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În Ianuarie 15, 1981 grupul nostru de cercetare a început comunicarea cu Memoria Sociala
Complexă numită Ra. Din această comunicare a rezultat Legea lui Unu și câteva din
distorsiunile Legii lui Unu.
Paginile acestei cărți conțin o transcriere, din care au fost scoase doar câteva secțiuni cu
material personal, ale transmisiilor primite în Sesiunile de la 27 la 50 avute cu Ra.
Materialul propune un punct de vedere dezvoltat în decursul a mulți ani de studiu al fenomenului
OZN. Citirea cărții “Secretele OZN”, una din lucrările mai vechi publicată de grupul nostru, ar
putea ajuta înțelegerea materialului prezentat în această carte. Cartea a doua a Legii lui Unu
este dezvoltată ca o continuare a conceptelor primite pe durata primelor 26 de sesiuni avute cu
Ra, care au fost la rândul lor publicate în Cartea întâia a Legii lui Unu. Dacă este posibil este
recomandat să se înceapă lectura cu Cartea întâia a Legii lui Unu. Ambele cărți sunt disponibile
prin email.
Cartea a doua a Legii lui Unu se concentrează în principal pe principiile metafizice care
guvernează evoluția spirituală rezultată din înțelegerea și folosirea catalizatorului experiențelor
zilnice. Se încearcă o examinare mai în detaliu a centrelor energetice din corp și legătura între
minte, corp, și spirit astfel adăugând la fundația informațiilor primite în primele 26 de sesiuni. În
această Carte a doua învățăm mai în detaliu despre Rătăcitori, despre diferitele densități,
despre vindecare, și despre transferurile și blocajele de energie native iluziei existenței umane,
transferuri și blocaje influențate de experiențe cum sunt sexul, boala, și meditația.
Primele trei sesiuni din Cartea a doua ar putea părea dificile și confuze cuiva nefamiliar cu
sistemul fizic propus de Dewey B. Larson. Nu vă descurajați deoarece fizica Larsoniană este
departe de a fi bine înțeleasă. De la Secțiunea 30 conținutul cărții revine pe tărâm metafizic.
După terminarea Cărții a doua este recomandat să reveniți asupra primelor 3 sesiuni, deoarece
ele vor părea mult mai clare. Pentru cei interesați de fizica Larsoniană este recomandat să
înceapă cu studiul cărții: „Structura Universului Fizic”
În pagina 52 Don întreabă despre o ecuație fizică dar nu folosește forma clasică corectă: C2 nu
apare în fizica relativității speciale. Dr. Andrija Puharich a primit această formă a ecuației în
timpul comunicării cu „Cei Nouă” și de acea am considerat potrivit să o prezentăm în această
formă cu termenul C2 inclus așa cum a fost recepționată de Dr. Puharich.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 27
FEBRUARIE 21, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Cu această sesiune mă gândesc să începem cartea a doua a Legii lui Unu, care se va
concentra asupra a ceea ce considerăm ca fiind aspectele cele mai importante ale existenței
umane. Această misiune va fi, bănuiesc, mult mai grea decât prima carte. Dorim să ne
concentrăm pe lucruri care sunt fundamentale și în calitatea mea de interogator îmi va fi dificil în
unele momente.
Când voi avea asemenea dificultăți voi apela la întrebări intermediare, ajutătoare, doar pentru
că nu voi fi capabil să formulez din prima încercare ceea ce intenționez să întreb și aș dori să fiu
scuzat pentru aceste divagații. Voi încerca cât de bine mă pricep să rămân concentrat pe
subiect și să elimin lucrurile fără importanță din carte dacă se întâmplă să apară pe parcursul
sesiunii.
Afirmația pe care o voi face pentru început este:
În această densitate avem tendința de a ne concentra mintea pe unele condiții sau activități
efemere cu puțină atenție la valoarea sau utilitatea lor ca ajutor sau facilitator al înțelegerii
esenței, adevărate și nedistorsionate, a creației din care și noi facem parte.
Voi încerca pornind cu începutul creației să stabilesc un punct de referință al omului ca individ
în cadrul creației, și prin asta să ajung la un punct de vedere mai informat a ceea ce considerăm
realitate. Sper ca acest pas să permită o participare mai efectivă din partea noastră la procesul
evoluției.
Aș dori să încep cu definirea cuvintelor folosite care este posibil să nu fie înțelese total în
context. Din moment ce primele cuvinte folosite sunt Inteligența Infinită, aș dori să definești
fiecare cuvânt individual și de asemenea să definești înțelesul combinației celor două cuvinte ca
un singur concept.
Ra: Sunt Ra. Vibrația complexului tău mental indică o întrebare. Dar vibrația complexului tău
vocal indică o preferință. Te rog reformulează.
Don: Ai putea defini cuvântul inteligență în contextul noțiunii de Inteligență Infinită?
Ra: Sunt Ra. Vom adresa întregul spectru al acestei întrebări înainte de a defini ceea ce s-a
cerut. Limbajul vostru, folosind complexe sonore rostite, este în cel mai fericit caz doar o
aproximare, dacă putem să spunem așa, a înțelegerii naturii gândului conștient. Percepțiile nu
sunt tot una cu complexele sonore și încercarea de a le defini va fi în consecință frustrantă
pentru voi, cu toate acestea noi ajutăm cu plăcere în limitele permise de complexe sonore.
A defini inteligența separat de infinitate este dificil, pentru că cele două cuvinte reprezintă un
concept împreună. Este ca și cum ai încerca să separi o vibrație complex sonoră cum ar fi
cuvântul credință în două părți și apoi să definești fiecare parte separat. Oricum vom încerca să
ajutăm cât putem.
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Don: În cazul acesta nu este necesar să separi cuvintele. Definiția Inteligenței Infinite este
suficientă. Ai putea-o defini te rog?
Ra: Sunt Ra. Această definiție este exponențial mai simplă și mai puțin confuză. Există o
Unitate. Iar această Unitate Infinită este tot ce există. Această Unitate are atât aspect potențial
cât și aspect cinetic. Aspectul potențial al Unității Infinite este Inteligența Infinita. Accesând
acest potențial se generează lucru mecanic. Acest lucru mecanic a fost numită de către noi
Energie Inteligentă.
Natura acestui lucru mecanic numit Energie Inteligentă este dependentă de liberul arbitru și
provine din potențialul Unității Infinite.
Don: Aș dori să insist puțin asupra conceptului de lucru mecanic. În fizica Newtoniană
conceptul de lucru mecanic este un produs al forței și distanței. Bănuiesc că acest lucru
mecanic de care vorbești este un termen mai larg care posibil include și lucrul mecanic al
conștiinței. Am dreptate?
Ra: Sunt Ra. Termenul lucru mecanic este aplicat la nivel universal. V-ați putea imagina
Inteligența Infinită bătând ca o inimă gigantică, începând cu soarele central, într-un ritm de
neoprit, ca un talaz de ființă fără polaritate, fără limită; vasta și tăcuta Totalitate bătând spre
exterior... spre exterior, oscilând apoi spre exterior și interior până la centrul de focalizare final.
Inteligența ori conștiința centrelor de focalizare ajunge la o stare unde natura spirituală a masei
lor le chemă spre interior... spre interior până ce totul se coagulează într-un centru. Acesta este
ritmul realității cum o numiți.
Don: Atunci cred că am extras un punct important de aici care este faptul că în Inteligența
Infinită avem lucru mecanic fără polaritate, sau cu alte cuvinte Inteligența Infinită nu are
diferență de potențial. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Nu există diferență potențială ori cinetică în Unitatea Infinită. Ritmurile de bază ale
Inteligenței Infinite sunt fără distorsiuni de nici un fel. Ritmurile sunt învelite în mister, pentru că
ele sunt cele ce sunt. Din această imaculată Unitate Infinită totuși apare potențial legat de
Energia Inteligentă.
Din acest punct de vedere termenul Unitate Infinită poate apărea cumva cu doua înțelesuri:
primul ca Unitate Infinită nedistorsionată fără proprietate potențială sau cinetică, al doilea care
este de asemenea numit Inteligență Infinita din lipsă de alt termen mai potrivit, este de potențial
vast accesibil centrelor de focalizare.
Don: Înțeleg că prima revelație a Inteligenței Infinite este revelația liberului arbitru. Poți defini
această noțiune?
Ra: Sunt Ra. Prin această revelație a Legii lui Unu se consideră că Unicul Infinitul Creator se
cunoaște pe sine însuși.
Don: Atunci este corect să presupun că Unicul Infinitul Creator permite conceptul de libertate
totală de alegere în scopul acestei cunoașteri de sine? Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat în mare.
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Don: Atunci pentru că aceasta este prima revelație a Legii lui Unu, care bănuiesc este legea
Inteligentei Infinite; toate celelalte revelații care formează experiența totală izvorăsc din ea. Este
corect?
