceea ce voi numiţi genetică. A doua a fost de a umbla printre oamenii voştrii, cu 

scopul de a produce alte modificări genetice în conştiinţa. A treia a fost o serie de 

dialoguri cu anumite canale alese dinainte. 
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Don: Îmi poţi spune care au fost aceste modificări genetice şi cum au fost ele 

implementate?  

 

Ra: Eu sunt Ra. Unele dintre aceste modificări genetice erau realizate într-o formă 

similară, cu ceea ce voi numiţi procesul de clonare. Aşadar, entităţiile s-au încarnat în 

imaginea entităţiilor Yahweh. Al doilea a fost un contact de o natura sexuală, modificând 

complexul minte/corp/spirit prin procesele naturale de reproducere, create de energia 

inteligentă din complexul vostru fizic. 
 

Don: Îmi poţi spune în mod specific ce au făcut ei în acest caz? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi am răspuns la această întrebare. Te rog reformuleaz-o pentru a 

obţine informaţii suplimentare. 
 

Don: Îmi poţi spune care este diferenţa dintre programarea sexuală, realizată înainte de 

intervenţia lui Yahweh, şi cea realizată după această intervenţie? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta este o întrebare la care putem răspunde spunându-vă că 

intervenţia prin mijloace genetice, este aceeaşi indiferent de sursa care a determinat 

această schimbare. 
 

Don: Îmi poţi spune care a fost scopul lui Yahweh pentru a face aceste modificări 

genetice? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Scopul de acum 75.000 de ani, după cum măsuraţi voi timpul, a fost unul 

singur: de a exprima prin intermediul unui complex minte/corp, acele caracteristici care 

ar conduce la o dezvoltare mai accelerată a complexului spiritual. 
 

Don: Cum au condus aceste caracteristici la dezvoltarea spirituală? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Caracteristicile care au fost încurajate, implicau o senzitivitate a tuturor 

simţurilor fizice pentru a amplifica acele experienţe tridimensionale, cât şi o consolidare 

a complexului minţii, astfel încât el să fie capabil să analizeze aceste experienţe. 
 

Don: Când a acţionat Yahweh pentru a realiza aceste modificări genetice? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Grupul Yahweh a lucrat cu cei de pe planeta pe care voi o numiţi Marte, 

acum 75.000 de ani în urmă, în cadrul proiectului de clonare. Există anumite diferenţe, 

dar ele se află în viitorul continumului vostru spaţiu/timp, aşadar nu putem încălca liberul 

arbitru al Legii Confuziei. 

 

Acum 2600 de ani a fost a doua oară – ne corectăm: acum aproximativ 3600 de ani – 

când cei din grupul Orionian au încercat să influenţeze cultura din acel moment. Au 

existat o serie de întâlniri prin care cei numiţi Anak au fost impregnaţi cu noi coduri 

genetice, prin intermediul unor procedee ale complexului fizic, astfel încât corpul să fie 

mai mare şi mai puternic.  
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Don: De ce aveau ei nevoie de organisme mai mari şi mai puternice? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cei care se numeau Yahweh au încercat să ajungă la o înţelegere a Legii 

lui Unu, creând complexe minte/corp capabile să pătrundă această lege. Experimentul a 

fost un eşec, din perspectiva distorsiunilor dorite, datorită faptului că în loc ca acele fiinţe 

să asimileze Legea lui Unu, a existat o mare tentaţie ca ei să se considere aşa numitul 

complex social al elitei, diferiţi decât alţii sau mai buni decât alţii, aceasta fiind una dintre 

tehnicile prin care o entitate se serveşte pe sine. 
 

Don: Aşadar, grupul Orionian a produs acest complex corporal mai solid, cu scopul de a 

crea o elită astfel încât Legea lui Unu să fie aplicată în ceea ce noi numim, polaritatea 

negativă? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este incorect. Entităţiile cu numele de Yahweh, au fost 

responsabile pentru această procedură în anumite cazuri izolate, scopul lor fiind de a 

combate grupul Orionian. 

 

Cu toate acestea, grupul Orionain a fost capabil să folosească această distorsiune a 

complexului minte/corp, pentru a inocula gânduri privind ideea de elită, mai degrabă 

decât focalizarea asupra idei de predare/învăţare a unităţii. 
 

Don: Aşadar Yahweh făcea parte din Confederaţie? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Yahweh făcea parte din Confederaţie, dar s-a înşelat cu privire la metoda 

sa de a fi de ajutor. 

 

Don: Atunci înseamnă că ceea ce a transmis Yahweh, nu l-a ajutat în a obţine rezultatele 

dorite. Este corect acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Rezultatele acestei interacţiuni au avut o natură mixtă. În cazul 

entităţiilor care aveau o vibraţie aflată în acord cu ideea de unitate, manipulările lui au 

fost foarte utile. În cazul în care entităţiile, prin liberul lor arbitru, au ales o orientare mai 

puţin pozitivă, cei din grupul Orionian au fost capabili pentru prima dată să facă 

incursiuni serioase asupra conştiinţelor de pe această planetă. 

 

Don: Îmi poţi spune mai specific, ce anume i-a permis grupului Orionian, să facă 

 asemenea incursiuni?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare. 

 

Cei care sunt puternici, inteligenţi, etc, sunt tentaţi să se simtă diferiţi faţă de cei care sunt 

mai puţin inteligenşi şi puternici. Aceasta este o percepţie distorsionată a unităţii cu 

celălalte persoane. Ea i-a permis grupului din Orion să propage ideea de război sfânt, aşa 

cum îl numiţi voi. Aceasta este o percepţie foarte distorsionată. Au existat mai multe 

războaie distructive. 
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Don: Îţi multumesc foarte mult. După cum probabil şti, eu voi lucra pentru următoarele 

trei zile, aşadar este posibil să ţinem încă o sesiune deseară, dacă crezi că acest lucru este 

posibil. Următoarea sesiune nu va fi decât după patru zile. Crezi că este posibil să ţinem 

încă o sesiune astăzi? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest instrument este întrucâtva slăbit. Aceasta este o distorsiune 

cauzată de lipsa energiei vitale. Aşadar, hrănirea instrumentului pentru ca el să fie 

echilibrat din punct de vedere fizic, va permite încă o sesiune. Înţelegi ceea ce am spus? 
 

Don: Nu complet. Mai specific, ce ar trebui să facem pentru a ajuta la echilibrarea fizică? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În primul rând – aveţi grijă la alimente. Doi – manipulaţi complexul fizic 

pentru a calma durerile ce pot apărea. Trei – încurajaţi o anumită perioadă în care 

instrumentul să facă exerciţii fizice. Ultimul sfat: să aveţi mare grijă cu privire la 

alinierea obiectelor de pe masă, astfel încât entitatea să obţină pe atât de multă energie pe 

cât este posibil, din aceste simboluri variate. Vă sugerăm să verificaţi atent aceste 

simboluri. Această entitate este poziţionată oarecum în afara unei configuraţii potrivite. 

Nu este important în acest moment. Este mult mai important atunci când va fi planificată 

o a doua sesiune.  
 

Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Mergeţi înainte, 

bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 19 

8 Februarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Noi comunicăm 

acum. 

 

Don: În aceasta comunicare noi suntem preocupaţi cu evoluţia minţii, a corpului şi a 

spiritului. Mi se pare că un loc bun de a începe, este tranziţia din cea de-a doua densitate 

către a treia, pentru ca mai apoi să investigam în detaliu evoluţia entităţiilor de densitatea 

a treia de pe Pământ, acordând o atenţie suplimentară mecanismelor care ajută sau 

împiedică acea evolutie. 

 

Toate entităţiile fac tranziţia din a doua densitate către a treia, sau există unele entităţi 

care nu au făcut niciodată această tranziţie?   

 
Ra: Eu sunt Ra. Întrebarea ta presupune înţelegerea continumului spaţiu/timp al energiei 

inteligente, care animă iluzia voastră tridimensională. În contextul acestei iluzii, putem 

spune că există unele fiinţe care nu fac tranziţia de la o densitate la alta, deoarece 

continumul este finit. 

 

Conform înţelegerii pe care o avem cu privire la univers sau creaţie, ea este o fiinţă 

infinită, inima sa bătând la fel de viu în interiorul energiei sale inteligente, fiind o singură 

bătaie de inimă a acestei inteligenţe ce merge de la creaţie la creaţie. În acest context, 

fiecare fragment al conştiinţei a avut/are/şi va avea o experienţa în fiecare densitate.  

 
Don: Haide să mergem până în punctul în care o entitate din densitatea a doua este gata 

pentru a face tranziţia în a 3-a densitate. Sunt aceste fiinţe de densitatea a 2-a, ceea ce noi 

numim animal? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Există 3 tipuri de entităţi aflate în a doua densitate, care au devenit, să 

zicem aşa, animate. Primul este animalul. Acesta este cel mai predominant. Al doilea este 

vegetal, mai specific ceea ce voi numiţi, “copac”. Aceste entităţi sunt capabile să ofere şi 

să recepţioneze suficientă iubire, pentru a deveni individualizate. Al treilea este 

mineralul. Ocazional, o anumită locaţie/zonă, aşa cum o numiţi voi, devine energizată cu 

individualitate prin iubirea pe care o recepţionează şi o oferă într-o relaţie cu o entitate de 

densitatea a treia. Aceasta este cea mai puţin comună tranziţie. 
 

Don: Atunci când se petrece această tranziţie de la densitatea a 2-a către a 3-a, cum 

devine animată o entitate, fie că ea este animal, [vegetal] copac, sau animal? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Entităţiile nu devin animate. Ele devin conştiente de energia inteligentă 

aflată în fiecare porţiune, celulă sau atom, aşa cum îl numiţi voi, a fiinţei sale. 
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Aceasta conştienţă este una în care ea primeşte ceea ce a fost deja oferit. Din infinit vin 

toate densităţiile. Această conştienţă de sine vine din interior, entităţii fiindu-i oferit un 

catalizator prin care va ajunge la înţelegere, după cum numim noi această energie 

specifică, adica creşterea celulei, atomului sau a conştiinţei. 

 

Puteţi vedea apoi că există o tendinţă inevitabilă, către ceea ce voi numiţi realizarea 

sinelui. 
 

Don: Aşadar, dupa tranziţia în cea de-a treia densitate, este corect să presupun – luând 

Pământul ca şi exemplu – că entităţiile vor arăta asemenea nouă? Ar avea ele o formă 

umană? Este corect acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect, luând sfera voastră planetară ca şi exemplu. 
 

Don: Atunci când entităţiile de densitatea a doua au avansat către a treia densitate pe 

această planetă, s-a realizat acest lucru cu ajutorul fiinţelor de pe Marte, sau au existat 

unele fiinţe de densitatea a doua, care au fost transferate în cea de-a treia densitate, fără a 

exista o influenţă din afară? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Au existat unele entităţi de densitatea a doua, care au avansat către cea 

de-a 3-a densitate, fără a exista un stimul din afară, ci doar prin utilizarea eficientă a 

experienţei. 

 

Alte fiinţe din a doua densitate planetară au intrat în ciclul densitatii a 3-a, datorită unor 

stimuli evolutivi, asemănători cu acelaşi model de a trimite un ajutor, utilizat în prezent 

de către Confederaţie. Cu toate acestea, comunicarea a fost telepatică mai degrabă decât 

telepatică/vocală sau telepatică/scrisă, datorită naturii acestor fiinţe de densitatea a doua. 
 

Don: Cine a trimis ajutor, către aceste fiinţe de densitatea a doua? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi ne numim Confederaţia Planetelor aflate în Serviciul Infinitului 

Creator. Aceasta este o simplificare, folosită pentru a produce cât mai puţine dificultăţi de 

înţelegere, printre oamenii voştrii. Noi ezităm să folosim termenul, sau vibraţia sunetului 

numită înţelegere, dar aceasta este cea mai apropiată de ceea ce vrem să spunem. 
 

Don: Aşadar această tranziţie din a doua densitate către a treia, a avut loc acum 75.000 de 

ani în urmă? Aproximativ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: De unde au obţinut fiinţele de densitatea a doua, vehicule fizice de densitatea a 

treia, pentru a se încarna în ele? 
 

Ra: Eu sunt Ra. În acest plan de densitatea a doua, au existat unele fiinţe care în 

momentul când erau expuse către vibraţiile de densitatea a treia, la rândul lor au devenit 

de această densitate, sau aşa cum aţi numi voi această vibraţie a sunetului, entităţi umane.  
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Adică, s-a produs o pierdere a părului, a îmbrăcăminţii corpului care asigură protecţie, 

modificarea structurii gâtului, a maxilarului şi a frunţii, pentru a permite o articulare mai 

uşoară a sunetelor. De asemenea, s-a mărit craniul, aceasta fiind o caracteristică a 

nevoilor densităţii a treia. Toate schimbările menţionate sunt normale.  

 

Don: În câţi ani s-a produs această transformare? Probabil că ea a fost foarte scurtă. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Presupunerea este corectă, cel puţin în termenii voştrii. Transformarea s-

a produs într-o generaţie, o generaţie şi jumătate, după cum priviţi voi aceste lucruri. Cei 

care au fost recoltaţi pe această planetă, au fost capabili să folosească noile complexe 

fizice, sau elementele chimice, adecvate pentru lecţiile din densitatea a treia. 
 

Don: Îmi poţi spune cum acest nou complex fizic, a fost potrivit pentru lecţiile de 

densitatea a treia, şi care erau aceste lecţii? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Exista o singură necesitate pentru a treia densitate. Aceasta este 

conştienţa de sine. Pentru a fi capabil a realiza un asemenea lucru, complexul chimic al 

corpului trebuie să fie capabil să utilizeze gândirea abstractă. Aşadar, necesitatea 

fundamentală este combinarea gândirii raţionale şi intuitive. Acest lucru a fost tranzitoriu 

formelor de densitatea a doua, care operau în principal folosind intuiţia, ajungând la 

rezultate prin intermediul practicii. 
 

Mintea de densitatea a treia a fost capabilă a procesa informaţie, într-o asemenea manieră 

astfel încât să gândească în mod abstract, într-o formă “utilă”, conform cu ideea de 

supravieţuire. Aceasta a fost condiţia primară. 

 

Mai există şi alte componente importante: necesitatea folosirii unui corp fizic mai puţin 

dezvoltat, pentru a încuraja folosirea minţii şi dezvoltarea conştienţei complexului social, 

cea care este deja prezentă. Mai există şi alte lucruri necesare: dezvoltarea suplimentară a 

dexterităţii fizice a mâinii, aşa cum numiţi voi această porţiune a complexului corporal. 
 

Don: Acesta pare a fi un stadiu al dezvoltării planificat sau proiectat în mod atent. Îmi 

poţi spune mai multe despre originea acestui plan sau al dezvoltării sale? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ne întoarcem la informaţiile oferite mai devreme. Luaţi în considerare şi 

amintiţi-vă discuţia despre Logos. Având încorporat liberul arbitru, fiecare galaxie şi-a 

dezvoltat propriul Logos. Acest Logos deţine în totalitate liberul arbitru în a determina 

căile energiei inteligente, care promovează lecţiile fiecărei densităţi; luând în considerare 

condiţiile sferelor planetare şi a corpurilor solare. 
 

Don: Voi face o declaraţie privind felul în care am înţeles eu lucrurile şi te voi ruga să 

îmi spui dacă este corect ceea ce spun. Există ceea ce eu aş numi un catalizator fizic, care 

operează tot timpul asupra entităţiilor din a treia densitate. Presupun că acesta operează 

aproximativ în acelaşi fel, în cea de-a doua densitate. El este un catalizator care 

funcţionează prin ceea ce noi numim durere şi emoţie. Este el motivul principal pentru 

slăbirea corpului fizic şi eliminarea părului de pe el, etc, astfel încât acest catalizator ar 

acţiona mai puternic asupra minţii, creând prin urmare procesul evolutiv? 



                         

  169 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru nu este în totalitate corect, deşi este foarte apropiat de 

distorsiunile privind înţelegerea voastră. 

 

Consideraţi un copac de exemplu. El este autosuficient. Apoi, uitaţi-vă dacă doriţi, la o 

entitate de densitatea a treia. Ea este autosuficientă doar prin mari dificultăţi şi lipsuri. 

Este dificil a învăţa singur, deoarece există un handicap încorporat, simultan cu marile 

virtuţi ale densităţii a treia. Aceasta este mintea raţională/intuitivă.  
 

Aşadar, slăbirea vehiculului fizic, aşa cum îl numiţi voi, a fost proiectat pentru a le 

îndemna pe entităţi să interacţioneze una cu alta. În această manieră, pot începe lecţiile 

prin care o entitate se aproprie de cunoaşterea iubirii. 

 

Acest catalizator este împărtăşit ulterior de către oameni, fiind o parte importantă a 

dezvoltării fiecărui sine individual, împreună cu experienţele sinelui în solititudine şi 

sinteza tuturor experienţelor prin intermediul meditaţiei. Cea mai rapidă cale de a învăţa 

este de a interacţiona cu ceilalţi. Aceasta este un catalizator mult mai puternic, decât a te 

ocupa doar de propria persoană. A interacţiona doar cu sinele, fără a vorbi cu celălalte 

persoane, este ca şi cum ai trăi fără oglinzi. Aşadar, sinele nu poate vedea fructele fiinţării 

sale. Fiecare îl poate ajuta pe celălalt fiind o reflexie a sa. Acest lucru este un motiv 

principal pentru slăbirea corpului fizic, după cum numiţi voi acest complex fizic. 
 