Ra: Sunt Ra. Această afirmație este și corectă și incorectă. În existența iluzorie, în care vă
aflați voi oamenii, toate experiențele izvorăsc din Legea Liberului Arbitru sau Calea Confuziei.
De asemenea poate fi înțeles că experiențele sunt de fapt revelația liberului arbitru.
Don: Va trebui să mă gândesc la acest lucru și să pun întrebări suplimentare în sesiunea
următoare. În continuare o să mă refer la ceea ce ai spus că este revelația a doua numită și
revelația iubirii. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Aș dori să definești iubirea în sensul de revelația a doua.
Ra: Sunt Ra. Această revelație trebuie definită pe fundalul Inteligenței Infinite care este Unitatea
Infinită, ori Unicul Creator împreună cu prima revelație a liberului arbitru. Termenul de iubire ar
putea fi văzut ca focalizarea, alegere de exprimare, tipul de energie de ordin extrem de înalt
care după anumite reguli predeterminate generează Energia Inteligentă din potențialul
Inteligenței Infinite. Această Energie Inteligentă poate fi greșit percepută ca entitate și nu ca
acțiune, de către o parte din oameni, și principiul acestui puternic centru de focalizare energetic
poate fi venerat în mod greșit ca Unic Creator în locul Inteligenței Infinite care este adevăratul
Creator și din care izvorăște toată iubirea.
Don: Există o manifestare a iubirii care s-ar putea numi vibrație?
Ra: Sunt Ra. Din nou avem dificultăți din punct de vedere semantic. Vibrația sau densitatea
iubirii și a înțelegerii nu are același înțeles cu a doua revelație numită de asemenea iubire.
Revelația iubire este marele autor și cocreator principal a multiple creații datorate Inteligenței
Infinite, în timp ce vibrația iubire este densitatea în care cei care au învățat să iubească fără să
deformeze această noțiune, caută căile de lumină și înțelepciune. Această natură vibratorie a
iubirii recapitulează în ordine inversă creația în unitatea ei, revelând ritmul sau curgerea marii
bătăi de inimă, dacă dorești să folosești din nou această analogie.
Don: Voi face o afirmație pe care o bazez pe fizica lui Dewey Larson care s-ar putea să fie sau
să nu fie apropiată de ceea ce încercăm să definim aici.
Larson spune că totul este mișcare, pe care o putem considera vibrație, și că vibrația este pură
și nu are natură fizică în nici un fel, formă, sau densitate; iar primul produs al acelei vibrații este
ceea ce numim foton sau particula de lumină. Încerc să fac o analogie între această soluție
fizică și conceptul de iubire și lumină. Este această afirmație apropiată de conceptul de iubire
care creează lumina?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Atunci o să extind puțin acest concept. Avem infinita vibrație a iubirii, care poate apărea
bănuiesc la frecvențe variate. Presupun că apare la o frecventă de bază. Are sens această
idee?
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Ra: Sunt Ra. Fiecare iubire, așa cum denumim entitățile motoare primare, vine dintr-o frecvență
care este Unitatea Infinită. Ar fi de preferat să comparăm iubirea în acest caz cu o forță și nu o
vibrație, această forță fiind infinită, calitățile finite ale forței rezultă din natura primară a entității
motoare.
Don: Atunci această vibrație care este, din lipsă de alt termen mai potrivit, mișcare pură sau
iubire pură, nu este încă condensată pentru formarea vreunui tip de densitate a iluziei
existențiale. Această iubire creează apoi vibrând particula numită foton care este particula de
bază a luminii. Această particulă vibrând și rotindu-se la rândul ei se condensează mai departe
în alte particule ale densităților pe care le percepem. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Atunci această lumină care formează densitățile are ceea ce numim culoare. Această
culoare este împărțită în șapte categorii. Poți clarifica dacă acesta este motivul pentru existența
categoriilor de culoare?
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii acesteia deoarece acest
instrument are nivelul de energie vitală scăzut. Voi răspunde pe scurt și poți pune alte întrebări
clarificatoare pe această temă în sesiunile viitoare.
Natura modelelor vibratorii ale universului este dependentă de felul în care este configurată
materia originală, sau lumina, de către iubire, folosind propria Energie Inteligentă, pentru
crearea anumitor modele de iluzie, sau densități, cu scopul satisfacerii estimării inteligente a
metodei de cunoaștere a propriului sine.
Prin urmare culorile, cum le numiți, sunt drepte, sau înguste sau necesare atât cât este posibil
de exprimat, având în vedere voința iubirii.
Avem informații mai detaliate pe care suntem bucuroși să le împărtășim în viitor răspunzând
întrebărilor voastre.
Don: Singurul lucru care doresc să îl știu este dacă putem face ceva pentru a mări confortul
instrumentului pentru a o ajuta în timpul acestui contact.
Ra: Sunt Ra. Instrumentul simte puțin disconfort. Poate o configurație mai simplă a corpului ar fi
benefică considerând îmbunătățirea complexului fizic al instrumentului.
Sunt Ra. Sunteți conștiincios în eforturile voastre. Suntem cu voi. Vă lăsăm pentru acum în
iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea
Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 28
FEBRUARIE 22, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: În sesiunea de azi s-ar putea să mă întorc puțin în urmă deoarece cred că suntem la cea
mai importantă parte a ceea ce încercăm să clarificăm în legătură cu afirmația că totul este unu,
și că totul izvorăște dintr-o unică Inteligență Infinită. Este dificil și de aceea te rog să ai răbdare
cu greșelile în ce privește formularea întrebărilor.
Conceptul de proces pe care îl dezvolt în acest moment, folosind ceea ce mi-ai descris și ceva
din materialul elaborat de Dewey Larson, este că Inteligența Infinită se extinde spre exterior din
fiecare punct al ei. Se extinde spre exterior uniform ca suprafața unei bule sau balon. Se
extinde spre exterior cu ceea ce se numește viteza unitară sau viteza luminii. Aceasta este idea
lui Larson referitoare la ceea ce el numește spațiu/timp. Este acest concept corect?
Ra: Sunt Ra. Acest concept este incorect așa cum este orice alt concept referitor la unica
Inteligență Infinită. Acest concept este corect în contextul unui anume Logos, sau Iubire, sau
centru de focalizare, sau co-creator care și-a ales legile naturale și modalitățile pentru
exprimarea lor matematică.
Singura nediferențiata Inteligență Infinită nepolarizată, plină și întreagă, este macrocosmul ființei
învăluite în mister. Noi suntem mesagerii Legii lui Unu. Unitatea Infinită la această aproximare a
înțelegerii nu poate fi definită de nici un fel de sistem fizic dar devine Inteligența Infinită activată
sau potențată datorită catalizatorului liberului arbitru. Acest lucru este poate greu de acceptat.
Totuși înțelegerea noastră pe care o împărtășim începe și se termină în mister.
Don: Ieri am ajuns la punctul unde discutam despre culorile luminii. Ai spus: „Natura modelelor
vibratorii ale universului vostru este dependentă de felul în care este configurată materia
originară, sau lumina, de către Iubire, folosind propria Energie Inteligentă, pentru crearea
anumitor modele de iluzie, sau densități, cu scopul satisfacerii estimării inteligente a metodei de
cunoaștere a propriului sine.”
După aceea ai spus că mai este informație pe care vrei să o împărtășești dar nu am mai avut
timp. Poți vorbi despre asta?
Ra: Sunt Ra. Discutând acest subiect ne întoarcem la metodele particulare de înțelegere sau
imaginare a ceea ce există și numim Unitate. Dewey definește această entitate corect din
punctul de vedere a celui de al doilea înțeles al Inteligenței Infinite: care este potențialul prin
catalizator care formează aspectul cinetic.
Informația dată de Dewey este progresia naturală a observării acestui aspect cinetic, care este
de fapt mediul vostru înconjurător. Fiecare culoare sau undă ar trebui înțeleasă ca fiind o foarte
specifică și clară porțiune a Energiei Inteligente generate de Inteligența Infinită, fiecare undă
fiind în prealabil verificată din alte puncte de vedere.
Această informație s-ar putea să ajute în cazul de față. Vorbim acum fără a fi specifici pentru a
reuși să aprofundați conceptualizarea naturii a ceea ce există. Universul în care trăiți este
recapitularea fiecărei pârți a Inteligenței Infinite. De aceea veți întâlni aceleași modele repetate
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în partea fizică și cea metafizică; undele sau părțile de lumină fiind, cum bănuiai, acele zone din
ceea ce numim iluzia fizică care se rotesc, vibrează, sau sunt de natură care poate fi
interpretată sau organizată în manieră rotativă în spațiu/timp, așa precum postulează Dewey;
unele elemente chimice având culori variate ale undelor în manifestare fizică vizibilă pentru
ochi, acest fapt fiind aparent în natura mineralelor cristalizate pe care le numiți prețioase, rubinul
fiind de exemplu roșu și așa mai departe.
Don: Lumina aceasta a apărut ca o consecință a vibrației care este o consecință a iubirii. Este
această afirmație corectă?
Ra: Sunt Ra. Afirmația este corectă.
Don: Atunci această lumină se poate condensa devenind materia, pe care o cunoaștem în
densitatea noastră, în toate elementele chimice deoarece rotația vibrației este cuantificată la
diferite intervale de viteza unghiulară.
Ra: Sunt Ra. Afirmația este destul de corectă.
Don: Mulțumesc. Mă întreb care este catalizatorul sau activatorul rotației? Ce cauzează
această rotație care condensează lumina în elemente chimice?
Ra: Sunt Ra. Este necesar să considerăm funcția de inițiator al centrului de focalizare numit
Iubire. Această energie este de natură organizatoare. Organizează într-o formă cumulativă de la
mai mare la mai mic, în așa fel încât atunci când universul datorat ei este finalizat, maniera de
dezvoltare a fiecărui detaliu este inseparabilă de Lumina vie și de aceea se dezvoltă după reguli
prestabilite; universul vostru fiind studiat experimental de oameni de știință este înțeles or
imaginat, cu mai multă acuratețe datorită înțelegerii și imaginației celui numit Dewey.
Don: Când intră în joc individualizarea sau porțiunea individualizată de conștiință? La ce punct
preia controlul conștiința individualizată asupra transformării luminii de bază?
Ra: Sunt Ra. Se pare că te străduiești să rămâi în zona creației însăși. Trebuie să te derutez și
mai mult spunând că procesul prin care liberul arbitru acționează asupra Inteligenței Infinite
pentru apariția Energiei Inteligente se petrece în afara spațiu/timpului de care ești atât de
conștient în experiența continuă.
Experiența sau existența spațiu/timpului apare după ce procesul de individualizare a logosului
sau Iubirii a fost completat și universul fizic s-a coagulat sau a început să se contracte spre
interior încă mișcându-se către exterior în așa măsură încât corpurile stelare la rândul lor au
creat haos atemporal coagulându-l în ceea ce numiți planete, aceste vârtejuri de Energie
Inteligentă petrecând o mare parte din ceea ce numim prima densitate într-o stare atemporală,
crearea spațiu/timpului fiind una din creațiile învățare/predare apărute cândva pe durata primei
densități de existență.
De aceea avem dificultăți în a răspunde la întrebări legate de relația timpului și spațiului cu
creația originală care nu face parte din spațiu/timp așa cum îl știți.
Don: Mulțumesc. Poate o unitate de conștiință, o unitate individualizată de conștiință, să creeze
o unitate de creație? Voi da un exemplu.
O conștiința individualizată creează o galaxie cu milioane de stele în ea. Este posibil?
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Ra: Sunt Ra. Este posibil. Posibilitățile sunt infinite. De acea un Logos poate crea un sistem
solar sau un miliard de sisteme solare. De aici apare confuzia în termenul de galaxie, pentru că
există multe entități logos sau creații diferite iar noi le numim pe toate folosind vibrația sonoră
complexă numită galaxie.
Don: Să luăm de exemplu planeta pe care ne aflăm, cât din creație a fost creată de Logosul
care a creat această planetă?
Ra: Sunt Ra. Acest Logos planetar este puternic și a creat aproximativ 250 miliarde de sisteme
solare. Legile fizice sunt aceleași în întreaga creație aparținând acestui Logos.
Don: Deci tu spui că acest sistem stelar lenticular numit galaxie, în care ne aflăm împreună cu
250 miliarde de alte stele, a fost creat de același Logos. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Din moment ce sunt multe porțiuni de conștiință individualizate în această galaxie spirală,
înseamnă că Logosul original s-a divizat la rându-i mai departe pentru a crea aceste conștiințe.
Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Ești perceptiv. Este adevărat deși pare un paradox.
Don: Poți explica de ce pare paradox?
Ra: Sunt Ra. S-ar putea înțelege că dacă un Logos creează Energia Inteligentă pentru un
sistem atât de vast nu ar fi necesar or posibil să se diferențieze alți sub-Logos. Totuși, în limite,
este exact ceea ce se întâmplă și este remarcabil că ai intuit acest lucru.
Don: Mulțumesc. Voi numi galaxia spirală în care ne aflăm galaxie majoră pentru a nu încurca
termenii. Este adevărat că o conștiință în formă individualizată care este implicată în crearea
unei galaxii majore începe și trece prin toate densitățile unu-doi-trei-patru-cinci-șase-șapte până
la opt, sau sunt unele care încep mai sus în așa fel încât mereu să existe o variație de conștiință
inteligentă în galaxie?
Ra: Sunt Ra. Opinia din urmă este mai aproape de a fi corectă. Totul începe cu forța infinită.
Liberul arbitru acționează ca și catalizator. Ființe încep să formeze universuri. Conștiințe încep
apoi să aibă potențial pentru a experimenta. Potențialele de a experimenta sunt create ca parte
a Energiei Inteligente și sunt definitivate înainte ca experiența să înceapă.
Totuși datorită liberului arbitru care acționează nelimitat asupra creației, mereu există o variație
uriașă în răspunsul inițial la potențialul Inteligenței Infinite. De aceea aproape imediat fundația
de natură ierarhică a existenței începe să se manifesteze în sensul că anumite porțiuni ale
conștiinței învață prin experimente în manieră mai eficientă.
Don: Există vreun motiv pentru care anumite porțiuni învață în manieră mai eficientă?
Ra: Sunt Ra. Este vreun motiv pentru care unii învață mai repede decât alții?
Gândește-te la funcția voinței... să zicem atracția spre linia de Lumină vie urcând în spirală.
Don: Bănuiesc că cele opt densități au fost create odată cu galaxia majoră. Este adevărat?
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Ra: Sunt Ra. Este corect la bază. Este important de înțeles că a opta densitate a acestei octave
funcționează de asemenea ca densitatea întâia a octavei următoare.
Don: Deci există un infinit număr de octave de opt densități fiecare?
Ra: Sunt Ra. Trebuie clarificat că noi suntem umilii mesageri ai Legii lui Unu. Putem împărtăși
experiențele și înțelegerea noastră care are însă limitele ei. De aceea nu putem vorbi cu totală
încredere despre creație. Știm doar că aceste creații sunt infinite. Bănuim că sunt un număr
infinit de octave.
Totuși am fost învățați de profesorii noștri că există un voal de mister în jurul creației, în care
toată conștiința se condensează periodic și apoi reîncepe. De aceea noi doar putem presupune
că șirul este infinit, se repetă ciclic, și este învăluit în mister.
Don: Mulțumesc. Când galaxia majoră este creată de către logos este creată cu polarizare
electrică. Există polarizare electrică la momentul creației. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Accept afirmația ca fiind corectă cu clarificarea că termenul polarizare electrică
trebuie înțeles nu numai în sensul propus de Larson ci și în sens metafizic.
Don: Vrei să spui că avem nu numai o polarizare de încărcătură electrică dar și o polarizare în
conștiință la acel moment?
Ra: Sunt Ra. Totul este disponibil ca potențial de la începutul spațiu/timpului; imediat după
aceea funcția de conștiință complexă începe să folosească elementele fizice pentru a capta
experiență pentru a se polariza la nivel metafizic. Potențialul pentru experiență nu este creat de
cel care experimentează ci de Energia Inteligentă.
Aceasta este ultima întrebare complexă a acestei sesiuni din cauză că dorim să protejăm
instrumentul care încet își recâștigă energia fizică. Aveți una sau două întrebări scurte înainte
de a încheia sesiunea?
Don: Presupun că procesul de creație, după crearea galaxiei majore, este continuat de
individualizarea conștiinței Logosului în porțiuni mai mici în așa fel încât să existe multe porțiuni
ale conștiinței individualizate creând mai departe elemente în vederea experimentării în toată
galaxia. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect, în limitele instrucțiunilor Logosului sub-Logosurile găsesc metode
pentru diversificarea experiențelor fără eliminarea sau adăugarea la instrucțiunile inițiale.
Don: Mulțumesc. Din moment ce nu mai este timp voi întreba doar dacă putem face ceva
pentru confort instrumentului pe durata comunicației?
Ra: Sunt Ra. Instrumentul este reglat cum trebuie. Sunteți foarte conștiincioși.
Sunt Ra. Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin
urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 29
FEBRUARIE 23, 1981

Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Este soarele nostru un sub-logos sau o manifestație a unui sub-logos?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Atunci bănuiesc că acest sub-logos a creat sistemul nostru planetar în toate densitățile
lui. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect. Sub-logosul soarelui vostru a definit câteva componente pentru
experimentat în cadrul modelelor Energiei Inteligente puse în mișcare de către Logosul care a
creat și predefinit condițiile de bază și frecvențele vibratorii în cadrul galaxie în care vă aflați.