Don: Aşadar avem fiinţe de densitatea a doua, a căror motivaţie fundamentală este de a 

descoperi sinele, având probabil o motivaţie mai mică în a fi de ajutor celorlaltor 

persoane, începând cu familia lor din a treia densitate, purtând această predispoziţie dar 

fiind acum într-o poziţie în care ea va fi modificată încet-încet, orientându-se către 

complexul social şi într-un final către uniunea cu toţi oamenii. Am dreptate în ceea ce am 

spus?    
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect.  

 

Don: Aşadar cele mai noi fiinţe din a treia densitate, de abia au făcut tranziţia din a doua 

densitate, şi încă sunt predispuse către a fi în serviciul propriei persoane. Trebuie să fie 

multe alte mecanisme, pentru a crea o conştienţă a posibilităţii servirii celorlaltor 

persoane.  

 

Mă întrebam cu privire la acest mecanism, când se produce separarea, când este 

momentul în care o entitate este capabilă să continue pe drumul servicii propriei 

persoane, care îl va duce într-un final în a 4-a densitate. 

 

Presupun că o entitate poate porni, să zicem în a doua densitate, fiind orientată către 

serviciul propriei persoane şi apoi să rămână pe ceea ce noi am numi calea servirii 

propriei persoane, nefiind deturnată de la acest traseu. Este corect ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este incorect. Conceptul din a doua densitate prin care 

entitatea se serveşte pe sine, presupune servirea fiinţelor care fac parte din trib sau din 

haită. În a doua densitate, acest lucru nu este privit ca fiind o separaţie între sine şi 

celălalt sine. Totul este privit ca fiind un singur sine, deoarece pentru unele entităţi de 
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densitatea a doua, dacă tribul sau haita devine slabită, la fel se întâmplă şi cu animalul 

care face parte din el.  

 

Aceasta nouă entitate de densitatea a treia are o înclinaţie inocentă, către a-i privi pe cei 

din familia sa, din societate, sau din ţara lui, ca fiind propria persoană. Aşadar, deşi 

aceasta nu este o distorsiune utilă pentru progresul în ce-a de-a treia densitate, entitatea 

este fără polaritate. 
 

Separarea devine aparentă atunci când entitatea îi percepe pe ceilalţi ca fiind ceilalţi, şi 

decide în mod conştient să îi manipuleze pe ceilalţi pentru a obţine beneficii pentru 

propria persoană. Acesta este începutul drumului despre care vorbeşti. 

 

Don: Aşadar, prin intermediul liberului arbitru, la un moment dat în cadrul experienţei 

tridimensionale, drumul se bifurcă şi entitatea alege în mod conştient – sau probabil nu 

alege în mod conştient. Alege entitatea în mod conştient această cale, pornind de la 

punctul iniţial de bifurcaţie? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi vorbim în generalităţi, ceea ce este un lucru periculos deoarece este 

mereu inexact. Cu toate acestea, înţelegem că voi căutaţi o imagine de ansamblu; aşadar 

vom elimina anomaliile şi vom vorbi despre majorităţi. 

 

Majoritatea fiinţelor de densitatea a treia sunt demult pe calea aleasă, înainte să înţeleagă 

în mod conştient ceea ce se întâmplă. 
 

Don: Îmi poţi spune ce predispoziţie crează momentumul către calea aleasă, prin care o 

fiinţă se află în serviciul propriei persoane? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Putem vorbi doar în metafore. Unele persoane iubesc lumina. Unele 

persoane iubesc întunericul. Este doar o chestiune prin care diferitele fragmente a 

Creatorului, aleg şi se joacă cu experienţele sale, la fel ca un copil aflat la un picnic. 

Unele persoane se bucură de picnic şi privesc soarele ca fiind frumos, mâncarea 

delicioasă, jocurile înviorătoare şi ele strălucesc fiind pătrunse de bucuria creaţiei. Unele 

persoane consideră noaptea ca fiind delicioasă, picnicul lor fiind durerea, dificultatea, 

producerea suferinţei şi examniarea perversităţiilor naturii. Ei se bucură de un picnic 

diferit. 

 

Toate aceste experienţe sunt disponibile. Este liberul arbitru al fiecărei entităţi să aleagă 

jocul dorit şi ceea ce le cauzează placere.  
 

Don: Presupun că o entitate care se află pe oricare dintre cele două căi, poate să aleagă în 

orice moment să îşi schimbe polarizarea şi să îşi reanalizeze paşii pe care i-a făcut, 

schimbarea polarizării find mai dificilă odată ce o entitate avansează pe calea aleasă. Este 

corect ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ce ai spus este incorect. Cu cat o entitate devine ceea ce voi aţi numi, 

polarizată, cu atât mai uşor această entitate îşi poate schimba polarizarea, deoarece cu atât 

mai multă putere şi conştienţă are la dispoziţia sa. 
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Cei care sunt cu adevărat neajutoraţi, sunt persoanele care nu au făcut o alegere 

conştientă, şi care repetă aceleaşi tipare fără a avea cunoaşterea acestei repetiţii, sau a 

semnificaţiei tiparului. 
 

Don: Cred că am atins un punct foarte important. Mi se pare că există un potenţial extrem 

în această polarizare, la fel cum există şi în electricitate. Noi avem polul pozitiv şi cel 

negativ. Cu cât creşti sarcina electrică la fiecare dintre aceşti poli, cu atât există o 

diferenţă mai mare de potenţial şi o capacitate sporită de a evolua. 

 

Aceasta pare a fi o analogie similară cu cea pe care o avem cu privire la conştiinţă. Este 

corect ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este foarte corect. 
 

Don: Atunci ar părea că există o relaţie între ceea ce percepem ca fiind un fenomen fizic, 

să zicem fenomenele electrice şi fenomenul conştiinţei, în sensul că deşi ei îşi au originea 

în unicul Creator, sunt practic identici deşi au orientări diferite. Este corect acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Încă o dată simplificăm în mod excesiv pentru a răspunde întrebării 

voastre. Complexul fizic este creat din foarte multe câmpuri energetice sau 

electromagnetice, care interacţionează prin intermediul energiei inteligente; configuraţiile 

sau distorsiunile mentale a fiecărui complex, adăugând în mod suplimentar câmpuri de 

energie electromagnetică şi transformând modelele energetice ale complexului fizic. 

Aspectul spiritual serveşte ca şi o complexitate suplimentară a câmpurilor, perfecte în 

sine dar care pot fi manifestate într-o manieră distorsionată şi neintegrată, de către 

complexele minţii şi ale corpului. 

 

Aşadar, în loc de un magnet care are o singură polaritate, voi aveţi în interiorul 

complexului corp/minte/spirit o polaritate fundamentală, exprimată prin ceea ce voi 

numiţi energia violetă. Aceasta este suma tuturor câmpurilor energetice, influenţată de tot 

felul de gânduri generate de complexul minţii, de distorsiunile complexului corporal şi de 

numeroasele relaţii dintre microcosmosul care este entitatea şi macrocosmosul. Acesta 

din urmă formează ceea ce poate fi reprezentat prin stele, aşa cum le numiţi voi, fiecare 

contribuind cu o rază specifică, care intră în reţeaua electromagnetică a entităţii, prin 

prisma distorsiunilor sale individuale. 
 

Don: Este acest lucru ceea ce noi numim fundamentele astrologiei? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare completă din sesiunea curentă. Baza 

astrologiei, aşa cum o percepeţi voi, este o cale de a percepe distorsiunile fundamentale 

ce pot fi prezise în jurul unor linii de probabilităţi/posibilităţi deja oferite, sau să zicem 

aşa, orientări şi configuraţii cosmice din momentul intrării energiei în complexul 

fizic/mental al spiritului, la momentul intrării complexului fizic/mental/spiritual în iluzia 

lumii fizice. 
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După aceea, va exista posibilitatea de a sugera anumite distorsiuni. Exista mult mai multe 

aspecte cu privire la astrologie. Rolul jucat de astrologie este asemănător cu cea a unei 

rădăcini, aflată printre alte rădăcini. 
 

Don: Mai există ceva ce putem face pentru ca acest instrument să se simtă mai 

confortabil? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest instrument este bine aliniat. Voi sunteţi foarte conştincioşi. Vă 

cerem să aveţi mai multă grijă, astfel încât să vă asiguraţi că acest instrument, să poarte  

încălţăminte potrivită. 

 

Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Mergeţi înainte, bucurându-

vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 20 

9 Februarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Eu comunic acum. 

 

Don: Pentru a ne întoarce cu puţin timp în urmă, ce s-a întâmplat cu acele entităţi de 

densitatea a doua care erau disponibile a fi recoltate, în momentul declanşării ciclului 

densităţii a treia? Presupun că au existat unele fiinţe care nu au ajuns în cea de-a treia 

densitate. 

 

Ra: Eu sunt Ra. A doua densitate este capabilă a repeta o porţiune a ciclului său, pe 

parcursul densităţii a treia.  

 
Don: Aşadar, înseamnă că unele entităţi din densitatea a doua, care nu au fost recoltate la 

începutul acestei perioade de 75.000 de ani, încă se află pe această planetă. Au fost unele 

dintre aceste entităţi de densitatea doua, recoltate în cea de-a treia densitate, în ultimii 

75.000 de ani? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este din ce în ce mai adevărat.  

 

Don: Aşadar din ce în ce mai multe entităţi de densitatea a doua fac tranziţia către a treia 

densitate. Îmi poţi da un exemplu cu privire la o entitate de densitatea a doua, care a făcut 

tranziţia în cea de-a treia densitate, în ultimul timp? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Probabil cea mai comună formă de absolvire a densităţii a doua, în ciclul 

celei de-a treia densităţi, este aşa numitul animal de casă. 

 

Deoarece animalul care este expus influenţelor procesului de indivituaţie, realizat prin 

legătură între animal şi entitatea de densitatea a treia, acest process determină o creştere 

rapidă în potenţialul entităţii de densitatea a doua, de a face saltul către densitatea a treia. 

Prin urmare, la încetarea complexului fizic al minţii/corpului, entitatea nu se întoarce în 

conştiinţa nediferenţiată a speciei sale. 
 

Don: Aşadar, poţi să îmi dai un exemplu al unei entităţi aflate în cea de-a treia densitate, 

care a fost mai înainte o entitate de densitatea a doua? Ce tip de entitate devine în cea de-

a treia densitate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Odată ce o entitate de densitatea a doua, se reîntoarce în cea de-a treia 

densitate, pentru a începe acest proces de învăţare, ea este echipată cu cea mai joasă, dacă 

puteţi numi aşa distorsiunile vibraţionale, cu cea mai joasă formă de conştiinţă de 

densitatea a 3-a; adică ea este echipată cu conştienţa de sine. 
 

Don: Acesta ar fi un om care are forma noastră corporală, el începând lecţiile celei de-a 

treia densităţi. Este corect acest lucru? 
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Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Vorbind despre schimbările rapide care au apărut la nivelul vehicului fizic din a 

doua densitate către a treia: ai spus că aceste schimbări au apărut pe parcursul unei 

generaţii şi jumătate. S-a renunţat la părul corporal şi s-au produs schimbări structurale. 

 

Sunt conştient de fizica lui Dewey B. Larson, care spune că toată mişcarea este vibraţie. 

Este corect să presupun că vibraţia fundamentală crează schimbările din lumea fizică, 

astfel formând un set diferit de parametrii, să zicem aşa, în această scurtă perioadă de 

timp a transformărilor planetare, permiţând apariţia unui nou tip de fiinţă. Este corect 

ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Este corectă fizica lui Dewey Larson? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Fizica complexului vibraţional al sunetului, numit Dewey, este un sistem 

corect în limitele sale. Există unele lucruri care nu sunt incluse în acest sistem. Cu toate 

acestea, cei care vor veni după această entitate, vor folosi conceptele fundamentale ale 

vibraţiei şi a studiului distorsiunilor vibraţionale, şi vor începe să înţeleagă ceea ce voi 

cunoaşteţi ca fiind gravitate şi “n” dimensiuni. Aceste lucruri sunt necesare a fi incluse 

într-o teorie fizică mai universală. 

 

Don: Aceasta entitate, a transmis acest material, pentru a fi folosit în mod specific în cea 

de-a patra densitate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Ieri am vorbit despre separarea care apare atunci când o entitate, alege în mod 

conştient sau inconştient, drumul care duce fie către servirea altor persoane, fie către 

servirea propriei persoane. Apare întrebarea filozofică privind apariţia unei asemenea 

separări. Este impresia mea că la fel ca şi în cazul electricităţii, dacă nu avem o polaritate 

nu avem curent electric; nu există acţiune. Prin urmare, presupun că acelaşi lucru se 

întâmplă şi în cazul conştiinţei. Dacă nu avem polaritate în conştiinţă, nu avem acţiune 

sau experienţă. Este corect ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Poţi folosi termenul general de “muncă”. 

 

Don: Atunci înseamnă că acest concept de a fi în serviciu faţă de propria persoană şi a fi 

în serviciu faţă de ceilalţi, este obligatoriu dacă vrem să facem muncă, fie ea muncă în 

conştiinţă sau o muncă de o natură mecanică, luând în considerare conceptul Newtonian 

aplicat realităţii fizice. Este corect ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect, dar mai avem o completare. Bobina, aşa cum 

înţelegeţi voi acest termen, se află în pontenţial, fiind pregătită. În afara polarizării, lucrul 

care lipseşte este sarcina electrică. 
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Don: Aşadar aceasta sarcină este oferită de conştiinţa individualizată. Este corect ceea ce 

am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Sarcina este oferită de către entitatea individualizată, care foloseşte 

fluxurile energiei cosmice, prin intermediul alegerilor sale şi a liberului arbitru. 
 

Don: Mulţumesc. Odată ce a treia densitate a început acum 75.000 de ani în urmă, 

entităţiile de densitatea a treia încarnându-se pe Pământ, care a fost media de viaţă a 

acestor fiinţe? 
 

Ra: Eu sunt Ra. La începutul acestei porţiuni din continumul vostru spaţiu/timp, media 

de viaţă era de aproximativ 900 de ani.  
 

Don: Media de viaţă a crescut sau a scăzut, odată ce am progresat de-a lungul acestei 

experienţe în a 3-a densitate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Există o anumită utilizare optimă a speranţei de viaţă din această 

densitate şi luând în considerare dezvoltarea armonioasă a învăţăturilor acestei densităţi, 

speranţa de viaţă a complexului fizic ar rămâne aceeaşi, pe toată durata ciclului. Cu toate 

acestea, în al doilea ciclu major, Pământul a dezvoltat vibraţii care au scăzut în mod 

dramatic, această durată de viaţă a indivizilor. 
 

Don: Presupunând că un ciclu major are 25.000 de ani, la sfârşitul celui de-al doilea 

ciclu, care a fost speranţa de viaţă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Speranţa de viaţă la sfârşitul primului ciclu pe care voi îl numiţi ciclu 

major, este de aproximativ 700 de ani ai voştrii. 

 

Don: Atunci înseamnă că în 25.000 de ani noi am pierdut 200 de ani din speranţa de 

viaţă. Este corect acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 
 

Don: Îmi poţi spune motivul pentru scăderea duratei de viaţă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cauzele pentru care s-a produs această scădere sunt mereu date de 

relaţiile dizarmonioase dintre fiinţe. În primul ciclu, acestea nu au fost atât de drastice 

datorită dispersiei oamenilor pe Pământ, dar a existat un sentiment din ce în ce mai 

pătrunzător, către separarea faţă de ceilalţi. 
 

Don: Presupun că la începutul unuia dintre aceste cicluri, ar fi putut exista fie o 

polarizare pozitivă, care ar fi apărut în general pe parcursul a 25.000 de ani, sau o 

polarixare negativă. Motivul pentru această polarizare negativă şi scăderea duratei de 

viaţă, este dat cumva de entităţiile de pe Marte, care s-au polarizat deja întrucâtva 

negativ? 
 

 



                         

  176 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este incorect. Nu a existat o puternică polarizare 

negativă, datorată acestui influx. În principal, scaderea duratei de viaţă s-a datorat unei 

incapacităţi de a crea o orientare pozitivă. Atunci când nu se realizează vreun progres, 

acele condiţii care favorizează creşterea sunt treptat pierdute. Aceasta este una dintre 

dificultăţiile entităţiilor care doresc să rămână nepolarizate. Şansele, să zicem de progres, 

devin din ce în ce mai mici. 

 

Don: Felul în care înţeleg eu lucrurile este următorul: la începutul acestui ciclu de 75.000 

de ani, a existat o combinaţie de entităţi – cele care au absolvit dintr-un Pământ de 

densitatea a doua pentru a ajunge în a 3-a densitate, şi apoi un grup de entităţi care au 

venit de pe Marte, pentru a continua să experimenteze densitatea a 3-a de pe Pământ. Este 

corect ceea ce am spus?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Trebuie să vă amintiţi că cei care au venit în 

această sferă, s-au aflat în mijlocul densităţii treia, aşadar această densitate a treia de pe 

Pământ, a fost mai degrabă o adaptare decât un nou început. 
 

Don: Ce procentaj din entităţiile care s-au aflat aici în densitatea a treia erau Marţieni şi 

ce procentaj de entităţi, au fost recoltate din densitatea a doua a Pământului? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Au existat probabil 50% fiinţe de densitatea a treia care au venit de pe 

Planeta Rosie, Marte, după cum o numiţi voi. Probabil un sfert, au venit din a doua 

densitate de pe Pământ. Aproximativ un sfert au venit din alte surse, alte sfere planetare a 

căror entităţi au ales Pământul pentru a face munca de densitatea a 3-a. 
 