Don: Atunci se manifestează sub-logosul, soarelui nostru, doar în anumite părți ale galaxiei sau
se manifestează în toate stelele din galaxie?
Ra: Sunt Ra. Te rog reformulează întrebarea.
Don: Ce vreau să spun este că în galaxie sunt 250 de miliarde de stele asemănătoare cu
soarele nostru. Sunt stele parte din același sub-logos?
Ra: Sunt Ra. Toate sunt parte din același Logos. Sistemul vostru solar este o manifestație care
diferă puțin datorită contribuției adusă de sub-logosului local.
Don: Ca să fiu sigur că înțeleg; Este soarele nostru un sub-logos al Logosului galaxiei?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Există sub-sub-logosuri care se găsesc în sistemul planetar care sunt parte din sub-logos
soarelui nostru?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Poți da un exemplu de ceea ce numești sub-sub-logos?
Ra: Sunt Ra. Un exemplu este complexul minte/corp/spirit care ești tu.
Don: Atunci fiecare entitate care există este un sub-sub-logos. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect până la limita celei mai mici observații posibile pentru întreaga creație
care există.
Don: Atunci planeta pe care ne aflăm este o formă de sub-sub-logos. Este corect?
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Ra: Sunt Ra. O entitate planetară este numită Logos doar când lucrează în armonie cu entitățile
sau complexele minte/corp locuind pe suprafața ei sau sub acțiunea câmpului ei
electromagnetic.
Don: Au sub-logosurile așa cum este soarele nostru polaritate metafizică pozitivă sau negativă?
Ra: Sunt Ra. Nu în sensul în care este folosit termenul pentru complexele minte/corp/spirit.
Entitățile de nivel planetar au tăria Inteligenței Infinite care inteligență folosește liberal arbitru pe
durata existenței lor. Polaritatea nu este așa cum o înțelegi. Doar atunci când începe să
interacționeze armonios cu complexele minte/corp și mai ales cu complexele minte/corp/spirit
de pe suprafața ei planeta preia distorsiuni datorate complexelor gând ale entităților și se
polarizează. În concluzie creația Infinitului Creator nu are polaritatea de care vorbești.
Don: Mulțumesc. Ieri ai spus că planetele în prima densitate sunt la început în stare
atemporală. Poți explica cum începe efectul numit timp?
Ra: Sunt Ra. Mai înainte am explicat starea de existență a fiecărui Logos. Procesul prin care
spațiu/timpul devine continuum se bazează pe definirea detaliată a unui set de frecvențe
vibratorii, densități, și potențiale. Când acest proiect este închegat în gândul complexelor de
Iubire, se declanșează manifestările fizice; prima manifestare fiind conștiința sau
conștientizarea.
La momentul în care închegarea începe să existe, adică punctul din care izvorăște începutul
este stabilit, spațiu/timpul începe să deruleze ghemul existenței.
Don: Bănuiesc că Iubirea creează vibrația în spațiu/timp pentru a crea fotonul. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este în esență corect.
Don: Atunci prin continua aplicare a iubirii – bănuiesc că procesul este condus de sub-logos
sau sub-sub-logos – se creează rotația acestor vibrații care se măsoară în unități discrete de
viteză unghiulară. Din acestea se creează elementele chimice din iluzia noastră fizică și
presupun elementele în partea nefizică sau alte densități ale iluziei. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Logosul creează toate densitățile. Întrebarea este neclară. Oricum trebuie să
confirmăm că Logosul creează densitățile spațiu/timp și densitățile însoțitoare timp/spațiu.
Don: Presupun că rotațiile vibrațiilor cuantificate incremental formează materialul densităților.
Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este în esență corect.
Don: Poți explica cum apare gravitația?
Ra: Sunt Ra. Ceea ce numești gravitație poate fi înțeleasă ca presiunea aplicată înspre
Lumina/Iubirea interioară, căutarea liniei spiralate a luminii vii care urcă spre Creator. Este o
manifestare de natură spirituală sau o condiție a existenței.
Don: Gravitația pe care o cunoaștem pe lună este mai mică decât pe pământ. Există un
principiu metafizic care explică acest fapt?
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Ra: Sunt Ra. Metafizicul și fizicul sunt de neseparat. De aceea ceea ce am explicat mai înainte
legat de acest fenomen, poate calcula forța gravitațională a diferite obiecte bazat pe aspecte
fizice cum ar fi ceea ce numim masă. Totuși am considerat necesar să indicăm natura
metafizică la fel de importantă care este asociată gravitației.
Don: Câteodată îmi este dificil să găsesc întrebarea potrivită pentru ceea ce mă interesează.
Încerc să găsesc principiile metafizice care stau la baza iluziei.
Poți da un exemplu de mărime a gravitației în a treia densitate la suprafața plantei Venus? A
fost gravitația mai mare sau mai mică decât cea a pământului?
Ra: Sunt Ra. Gravitația sau ceea ce noi numim forța de atracție către Creator este mai mare
spiritual pe planata Venus datorita faptului că populația de acolo a avut mai mult succes în
căutarea Creatorului.
Acest punct devine important doar atunci când toată creația în infinitatea ei a atins o masă
spirituală gravitațională suficientă încât toată creația infinită se încheagă; Lumina căutând și
găsind sursa, în acest fel sfârșind creația și începând o creație nouă întocmai ca o gaură
neagră, așa cum o numiți, cu condițiile de masă infinită la punctul infinitezimal zero de unde
lumina nu mai este vizibilă după ce a fost absorbită.
Don: Înseamnă că gaura neagră este punctul în care materialul din spațiu a reușit să se
unească cu unitatea sau Creatorul. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Găurile negre din a treia densitate sunt manifestarea fizică complexă
corespunzând aceste stări spirituale or metafizice. Este corect.
Don: Atunci, când planeta va fi în a patra densitate gravitația va fi mai mare?
Ra: Sunt Ra. Va fi o mai mare gravitație spirituală cauzând o iluzie mai intensă.
Don: Această iluzie mai intensă bănuiesc că mărește accelerația gravitațională peste cea care
există acum. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Entitățile voastre nu au instrumente capabile să măsoare gravitația spirituală ci
doar pot observa câteva manifestări extreme.
Don: Știu că nu putem măsura gravitația spirituală dar mă întrebam dacă efectul ei fizic poate fi
observat ca o mărire a constantei gravitaționale? Asta era întrebarea.
Ra: Sunt Ra. Creșterea măsurabilă cu instrumentele existente ar fi statistică doar și
nesemnificativă.
Don: Înțeleg. În timp ce creația se formează, și atomii apar ca rotații ale vibrațiilor de lumină, ei
se încheagă în anumite moduri. Ei produc o structură pe care o numim cristalină. Bănuiesc că
datorită creării din Energie Inteligentă a structurii cristaline precise este posibil cu anumite
tehnici să ajungi la Energia Inteligentă și să o aduci în iluzia fizică prin folosirea structurii
cristaline. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Asta este posibil doar dacă structura fizică cristalină este încărcată de către un
complex minte/corp/spirit echilibrat sau reglat corespunzător.
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Don: Nu vreau să deviez spre subiecte neimportante dar uneori este dificil să îmi dau seama în
ce direcție să îndrept discuția. Aș dori să investighez puțin mai în detaliu ideea despre cristale și
cum sunt folosite. Bănuiesc, din ceea ce ai spus, că pentru a folosi un cristal la contactarea
Energiei Inteligente este necesar să fi un complex minte/corp/spirit parțial nedeformat. Este
corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect și foarte important.
Don: Atunci trebuie să existe un punct la care distorsiunea corectată ajunge la un nivel minim
suficient pentru contactarea Energiei Inteligente. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect cu clarificarea că acel punct de distorsiune minima este unic și diferit
pentru fiecare complex minte/corp/spirit.
Don: Poți explica de ce acest punct este diferit și unic pentru fiecare complex minte/corp/spirit?
Ra: Sunt Ra. Fiecare minte/corp/spirit este o parte unică a Infinitului Creatorului.
Don: Atunci spui că nu există un singur nivel de puritate necesar pentru a te conecta la Energia
Inteligentă cu ajutorul cristalelor, și că există o variație largă în distorsiunea pe care o poate
avea o entitate, și că fiecare entitate trebuie să ajungă la punctul ei unic pentru a căpăta abilități
energetice. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este incorect. Este necesar ca un complex minte/corp/spirit să aibă o anumită
echilibrare, această echilibrare ajutându-l să ajungă la un nivel de ne-distorsionare suficient.
Dificultățile întâlnite până la a ajunge acolo sunt unice fiecărui complex minte/corp/spirit și se
leagă de experiențele existențiale individuale care acumulate formează unda violet a
experiențelor existențiale a fiecărei entități.
Pentru ca cineva să fie capabil să găsească calea spre Energia Inteligentă cu ajutorul cristalelor
sau prin orice altă cale trebuie să se echilibreze, echilibrare obținută prin antrenament. Nu
există două complexe minte/corp/spirit care să aibă natura cristalizată identică. Nivelul minim de
distorsiune însă este același pentru toți.
Don: Înțeleg. Deci dacă cineva poate citi unda violet a unei entități poate determina imediat
dacă acea entitate este capabilă să folosească cristale pentru a ajunge la Energia Inteligentă.
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este posibil pentru o entitate de a cincea densitate sau mai înaltă.
Don: Este posibil să explici cum trebuie o entitate care îndeplinește nivelul necesar în unda
violet să folosească cristalele?
Ra: Poarta spre Inteligența Infinită se deschide generând compasiune, fiind într-o stare
echilibrată și prin voința de a ajuta și de a căuta.
Don: Poți explica precis ce ar trebui o entitate să facă cu un cristal pentru a contacta Inteligența
Infinită?
Ra: Sunt Ra. Folosirea cristalului este acea operație prin care natura cristalină a entității, în
timpul căutării, încarcă forma regulată a cristalului, prin această încărcare făcându-l să vibreze
în armonie și transformându-l în canal către Inteligența Infinită, care poate deveni astfel
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Energie Inteligentă, acest cristal servind ca omolog în stare aproape nedistorsionată al undei
violet a complexului minte/corp/spirit.
Don: Este posibil să primim instrucțiuni privitoare la folosirea cristalelor?
Ra: Sunt Ra. Este posibil. Considerăm însă că sunt lucruri care nu este eficace să le spunem
din motivul că putem încălca legea liberului arbitru. Entități din Confederație au făcut asta în
trecut. Din câte știm noi cristalele se pot folosi pentru vindecare, pentru a crește puterea, și
chiar pentru crearea a noi forme de viață. Considerăm că nu este înțelept să oferim instrucțiuni
pentru moment deoarece pământenii au dovedit tendința de a folosi surse pozitive de putere
pentru scopuri negative.
Don: Poți da un exemplu din galaxie de diverse evenimente planetare de natură metafizică care
sunt legate de dezvoltarea conștiinței de sine și polarizările asociate?
În alte cuvinte cred că anumite planete evoluează foarte rapid la densități înalte în timp ce altele
se dezvolta mai lent. Poți explica puțin despre această diferența în viteza de evoluție?
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare complexă.
Logosul particular al galaxiei voastre a folosit o mare parte a materiei închegate pentru a
reproduce starea de existență a Creatorului. Din această cauză cea mai mare parte a sistemului
galactic nu are progresia de care vorbești și spiritual este încă parte din Logos. La acele entități
înzestrate cu conștiință de sine, există o variație a perioadei timp/spațiu în care ele dobândesc
densități mai înalte de existență din acea conștiință de sine.
Aveți vreo întrebare scurtă înainte de încheiere?
Don: Putem face ceva pentru a spori confortul instrumentului sau calitatea comunicației?
Ra: Sunt Ra. Ești dedicat. Entitatea este bine aliniată.
Sunt Ra. Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin
urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 30
FEBRUARIE 24, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Voi face o afirmație și te rog să o corectezi dacă fac greșeli.
Afirmația este următoarea:
Creația este o singură entitate sau unitate. Dacă o singură entitate există atunci singurul model
de ajutor este ajutorul de sine. Dacă această entitate unică se divizează se naște conceptul de
ajutor al unei părți către altă parte. De aici izvorăște egalitatea între ajutorul față de sine și
ajutorul față de alți-sine. Se pare că odată cu divizarea Logosului fiecare parte va alege o
orientare. În timp ce entități încep să apară în spațiu/timp bănuiesc că apar cu polaritate. Este
corect?
Ra: Sunt Ra. Această afirmație este destul de intuitivă și corectă până la ultima parte la care
trebuie să clarificăm că polaritățile încep să fie explorate numai în momentul când entitățile din a
treia densitate devin conștiente de posibilitatea de a alege între ajutorul de sine și ajutorul față
de alți-sine. Acest lucru marchează sfârșitul a ceea ce numim faza inconștientă sau inocentă a
conștiinței de sine.
Don: Mulțumesc. Poți defini mintea corpul și spiritul separat?
Ra: Sunt Ra. Aceste noțiuni sunt simpliste și descriptive și încearcă să descrie un complex de
centre de energie; corpul este materialul densității în care ești întrupat la un moment dat, în
spațiu/timp sau timp/spațiu; acest complex material este necesar pentru distorsiunea numită
manifestare fizică.
Mintea este un complex care reflectă influxul spiritual și fluxul corpului. În partea cea mai
conștientă mintea conține ceea ce numim sentimente, emoții, și gânduri intelectuale. Mergând
mai jos pe arborele minții găsim intuiția a cărei natură este mai armonizată cu starea de
existență. Mergând și mai jos către rădăcinile minții observăm o evoluție a conștiinței care se
transformă din memorie individuală în memorie de specie prin influxurile cosmice, și datorită
acestui fapt devine portalul de contact cu vehiculul spiritual.
Complexul spiritual este canalul prin care influxul universal, planetar, și personal pătrunde
rădăcinile conștiinței, și prin Energia Inteligentă echilibrată a minții și a corpului, conștiința este
direcționată către portalul Inteligentei Infinite.
Din acest șir de definiții poți trage concluzia că mintea corpul și spiritul sunt interconectate foarte
strâns și nu pot exista separat. De aceea ne referim la complex minte/corp/spirit în loc să le
tratăm separat, pentru că toate acțiunile întreprinse în timpul experimentărilor necesită
interacțiunea dintre cele trei componente și nu doar una din componente.
Don: La moartea fizică din această densitate și încarnare, pierdem acest corp chimic. După
pierderea corpului încă menținem un fel de corp nu-i așa? Rămâne complexul minte/corp/spirit
intact la acel moment?
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Ra: Sunt Ra. Este corect. Complexul minte/corp/spirit este intact; corpul fizic pe care îl asociezi
acum cu noțiunea de corp nu este decât o manifestare a complexului corp care este mai dens
mai inteligent și mai puternic decât corpul fizic.
Don: Sunt mintea sau spiritul afectate în vreun fel, sau se pierde ceva în ele, datorită pierderii
corpului chimic după tranziția pe care o numim moarte?
Ra: Sunt Ra. În termenii voștri este o mare pierdere suferită de complexului mental, datorită
faptului că mare parte din activitatea de natură mentală de care sunteți conștienți pe durata
existenței în acest spațiu/timp continuum este cu precădere o iluzie de suprafață întocmai ca și
corpul chimic.
Însă din alt punct de vedere nimic important nu se pierde; caracterul sau bagajul de emoții și
tendințe și înțelepciune devin evidente pentru prima dată; aceste emoții pure, înțelepciunea, și
preconcepțiile fiind în general ignorate sau subestimate pe durata experiențelor din viața fizică.
În ce privește spiritul acest canal este deschis mult mai mult datorită faptului că necesitatea
uitării caracteristică densității a treia nu mai există.
Don: Aș dori să știu cum au apărut complexele minte/corp/spirit începând cât de devreme este
posibil în istorie? Au început cu spiritul formând mintea și mintea formând corpul? Poți explica?
Ra: Sunt Ra. Te sfătuim să încerci să urmărești evoluția. Evoluția este așa cum a fost descrisă
anterior; conștiința de sine fiind prima, în prima densitate fără mișcare, doar un lucru oarecare.
Că voi numiți acel complex conștiință, minte, sau corp este o diferența doar semantică. Noi îl
numim complexul minte/corp neuitând nici o clipă că în acest complex există în întregime Unicul
Infinitul Creator; acest complex minte/corp apoi în a doua densitate descoperă creșterea și se
întoarce spre Lumină, astfel trezind ceea ce numim complexul spiritual, care apoi se intensifică
urcând în spirală către Iubirea și Lumina Infinitului Creator.
Adăugarea complexului spiritual este mai degrabă aparent decât real deoarece în realitate
există de la începutul spațiu/timpului dar se declanșează doar la trecerea în a treia densitate.
Când complexul minte/corp/spirit devine conștient de posibilitatea de ajutor de sine sau ajutor
pentru alți-sine complexul se activează.
Don: Mulțumesc. Nu doresc să vorbim despre lucruri despre care am discutat deja dar uneori
este de ajutor să clarificăm aceste concepte pentru a avea înțelegere completă, considerând că
uneori cuvintele nu sunt destul de descriptive pentru ceea ce dezbatem.
Fac o paranteză, mă întreb dacă pe această planetă în perioada celei de a doua densități a
existat în același spațiu/timp coabitare între entități bipede și entități numite dinozauri. Este
acest fapt adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.