Don: Atunci când s-au încarnat aici aceste 3 tipuri de conştiinţe, s-au organizat ele în 

societăţi sau grupuri, sau au fost separate de către alte grupuri sau de către societate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În general, nu s-au amestecat între ei. 

 

Don: Atunci înseamnă că aceasta a creat posibilitatea apariţiei energiei razboinice, între 

aceste grupuri? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: A cauzat acest lucru reducerea speranţei de viaţă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Într-adevăr această energie a redus speranţa de viaţă. 

 

Don: Îmi poţi spune de ce 900 de ani este speranţa de viaţă optimă?   
 

Ra: Eu sunt Ra. Complexul minte/corp/spirit din a treia densitate are probabil un 

program de învăţare de o sută de ori mai intensiv decât alte densităţi, prin care entitatea 

este capabilă să distileze distorsiunile şi să înveţe/predea. Aşadar învăţăturile sunt foarte 

confuze pentru complexul minte/corp/spirit, deoarece entitatea este inundată de oceanul 

experienţei. 
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De-a lungul primilor, să zicem 150 până la 200 din anii voştrii, după cum măsuraţi 

timpul, un complex minte/corp/spirit trece printr-un proces de copilărie spirituală. Mintea 

şi corpul nu se află într-o configuraţie suficient de disciplinată, pentru a exista o claritate 

a influxurilor spirituale. Aşadar, restul de ani rămaşi din viaţa entitătii, sunt folosiţi pentru 

a optimiza înţelegerile care rezultă din însăşi experienţa. 
 

Don: Aşadar, în prezent ar părea că durata noastră de viaţă este mult prea scurtă, pentru 

persoanele care încă nu au experimentat lecţiile densităţii a treia. Este corect ceea ce am 

spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Aceste entităţi care au învăţat/predat 

distorsiunile potrivite pentru a asigura maxima creştere, pot acum lucra în limita unei 

durate de viaţă mai scurte. Cu toate acestea, cea mai mare parte a entităţiilor de pe 

Pământ, se află în ceea ce poate fi considerată o perpetuă copilărie spirituală. 

 

Don: Întorcându-ne la prima perioadă de 25.000 de ani, sau ciclu major, ce tip de ajutor a 

fost oferit de către Confederaţie entităţiilor care s-au aflat în această perioadă de 25.000 

de ani, astfel încât să aibă oportunitatea de a creşte? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Membrii din Confederaţie care locuiesc în planurile interioare ale 

existenţei, în cadrul complexului vibratoriu al densităţiilor, au lucrat cu aceste entităţi. A 

existat de asemenea un ajutor din partea unui membru al Confederaţiei, care a lucrat cu 

cei de pe Marte, pentru a face tranziţia. 
 

În cea mai mare parte, participarea a fost limitată, pentru a permite ca circuitul complet al 

mecanismelor confuziei să opereze, astfel încât entităţiile planetare să dezvolte ceea ce au 

dorit, adică libertatea de a gândi. 

 

Deseori avem o situaţie în care un ciclu planetar de densitatea a 3-a, va avea loc într-o 

asemenea manieră, încât nu este nevoie a exista o sursă din exterior, să zicem, un ajutor 

din partea celuilalt dat sub formă de informaţii. Ci mai degrabă, însăşi entităţiile sunt 

capabile să lucreze pentru a ajunge la polarizăriile necesare şi a îndeplini scopurile 

densităţii a treia. 

 

Don: Eu fac presupunerea că dacă s-a atins o maximă eficienţă în această perioadă de 

25.000 de ani, atunci entităţiile s-ar fi polarizat fie către servirea propriei persoane, fie 

către servirea celorlalţi. Acest lucru le-ar fi pregătit pentru a fi recoltate la sfârşitul 

perioadei de 25.000 de ani, în acest caz ele trebuind să se mute pe altă planetă, deoarece 

pe această planetă, ele ar fi continuat să rămână în a 3-a densitate, pentru 50.000 de ani. 

Este corect ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Haideţi să clarificăm presupunerea ta, care este complexă şi parţial 

corectă. 
 

Dorinţa iniţială a entităţiilor este de a căuta şi a deveni unul. Dacă entităţiile pot face 

acest lucru într-un moment, atunci în momentul următor ele vor avansa, aşadar, dacă 
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această evoluţie ar apărea într-un ciclu major, atunci planeta de densitatea a treia ar fi 

locuită la sfârşitul acelui ciclu.  
 

Cu toate acestea, totul se întâmplă mai mult spre partea de mijloc a dezvoltăriilor 

densităţii a treia, de-a lungul unui univers infinit, astfel încât există o recoltă mică după 

primul ciclu; restul indivizilor fiind polarizaţi în mod semnificativ. Al doilea ciclu are o 

recoltă mult mai mare, restul indivizilor fiind polarizaţi chiar mai semnificativ, al treilea 

ciclu completând procesul astfel încât recolta este realizată. 
 

Don: Confederaţia s-a uitat pentru a vedea şi s-a aşteptat a vedea o recoltă la sfârşitul 

perioadei de 25.000 de ani, în care un procentaj de indivizi ar fi capabili să fie recoltaţi în 

a 4-a densitate pozitivă şi un alt procentaj în densitatea negativă. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Puteţi percepe rolul nostru din primul ciclu 

major, ca fiind cel al unui grădinar care cunoscând venirea sezonului, este mulţumit să 

aştepte primăvara. Atunci când primăvara nu vine, seminţele nu încolţesc; prin urmare 

grădinarul trebuie să lucreze în grădină. 
 

Don: Aşadar, ar trebui să înţeleg că nu a existat o recoltă de entităţi pozitive sau negative, 

la sfârşitul celor 25.000 de ani? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Cei pe care voi îi numiţi grupul Orionian au 

făcut o încercare de a oferi informaţie către persoanele din a 3-a densitate, în timpul 

acelui ciclu. Cu toate acestea, informaţia nu a ajuns la urechiile celor care urmau drumul 

polarităţii. 
 

Don: Ce tehnică a folosit grupul din Orion pentru a transmite aceste informaţii de 

orientare negativă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Tehnica folosită a fost de două tipuri: prima, transferul gândurilor prin 

ceea ce voi numiţi “telepatie”. A doua, aranjamentul anumitor pietre, pentru a sugera o 

influenţă a puterii de densitatea a treia, dată de acele statui şi formaţiuni din zona 

Pacificului, şi într-o oarecare măsură din regiunile Americii Centrale. 
 

Don: Vorbeşti despre pietrele sub formă de cap, din Insula Pastelui? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 

 

Don: Cum i-ar influenţa pe oameni asemenea pietre, astfel încât ei să meargă pe calea 

servirii propriei persoane? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Imaginează-ţi, dacă doreşti, că entităţiile trăiesc într-o asemenea 

manieră, încât complexele lor minte/corp/spirit, sunt la mila forţelor pe care nu le pot 

controla. Dacă luăm în considerare un obiect încărcat, cum ar fi o statuie sau o 

formaţiune de pietre încărcate cu nimic altceva decât putere, este posibil ca liberul arbitru 

al celor care văd această structură sau formaţiune, să se supună acestei puteri, ea fiind o 
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putere asupra lucrurilor care nu pot fi controlate. Aşadar, acest lucru are potenţialul de a 

distorsiona în mod suplimentar ideea de putere asupra altor persoane. 

 

Don: Cum au fost construite aceste pietre? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acestea au fost construite prin intermediul gândului, după ce au scanat 

mintea de adâncime, trunchiul arborelui minţii, căutând acele imagini care ar fi cauzat 

sentimentul de evlavie în privitor. 
  

Don: Grupul din Orion a construit asemenea statui? Le-au construit prin mijloace fizice? 

Au aterizat sau au construit statuile din planurile mentale? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Aproape toate aceste structuri şi formaţiuni au fost construite de la 

distanţă, prin intermediul gândului. Foarte puţine dintre ele au fost create ulterior prin 

imitaţia construcţiilor originale, de către entităţiile de pe Pământ. 
 

Don: În ce densitate s-a aflat entitatea Orioniană care a construit statuile? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Densitatea a 4-a, cea a iubirii şi a înţelegerii, a fost densitatea acestei 

entităţi, care a oferit posibilitatea celor din primul ciclu major de lua contact cu asemenea 

imagini. 
 

Don: Ai folosit aceiaşi termeni pentru a descrie densitatea a 4-a negativă, cât şi densitatea 

a 4-a pozitivă. Ambele sunt numite dimensiunea iubirii sau a înţelegerii. Este corect acest 

lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. Iubire şi înţelegere, fie că este a sinelui sau a 

celuluilalt sine, totul este una. 
 

Don: Aproximativ care a fost dată, în care s-au construit aceste statui? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru s-a întâmplat acum 60.000 de ani, conform continumului 

vostru spaţiu/timp. 

 

Don: Ce structuri au fost construite în America de Sud? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În această locaţie au fost construite anumite statui specifice, unele 

formaţiuni create din ceea ce voi numiţi piatră şi altele din piatră şi pământ. 
 

Don: Au fost construite linile de la Nazca în aceeaşi manieră? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Deoarece acestea puteau fi văzute doar de la o altitudine semnificativă, care a fost 

rolul lor? 

 

Ra: Eu sunt ra. Formaţiunile au fost de ajutor deoarece erau încărcate cu energia puterii. 
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Don: Sunt puţin confuz. Linile de la Nazca de abia sunt vizibile de către o entitate care 

merge pe lângă ele. Ea nu putea vedea nimic în afara de perturbaţii ale suprafeţei. Cu 

toate acestea, dacă mergi la o altitudine mai ridicată poţi vedea tiparele. În ce fel a fost 

acest lucru de ajutor entităţiilor, care mergeau pe suprafaţa pământului?  
 

Ra: Eu sunt Ra. În acest moment din timp/spaţiul vostru este dificil de perceput că acum 

60.000 de ani în urmă, pământul a fost dispus într-o asemenea manieră, încât să fie 

aranjat în puternice modele structurale, vizibil de pe dealurile din depărtare.  
 

Don: Cu alte cuvinte, în momentul acela, existau dealuri aflate în jurul acestor linii? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare completă din sesiunea curenta. Întreaga 

suprafaţă plată, aşa cum vedeţi voi acum această zonă, a fost construită în multe locuri 

printre dealuri. După o perioadă de timp, vântul şi vremea au erodat într-o mare măsură 

atât formidabilele structuri ale pământului construite în acel moment, cât şi natura 

peisajului din jur.  

 

Don: Cred că înţeleg că aceste linii sunt doar o palidă urmă a aceea ce a fost acolo.  

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Îţi multumesc. Vrem să ştim dacă este sau nu posibil să continuăm cu încă o 

sesiune ţinută astăzi şi dacă există ceva ce putem face, pentru ca acest instrument să se 

simtă mai confortabil? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Este posibil. Vă cerem să vă uitaţşi mai atent la aliniamentul 

instrumentului. În rest, voi sunteţi conştiincioşi. 
 

Mai există o scurtă întrebare înainte să încheiem sesiunea? 

 

Don: În următoarea sesiune intenţionam să îmi îndrept atenţia asupra dezvoltarea 

entităţiilor orientate în mod pozitiv, din primii 25000 de ani ai ciclului major. Ştiu că nu 

pot să fac sugestii. Îmi poţi da vreun comentariu cu privire la această temă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Alegeriile sunt ale voastre, fiind luate în funcţie de discernământul de 

care dispuneţi. Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina singurului Creator infinit. 

Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 21 

10 Februarie, 1981 
 

 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Eu comunic acum.  
 

Don: Am câteva întrebări pe care nu vreau să uit a le pune în această sesiune, aşadar voi 

începe cu ele. 

 

Prima întrebare este: Va fi conţinutul viitor din această carte influenţat în vreun fel, dacă 

instrumentul citeşte materialul pe care l-am obţinut deja? 

 

Ra: Eu sunt Ra. După cum măsuraţi voi spaţiu/timpul, viitoarele comunicări pe care vi le 

oferim prin acest instrument, nu au vreo legătură cu complexul minţii lui. Acest lucru se 

datorează: în primul rând, datorită fidelităţii instrumentului în a-şi dedica voinţa către 

servirea infinitului Creator; şi în al doilea rând, datorită distorsiunii/înţelegerii 

complexului memoriei sociale, prin care cea mai eficientă cale de a comunica un 

material, este de îndepărta complexul minţii conştiente de cel al spiritului/minţii/corpului, 

astfel încât să putem comunica fără să avem vreo legătură cu orientarea instrumentului. 
 

Don: Voi folosiţi vocabularul instrumentului sau propriul vostru vocabular, pentru a 

comunica cu noi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi folosim vocabularul limbii cu care sunteţi familiarizaţi. Acesta nu 

este vocabularul instrumentului. Cu toate acestea, acest complex minte/corp/spirit prin 

care transmitem mesajele, dispune de un numar suficient de mare de complexe vibratorii 

ale sunetului, astfel încât distincţia este deseori fără importanţă. 
 

Don: Aşadar, la începutul acestui ciclu de 75.000 de ani, noi ştim că acea carantină a fost 

iniţiată. Presupun că Gardienii erau conştienţi de încălcarea liberului arbitru, care ar putea 

să apară dacă nu ar fi construit această plasă în acel moment de timp, prin urmare au 

plasat-o în jurul Pământului. Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este parţial incorect. Partea incorectă este următoarea: 

acelor entităţi a căror experienţă de densitatea e 3-a de pe Planeta Roşie le-a fost 

întreruptă dezvoltarea, au fost ajutate din punct de vedere genetic în timp ce au fost 

transferate în această densitate. Acest lucru, deşi a fost făcut cu scopul de a le ajuta, a fost 

văzut ca şi o încălcare a liberului arbitru. Mica carantină care a fost alcătuită din 

Gardieni, sau din grădinari după cum îi puteţi numi, care ar fi intrat în funcţiune, a fost 

intensificată.  
 

Don: Atunci când a început acest ciclu de 75.000 de ani, speranţa de viaţă era în medie 

de 900 de ani. Care a fost procesul de planificare, să zicem, a reîncarnării din acel 

moment de timp, şi cum era folosit timpul dintre încarnări din a treia densitate, pentru a 

dezvolta complexul minte/corp/spirit. 
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Ra: Eu sunt Ra. Aceasta întrebare este mai complexă decât majoritatea. Vom începe. 

Tiparele reîncarnării de la începutul densităţii a treia a complexului minte/corp/spirit, 

încep în întuneric, deoarece vă puteţi gândi sau considera densitatea voastră, ca fiind cea 

a unui somn adânc sau a unei uitări. Densitatea a 3-a este singurul plan în care apare 

uitarea. Este necesar ca o entitate de densitatea a 3-a să uite, pentru ca mecanismele 

confuziei sau a liberului arbitru, să opereze asupra acestui complex individualizat al 

conştiinţei. 
 

Aşadar, entitatea care începe acest ciclu este în toată inocenţa sa, orientată spre 

comportamentul animalic. Ea se foloseşte de celălalte persoane doar ca extensii ale 

sinelui, încercând să pastreze existenţa întregului. Entitatea devine încet-încet conştientă 

că are nevoi, să zicem aşa, care nu sunt de natură animalică; adică, nevoi nefolositoare 

pentru supravieţuirea fizică. Acestea includ: nevoia de camaraderie, nevoia de a râde, 

nevoia de frumuseţe, nevoia de a cunoaşte universul. Acestea sunt nevoile primare. 
 

Odată ce încep să se acumuleze încarnări, sunt descoperite şi alte nevoi: nevoia de a face 

schimburi, nevoia de iubire, nevoia de a fi iubit, nevoia de a distila comportamentele 

animalice într-o perspectivă mai universală. 

 

De-a lungul primei porţiuni din ciclul tridimensional, încarnările sunt automate şi apar 

rapid la încetarea complexului energetic al vehiculului fizic. Există doar o mică nevoie de 

a revedea, sau de a vindeca experienţele acelei încarnări. Odată cu activarea într-o mai 

mare măsură a centrilor energetici, entitatea se preocupă din ce în ce mai mult cu lecţiile 

iubirii. 
 

Aşadar, perioada de timp dintre încarnări este mai lungă pentru a oferi atenţia potrivită, 

revizuirii sau vindecării experienţelor din încarnarea precedentă. La un moment dat în a 

treia densitate, centrul energetic verde se activează, şi în acel moment încarnările 

încetează a fi automate.  

 

Don: Atunci când o încarnare încetează să fie automată, presupun că o entitate poate 

decide momentul în care trebuie să se încarneze, pentru ca acest lucru s-o ajute în 

procesul de învăţare. De asemenea, ea îşi selectează părinţii? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 
 

Don: În acest moment din ciclul nostru, aflat spre final, ce procentaj de entităţi care se 

încarnează, iau propriile alegeri? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Procentajul este de aproximativ 54%. 

 

Don: Îţi mulţumesc. De-a lungul primilor 25.000 de ani a existat o dezvoltare industrială, 

sau crearea unor maşini care să fie disponibile oamenilor? 
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Ra: Eu sunt Ra. Folosind termenul de “maşină” în sensul la care vă referiţi voi, răspunsul 

este nu. Cu toate acestea, au existat diferite unelte construite din lemn sau piatră, care au 

fost folosite atât pentru a obţine mâncare, cât şi cu scop agresiv.  