Don: Aceste două entități nu par compatibile între ele. Poți spune motivul pentru care au existat
în același spațiu/timp?
Ra: Sunt Ra. Consideră efectul liberului arbitru aplicat la evoluție. Sunt căi pe care complexele
minte/corp le urmează în încercarea de a supraviețui, de a se reproduce, și de asemenea
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pentru a căuta în mod inconștient posibilități de creștere; aceste motive sunt doar câteva din
multele existente.
Don: În a doua densitate a apărut pentru prima dată conceptul de reproducere bisexuală. Este
corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Poți explica filozofia care a stat la baza creării acestei metode de reproducție?
Ra: Sunt Ra. A doua densitate este densitatea în care se pregătește terenul pentru a treia
densitate. Din această cauză se poate înțelege că mecanismul reproducției investește în
potențialul vast al densității a treia, de ajutor pentru sine, și ajutor pentru alți-sine; acest
mecanism nefiind doar o funcție de transfer de energie dar și diverse servicii făcute datorită
contactului apropiat a celor care simt atracția magnetică a unuia față de celălalt; aceste entități
având oportunități pentru schimbul a multor servicii care nu ar fi disponibile unei entități
independente.
Don: A fost motivul principal creșterea oportunităților de a experimenta ale Creatorului?
Ra: Sunt Ra. Acest motiv nu este doar corect dar este și cheia a ceea ce se întâmplă în toate
densitățile.
Don: Joacă procesul de reproducere bisexuală sau filozofia care îl cauzează un rol în creșterea
spirituală a entităților din a doua densitate?
Ra: Sunt Ra. În cazuri izolate este posibil să fie de ajutor datorită percepțiilor eficiente ale unor
entități sau specii. Dar în general, în majoritatea cazurilor nu face diferență în a doua densitate,
potențialul spiritual existând doar în a treia densitate.
Don: Mulțumesc. Poți spune istoria pe scurt a principiilor metafizice de dezvoltare a fiecărei
planete în sistemul nostru solar și rolul lor privitor la evoluția vieții.
Ra: Sunt Ra. Vom face descriere metafizică doar pentru acele planete pe care complexe
minte/corp/spirit individuale au existat, există, sau vor exista. Trebuie înțeles că și celelalte
planete, nemenționate, sunt parte din Logos.
Să începem cu Venus. Această planetă a avut o evoluție rapidă. Este planeta unde am evoluat
noi și viteza de evoluție a complexelor minte/corp/spirit pe suprafața ei s-a datorat interacțiunii
armonioase.
Urmează entitatea pe care o numiți Marte, precum am spus deja, această entitate a fost oprită
în mijlocul densității a treia și nu a reușit să continue evoluția datorită lipsei de condiții propice
pe suprafața ei. Această planetă va trece printr-o perioada de vindecare pentru o bună parte din
era curentă spațiu/timp.
Planeta pe care locuiți are o istorie metafizică pe care o cunoașteți bine dar poți pune întrebări
suplimentare dacă consideri necesar. Totuși am vorbit în detaliu despre acest subiect.
Planeta Saturn are o mare afinitate pentru Inteligența Infinită și de aceea este locuită în
câmpurile ei magnetice de timp/spațiu de către cei care protejează sistemul solar.
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Planeta numită Uranus trece încet prin prima densitate și are potențialul de a trece prin toate
densitățile.
Don: Mulțumesc. Ai afirmat ieri că o mare parte a acestei galaxii se găsește spiritual în Logos.
Vrei să spui că aproape de centrul galaxiei stelele nu au sisteme planetare? Este corect?
Ra: Sunt Ra. Afirmația ta nu este corectă. Logos s-a distribuit de-a latul sistemului galactic.
Totuși timp/spațiul continuum al unor stele mai centrale este mult mai avansat.
Don: Atunci poți spune în general că mai aproape de centrul galaxiei există o mai mare
densitate și puritate spirituală?
Ra: Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare complexă a acestei sesiuni deoarece instrumentul
simte puțin disconfort. Nu vrem să epuizăm instrumentul.
Densitatea spirituală a celor aflați aproape de centrul galaxiei este bine cunoscut. Această
densitate sporită este datorată în principal diferenței de stare atemporală în care planetele s-au
format, acest proces de spațiu/timp apărând cu atât mai devreme cu cât te apropii de centrul
spiralei galactice.
Don: Putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului sau a îmbunătăți comunicarea?
Ra: Instrumentul este bine echilibrat și contactul este așa cum trebuie să fie. Acest instrument
are anumite dificultăți datorită distorsiunii fizice pe care voi o numiți crampă musculară care face
poziția nemișcată neconfortabilă. De aceea trebuie să părăsim instrumentul.
Sunt Ra. Vă descurcați bine. Va lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului Infinitului
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 31
FEBRUARIE 25, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Am o întrebare pe care instrumentul m-a rugat să o pun. Sună așa: Vorbești de diverse
tipuri de blocaje și transferuri pozitive și negative care ar avea loc datorită participării în actul
sexual reproductiv. Ai putea explica aceste blocaje și transferuri de energie punând accentul pe
ceea ce poate un individ, care dorește să fie în acord cu Legea lui Unu, să facă în această
privință pentru a ajuta polarizarea pozitivă? Este posibil să răspunzi la această întrebare?
Ra: Sunt Ra. Este posibil să vorbim parțial pe această temă considerând și informația pe care
am oferit-o până acum. Aceasta este o întrebare complexă. Datorită faptului că întrebarea este
generală vom răspunde în mod mai general despre subiect.
Cel mai de bază transfer energetic este cel de undă roșie. Este un transfer întâmplător care are
a face doar cu sistemul reproductiv.
Încercările sexuale ale undelor portocalie și galbenă creează blocaj în cazul când doar una
dintre entitățile implicate simte atracție, cauzând entitatea care este atrasă sexual să aibă un
apetit nesatisfăcut pentru această activitate. Vibrațiile portocalie și galbenă sunt în căutarea
undei verzi. Este posibil să se petreacă transferuri de energie la nivelul undelor portocalie și
galbenă, acestea fiind însă polarizate către negativ, subiectul atracției cuiva fiind considerat
obiect în loc să fie considerat partener; cel atras simțindu-se ca un violator în controlul actului
sexual.
În cazul folosirii undei verzi există două posibilități. În prima, când amândoi partenerii vibrează
în unda verde se produce un transfer de energie care va întări ambii participanți; femela care
este polul negativ ia energia din rădăcinile existenței partenerului prin centrii energetici și de
aceea este revitalizată fizic; polul pozitiv sau polaritatea masculină, găsește în transferul
energetic sexual o inspirație care satisface și alimentează partea spirituală a complexului
minte/corp/spirit. De aceea amândoi partenerii sunt polarizați eliberând excesul a ceea ce
fiecare are în abundență prin natura Energiei Inteligente, care este negativă/intuitivă ori
pozitivă/fizică; acest transfer energetic este blocat doar când una sau amândouă entitățile se
tem să posede sau să fie posedați sau poftesc posesie sau să fie posedați.
Cealaltă posibilitate a undei verzi este aceea când o entitate oferă energia undei verzi în timp ce
cealaltă nu oferă la rându-i această energie a iubirii universale, acest lucru rezultând în blocarea
energetică a celei fără undă verde, mărindu-i frustrarea sau apetitul, deoarece unda verde este
puțin polarizată spre ajutorul pentru alții.
Transferul energetic la nivelul undei albastre este destul de rar între pământeni în această
epocă dar este de mare ajutor deoarece acest transfer necesită să devii confortabil în a te
exprima, fără rezerve sau teamă.
Transferul energetic la nivelul undei indigo este extrem de rar între pământeni. Aceasta este
poțiunea sacră din complexul corp prin care Inteligența Infinită poate fi contactată.
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La aceste ultime nivele blocaje energetice nu se produc deoarece dacă cele două entități nu
sunt pregătite pentru acest tip de transfer, energia nu se poate transfera și blocajele nu pot
apărea. Este ca și cum partea responsabilă cu distribuția acelei energii a fost demontată dintrun motor puternic.
Don: Poți te rog defini transferul energetic sexual și da detalii despre ce înseamnă?
Ra: Sunt Ra. Transfer energetic înseamnă emiterea de energie printr-un spațiu care este
intensificat pe durata transferului. Transfer energetic apare datorită polarizării celor două
complexe minte/corp/spirit, fiecare având o diferență de potențial în raport cu cealaltă. Natura
transferului sau blocajului energetic depinde de interacțiunea celor două potențiale. În cazul în
care transferul se produce este precum un circuit electric care se închide. Această experiență
poate fi văzută asemeni celorlalte experiențe ca parte a procesului prin care Creatorul se
cunoaște pe sine însuși.