Don: La sfârşitul acestui ciclu de 25.000 de ani, a existat vreo schimbare fizică, care a 

apărut rapid, asemănătoare cu cele care apar la sfârşitul unui ciclu de 75.000 de ani, sau a 

fost aceasta doar un timp limită, reprezentativ pentru recoltă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu a existat nici o schimbare în afară de cea aflată în acord cu 

inteligenţa infinită, sau ceea ce voi numiţi evoluţie fizică, prin care complexele corporale 

au fost potrivite mediului în care trăiau. Culoarea pielii s-a schimbat, în funcţie de zona în 

care locuiau aceste entităţi; de asemenea, s-a produs o creştere a corpului fizic al 

oamenilor, datorat unui consum îmbunătăţit al alimentelor. 
 

Don: Aşadar, la sfârşitul perioadei de 25.000 de ani, presupun că Gardienii au descoperit 

că nu a existat nici o recoltă, fie de entităţi pozitive, fie de entităţi negative. Spune-mi ce 

s-a întâmplat? Ce măsuri s-au luat? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu s-a luat nici o măsură, în afară de faptul de a rămâne conştienţi de 

posibilitatea ca entităţiile din densitatea voastră, să ceară ajutor. Confederaţia este 

interesată de păstrarea acelor condiţii, care sunt favorabile învăţării. În ceea mai mare 

parte, acest lucru presupune păstrarea distorsiunii primare a liberului arbitru. 
 

Don: Aşadar grădinarii din Confederaţie nu au făcut nimic, până în momentul în care o 

parte din planetele din grădina lor au cerut ajutorul. Este corect acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru este corect. 
 

Don: În ce moment a apărut prima chemare, şi cum s-a întâmplat acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Prima chemare a fost acum 46.000 de ani în urmă. Ea a fost făcută de 

fiinţele de pe Maldek. Aceste entităţi erau conştiente de nevoia lor de a corecta 

consecinţele acţiunilor lor şi erau într-o oarecare confuzie, privind circumstanţele 

încarnării lor; inconştientul lor reuşind să le perceapă, conştientul lor fiind destul de 

confuz. Din acest motiv s-a produs chemarea. Confederaţia a trimis iubire şi lumină 

acestor entităţi. 
 

Don: Cum a trimis Confederaţia această iubire şi lumină? Ce au făcut ei? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Există unele fiinţe care locuiesc pe planetele Confederaţiei, care nu fac 

nimic altceva decât să trimită iubire şi lumină, într-o formă pe cât mai nedistorsionată 

posibil, tuturor entităţiilor care cer acest lucru. Aceasta nu se face prin intermediul unui 

concept ci ca şi iubire pură şi nediferenţiată.  
 

Don: Conform primei distorsiuni a Legii lui Unu, a fost necesar să fie acordat un timp 

egal, să zicem grupului orientat către servirea propriei persoane? 
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Ra: Eu sunt Ra. În acest caz nu a fost necesar să fie acordat o parte din timpul vostru, 

datorită orientării acestor entităţi. 
 

Don: Care a fost orientarea lor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Orientarea acestor entităţi a fost de o asemenea natură, încât ajutorul 

celor din Confederaţie, nu a fost perceput. 
 

Don: De vreme ce nu a fost perceput, a fost necesar să se echilibreze această situaţie. 

Este corect ceea ce spun? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Ceea ce a fost necesar să fie echilibrat este 

oportunitatea. Atunci când există ignoranţă, nu există oportunitate. Atunci când există un 

potenţial, înseamnă că fiecare oportunitate va fi echilibrată, această echilibrare fiind 

determinată nu numai de către entităţiile orientate pozitiv şi negativ a celor care oferă 

ajutor, ci şi de către orientarea celor care cer ajutorul.  
 

Don: Mulţumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am pus câteva întrăbari stupide, dar ele m-

au ajutat să înţeleg lucrurile. 

 

Aşadar, în cea de-a doua perioadă de 25.000 de ani a ciclului major, a existat vreo 

civilizaţie măreaţă care a luat naştere? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În sensul de măreţie a tehnologiei, nu au existat societăţi avansate pe 

perioada acestui ciclu. Au existat unele progrese printre fiinţele din constelaţia Deneb, 

care au ales să se încarneze ca şi un grup, în ceea ce voi numiţi China. 
 

Au existat câţiva paşi pozitivi de a activa energia razei verzi, în multe porţiuni de pe 

planeta voastră, inclusiv în cele două Americi, în continentul pe care voi îl numiţi Africa, 

insula pe care o numiţi Australia şi pe continentul pe care îl numiţi India, cât şi printre alţi 

oameni din diferite zone. 
 

Nici unele dintre acestea nu au ajuns să fie măreţe, la fel ca şi mareţia celor din Lemuria 

şi Atlantida. Lemuria vă este cunoscută datorită abilităţii sale de a forma complexe 

sociale puternice, iar Atlantida datorită unei vaste înţelegeri tehnologice. 
 

Cu toate acestea, în zona Americii de Sud a sferei voastre planetare, după cum o 

cunoaşteţi voi, a început să se manifeste o înţelegere din ce în ce mai puternică a iubirii. 

Aceste entităţi puteau fi recoltate la sfârşitul celui de-al doilea ciclu major, fără ca ele să 

formeze complexe sociale sau tehnologice foarte puternice. 

 

Aceasta va fi ultima întrebare înainte de terminarea sesiunii. Mai există o întrebare la care 

putem răspunde repede, înainte să închidem sesiunea, de vreme ce instrumentul este 

întrucâtva stors de energie? 
 

Don: Aş vrea să îmi cer scuze pentru confuzia pe care am creat-o, crezând că acele 

civilizaţii au aparut în al doilea ciclu de 25.000 de ani. 
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Aş vrea să te întreb dacă mai este ceva ce putem face pentru ca acest instrument să se 

simtă mai confortabil. Am vrea să mai ţinem încă o sesiune astăzi. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Puteţi descoperi un mic defajaz între carte, lumănare şi 

perpendicularitatea cădelniţei. Aceasta nu este semnificativă, dar aşa cum am spus mai 

devreme, efectele cumulative nu au o influenţă pozitivă asupra instrumentului. Voi 

sunteţi conştiincioşi. Este în regulă să ţinem încă o sesiune, dacă veţi face exerciţiile 

adecvate şi dacă manipulaţi atent complexul fizic al acestui instrument.  

Eu sunt Ra. Vă părăsesc în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Mergeţi înainte, 

bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 22 

10 Februarie, 1981 
 

 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Eu comunic acum. 

 

Don: Voi pune câteva întrebări pentru a găta cu al doilea ciclu major. Apoi vom merge la 

al treilea şi ultimul dintre ciclurile majore. 
 

Îmi poţi spune care a fost speranţa de viaţă la sfârşitul celui de-al doilea ciclu major? 
 

Ra: Eu sunt Ra. La sfârşitul celui de-al doilea ciclu major, speranţă de viaţă, aşa cum 

cunoaşteţi voi acest termen, în limitele unor variaţii în funcţie de locaţia geografică a 

indivizilor, i-a izolat pe oameni, aceştia fiind mai în armonie cu energia inteligentă şi 

având o tendinţă mai puţin accentuată către acţiuni agresive.  
 

Don: Îmi poţi spune care a fost durata medie de viaţă, la sfârşitul celui de-al doilea ciclu 

major? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Speranţa de viaţă este înşelătoare. Pentru a fi precis, mulţi au petrecut 

aproximativ 35 până la 40 din anii voştrii, într-o singură încarnare, iar posibilitatea ca o 

viaţă să se întindă pe 100 de ani, nefiind considerată anormală. 
 

Don: Aşadar, pot presupune că această scădere bruscă în durata medie a vieţii unui 

individ, de la 700 de ani la mai puţin de 100 de ani, de-a lungul unei perioade de 25.000 

de ani, a fost cauzată de către o lipsa a intensificării serviciului unei persoane, faţă de 

ceilalţi? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este parţial corect. Către sfârşitul celui de-al doilea ciclu, 

Legea Responsabilităţii a început să fie îndeplinită prin creşterea abilităţii acelor entităţi, 

de a pricepe lecţiile care trebuiau învăţate în acea densitate. Aşadar, entităţiile au 

descoperit mai multe căi de a exprima acele acţiuni agresive, nu numai ca şi triburi sau 

ceea ce voi numiţi naţiuni, dar şi în relaţiile personale, conceptul de barter fiind înlocuit 

cu cel de bani; de asemenea conceptul de proprietate având ascendent asupra conceptului 

de lipsă a proprietăţii, din partea unui individ sau a unui grup. 
 

Aşadar, fiecărei entităţi i-au fost oferite mai multe căi subtile de a demonstra fie servicul 

faţă de ceilalţi, fie serviciul faţă de propria persoană, cu distorsiunea manipulării 

celorlaltor persoane. Odată ce fiecare lecţie a fost învăţată, acele lecţii prin care o entitate 

împărtăşeşte, oferă şi primeşte cu recunoştiinţă – fiecare lecţie putea fi respinsă în 

practică. 
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Fără a demonstra rezultatele unei asemenea învăţături, speranţa de viaţă a fost redusă în 

mod considerabil, deorece calea onoarei/datoriei, nu a fost acceptată. 

 

Don: Aceasta durată de viaţă mai scăzută, ar ajuta entitatea în vreun fel, astfel încât ea să 

aibă mai mult timp la dispoziţie între reîncarnări pentru a îşi observa greşelile, sau ea l-ar 

stânjeni? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ambele presupuneri sunt corecte. Scurtarea duratei de viaţă este o 

distorsiune a Legii lui Unu, care indică faptul că o entitate nu va primi mai multă 

experienţă de o intensitate mai mare, astfel încât să nu fie capabilă să integreze aceste 

învăţături. Ceea ce am spus are efect doar la un nivel individual şi nu le determină pe 

entităţiile de pe Pământ, să ajungă la o vârstă mai înaintată.    
 

Asadar, scurtarea duratei de viaţă este cauzată de necesitatea de a îndepărta o entitate de 

intensitatea experienţei, aceasta apărând atunci când iubirea şi înţelepciunea fiind 

refuzate, se reîntorc înapoi către conştiinta Creatorului, fără a fi acceptate ca şi o parte a 

sinelui, determinând entitatea să aibă nevoie de vindecare şi o perioadă lungă de evaluare, 

a acelei încarnări. 
 

Caracterul incorect a ceea ce ai spus este dat de faptul că, oferindu-le circumstanţele 

adecvate, o perioadă mai lungă într-o încarnare din continumul spaţiu/timp, este foarte 

utilă pentru a continua această muncă intensivă, până când s-au ajuns la anumite 

concluzii, prin intermediul unui asemenea proces catalitic. 
 

Don: Ai vorbit despre grupul din America de Sud care a fost capabil a fi recoltat, către 

sfârşitul celui de-al doilea ciclu. Care a fost durata lor de viaţă, la sfârşitul acestui ciclu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest grup izolat a atins o durată de viaţă ce mergea către 900 de ani, 

fiind în concordanţă cu regulile din această densitate. 
 

Don: Presupun că transformarile planetare pe care le experimentam acum, care se pare că 

scurtează durata de viaţă a oamenilor din această densitate, nu au fost suficient de 

puternice, astfel încât să îi influnţeze şi să le scurteze durata de viaţă. Este corect ceea ce 

spun? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Este bine de ţinut minte că în acel moment 

din timp/spaţiu, a fost posibilă o izolare semnificativă între indivizi. 
 

Don: Câţi oameni au populat Pământul în acel moment din timp; adică, câte persoane s-

au încarnat în planul fizic? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Presupun că intenţionezi să întrebi privind numărul de complexe 

minte/corp/spirit care s-au încarnat la sfârşitul celui de-al doilea ciclu major. Acest număr 

este de aproximativ 345.000 de entităţi. 
 

Don: Aproximativ câte fiinţe au fost capabile a fi recoltate, din numărul total de fiinţe de 

la sfârşitul acelui ciclu? 
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Ra: Eu sunt Ra. Au existat aproximativ 150 de entităţi care puteau fi recoltate. 

 

Don: Atunci înseamnă că la începutul noului cilcu, au mai rămas aceste entităţi pe 

Pământ, cu scopul de a ajuta planeta? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceste entităţi au fost vizitate de către Confederaţie şi au avut dorinţa de 

a rămâne aici, pentru a ajuta conştiinţa planetară. Ceea ce ai spus este corect.  
 

Don: Ce tip de vizită a făcut Confederaţia, acestui grup de 150 de entităţi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. A apărut o fiinţă de lumină, având ceea ce poate fi numit un scut de 

lumină. Ea a vorbit despre unitatea şi infinitatea tuturor creaţiilor şi despre acele lucruri 

care îi aşteaptă, pe cei care sunt gata a fi recoltaţi. Ea a descris în cuvinte măreţe 

frumuseţea iubirii, aşa cum este ea trăită de ei. Apoi a permis realizarea unei legături 

telepatice pentru a le arăta celor interesaţi, dificultăţiile densităţii a treia atunci când este 

văzută dintr-o perspectivă planetară. Apoi a plecat. 
 

Don: Aşadar, toate aceste entităţi au decis să stea şi să ajute pământul, în următorul ciclu 

de 25.000 de ani? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Ca şi grup ei au rămas pe Pământ. Au mai 

fost unele persoane, care nu erau asociate cu această cultură, indivizi ce au decis să nu 

mai stea pe Pământ. Cu toate acestea, ei nu erau capabili a fi recoltaţi, aşadar trebuie să 

repete această densitate, începând de la cele mai înalte, să zicem aşa, suboctave ale 

densităţii a treia. Mulţi dintre cei care au o natură iubitoare nu sunt Călători, ci persoane 

care fac parte din acest ciclu secund. 

 

Don: Toate dintre aceste entităţi, încă sunt cu noi în acest ciclu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Entităţiile care repetă ciclul major din a treia densitate, au fost în unele 

cazuri capabile să părăsească această dimensiune. Aceste entităţi au ales să se reunească 

cu fraţii şi surorile lor, după cum aţi numi voi aceste entităţi. 

 

Don: Fac parte unele dintre aceste entităţi, din ceea ce noi am numi trecutul nostru 

istoric? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cel cunoscut ca fiind complexul vibratoriu al sunetului pe nume Sfântul 

Augustin, are o asemenea natură. Cea cunoscută ca şi Maica Tereza are o asemenea 

natură. Cel cunoscut sub numele de Sfântul Francisc din Assisi are o asemenea natură. 

Aceste entităţi, având un fundal monastic, după cum l-aţi numi voi, s-au încarnat în 

acelaşi tip de mediu, potrivit pentru a învăţa noi lecţii.  

 

Don: Odata ce ciclul s-a terminat acum 25.000 de ani în urmă, care a fost reacţia 

Confederaţiei văzând că nu s-a realizat nici o recoltă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi am început să ne îngrijorăm. 
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Don: Aţi acţionat imediat, sau aţi aşteptat chemarea? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Consiliul din Saturn a acţiânat doar pentru a permite intrarea în cea de-a 

treia densitate a altor complexe minte/corp/spirit din a treia densitate, cei care nu erau 

călători, dar care căutau noi experienţe în planul tridimensional. Acest lucru a fost făcut 

în mod aleator pentru ca liberul arbitru să nu fie violat, deoarece încă nu a existat o 

chemare. 
 

Don: Următoarea acţiune a fost luată de Confederaţie, atunci când a apărut o chemare? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Cine sau ce grup a produs această chemare şi ce acţiune a fost luată de către 

Confederaţie? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Chemarea a fost din partea celor din Atlantida. Ea a fost realizată pentru 

ca ei să înţeleagă cum să îi ajute pe ceilalţi. Acţiunea care s-a desfăşurat este aceeaşi ca şi 

cea de acum: transmiterea informaţilor prin intermediul canalelor, aşa cum le numiţi voi. 

 

Don: A fost această chemare realizată înainte ca cei din Atlantida, să deţină cunoştiinţe 

tehnologice avansate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Aşadar această dezvoltare a celor din Atlantida a apărut ca urmare a acestei 

chemări? Presupun că s-a raspuns la această chemare pentru a le comunica Legea lui 

Unu, sau Legea Iubirii privită ca şi o distorsiune e Legii lui Unu, dar în aceleşi timp, este 

adevărat faptul că ei au primit informaţii tehnologice, care le-au permis să evolueze într-o 

asemenea societate tehnologică? 

 

Ra: Eu sunt Ra. La inceput nu s-a întâmplat acest lucru. Cam în aceeaşi perioadă când 

am apărut pentru prima dată deasupra Egiptului, alte entităţi din cadrul Confederaţiei s-au 

arătat celor din Atlantida, care au ajuns la un nivel adecvat al înţelegerii filozofice; astfel 

încât ei să se afle în acord cu dorinţa de a comunica, încurajând şi inspirând acele studii 

cu privire la misterul unităţii.  

 

Cu toate acestea, s-au făcut cereri pentru vindecare şi alte tipuri de informaţie, fiindu-le 

oferite cunoştiinţe cu privire la cristale şi la construirea atât a piramidelor cât şi a 

templelor, după cum le numiti voi, acestea având rol de antrenament. 
 

Don: Acest tip de antrenament/iniţiere era acelaşi cu cel oferit Egiptenilor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Antrenamentul era diferit prin faptul că acel complex social al Atlanţilor 

era mai sofisticat şi mai putin contradictoriu sau barbar, în modelele sale de gândire. Prin 

urmare, în temple se făcea mai degrabă vindecare, decât punerea vindecătorilor pe un 

piedistal. 
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Don: Aşadar, erau antrenaţi preoţi în aceste temple? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Nu i-aţi putea numi preoţi luând în considerare ideea de celibatat, 

obedienţă şi sărăcie. Ei erau preoţi, prin faptul că erau dedicaţi învăţării. 

 

Dificultăţiile au devenit evidente pentru cei care au urmat aceste învăţături, atunci când 

au început să folosească puterile cristalelor pentru alte lucruri în afară de vindecare. 

Astfel, ele nu au mai fost folosite doar pentru învăţare ci au început să fie încorporate în 

structurile guvernamentale.  
 

Don: Toate informaţiile le-au fost oferite în aceeaşi măsură în care noi primim 

informaţie, de exemplu printr-un astfel de instrument ca şi cel prin care transmiteţi voi? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Au existat din când în când vizite, dar niciuna de o importanţă majoră, în 

contextul istoric al evenimentelor din continumul spaţiu/timp. 
 

Don: A fost necesar ca ei să aibă un complex social unificat, pentru ca aceste manifestări 

să apară? Ce condiţii erau necesare pentru apariţia unor asemenea vizite? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Condiţiile au fost următoarele: chemarea unui grup de oameni a căror 

putere a depăşit rezistenţa integrată a celor care nu erau dispuşi să caute sau să înveţe; a 

doua cerinţă, relativa naivitate a acelor membrii din Confederaţie care au crezut că 

transmiterea directă de informaţie, va fi la fel de utilă celor din Atlantida, pe cât a fost 

pentru entitatea din Confederaţie. 
 

Don: Înţeleg. Ceea ce vrei să spui, este că aceşti membrii naivi din Confederaţie, au 

primit aceleaşi informaţii în trecut, prin urmare ei le-au dat mai departe celor din 

Atlantida. Este corect acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Vrem să vă amintim că noi suntem unul 

dintre acei membrii naivi din Confederaţie, care încă încearcă să compenseze pagubele, 

faţă de care simţim că suntem responsabili. Este datoria cât şi onoarea noastră de a 

continua să transmitem informaţii oamenilor voştrii, până când toate urmele distorsiunilor 

din învăţăturile noastre sunt neutralizate de cele opuse, astfel ajungându-se la echilibru. 
 

Don: Înţeleg. Atunci îţi voi descrie cum văd eu Atlantida şi o să te rog să îmi spui dacă 

ceea ce spun este corect. 

 

Avem o situaţie în care o mare parte din oamenii de pe Atlantida au început să meargă 

înspre înţelegerea Legii lui Unu şi trăirea Legii lui Unu, astfel încât chemarea lor să fie 

auzită de Confederaţie. Aceasta chemare a fost auzită, deoarece ei s-au folosit de Legea 

Pătratelor, reuşind să depăşească opoziţia fiinţelor din Atlantida care nu îi chemau. 

Confederaţia a folosit apoi canale asemănătoare cu cele pe care le folosim acum în 

comunicare, şi de asemenea a realizat un contact direct, dar acest lucru s-a dovedit a fi o 

greşeală deoarece scopul celor din Confederaţie a fost pervertit de către fiinţele din 

Atlantida. Este corect ceea ce am spus?  
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Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect, cu o singură excepţie. Există o singură lege. 

Aceea este Legea lui Unu. Alte aşa numite legi sunt distorsiuni ale acestei legi, unele 

dintre ele fiind foarte importante pentru ca evoluţia să fie înţeleasă. Cu toate acestea, este 

pozitiv ca orice aşa-numită lege, pe care noi o numim “cale”, să fie înţeleasă ca şi o 

distorsiune mai degrabă decât o lege. Nu există multiplicitate pentru Legea lui Unu. 

Aceasta va fi ultima întrebare din această sesiune. Vă rog să o puneţi în acest moment. 

 

Don: Îmi poţi spune care este durata de viaţă a populaţiei din Atlantida? 

 

Ra: Eu sunt Ra. După cum am mai spus, speranţa de viaţă este înşelătoare. Fiinţele din 

Atlantida, în prima parte din experienţa lor culturală, aveau vieţi de aproximativ 70 până 

la 140 de ani, aceste cifre fiind desigur aproximative. Datorită dorinţei crescute pentru 

putere, speranţa de viaţă a scăzut rapid, în ultimele stadii ale civilizaţiei, prin urmare au 

fost cerute informaţii cu privire la vindecare şi regenerare.  

 

Mai aveţi întrebări scurte înainte să încheiem sesiunea? 
 

Don: Mai există ceva ce putem face pentru ca acest instrument să se simtă mai 

confortabil? Mai putem face ceva pentru ea? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest instrument este în regulă. Este întrucâtva mai dificil să menţinem 

un contact clar, atunci când unele entităţi din acest cerc de lucru, nu sunt pe deplin 

conştiente. Aşadar, le cerem entităţiilor din acest cerc, să fie conştiente de faptul că 

energia lor este utilă pentru a creşte vitalitatea acestui instrument. Vă mulţumim pentru 

consecvenţa cu care aţi pus această întrebare.  

 

Eu sunt Ra. În mare bucurie vă las în iubirea şi în lumina unicului Creator infinit. Aşadar, 

mergeţi înainte, bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 23 

11 Februarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Noi comunicăm 

acum. 

 

Don: Ieri ai vorbit despre primul contact realizat de către Confederaţie, contact care s-a 

manifestat în timpul celui de-al treiea ciclu major. Ai spus că aţi apărut pe cerul de 

deasupra Egiptului, aproximativ în acelaşi moment când a fost acordat sprijin celor din 

Atlantida. Îmi poţi spune de ce aţi mers în Egipt şi care a fost atitudinea voastră? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În acel moment despre care vorbiţi, existau unele fiinţe care au ales să îl 

venereze pe zeul soare cu cap de şoim, cel pe care îl cunoaşteţi după numele de “Horus”. 

Această fiinţă a împrumutat alte complexe ale sunetului, obiectul venerării find discul de 

soare, reprezentat întrucâtva distorsionat. 
 

Noi am fost atraşi în a petrece o perioadă de timp, aşa cum o numiţi voi, scanând acele 

persoane care aveau o dorinţă serioasă de a căuta, dorind să îi ajutăm fără a încălca 

liberul arbitru. Am descoperit că în acel moment de timp, complexele sociale erau 

contradictorii în ceea ce priveşte aşa numitele convingeri religioase, prin urmare nu a 

existat o chemare potrivită pentru vibraţia noastră. Aşadar, în acea perioadă temporală, 

privită de voi a fi cu aproximativ 18.000 de ani în trecut, noi am părăsit Pământul fără a 

face ceva.  
 

Don: Ieri ai spus că aţi aparut pe cerul de deasupra Egiptului. Au fost capabili egiptenii 

să vă vadă? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect.  
 

Don: Ce au văzut, şi cum a influenţat această apariţie atitudinile lor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ei au văzut ceea ce voi definiţi ca fiind o navă de forma unui clopot, 

propulsată de un cristal. 

 

Acest lucru nu i-a influenţat datorită convingerii lor ferme, că multe lucruri minunate se 

petrec în mod firesc în lume. Ei credeau că mai mulţi zei deţin un control puternic asupra 

evenimentelor supranaturale.  
 

Don: Ai avut un motiv pentru care ai ales să te arăţi lor, mai degrabă decât să rămâi 

invizibil? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 
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Don: Îmi poţi spune care a fost motivul pentru care ai fost vizibil? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi ne-am permis să fim vizibili, deoarece acest lucru nu făcea nici o 

diferenţă. 
 

Don: Aşadar în acel moment de timp voi nu i-aţi contactat. Îmi poţi răspunde la aceeaşi 

întrebare pe care ţi-am pus-o, referindu-te la a doua încercare de a-i contacta pe Egipteni? 

 

Ra: Eu sunt Ra. A doua încercare a fost prelungită. Ea a apărut pe o perioadă de timp. 

Punctul de intrare, sau centrul, eforturilor voastre a fost o observare din partea noastră, că 

există o chemare suficientă pentru a incerca să mergem printre oamenii voştrii, ca şi fraţi. 
 

Noi am prezentat acest plan în faţa Consiliului din Saturn, oferindu-ne ca şi Călători aflaţi 

în serviciul celorlalţi, fiinţe care aterizează direct pe suprafaţa unei planete, fărăa intra în 

procesul de reîncarnare. Aşadar, noi am apărut sau ne-am materializat, în complexe 

fizico-chimice ce au reprezentat pe cât posibil de exact natura noastră. Acest efort a fost 

făcut pentru a ne prezenta ca şi fraţi şi pentru a petrece o perioadă limitată de timp ca şi 

învăţători ai Legii lui Unu. Noi am făcut acest lucru, deoarece exista un interes din ce în 

ce mai mare pentru corpul solar, iar acest interes vibra în concordanţă cu distorsiunile 

noastre specifice. 

 

Noi am descoperit că pentru fiecare cuvânt pe care îl spuneam, existau 30 de semnale pe 

care le trimiteam acelor fiinţe, lucru care le-a făcut să fie confuze. După o scurtă perioadă 

de timp am plecat dintre aceste entităţi, şi am petrecut o lungă perioadă de timp, 

încercând să vedem cum am putea să îi servim cel mai bine, pe cei faţă de care ne-am 

oferit în iubire/lumină. 
 

Cei care se aflau în contact cu acel spaţiu geografic, pe care voi îl cunoaşteti ca şi 

Atlantida, aveau o idee despre potenţialul de vindecare, pe care aceste structuri sub formă 

de piramidă îl puteau produce. Luând în considerare acest lucru şi făcând corecţiile 

necesare faţă de aceste complexe care aparţineau de două culturi geografice diferite, noi 

am prezentat acest plan Consiliului din Saturn; el fiind o metodă de a le oferi egiptenilor 

tehnici de vindecare şi de a-i ajuta să-şi crească speranţa de viaţă. În acest fel, noi am 

sperat să facilităm procesele de învăţare şi de asemenea să oferim o filozofie, aflată în 

acord cu Legea lui Unu. Încă o dată, Consiliul a aprobat acest lucru. 
 

Acum aproximativ 11.000 de ani în urmă noi am intrat în sistemul vostru, prin 

intermediul unei forme gând – noi corectam acest instrument. Uneori avem dificultăţi 

datorită vitalităţii scazute. Aproximativ acum 8.500 de ani în urmă, fiind foarte atenţi la 

aceste concepte, noi ne-am intors, nepărăsind de fapt niciodată sistemul solar. Aşadar, ne-

am întors către acele zone din cadrul complexului vibraţional al planetei şi am meditat o 

perioadă de câţiva ani, asupra celei mai bune metode de a construi piramidele.   
 

Prima, adică Marea Piramidă, a fost construită acum aproximativ 6.000 de ani în urmă. 

Apoi, secvenţial, după ce aceasta a fost construită cu ajutorul gândului, au fost construite 
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şi celălalte piramide, folosind mai degrabă materiale pământene, decat puterea formei 

gând. Aceasta acţiune a continuat timp de 1500 de ani. 
 

Între timp, au fost oferite informaţii cu privire la iniţiere şi la vindecarea prin cristale. Cel 

cunoscut de voi ca şi “Ikhnaton” a fost capabil să perceapă aceste informaţii, fără a 

încorpora prea multe distorsiuni. Pentru o perioadă de timp, el a putut să pună în mişcare 

raiul şi pământul, invocand Legea lui Unu lşi organizând sacerdoţii în acele structuri, 

aflate în concordanţă cu adevărata vindecare şi compasiune. Acest lucru nu va dura 

pentru prea mult timp. După cum am spus mai devreme, la moartea enităţii din planul 

tridimensional, învăţăturiile noastre au fost rapid pervertite iar structurile construite de 

noi au fost încă o dată folosite, de aşa numita clasă “regală”, sau de către acei oameni 

care aveau o distorsiune către putere. 
 

Don: Atunci când ai vorbit de vindecarea prin intermediul piramidelor, presupun că cea 

mai importantă a fost cea a minţii. Este corect acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este parţial corect. Vindecarea, dacă este să fie realizată, 

trebuie să fie o canalizare a fluxurilor cosmice, fără a exista distorsiuni semnificative. Ea 

se face prin intermediul complexului spiritual, către structura minţii. Există anumite părţi 

ale minţii care blochează energia, înspre a curge către complexul corporal. În orice 

situaţie, în cazul oricărei entităţi, blocajele sunt de o natură diferită. 

 

Cu toate acestea, este necesar să activaţi simţul acelui canal spiritual sau a navetei. Apoi, 

fie că blocajul este de la partea spirituală către cea mentală, sau de la cea mentală către 

cea fizică, sau o traumă fizică complet aleatoare, vindecarea se poate desfăşura.  
 

Don: Atunci când ai început să construieşti piramida de la Giza folosind gândul, te-ai 

aflat în acel moment în contact cu Egiptenii încarnaţi în acea regiune geografică? Au 

observat ei cum aţi construit piramida?  

 

Ra: Eu sunt Ra. În acel moment nu ne-am aflat în contact intim cu entităţiile încarnate în 

planul vostru. Noi am răspuns unei chemări globale din acea locaţie geografică, chemare 

care avea o energie suficientă. Noi am trimis gânduri catre toţi cei care căutau 

informaţiile pe care le puteam oferi. 

 

Apariţia piramidei a fost o mare surpriză. Cu toate acestea, ea a fost proiectată pentru a 

coincide cu încarnarea unei persoane, cunoscută ca şi un mare arhitect. Acea entitate a 

fost transformată ulterior într-un zeu, parţial datorită acestei apariţii a piramidei. 
 

Don: Ce nume i-au oferit acestui zeu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceast zeu era denumit prin complexul vibraţional al sunetului, 

“Imhotep”. 

 

Don: Ce îmi poţi spune despre succesul piramidei? Am înţeles că piramidele nu au avut 

succes în a produce un salt în conştiinţă, aşa cum a fost dorinţa iniţială. Cu toate acestea, 

trebuie să fi avut vreun succes. 
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Ra: Eu sunt Ra. Vă cerem să vă reamintiţi că noi suntem Fraşii şi Surorile Tristeţii. 

Atunci cînd unul a fost salvat de la tristeţe, pentru a vedea o viziune a singurului Creator, 

nu există conceptul de esec. 
 

Dificultatea constă în onoarea/responsabilitatea de a corecta acele distorsiuni ale Legii lui 

Unu, care au apărut pe parcursul încercărilor noastre de a le ajuta pe aceste entităţi. 

Distorsiunile create sunt văzute mai degrabă ca şi responsabilităţi decât ca şi eşecuri; cei 

puţini care au fost inspiraţi să caute, sunt singurul nostru motiv pentru a încerca.  

 

Aşadar, noi ne aflăm într-o poziţie paradoxală, adică dacă un individ a ajuns la iluminare, 

înseamnă că noi am avut succes, iar dacă ceilalţi au devenit mai trişti şi confuzi, noi am 

eşuat. Ideea de esec sau succes sunt termeni de-ai voştrii. Noi continuăm în dorinţa de a 

căuta să servim. 
 

Don: Îmi poţi spune ce s-a întâmplat cu Ikhnaton după moartea sa fizică? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Această entitate a fost supusă unei serii de vindecări, fiindu-i oferită 

şansa de a revedea experienţele sale reîncarnaţionale din a treia densitate. Distorsiunuile 

acestei entităţi către putere, au fost întrucâtva ameliorate de marea sa devoţiune către 

Legea lui Unu. Aşadar, această entitate s-a decis să intre în acele reîncarnări, în care nu 

avea o distorsiune către putere.  

 

Don: Îmi poţi spune care a fost durata medie de viaţă în timpul Egiptenilor, pe vremea lui 

Ikhnaton? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Speranţa de viaţă a acelor oameni a fost de aproximativ 35 de ani. Au 

existat multe boli ale complexului fizic. 
 

Don: Îmi poţi spune motivele pentru apariţia acestor boli? Cred că deja le cunosc, deşi 

mă gândesc că ar fi o idee bună pentru carte, să vorbeşti despre ele în acest moment. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acestea nu sunt, după cum am menţionat mai devreme, neapărat 

relevante în ceea ce priveşte Legea lui Unu. Cu toate acestea, regiunea geografică pe care 

o cunoaşteţi în prezent sub numele de Egipt, a avut condiţii de viaţă extrem de barbare. 

Râului pe care îl cunoaşteţi sub numele de Nil, i-a fost permis să se revarse şi să se 

retragă, astfel oferind o zonă fertilă pentru dezvoltarea unor boli, ce puteau fi transmise 

de către insecte. De asemenea, prepararea mâncării a permis apariţia bolilor. În acelaşi 

timp, în multe cazuri erau probleme cu sursele de apă, iar apa care era disponibilă pentru 

a fi băută a dus la apariţia unor boli, datorită microrganismelor din ea. 
 

Don: Mă interesă mai mult cauza fundamentală a bolilor, decât mecanismul transmiterii 

lor. Ma gândeam la modelele de gândire care au creat posibilitatea apariţiei bolilor. Îmi 

poţi spune pe scurt, dacă este corect să presupun că reducerea conştientizării Legii lui 

Unu, pe o perioadă mai lungă de timp de pe planeta Pământ, a creat condiţiile care 

favorizau dezvoltarea bolilor. Este corectă presupunerea mea?  
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Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect şi perceptiv. Tu, ca şi persoană care pune 

întrebările, ai început să înţelegi învăţăturile exterioare. 

 

Cauzele fundamentale în această societate nu au fost atât de mult acţiunile războinice, 

deşi au existat câteva să le zicem tendinţe beligerante, ci mai degrabă formarea unui 

sistem monetar şi comercial, cât şi dezvoltarea acelor tendinţe către lăcomie şi putere. 