Don: În acest caz poate fi acesta un mecanism fundamental pentru Creator de a se cunoaște
pe sine însuși?
Ra: Sunt Ra. „Fundamental” nu este termenul potrivit. Cel mai bine ar fi să fie numit cale
„adecvată” pentru Creator de a se cunoaște pe sine însuși, pentru că în fiecare interacțiune
indiferent de cauză, Creatorul se cunoaște pe sine însuși.
Modul bisexual de cunoaștere a Creatorului pe sine însuși are două avantaje.
În primul rând prin activarea undei verzi se generează posibilitatea directă și simplă a bucuriei,
sau a naturii spirituale sau metafizice care există în Energia Inteligentă. Acesta este un mare
ajutor pentru înțelegerea adevăratei naturi a existenței.
Al doilea avantaj posibil al actului reproductiv bisexual este înțelegerea sau conectarea
sacramentală cu portalul către Inteligența Infinită; pentru a putea contacta Inteligența Infinită
este necesară pregătire adecvată în magie. Indivizii orientați pozitiv care se concentrează
asupra acestei metode pentru a contacta Inteligența Infinită, prin căutare sau voință sunt
capabili să direcționeze Inteligența Infinită către împlinirea dorințelor; acestea pot fi informații
despre abilități pentru vindecare sau orice alt tip de ajutor dedicat altor sine este dorit.
Există două avantaje a aceste metode prin care Creatorul se cunoaște pe sine însuși. Așa cum
am spus mai înainte importanța tăriei acestui tip de transfer de energie constă în faptul că
deschide ușa dorinței complexelor minte/corp/spirit de a ajuta într-un infinit număr de modalități
pe alți-sine prin aceasta polarizându-se pozitiv.
Don: Ai putea detalia conceptul legat de faptul că actul reproductiv sexual pe lângă faptul că
permite Creatorului să se cunoască pe sine însuși creează de asemenea un descendent în
densitatea noastră sau deschide poarta pentru o altă entitate de a intra în densitatea noastră.
Ra: Sunt Ra. Am spus înainte că transferul energetic sexual include transferul la nivel de undă
roșie care este întâmplător și care este o funcție a densității a doua de a încerca să crească sau
să supraviețuiască. Este una din funcțiile propriu zise ale interacțiunii sexuale. Descendentul
așa cum ai numit entitatea încarnată, își asumă oportunitatea complexului minte/corp oferit de
acest act întâmplător de interacțiune sexuală, or evenimentul numit fertilizarea oului de către
spermă, care cauzează oportunitatea încarnării în această densitate a acestei entități.
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Acest lucru dă celor doi care sunt angajați în transferul de energie a actului reproductiv bisexual
potențialul pentru mare ajutor în îngrijirea entității cu experiență puțină în timp ce câștigă
experiență în această densitate.
Ar fi interesant de menționat aici că această oportunitate se poate folosi la fel de bine pentru
polarizare negativă, iar acest lucru se datorează miilor de ani de prejudecați complex sociale
care induc confuzie și derutează atât aspectul direct de ajutor pentru alți-sine rezultat din
transferul sexual energetic, dar și oportunitățile indirecte de ajutor față de alți-sine rezultate de
pe urma lui.
Don: Dacă transferul energetic sexual se petrece la nivelul undei verzi, și presupun că în acest
caz nu există transfer energetic la nivelul undei roșii, înseamnă că în acest caz este imposibil ca
acel transfer să includă fertilizarea și nașterea unei noi entități?
Ra: Sunt Ra. Nu este corect. Transfer energetic la nivelul undei roșii există mereu datorită
naturii complexului corp. Rezultatul întâmplător al acestui transfer energetic este ceea ce este,
în funcție de posibilitățile de fertilizare la acel moment al acelei perechi de entități, fiecare
entitate nefiind deformată vital de către energia undelor galbenă și portocalie; acest cadou este
gratuit fără ca mintea corpul sau spiritul să trebuiască să plătească în vreun fel. Unda verde
reprezintă iubirea completă și universală. Este dăruită fără a aștepta nimic în schimb.
Don: Mă întrebam dacă există motiv pentru care uniunea sexuală nu rezultă de fiecare dată în
fertilizare. Nu mă refer la principiile fizice sau chimice. Mă interesează dacă există vreun motiv
metafizic pentru care un cuplu procreează un copil sau nu, sau este doar un fapt întâmplător?
Ra: Sunt Ra. Este întâmplător în anumite limite. Dacă o entitate ajunge la un anumit grad de
experiență și din acest motiv alege structura de bază a experienței vieții, această entitate poate
dori să se încarneze într-un complex corp care nu este capabil de reproducție. Alte entități din
proprie voință folosesc diverse metode pentru a asigura nefertilitatea. Cu excepția acestor
condiții restul este doar întâmplător.
Don: Mulțumesc. În materialul anterior ai menționat atracția magnetică. Poți defini și detalia
acest termen?
Ra: Sunt Ra. Am folosit termenul pentru a indica că în natura bisexuală există polaritate.
Această polaritate poate fi înțeleasă ca variabilă, bazat pe polarizarea mascul/femelă a fiecărei
entități care biologic sunt fie mascul fie femelă. De aceea poți înțelege magnetismul între două
entități ca echilibru corespunzător în polarizarea mascul/femelă în raport cu femelă/mascul care
la întâlnire simt atracție reciprocă pe care forțele polarizante o generează.
În aceasta constă puterea mecanismului bisexual. El nu necesită un act de voință pentru a simți
atracția față de o persoană care are polarizare opusă din punct de vedere sexual. Atracția va
apărea inevitabil oferind o cale perfectă transferului de energie. Această cale poate fi însă
blocată datorită tendinței de a considera atracția nebenefică/indecentă. Totuși principiul
funcționează la fel de simplu ca și acela între magnet și fier.
Don: Avem în ultima perioadă un număr tot mai mare de entități încarnate care au orientare
homosexuală. Poți explica acest concept?
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Ra: Sunt Ra. Entitățile cu această condiție simt un mare grad de presiune datorită faptului că au
fost încarnate de multe ori ca mascul sau ca femelă. Acest fapt nu ar rezulta neapărat în
tendințe homosexuale dacă nu ar fi ajutat de condițiile existente pe planetă. Există o severă
încălcare a aurei planetei în zonele urbane suprapopulate, cum sunt numite aceste regiuni pe
planetă. În aceste condiții pot apărea confuzii de această natură.
Don: De ce densitatea populației sporește aceste tendințe?
Ra: Sunt Ra. Nevoia de interacțiune bisexuală nu are ca scop principal simpla funcție de
reproducție ci mai ales dorința de a ajuta pe alți-sine care este trezită de această interacțiune.
În situații suprapopulate unde complexele minte/corp/spirit sunt bombardate constant de ceilalți
este de înțeles că cei sensibili, în special, nu vor simți dorința să fie de ajutor altora. Acest fapt
va mări probabilitatea lipsei de dorință legată de transferul energetic la nivelul undei roșii.
Într-o atmosferă neaglomerată aceeași entitate sub impulsul solitudinii are o mult mai mare
pornire de a căuta pe cineva pentru a-i fi de ajutor, acest fapt reglând și funcția reproductivă
sexuală.
Don: În mare câte încarnări trecute trebuie să fi avut un mascul din această încarnare pentru a
dezvolta tendințe homosexuale?
Ra: Sunt Ra. Dacă o entitate a avut aproximativ 65% din încarnări într-un complex corp
sexual/biologic de polarizare opusă corpului prezent entitatea este vulnerabilă în zonele
suprapopulate să dezvolte tendințe homosexuale.
Legat de acest subiect trebuie notat că, deși mai dificil, este posibil ca în acest tip de asociație o
entitate să fie de mare ajutor pentru altă entitate prin fidelitate și iubire sinceră la nivelul undei
verzi de natură ne-sexuală reducând efectele acestei deviații sexuale.
Don: Există o semnătură genetică în codul ADN al entității prin care deviația sexuală este
memorată datorită experiențelor sexuale de la început?
Ra: Sunt Ra. Este corect parțial. Datorită naturii solitare a experienței sexuale este improbabil
ca ceea ce se numește masturbare să aibă efect de memorizare asupra experiențelor
ulterioare.
Același lucru se poate spune despre experiențele homosexuale de la început, care sunt adesea
experimente de curiozitate inocentă.
Totuși este foarte adevărat că prima experiență în care complexul minte/corp/spirit este implicat
intens va imprima pe parcursul acelei vieți un set de preferințe.
Don: Folosesc cei din grupul Orion această portiță pentru imprimarea entităților cu preferințe
care cauzează polarizare negativă?
Ra: Sunt Ra. Întocmai cum noi din Confederație încercăm să transmitem iubire și lumină când
se oferă ocazia, asta incluzând oportunități sexuale, grupul Orion va folosi o oportunitate dacă
este orientată negativ sau dacă individul este orientat negativ.