Prin urmare, unele entităţi au ajuns să le înrobească pe altele, neînţelegând că fiecare 

entitate este o parte din Creator. 

 

Don: Înţeleg că s-a realizat de asemenea un contact cu cei din America de Sud. Îmi poţi 

spune natura contactului, în ceea ce priveste atitudinea voastră faţă de el, ramnificaţiile 

sale, planul pentru contact, şi de ce i-au contactat oamenii voştrii pe cei din America de 

Sud? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima ăntrebare din sesiunea curentă. Entităţiile care au 

umblat printre oamenii din America de Sud, au fost chemate printr-o dorinţă similară, din 

partea entităţiilor care doreau să înveţe manifestările soarelui. Ei venerau această sursă de 

lumină şi de viaţă.  
 

Aşadar, aceste entităţi au fost vizitate de fiinţe de lumină diferite de noi. Celor din 

America de Sud le-au fost oferite instrucţiuni, care au fost mai bine acceptate şi mai puţin 

distorsionate decât cele oferite de noi. Cei din America de Sud au început să construiască 

o serie de oraşe subterane ascunse, inclusiv structuri piramidale. 
 

Aceste piramide erau întrucâtva diferite de planurile pe care le-am oferit noi. Însă, ideile 

originare erau aceleaşi, cu completarea că acei constructori au avut intenţia şi dorinţa de a 

crea locuri de meditaţie şi odihnă, în care putea fi simţită prezenţa singurului Creator; 

aceste piramide fiind deschise tuturor oamenilor, nu numai pentru iniţiaţi şi pentru cei 

care urmau să fie vindecaţi.  
 

Ei au părăsit această densitate atunci când s-a descoperit că planurile au ajuns să fie 

realizate, fiind şi înregistrate. De-a lungul următorilor 3500 de ani, aceste planuri au 

devenit întrucâtva distorsionate, aflându-se într-o stare în care erau aproape complete.  
 

Prin urmare, la fel ca şi în cazul întreruperii carantinei, entitatea care le-a ajutat pe fiinţele 

din America de Sud din zona râului Amazon, a mers către Consiliul din Saturn pentru a 

cere o a doua permisiune de a corecta în persoană, distorsiunile care au apărut în planurile 

lui. Fiindu-i oferită această permisiune, entitatea sau complexul memoriei sociale, s-a 

reîntors şi acea fiinţă aleasă ca şi mesager a venit încă o dată printre oamenii voştrii, 

pentru a corecta erorile. 
 

Din nou, toate aceste lucruri au fost înregistrate şi entitatea s-a reîntors în complexul 

memoriei sociale şi a părăsit cerurile voastre. 
 

La fel ca şi în cazul experienţei noastre, în cea mai mare parte, învăţăturile au fost în mod 

grosolan pervertite, până când în loc de vindecări au ajuns să fie făcute sacrificii umane. 
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Aşadar, acestui complex social al memoriei îi este oferită de asemenea onoarea/datoria de 

a rămâne pe Pământ, până când aceste distorsiuni sunt echilibrate de către oamenii de pe 

această planetă.  
 

Mai există unele întrebări scurte, înainte să încheiem această sesiune? 
 

Don: Mai există ceva ce putem face pentru ca acest instrument să se simtă mai 

confortabil? Deoarece ai spus că ea pare a fi lipsită de energie, este posibil să mai ţinem 

astăzi încă o sesiune? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Totul este în regulă în ceea ce priveşte aliniamentul obiectelor. Cu toate 

acestea, instrumentul ar beneficia de pe urma perioadei de odihnă, faţă de perioada de 

transă, din această zi. 

 

Eu sunt Ra. Părăsesc acum acest instrument. Vă las pe fiecare dintre voi, în iubirea şi în 

lumina infinitului Creator. Mergeţi înainte, bucurându-vă în puterea şi în pacea unicului 

Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 24 

        15 Februarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Noi comunicăm 

acum. 

 

Don: Suntem puţini îngrijoraţi cu privire la condiţia fizică a instrumentului. Ea are o 

mică tensiune. Dacă mi-ai spune cât de benefic este să ţinem această sesiune, aş aprecia 

acest lucru. 

 
Ra: Eu sunt Ra. Energia vitală a instrumentului se află la un nivel scazut. Prin urmare, 

sesiunea va fi scurtată. 

 

Don: În ultima sesiune ai spus că în acest ultim ciclu de 25.000 de ani, cei din Atlantida, 

Egiptenii şi cei din America de Sud au fost contactaţi, apoi fiinţele din Cofederaţie au 

plecat. Din câte am înţeles, cei din Confederaţie nu s-au întors înapoi pentru o perioadă 

de timp. Îmi poţi spune care a fost motivaţia, consecinţele şi atitudinile cu privire la 

următorul contact, faţă de cei care se aflau aici pe Pământ? 
 

Ra: Eu sunt Ra. În cazul celor din Atlantida, sporirea informaţiilor transmise a condus la 

acele activităţi războinice, care au determinat a doua catastrofă, acum 10.821 de ani după 

cum măsuraţi voi timpul.    
 

Multe fiinţe au fost mutate, ca urmare a unor acţiuni sociale atât asupra celor din 

Atlantida, cât şi asupra acelor zone din ceea ce voi numiţi deşerturile Nord Africane, în 

care unele fiinţe din Atlantida s-au retras după primul conflict. Schimbările planetare au 

continuat să se desfăşoare, datorită a ceea ce voi numiţi bombe nucleare şi alte arme care 

foloseau tehnologia cristalelor, scufundând ultimele mase de pământ, acum aproximativ 

9.600 de ani în trecut. 
 

În cazul experimentelor din Egipt şi din America de Sud, deşi ele nu au fost atât de 

devastatoare, erau la fel de distorsionate faţă de intenţia originară a fiinţelor din 

Confederaţie. Atât nouă cât şi celor din Consiliul Saturn, ne-a devenit clar faptul că 

metodele noastre nu erau adecvate pentru această sferă planetară. 
 

Aşadar, atitudinea noastră era una de precauţie, observaţie şi descoperirea unor metode 

creative, pentru ca acel contact din partea entităţiilor noastre, să fie de cel mai mare 

ajutor, existând cel mai mic nivel al distorsiunuilor, şi mai important, el să aibă cea mai 

mică posibilitate de a deveni o perversiune sau o antiteză a intenţiei noastre de a 

împărtăşi informaţie.  
 

Don: Îţi multumesc. Aşadar, presupun că cei din Confederaţie au stat departe de Pământ, 

pentru o perioadă de timp. Ce condiţie a dus la realizarea următorului contact, din partea 

Confederaţiei? 
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Ra: Eu sunt Ra. Aproximativ 3.600 de ani în urmă, după cum măsuraţi voi timpul, a 

existat un influx din partea grupului Orionian, după cum îi numiţi voi. Datorită 

influenţelor negative asupra gândirii şi acţiunilor, ei au fost capabil să lucreze cu cei care 

aveau impresia că erau speciali şi diferiţi. 

 

Acum mulţi ani în urmă, o entitate din Confederaţie pe care voi o numiţi “Yahweh”, prin 

intermediul clonării genetice, a produs acele înclinaţii printre oamenii care au ajuns până 

la urmă să locuiască în vecinătatea Egiptului, cât şi în multe alte locuri. Dispersia 

sufletelor s-a produs ca urmare a mişcării masei de pământ numită Mu. Cei din grupul 

Orionian au descoperit un teren fertil în aceste zone pentru a planta seminţele 

negativităţii, acestea fiind, ca întotdeuna, cele ale unei elite, a celor diferiţi, care îi 

manipulează sau îi înrobesc pe alţii. 
 

Cel cunoscut ca şi Yahweh a simţit o mare responsabilitate pentru entităţile de pe 

Pământ. Cu toate acestea, grupul Orionian au reuşit să îi convingă pe oameni, că cel cu 

numele de Yahweh a fost responsabil pentru acest elitism. Yahweh a fost apoi capabil să 

inventarieze tiparele sale vibraţionale, şi a devenit un complex al sunetului mai eficient şi 

elocvent. 

 

În cadrul acestui complex, vechiul Yahweh, în prezent neavând un nume, dar desemnat 

prin sintagma “El vine”, a început să trimită filozofie orientată pozitiv. Acest lucru s-a 

desfăşurat acum aproximativ 3.300 de ani în urmă. Aşadar, porţiunea intensă care va 

deveni cunoscută sub numele de Armageddon, a fost alăturată bibliei. 
 

Don: Cum a reuşit grupul Orionian să treaca prin carantină, acum 3600 de ani în urmă? 

Prin efectul aleator al ferestrei? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În acel moment, acest lucru nu era complet adevărat, deoarece exista o 

chemare adecvată pentru a fi oferite astfel de informaţii. Atunci când există o chemare 

mixtă, efectul ferestrei este mult mai accentuat, datorită modelului de funcţionare al 

densităţiilor. 
 

În această situaţie, carantina nu a fost patrulatată atât de atent, datorită lipsei unui nivel 

ridicat al polarităţii, ferestrele fiind necesar să fie slăbite pentru a permite penetrarea. 

Odată cu venirea recoltei, acele forţe pe care voi le numiţi a fi cele ale luminii, lucrează 

conform propriei chemări. Cei din Orion lucrează conform chemării lor. În realitate, 

această chemare nu este atât de măreaţă. 
 

Aşadar, datorita legii pătratelor există multă rezistenţă împotriva intrării în sistem. Cu 

toate acestea, liberul arbitru trebuie să fie menţinut, astfel încît cei care doresc informaţie 

de orientare negativă, să poată fi satisfăcuţi de cei care pătrund prin intermediul efectului 

ferestrei. 
 

Don: Aşadar Yahweh, în încercarea sa de a corecta ceea ce poate fi numită o greşeală 

(Sunt conştient că nu vrei să o numeşti aşa) acum 3300 de ani, a început să ofere filozofie 
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pozitivă. Au fost filozofiile Orioniene şi cea a lui Yahweh, transmise într-o manieră 

telepatică, sau au fost folosite şi alte tehnici? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Au fost folosite două tehnici: una de către entitatea care nu s-a mai numit 

Yahweh, cea care încă credea că dacă ar fi putut creşte entităţi superioare forţelor 

negative, ele ar fi putut disemina Legea lui Unu. Aşadar, această entitate numită “Yod-

Heh-Shin-Vau-Heh”, a venit printre oamenii voştrii într-o formă potrivită pentru a se 

încarna într-un corp fizic, şi s-a împerecheat pe calea obişnuită de reproducere, dând 

naştere unei generaţii de fiinţe mult mai mari, acestea fiind numite “Anak”. 

 

Cealaltă metodă folosită cu o eficienţă sporită, un pic mai târziu în cadrul acestui 

scenariu, a fost o formă gând asemănătoare cu cea folosită de noi în contactul cu oamenii 

voştrii, formă care sugerează misteriosul sau sublimul. Voi s-ar putea să recunoaşteţi o 

parte dintre aceste apariţii. 

 

Don: Îmi poţi da un exemplu a unei astfel de apariţii? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Această informaţie o puteţi descoperi singuri. Cu toate acestea, vă vom 

oferi două reprezentări: aşa numita roată din interiorul unei roţi şi heruvimul cu un ochi 

care nu doarme. 

 

Don: A folosit grupul din Orion metode similare, pentru a transmite filozofia lor, acum 

3600 de ani în urmă? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Grupul sau imperiul a avut un emisar aflat pe cerurile voastre, în acel 

moment de timp. 

 

Don: Poţi descrie acest emisar? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest emisar era de o natură fioroasă, fiind ascuns de către un nor, în 

timpul zilei. El s-a ascuns pentru a şterge urmele oricăror întrebări a celor care căutau un 

asemenea vehicul, şi pentru a fi în armonie cu conceptele acestor entităţi cu privire la 

ceea ce voi numiţi Creatorul. 
 

Don: Prin urmare, cum a fost oferită această informaţie entităţiilor, după ce ele au văzut 

acest nor? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Prin intermediul transferului de gânduri şi prin declanşarea unor 

fenomene incandescente, cît şi a altor fenomene care păreau a fi miraculoase, datorită  

folosirii formelor gând. 
 

Don: Aşadar, există profeţi înregistraţi în condici, care au apărut în această era istorică 

sau puţin mai târziu? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cei care făceau parte din imperiu nu au avut succes în a-şi menţine 

prezenţa lor, dupa perioada de timp aflată acum 3000 de ani în urmă, vrând-nevrând ei 

trebuind să părăsească cerurile voastre. Aşa numiţilor profeţi, le-au fost oferite informaţii 
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de o natură mixtă, dar cel mai rău lucru pe care putea să îl facă grupul din Orion, a fost de 

a-i determina pe aceşti profeţi să vorbească despre sfârşitul lumii, deoarece în acele 

vremuri, profeţii erau fiinţe care îşi iubeau semenii şi doreau să fie în serviciul lor şi în 

serviciul Creatorului. 
 

Don: Vrei să spui că grupul din Orion a avut succes în a polua o parte din mesajul 

orientat pozitiv al profeţiilor, cu mesaje privind sfârşitul lumii? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Următoarea ta întrebare va fi ultima din 

această sesiune. 

 

Don: Îmi poţi spune de ce a trebuit să plece grupul din Orion, după ceea ce pare a fi o 

perioadă de 600 de ani? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Deşi impresia pe care au oferit-o celor care i-au chemat, a fost că aceste 

entităţi erau un grup de elită, a apărut fenomenul numit de voi sub numele de “Diaspora”, 

cauzând o dispersie semnificativă a acelor oameni. Astfel, ei au devenit mai umili şi de o 

rasă mai onorabilă, mai putin înclinaţi către violenţă şi mai conştienţi de iubirea-

blândeţea Creatorului.  

 

Orientarea lor a fost întrucâtva războinică, direcţionată spre înrobirea celorlaltor 

persoane, dar ei înşişi, cei vizaţi de grupul din Orion datorită superiorităţii/slăbiciunii lor 

genetice, fiindcă se aflau în postura de perdanţi, au lăsat loc manifestării sentimentelor de 

gratitudine pentru vecinii lor, pentru familia şi singurul Creator. Acestea au început să 

vindece sentimentele lor de elitism, care au condus către acele distorsiuni în a avea putere 

asupra altora, distorsiuni care au cauzat propriile lor acţiuni războinice. 

 

Vom răspunde acum la orice întrebări scurte. 

 

Don: Mai există ceva ce putem face pentru ca acest instrument să se simtă mai 

confortabil? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Voi sunteţi conştiincioşi. Fiţi atenti atunci când ajustaţi partea  

superioară a corpului, dacă aceasta este ridicată. 

 

Eu sunt Ra. Totul este bine. Este bucuria noastră să vorbim cu voi. Vă lăsăm în iubirea şi 

în lumina infinitului Creator. Mergeţi înainte, bucurându-vă în puterea şi în pacea 

singurului Creator. Adonai. 
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 25 

       16 Februarie, 1981 
 

 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Noi comunicăm 

acum. 

 

Don: Ar trebui să continuăm cu materialul pe care ni l-ai oferit ieri. Ai spus că acum 

aproximativ 3000 de ani în urmă, grupul Orionian a părăsit Pământul datorită 

fenomenului de dispersie. După plecarea acestuia, a fost capabilă Confederaţia să facă 

vreun progres? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Timp de multe secole, atât Confederaţia cât şi Confederaţia din Orion au 

avut treaba una cu cealaltă deasupra planului Pământului, o zonă aflată în timp/spaţiu, 

unde sunt concepute diverse maşinaţii şi în care armura luminii este atacată. În aceste 

planuri, au fost purtate şi sunt purtate diferite bătălii. 
 

În interiorul planului Pământului, au fost puse în mişcare diferite energii care nu au 

necesitat o chemare puternică. Au existat instanţe izolate în care s-au făcut asemenea 

chemări, una dintre ele fiind acum aproximativ 2600 de ani în trecut, în ceea ce voi aţi 

numi în acest moment Grecia. Aceste chemări au produs scrieri şi o conştientizare 

parţială a Legii lui Unu. Ne referim în mod specific la cel cunoscut ca şi Thales şi la cel 

cunoscut sub numele de Heraclit, aceştia având profesia de filozofi, învăţându-i pe 

studenţii lor. Vrem de asemenea să menţionăm gradul de înţelegere, al celui cunoscut sub 

numele de Pericle.  
 

În acest moment există o cantitate limitată de informaţie vizionară, pe care Confederaţia o 

poate transmite în mod telepatic. Cu toate acestea, în ultimii 3000 de ani, mai multe 

imperii s-au format şi au dispărut, în funcţie de atitudinile şi de energiile puse în mişcare 

cu mult timp în urmă. Ele nu au condus la crearea unei polarizări puternice, ci mai 

degrabă la un amestec de energii pozitive şi ăazboinice/negative, caracteristic acestui 

ultim ciclu minor din existenţa voastră.  
 

Don: Ai vorbit despre Confederaţia din Orion şi despre o bătălie care este purtată între 

Confederaţie şi Confederaţia din Orion. Este posibil să exprimi un concept privind 

maniera în care este purtată această bătălie? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Imaginează-ţi, dacă doreşti, mintea ta. Imaginează-ţi că ea este în unitate 

totală cu celălalte minţi din societatea voastră. În acel moment ea devine o minte de grup 

şi orice sarcină electrică de intensitate scazută, conform iluziei voastre fizice, devine un 

aparat enorm de puternic prin care gândurile pot fi proiectate sub formă de obiecte. 
 

Folosind aceste tehnici, grupul din Orion atacă Confederaţia care este înarmată cu 

lumină. Rezultatul este o remiză, după cum aţi numi-o voi, ambele energii fiind 

întrucâtva secate şi necesitând a se regrupa; negativul fiind secat datorită inabilităţii sale 
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de a manipula, pozitivul fiind secat datorită incapacităţii sale de a accepta ceea ce este 

oferit.  
 

Don: Îmi poţi spune la ce te referi când spui “incapacităţii sale de a accepta ceea ce este 

oferit”?  
 

Ra: Eu sunt Ra. La nivelul din timp/spaţiu la care se întâmplă acest lucru, în forma a ceea 

ce voi numiţi război prin intermediul gândului, energia cea mai permisivă şi iubitoare ar 

trimite o aşa de mare iubire către cei care doresc să o manipuleze, încât acele entităţi 

negative ar fi încercuite şi învăluite, transformate de energiile pozitive.  
 

Cu toate acestea, fiind o bătălie între entităţi aflate la egalitate, Confederaţia este 

conştientă că ea nu poate să îşi permită să fie manipulată doar pentru a rămâne pur 

pozitivă, deoarece chiar dacă ar fi pură ea nu ar avea nici o influenţă, fiind poziţionată 

sub papucul aşa numitelor puteri ale întunericului. 
 

Aşadar, cei care sunt implicaţi în acest război la nivelul gândului, trebuie să fie mai 

degrabă defensivi decât permisivi, pentru a-şi pastra utilitatea de a se afla în serviciu faţă 

de ceilalţi. Ei nu pot accepta în totalitate ceea ce vrea să ofere Confederaţia din Orion, 

adică robia. Prin urmare, este pierdută o parte din polaritate datorită acestei fricţiuni 

dintre ambele părţi, care ulterior trebuie să se regrupeze.  
 

Aceste fricţiuni nu au fost benefice pentru nici una dintre cele două părţi. Singura 

consecinţă care a fost de ajutor, este o echilibrare a energiilor prezente pe aceasta planetă, 

astfel încât ele au o mai mică necesitate de a fi armonizate în acest moment din 

spaţiu/timp, scăzând şansele anihilării planetare. 
 

Don: Aşadar, o parte din Confederaţie se angajează în această luptă la nivelul gândului? 

Ce procent din ea participă în acest conflict? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceasta este cea mai dificilă muncă a Confederaţiei. Doar patru entităţi 

planetare sunt rugate să participe în acest conflict.  
 

Don: În ce densitate se află aceste entităţi planetare? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Aceste entităţi se află în densitatea iubirii, a 4-a densitate.  
 

Don: O entitate care face parte din această densitate ar fi mai eficientă în a realiza această 

muncă, decât o entitate din densitatea a 5-a sau a 6-a?  

 

Ra: Eu sunt Ra. A patra densitate este singura densitate în afara celei în care vă aflaţi 

acum, care neavând înţelepciunea de a se abţine a lupta, vede necesitatea luptei. Aşadar, 

este necesar să fie folosite complexe sociale ale memoriei de densitatea a 4-a. 

 

Don: Este corect să presupun că atât Confederaţia cât şi grupul din Orion folosesc doar 

complexe de densitatea a 4-a în această luptă, şi că densităţiile a 5-a şi a 6-a a grupului 

din Orion, nu sunt angajate în această luptă? 
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Ra: Eu sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare din sesiunea curentă, deoarece energiile 

entităţii sunt la un nivel scăzut.  
 

Ceea ce ai spus este parţial corect. Entităţiile pozitive de densitatea a 5-a şi a 6-a nu ar lua 

parte la acest conflict. Fiinţele negative de densitatea a 5-a nu ar lua parte la această 

batalie. Aşadar, doar fiinţele pozitive şi negative de densitatea a 4-a, ar participa la acest 

conflict. Mai aveţi câteva întrebări scurte, înainte să încheiem această sesiune? 
 

Don: Mai întâi vă vom întreba dacă mai există ceva ce putem face, pentru ca acest 

instrument să se simtă mai confortabil. De asemenea aş vrea să ştiu motivaţia densităţii a 

5-a, de a nu participa la această luptă. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Densitatea a 5-a este cea a luminii sau a înţelepciunii. Aşa numita 

entitate negativă aflată în serviciul propriei persoane, se află la un nivel ridicat de 

conştienţă şi înţelepciune şi şi-a încetat orice activitate, în afară de cea prin intermediul 

gândului. Conştiinţele din a 5-a densitate negativă, sunt extrem de compacte şi separate 

de tot ceea ce este în jur. 

 

Don: Îţi mulţumesc foarte mult. Nu vrem să secăm acest instrument. Mai există ceva ce 

putem face pentru ca el să se simtă mai confortabil? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Sunteţi foarte conştiincioşi. Aşa cum am cerut mai devreme, ar fi foarte 

bine să fiţi atenţi la unghiul la care se află această entitate, atunci când se află într-o 

poziţie verticală. El cauzează unele blocaje la nivelul nervilor în porţiunea corporală 

denumită de voi cot. 
 

Eu sunt Ra. Vă las în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Mergeţi înainte, bucurându-

vă în puterea şi în pacea singurului Creator. Adonai.  
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Legea lui Unu, Cartea 1, Sesiunea 25 

       17 Februarie, 1981 

 

 

 
Ra: Eu sunt Ra. Vă salut în iubirea şi în lumina infinitului Creator. Eu comunic acum. 

 

Don: Schimbările pe care le-am făcut, vor influenţa în vreun fel comunicarea cu acest 

instrument? Sunt în regulă aranjamentele pe care le-am facut?  

 
Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Vrei să spui că totul este satisfăcător pentru a continua comunicările? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Vrem să spunem că schimbările influenţează această comunicare. 

 

Don: Ar trebui să întrerupem comunicările datorită acestor schimbări, sau ar trebui să 

continuăm?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Puteţi face după cum doriţi. Cu toate acestea, noi am fi incapabili să 

folosim acest instrument, în acest moment din timp/spaţiu, dacă voi nu faceţi unele 

modificări. 

 

Don: Presupunând că este în regulă să continuăm, am ajuns la ultimii 3000 de ani din 

ciclul nostru prezent şi mă gândeam dacă Legea lui Unu a fost disponibilă, într-o formă 

scrisă sau vorbită, o formă cuprinzătoare asemănătoare cu cea pe care o oferim noi. Este 

Legea lui Unu disponibilă printr-o alta sursă? 
 

Ra: Eu sunt Ra. În această densitate, nu exista nici o posibilitate a existenţei unei surse 

complete de informaţie privind Legea lui Unu. Cu toate acestea, unele porţiuni din 

scrierile voastre v-au fost oferite prin aşa numitele lucrări sfinte, care aveau porţiuni din 

această lege. 
 

Don: În legătură cu biblia pe care o cunoaştem, are ea porţiuni din Legea lui Unu în 

interiorul său? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect.  

 

Don: Îmi poţi spune dacă Vechiul Testament are porşiuni din Legea lui Unu în interiorul 

său. Este adevărat acest lucru? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Care dintre cele două scrieri prezintă mai mult din Legea lui Unu, Vechiul 

Testament sau Noul Testament? 
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Ra: Eu sunt Ra. Dacă retragem din cele două scrieri porţiunile care au legătură cu Legea 

lui Unu, conţinutul este aproximativ egal. Cu toate acestea, aşa numitul Vechiul 

Testament are o mai mare cantitate de material de o natură negativă, după cum l-aţi numi 

voi.  
 

Don: Îmi poţi spune ce procentaj din Vechiul şi Noul Testament are o influenţă 

Orioniană? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Preferăm să lăsăm această informaţie, la discreţia celor care caută Legea 

lui Unu. Nu vorbim cu scopul de a judeca. Asemenea declaraţii ar putea fi privite de 

unele persoane care citesc acest material, ca fiind o judecată. Noi putem doar sugera o 

citire atentă şi o asimilare internă a ceea ce am spus. În acest caz, conştientizăriile vor fi 

evidente. 
 

Don: Îţi multumesc. Ai comunicat cu o parte din populaţiile de pe Pământ încarnate în a 

3-a densitate, în ultima perioadă de timp? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Te rog să reformulezi, definind ceea ce vrei să spui prin “ultima perioadă 

de timp” şi pronumele “tu”? 

 

Don: A comunicat Ra cu oricare din culturile de pe Pământ din acest secol, să zicem în 

ultimii 80 de ani? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi nu am comunicat. 

 

Don: A fost transmisă Legea lui Unu în ultimii 80 de ani, de către o altă sursă sau o 

entitate de pe Pământ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Căile Creatorului au fost rareori comunicate, deşi au existat unele situaţii 

în care s-a transmis Legea lui Unu, în ultimii 80 de ani, după cum măsuraţi voi timpul. 
 

Au existat mai multe comunicări din a 4-a densitate, datorită atracţiei către această 

densitate. Acestea sunt căile iubirii şi înţelegerii universale. Celălalte învăţături sunt 

rezervate pentru cei a căror profunzime de înţelegere, îi recomandă şi îi atrag către astfel 

de informaţii suplimentare. 

 

Don: Aşadar Confederaţia a declanşat un program de ajutorare a planetei Pământ, undeva 

mai târziu în acest ciclu major? Din datele pe care le avem, se pare că ei au făcut acest 

lucru, odată cu Revoluţia Industrială. Îmi poţi spune care au fost atitudinile şi motivaţiile 

din spatele unei asemenea decizii? Există vreun motiv, în afară de acela că ei au dorit să îi 

ajute pe oameni, să obţină mai mult timp liber, să zicem în ultimii 100 de ani ai acestui 

ciclu? Acesta este singurul motiv al implicării lor?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Acesta nu este singurul motiv. Aproximativ acum 200 de ani în trecutul 

vostru, după cum măsuraţi voi timpul, au început să existe un număr semnificativ de 

entităţi care atingând senioritatea în vibratie, s-au încarnat cu scopul de a preda/învăţa, 
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mai degrabă decât să dorească a învăţa acele sisteme de gândire, a celor mai puţini 

conştienţi. Acesta a fost semnalul că noi putem începe să comunicăm. 
 

Călătorii care au venit printre voi au început să îşi facă simţită prezenţa în acest moment, 

oferind idei şi gânduri privind conceptul de liber arbitru. Aceasta a fost o premisă pentru 

încarnarea mai multor Călători, care deţineau informaţii de o natură mai specifică, pe care 

le puteau oferi. Gândul trebuie să existe înaintea faptei. 
 

Don: Mă întrebam dacă cel cu numele de Abraham Lincoln a fost un Călător? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este incorect. Entitatea a fost o fiinţă normală de pe 

Pământ, care a ales să părăsească corpul fizic şi să îi permită unei alte entităţi să îl 

folosească. Acest lucru este relativ rar, comparat cu fenomenul Călătorilor. 

Un exemplu mai precis, sunt cei cunoscuţi sub numele de “Thomas” şi “Benjamin”.  

 

Don: Presupun că te referi la Thomas Edison şi Benjamin Franklin. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este incorect. Ne-am referit la complexul sunetului cu 

numele de Thomas Jefferson. Celălalt este corect. 

 

Don: Îţi mulţumesc. Îmi poţi spune din ce densitate şi din ce locaţie a venit entitatea care 

a folosit corpul lui Abraham Lincoln? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Entitatea făcea parte din a densitatea a 4-a. 
 

Don: Presupun că ea era pozitivă. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 
 

Don: Asasinarea lui a fost influenţată de grupul Orionian sau de alte forţe negative? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: Îţi mulţumesc. În ultimii 30 sau 40 de ani, fenomenul OZN-urilor a devenit 

cunoscut oamenilor de pe Pământ. Care a fost motivul originar pentru creşterea activităţii 

OZN-urilor în ultimii 40 de ani? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Informaţiile pe care sursele din Confederaţie le-au oferit entităţii 

cunoscute sub numele de Albert [Einstein], au fost perverite, începând să fie create 

instrumente ale distrugerii, de exemplu Proiectul Manhattan şi bomba nucleară care a fost 

produsă în cadrul lui.  
 

Informaţiile oferite prin alt călător, Nikola Tesla, au avut de asemenea un potenţial 

distructiv; de exemplu aşa numitul “Experiment Philadelphia”.  
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Prin urmare, noi am simţit o nevoie puternică de a ne implica formele gând în orice 

manieră în care Confederaţia ar fi fost de ajutor, pentru a echilibra aceste distorsiuni ale 

informaţiilor oferite, astfel încât să ajutăm sfera voastră planetară. 
 

Don: Aşadar, presupun că voi aţi creat un aer de mister în jurul fenomenelor OZN, după 

cum noi îl numim, apoi aţi trimis multe mesaje prin intermediul telepatiei, mesaje care 

puteau fi acceptate sau respinse conform Legii lui Unu, astfel încât populaţia să înceapă a 

se gândi serios la consecinţele acţiunilor întreprinse. Este corect ceea ce am spus? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este parţial corect. Există şi alte servicii pe care noi le 

îndeplinim. În primul rând, integrarea sufletelor sau spiritelor, în cazul folosirii unor 

asemenea dispozitive nucleare, în continumul vostru spaţiu/timp. Acest lucru a fost deja 

făcut de către Confederaţie.  
 

Don: Nu înţeleg în totalitate ce vrei să spui. Poţi să îmi dai mai multe detalii? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În cazul acestor arme, folosirea energiei inteligente prin care se 

transformă materia în energie, este de o asemenea natură, încât în multe cazuri este 

întreruptă tranziţia din spaţiul/timpul densităţii a treia, către ceea ce voi numiţi lumile 

angelice.  

 

Prin urmare, noi ne oferim serviciile ca şi fiinţe care continuă integrarea complexelor 

sufletului sau a spiritului, de-a lungul tranziţiei din spaţiu/timp către timp/spaţiu. 

 

Don: Îmi poţi da un exemplu de la Hiroshima sau Nagasaki, pentru a arăta cum a fost 

făcut acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cei care au fost distruşi, nu de către radiaţie, ci de trauma descărcării de 

energie, au observat nu numai că acel complex corp/minte/spirit a devenit neviabil, ci de 

asemenea o dezorganizare a acelei structuri unice, pe care voi aţi numit-o complexul 

spiritului, pe care noi îl înţelegem ca şi un complex minte/corp/spirit. El este complet 

dezorganizat, fără a avea posibiliatea de a se reintegra. Aceasta ar fi o pierdere faţă de 

Creator, a acelei părţi din Creator; aşadar nouă ne-a fost dată permisiunea nu de a opri 

evenimentele, ci de a asigura supravieţuirea acelor complexe minte/corp/spirit. Am făcut 

acest lucru în evenimentele pe care le-ai menţionat, reuşind să nu pierdem un spirit sau o 

porţiune a lui, o hologramă, un microcosmos din macrocosmosul Celui Infinit. 
 

Don: Îmi poţi spune succint cum aţi reuşit acest lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Noi am reuşit acest lucru prin înţelegerea câmpurilor dimensionale ale 

energiei. Câmpul energetic de o vibraţiae mai ridicată îl va controla pe cel mai puţin 

dens. 

 

Don: Atunci vrei să spui că, în general, îi permiteţi populaţiei acestei planete să se 

angajeze într-un război nuclear, care va duce la mulţi morţi, astfel încât să fiţi capabili să 

creaţi un scenariu în care acele morţi, să nu fie mai traumatice decât intrarea în ceea ce 
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noi numim lumile angelice sau lumea astrală, prin intermediul unei morţi datorată unui 

glonţ, sau o moarte datorată bătrâneţii. Este corect ceea ce am spus?  
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este incorect. Moartea ar fi mai traumatică. Cu toate 

acestea, entitatea ar rămâne o entitate. 
 

Don: Îmi poţi spune ceva despre condiţia în care se află entităţiile care au fost omorâte la 

Nagasaki sau la Hiroshima? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Cei care au trăit această traumă, încă nu s-au vindecat complet. Ei sunt 

ajutaţi pe cât de mult este posibil. 
 

Don: Atunci când procesul de vindecare s-a realizat complet pentru aceste entităţi, 

experienţa morţii datorată bombei nucleare, le va încetini ascensiunea către cea de-a patra 

densitate? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Asemenea acţiuni de genul distrugerii nucleare, influenţează întreaga 

planetă. La acest nivel al distrugerii nu există diferenţe, aşadar planeta va avea nevoie să 

fie vindecată. 

 

Don: Mă gândeam în mod specific la cazul unei entităţi care a fost la Hiroshima sau 

Nagasaki în acel moment, entitate ce ar fi fost pregătită să intre în cea de-a patra 

densitate, la sfârşitul ciclului nostru. Această moarte prin intermediul bombei nucleare, ar 

crea o asemenea traumă încât entitatea nu ar fi pregătită pentru recoltă, la sfârşitul acestui 

ciclu?   

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este incorect. Odată ce vindecarea este completă, recolta 

poate continua neîntreruptă. Cu toate acestea, întreaga planetă va avea nevoie să fie 

vindecată, fără a se face o diferenţiere între victimă şi agresor, datorită daunelor cauzate 

planetei. 

 

Don: Îmi poţi descrie mecanismul vindecării planetare? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vindecarea este un proces de acceptare, iertare şi dacă este posibil, de 

recreare a condiţiilor de dinaintea distrugerii. Această regenerare nefiind disponibilă în 

timp/spaţiu, există mulţi oameni de-ai voştrii care încearcă să realizeze acest lucru, în 

timp ce se află în planul fizic. 
 

Don: Cum încearcă aceşti oameni un asemenea lucru? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ei trimit iubire către sfera planetară cât şi alinare şi vindecare a acelor 

răni şi dezechilibre cauzate de aceste acţiuni.  

 

Don: Aşadar, odată ce fenomenul OZN a devenit evident pentru multe persoane de pe 

Pământ, mai mulţi oameni au vorbit despre contacte fizice şi contacte telepatice cu 

entităţiile aflate în aceste OZN-uri, şi au înregistrat rezultatele a ceea ce ai considerau a fi 
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comunicări telepatice. A fost intenţia Confederaţiei de a transmite comunicări telepatice, 

către aceste grupuri care erau interesate de fenomenul OZN? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect, deşi unii membrii din Confederaţie au ieşit în 

afara spaţiului/timpului, folosind proiecţii formă-gând pentru a intra în spaţiul/timpul 

vostru, şi au ales din când în când, având permisiunea din partea Consiliului din Saturn, 

să apară pe cerurile voastre fără a ateriza. 
 

Don: Aşadar, toate aceste aterizări care au avut loc, cu excepţia celei care a apărut atunci 

când (nume), au fost din partea grupului din Orion sau a unor grupuri similare? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În afara unor cazuri izolate a celor care nu aveau nici o apartenenţă, ceea 

ce ai spus este corect. 

 

Don: Este necesar ca în cazul acestor aterizări, entităţiile de pe Pământ să cheme grupul 

din Orion, sau unele dintre ele intră în contact cu acest grup, chiar dacă chemarea lor este 

pentru altcineva? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Trebuie să sondaţi adâncimea gândirii negative de densitatea a 4-a. Acest 

lucru este dificil pentru voi. Odată ce acele entităţi negative au ajuns în continumul vostru 

de densitatea a 3-a prin aşa numitele ferestre, spadasinii pot jefui după cum doresc, 

rezultatele fiind o funcţie a polarităţii dintre martor şi subiect sau victimă. 
 

Acest lucru se datorează convingerii sincere a entităţii negative de densitatea a 4-a, 

conform căreia a iubi propria persoana înseamnă a-i iubi pe toţi. Aşadar, fiecare persoană 

care ori este învăţată ori este înrobită, are un învăţător care îi predă iubirea de sine. Prin 

aceste învăţături, se doreşte împlinirea unei recolte de entităţi negative din a 4-a densitate, 

entităţi sau complexe minte/corp/spirit care se servesc pe sine. 
 

(Următorul material, din Sesiunea 53, 25 Mai 1981, a fost adăugat pentru mai multă 

claritate). 
 

Don: Îmi poţi spune care sunt diferitele tehnici folosite de entităţiile pozitive (orientate 

către serviciul faţă de ceilalţi) din Confederaţie în contactul lor cu Pământul, care sunt 

tehnicile prin care ele iau contact? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Am putea să vi le spunem.  
 

Don: Vrei să faci acest lucru, te rog? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Cel mai eficient mod de a lua contact, este cel pe care îl experimentaţi în 

acest moment din spaţiu/timp. Încălcarea liberului arbitru este un lucru pe care nu îl 

dorim. Prin urmare, acele entităţi care sunt Călători în planul vostru al iluziei, vor fi 

singurii subiecţi ale proiecţilor formelor gând. Ele alcătuiesc aşa zisele “Întâlniri de 

Gradul 0” şi întâlniri între complexele sociale ale memoriei orientate pozitiv şi Călători. 
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Don: Îmi poţi da un exemplu de astfel de întîlniri, între un complex social al memoriei şi 

un Călător? Ce va experimenta Călătorul? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Un astfel de exemplu cu care sunteţi familiarizaţi, este cel cunoscut sub 

numele de Morris. În acest caz, contactul precedent experimentat de alte entităţi care s-au 

aflat în cercul de cunoscuţi ai lui Morris, a fost de o natură negativă. Cu toate acestea, vă 

veţi aminti că acea entitate pe nume Morris, a fost inaccesibilă faţă de acest contact, 

deoarce nu putea să îl vadă cu ochii fizici.  
 

Cu toate acestea, vocea interioară l-a alertat pe cel cunoscut sub numele de Morris să 

meargă în altă locaţie, în care o entitate care avea o altă înfăţişare exterioară s-a arătat şi 

l-a privit îndelung, trezind în el dorinţa de a căuta adevărul privind această apariţie, şi în 

general adevărul privind experienţele din încarnarea sa.  
 

Sentimentul de a fi trezit sau activat reprezintă ţelul acetui tip de contact. Durata şi 

imaginile folosite variază în functie de aşteptările subconştiente ale Călătorului, care 

experimentează această oportunitate de a fi activat. 

 

Don: În cazul unei “Întâlniri de Gradul 0” realizată de către o navă a Confederaţiei, 

presupun că această întâlnire este cu o navă materializată sub o formă gând. Au avut 

Călătorii din ultimii câţiva ani, “Întâlniri de Gradul 0” cu o navă care a aterizat? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Acest lucru s-a manifestat, deşi este mult mai puţin comun decât o 

“Întâlnire de Gradul 0” cu navele din Orion.  

 

Vrem să facem precizarea că într-un univers în care există o unitate nesfârşită, conceptul 

de “Întâlnire de Gradul 0” este amuzant, deoarece nu cumva toate întâlnirile sunt între 

sine şi sine? Aşadar, cum se poate ca o întâlnire să fie mai puţin decât foarte apropiată? 

 

Don: Păi, vorbind despre acest tip de întâlnire între sine şi sine, au avut loc întâlniri între 

Călătorii orientaţi pozitiv şi fiinţele din Orion polarizate în mod negativ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. 

 

Don: De ce se întâmplă astfel de întâlniri? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Atunci când se întâmplă, acest fenomen este rar şi apare fie datorită 

lipsei percepţiei fiinţelor din Orion, în ceea ce priveste adâncimea pozitivităţii entităţii cu 

care doresc să ia contact, fie este o încercare de a înlătura această pozitivitate din planul 

existenţei în care vă aflaţi. În mod obişnuit, tacticile celor din Orion sunt acelea care 

vizează distorsiunile simple ale minţii, specifice unei activităţi mentale şi spirituale mai 

reduse. 
 

Don: Am devenit conştient de faptul că există o variaţie semnificativă, în contactul 

realizat cu diverşi indivizi. Îmi poţi oferi câteva exemple generale ale metodelor folosite 

de Confederaţie, pentru a-i trezi total sau parţial, pe acei Călători cu care intră în contact? 
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Ra: Eu sunt Ra. Metodele folosite de către Călători sunt variate. Punctul central al 

fiecărei abordari este intrarea în zona conştientă sau subconştientă, într-o asemenea 

manieră încat să se evite producerea fricii, maximizând potenţialul pentru a avea o 

experienţă subiectivă care poate fi înţeleasa şi are sens pentru acea entitate. Multe 

asemenea interacţiuni apar în timpul somnului, iar altele în timpul unor activităţi din 

timpul orelor, în care sunteţi într-o stare normală a conştiinţei. Abordarea este flexibilă şi 

nu include neapărat sindromul “Întâlnirilor de Gradul 0”, după cum sunteţi voi conştienţi 

de ele.  

 

Don: Ce poţi spune despre sindromul examinărilor fizice? Care este legătură dintre acest 

eveniment şi Călători, Confederaţie sau contactele din Orion? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Aşteptările subconştiente ale entităţiilor determină natura şi detalile 

experienţelor cu formele gând, oferite de către entităţiile din Confederaţie, care se 

prezintă într-o asemenea manieră. Aşadar, dacă Călătorul se aşteaptă să experimenteze o 

examinare fizică, el va fi examinat, fiind prezentă cea mai mică distorsiune posibilă, 

astfel încât entitatea să nu se alarmeze sau să simtă disconfort. Distorsiunile sunt în acord 

cu natura aşteptărilor subconştiente ale Călătorului. 

 

Don: Atunci înseamnă că cei care sunt luaţi atât pe navele Confederaţiei cât şi pe cele din 

Orion, experimenteaza o examinare fizica? 

 

Ra: Eu sunt Ra. Intrebarea ta indica o gandire incorecta. Grupul din Orion foloseste 

examinarea fizica ca si un mijloc de a-l inspaimanta pe individ si de a-l determina sa 

simta acele senzatii, pe care le are o fiinta avansata de densitatea a doua, cum ar fi de 

exemplu un animal de laborator. Experientele sexuale sunt de asemenea o parte din acest 

program. Intentia este de a demonstra controlul entitatiilor din Orion asupra locuitorului 

de pe Terra. Experienţele cu formele gând sunt subiective şi în marea parte a lor, nu se 

manifestă în această densitate. 
 

Don: Aşadar sunt realizate atât contacte cu Confederaţia cât şi cu cei din Orion, iar 

“Întâlnirile de Gradul 0” sunt de ambele orientări, atât pozitive cât şi negative. Ele pot fi 

atât cu fiinţe din Confederaţie cât şi cu cele din Orion. Este corect ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect, deţi preponderenţa contactelor este cu 

fiinţele din Orion. 

 

Don: Atunci înseamnă că noi avem un număr mare de entităţi care se află pe Pământ în 

acest moment al recoltei, fiinţe de o natură atât pozitivă cât şi negativă. Prin urmare, 

grupul din Orion ar ţinti ambele extremităţi ale spectrului, atât fiinţele negative cât şi cele 

pozitive, atunci când ei iau contact cu cei de pe Pământ? 

 

Ra: Eu sunt Ra. În ceea ce priveşte această întrebare, este întrucâtva dificil a găsi un 

răspuns adecvat. Cu toate acestea, vom încerca să vă oferim un răspuns. 

 

Abordarea cea mai comună a entităţiilor din Orion este de a alege o entitate mai slabă din  
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punct de vedere mental, căreia îi va transmite o mai mare cantitate de filozofie Orioniană, 

pe care să o disemineze. 
 

Unele entităţi de pe Orion sunt chemate de entităţi de pe Pământ, care sunt mai polarizate 

spre filozofia negativă în acest moment din timp/spaţiu. În acest caz, fiinţele de pe Orion 

împărtăşesc informaţie la fel cum facem noi acum. Cu toate acestea, există un risc pentru 

entităţiile din Orion, datorită frecvenţei cu care entităţiile planetare negative încearcă să 

liciteze şi să le dea ordine contactelor Orioniene, la fel cum aceste entităţi licitează cu 

acele entităţi negative de pe Pământ. Dacă lupta pentru supremaţie este pierdută, acest 

lucru descreşte polaritatea grupului Orionian.  

 

În mod similar, dacă entităţiile din Orion iau contact cu o fiinţă polarizată înspre pozitiv, 

atunci înseamnă că această entitate ar putea cauza haos printre trupele din Orion, dacă nu 

cumva spadasinii sunt capabili să depolarizeze entitatea contactată în mod greşit. Aceasta 

situaţie este aproape nemaîntâlnită. Prin urmare, grupul din Orion preferă să ia contact 

doar cu entităţiile mai slabe de minte. 

 

Don: Aşadar, în general vorbind, am putea spune că dacă un individ are o “Întâlnire de 

Gradul 0“ cu un OZN, sau orice alt tip de experienţă ce pare a avea o legătură cu OZN-

urile, el trebuie să se uite la esenţa acelei întâlniri şi la efectul simţit asupra sa, astfel încât 

să fie capabil a determina dacă este un contact din partea celor din Orion, sau un contact 

din partea celor din Confederaţie. Este corect ceea ce am spus? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Ceea ce ai spus este corect. Dacă entitatea transmite frică şi moarte, este 

foarte posibil ca acel contact să fie negativ. Dacă ceea ce transmite este speranţă, 

sentimente prieteneşti, şi trezirea unor sentimente pozitive şi utile faţă de ceilalţi, atunci 

urmele Confederaţiei sunt evidente. 
 

(Sfârşitul materialului din Sesiunea 53, 25 Mai, 1981.) 

 

Don: Atunci presupun că toate aceste grupuri care primesc transmisii telepatice din 

partea Confederaţiei, sunt ţinte de maximă prioritate pentru spadasinii Orionieni. De 

asemenea presupun că un mare procentaj din ei, primesc mesaje poluate din partea 

grupului Orionian. Îmi poţi spune ce procent din ei transmit mesaje poluate de către 

grupul Orionian şi dacă unul dintre ei, a reuşit să rămână un canal pur pentru 

Confederaţie? 
 

Ra: Eu sunt Ra. Dacă vă oferim această informaţie, atunci am încălca liberul arbitru al 

celor care sunt încă în viaţă. Putem doar să îi cerem fiecărui grup să fie atent la efectul 

filozofiei lor şi efectul aşa numitelor informaţii specifice. Nu specificitatea informaţiei 

atrage influenţele negative, ci importanţa plasată asupra sa. 
 

De aceea noi vă spunem foarte des, în momentul când ne cereţi informaţii specifice, că 

ele îşi pierd din importanţa, la fel cum iarba se veştejeşte şi moare în timp ce iubirea şi 

lumina infinitului Creator, are de-a pururi ecou în tărâmurile infinite ale creaţiei, creând 

şi creându-se pe sine pentru totdeuna.  
 



                         

  214 

 

De ce să vă preocupaţi cu iarba care creşte, se veştejeşte şi moare de-a lungul sezoanelor 

sale, pentru a creşte încă o dată datorită iubirii şi luminii infinite a singurului Creator? 

Acesta este mesajul pe care îl aducem. Într-un sens mai adânc nu există nici un sfârşit al 

Fiinţării. 

 

Don: După cum ai spus, traseul este un drum drept şi îngust. Există multe amuzamente 

pe cale. 

 

Noi am creat o introducere în ceea ce priveşte Legea lui Unu, explorând cele mai 

importante puncte din ciclul de 75.000 de ani. După această introducere, aş dori să intru 

direct în munca noastră principală, adică investigarea evoluţiei. Apreciez mult ce mi se 

oferă şi simt o mare onoare şi un privilegiu să continui munca, şi sper să reuşim acest 

lucru în faza următoare. 

 

Ra: Eu sunt Ra. Vă părăsesc prieteni, în iubirea şi în lumina singurului Creator infinit. 

Mergeţi înainte voioşi şi mulţumiţi, bucurându-vă de puterea şi de pacea unicului Creator. 

Adonai. 
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Don: Această carte este un manuscris precis a 26 de 
sesiuni înregistrate pe casetă, din cadrul unui experiment 
prin care am urmărit să comunicăm cu o fiinţă extraterestră. 
Noi am început experimentul în 1962 şi am rafinat acest 
proces timp de 19 ani. În 1982 rezultatele experimentale ale 
eforturilor noastre s-au schimbat în mod profund, în ceea ce 
priveşte calitatea şi precizia. Această carte este pur şi 
simplu un raport, al începutului ultimei faze a muncii 
noastre. 
 
 

CAPITOLELE DIN CARTE INCLUD: 

 

Sesiunea 1 – Scopul lui Ra 
Sesiunea 2 – Vindecarea prin intermediul cristalelor 
Sesiunea 3 – Cum au fost mutate pietrele de la Marea 
Piramidă 
Sesiunea 4 – Antrenamentul unui vindecător  
Sesiunea 5 – Despre corpul fizic 
Sesiunea 6 – Ciclurile de 25.000 ani 
Sesiunea 7 – Serviciul faţă de ceilalţi vs serviciul faţă de 
sine 
Sesiunea 8 – Grupul din Orion 
Sesiunea 9 – Fiinţele de pe Marte 
Sesiunea 10 – Evoluţia Conştientă 
Sesiunea 11 – Evolutia pe calea negativă 
Sesiunea 12 – Protecţia împotriva extratereştrilor negativi 
Sesiunea 13 – Cum s-au format galaxiile şi sistemele 
planetare 
Sesiunea 14 – Despre Recoltă 
Sesiunea 15 – Calea spirituală 
Sesiunea 16 – Legea lui Unu 
Sesiunea 17 – Despre Iisus 
Sesiunea 18 – Responsabilitatea pentru propriile acţiuni 
Sesiunea 19 – Trecerea de la densitatea a doua către 
densitatea a treia 
Sesiunea 20 – Despre fizică şi conştiinţă 
Sesiunea 21 – Dezvoltări tehnologice în primul ciclul major 
Sesiunea 22 – Confederaţia se arată unui grup din America 
de Sud 
Sesiunea 23 – Atlantida şi energia Orioniană 
Sesiunea 24 – Despre Yahweh 
 

             ISBN: 0-945007-01-9 

 
 

 
Eu sunt Ra. Noi comunicăm 
acum. Noi suntem Legea lui 
Unu. În vibraţia noastră 
polarităţiile sunt armonizate, 
complicaţile sunt simplificate şi 
paradoxurile au o soluţie. Noi 
suntem unul. Aceasta este 
natura şi scopul nostru.  
Noi am venit acum mai mult 
timp pe planeta voastră şi am 
avut datoria, şi într-o oarecare 
măsură am avut succes, de a 
transmite către poporul vostru 
Legea lui Unu, Legea Unităţii şi 
a Singularităţii. Noi am umblat 
pe suprafaţa planetei voastre. 
Noi am văzut feţele oamenilor 
de pe Pământ. Cu toate 
acestea, noi simţim acum 
marea responsabilitate, de a 
sta şi a înlătura distorsiunile şi 
puterea care a fost acordată 
Legii lui Unu. Vom continua cu 
acest demers până când, ca să 
spunem aşa, ciclul vostru este 
încheiat într-o manieră 
adecvată. Dacă nu în acesta, 
în următorul. Noi nu facem 
parte din timp, aşadar suntem 
capabili să fim cu voi în orice 
epocă. 