Don: Există vreo prejudecată emoțională total nelegată de polaritatea sexuală mascul/femelă
care poate crea acumulare de energie sexuală într-o entitate?
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Ra: Sunt Ra. Energia sexuală este foarte improbabil să apară fără o prejudecată sexuală din
partea entității. Poate nu am înțeles întrebarea dar este clar că este nevoie de o entitate
capabilă de activitate sexuală pentru a putea apărea acumulare de energie sexuală.
Don: Mă gândeam mai mult la posibilitatea ca grupul Orion să influențeze anumiți membrii ai
celui de al treilea Reich despre care am citit rapoarte că ar fi avut extaz sexual văzând uciderea
altor entități în camerele de gazare.
Ra: Sunt Ra. Repetăm că acele entități aveau potențial pentru acumulare de energie sexuală.
Metoda de stimulare este alegerea fiecărei entități. În cazurile de care vorbești acele entități
aveau blocaj energetic la nivelul undei portocalii puternic polarizate care excita dorința de
putere asupra altora, iar condamnarea la moarte este cea mai definitivă formă de putere asupra
cuiva; acest fapt fiind exprimat în formă sexuală solitară.
În acest caz dorința continuă nealinată și practic de nepotolit.
Vei vedea, observând întregul spectru de practici sociale între pământeni, că sunt cei care simt
extaz prin dominarea altora fie prin viol sau alte forme de dominare. Fiecare caz se datorează
blocajelor energetice de natură sexuală.
Don: Nu ar fi grupul Orion capabil să imprime efectul de undă portocalie altor entități? Este
această metoda folosită? Dacă ne întoarcem la începutul densității a treia, aceasta trebuie să
fie cauza principală pentru care se întâmpla acest lucru.
Ra: Sunt Ra. Cauza nu este Orion ci liberul arbitru a pământenilor. Este dificil de explicat.
Totuși încercăm.
Blocajele de energie sexuală sunt un semn sau indiciu că ceva mult mai fundamental nu
funcționează corect. Pentru că pământenii se deschid spre tendințe războinice, lăcomie, și
dorința de a avea, aceste prejudecăți încep să coboare pe căile minții în felul de a se manifesta
a complexul corp, iar comportamentul sexual este doar una dintre aceste efecte. De aceea
aceste blocaje energetice sexuale de care grupul Orion se folosește intensificându-le sunt la
bază produsul felului de a fi, ales prin propria voință de către pământeni.
Don: Aș dori să știu dacă acest blocaj se transmite prin memoria de specie și infectează
întreaga populație?
Ra: Sunt Ra. Memoria de specie conține tot ce s-a simțit. De acea există un nivel de
contaminare a practicilor sexuale vizibilă mai ales la nivel social prin predispoziția spre relații
nearmonioase numite căsnicii, în loc să vă dăruiți liberi unul altuia Iubirea și Lumina Creatorului.
Don: Exact acesta este punctul de vedere pe care încercam să îl exprim. Mulțumesc foarte
mult. Nu vreau să obosesc instrumentul, și de acea o să întreb doar dacă putem face ceva
pentru a mări confortul instrumentului sau pentru a îmbunătăți calitatea comunicației?
Ra: Sunt Ra. Aveți grijă deoarece acest instrument într-o oarecare măsură este obosit.
Comunicarea este foarte clară. Totuși noi simțim că energia vitală este scăzută. Nu dorim să
epuizăm instrumentul. Totuși există un schimb de energie față de care simțim onoarea/datoria
de a răspunde când instrumentul se dedică pe sine. De aceea sfătuim instrumentul să încerce
să își evalueze energiile vitale înainte de a se dedica unei noi sesiuni.
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Sunt Ra. Vă descurcați bine. Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului Infinitului
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 32
FEBRUARIE 27, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Vom continua de la materialul de acum două zile. Subiectul este despre cum polaritatea
sexuală acționează ca și catalizator pentru evoluție și cum poate fi folosită cel mai eficient.
Revenind la material mă voi concentra pe porțiunile care nu le înțeleg prea bine.
Poți explica diferența între activarea undei galbene și a celei portocalii? Voi încerca să încep cu
unda roșie și să urc prin fiecare undă până la cea violet. Deja am vorbit despre unda roșie și
acum aș dori să știu care este diferența între activarea undei galbene și a celei portocalii?
Ra: Sunt Ra. Unda portocalie este acea influență sau model de vibrație prin care complexul
minte/corp/spirit exprimă puterea individuală. Prin urmare dominarea peste alți indivizi poate fi
văzută ca o manifestare a undei portocalii. Această undă este destul de intensă între pământeni
la nivel individual. Ai putea considera că această undă este responsabilă pentru tratarea altorsine ca non-entități, sclavi sau robi, prin urmare refuzându-li-se altor-sine orice formă de status
social.
Unda galbenă este o unda foarte puternică care este responsabilă pentru relația unei entități cu
grupuri de alți indivizi, societăți sau un mare număr de complexe minte/corp/spirit. Vibrația undei
portocalii - ne corectăm - vibrația undei galbene este cauza acțiunilor războinice în care un grup
de entități simte nevoia sau dreptul de a domina alte grupuri de indivizi și a le înfrânge voința
sub presiunea voinței de stăpân. Calea negativă folosește o combinație de polarizare la nivel de
unde portocalie și galbenă. Aceste unde folosite cu dedicație pot permite contactarea
Inteligenței Infinite. Natura interacțiunii sexuale pentru cineva care vibrează în principal la nivel
portocaliu și galben este una de blocare energetică care cauzează dorință ne-astâmpărabilă.
Când doi indivizi vibrează la aceste nivele există potențial pentru polarizare prin interacțiune
sexuală, o entitate simțind plăcere prin umilință, sclavie și durere, iar cealaltă simțind plăcere
prin control asupra celeilalte entități. Așa se experimentează transferul energetic sexual de
polarizare negativă.
Don: În materialul transmis în 17 Februarie ai spus: “În a treia undă sunt două posibilități, prima
când amândoi vibrează la nivelul undei a treia va fi un transfer energetic mutual care va întări
pe cei care participă.” Ce culoare este a treia undă în acest fragment?
Ra: Sunt Ra. Unda de care vorbeam era de fapt unda verde sau a patra undă.
Don: Atunci ar trebui să înțeleg a patra undă în loc de a treia?
Ra: Este corect. Te rog să continui să cauți greșeli legate de numere deoarece acest concept
ne este străin și trebuie uneori să convertim folosind aceste numere pentru a fi pe înțelesul
vostru. Această problemă este permanentă în această comunicarea datorită diferenței dintre
metodele noastre și ale voastre. Ajutorul vostru este apreciat.
Don: Mulțumesc. Cred că pentru moment am dezbătut pe îndelete unda verde și de aceea o
voi sări și începe discuția despre unda albastră. Poți clarifica ce este diferit în unda albastră în
raport cu cea verde și da detalii despre unda albastră?
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Ra: Sunt Ra. Odată cu transferul energetic al undei verzi se ajunge din punct de vedere sexual
la o mare cotitură, precum și un nou tip de experiență pentru cei doi parteneri. Unda verde
poate fi întoarsă către exterior, dăruind-o mai degrabă. Primul lucru dăruit dincolo de unda
verde este acceptarea sau eliberarea, permițând celui care primește transferul energetic la nivel
de undă albastră să se simtă acceptat, prin urmare dându-i curaj de exprimare în relația cu cel
care dăruiește unda albastră.
Este de notat că după ce s-a obținut transferul energetic la nivel de undă verde între cele două
complexe minte/corp/spirit celelalte unde devin accesibile fără ca cele două entități să
trebuiască să progreseze în mod egal. Prin urmare o entitate vibrând la nivel albastru sau indigo
care are toate nivelele de vibrație clare, poate împărții energia cu partenerul care vibrează doar
la nivelul undei verzi, acționând ca și catalizator pentru continua relație student/profesor cu
celălalt. Până celălalt activează unda verde un astfel de transfer de energie nu este posibil.
Don: Care este diferența între transferul energetic la nivelul undei indigo și al undei albastre?
Ra: Sunt Ra. Unda indigo este unda conștientizării Creatorului din sinele propriu; prin urmare
cineva având unda indigo activată poate transfera energie de la creator la creator. Acesta este
începutul naturii sacre a actului reproductiv bisexual. Este un act unic prin faptul că poartă
totalitatea, întregimea, și unitatea în gestul de a se dărui pe sine partenerului.
Don: Care este diferența între unda violet și celelalte?
Ra: Sunt Ra. Unda violet ca și cea roșie este implicată permanent în experiența sexuală.
Experimentarea ei de către celălalt poate fi înțeleasă greșit, sau complet ignorată sau nebăgată
în seama de celălalt. Totuși unda violet fiind suma și substanța complexului minte/corp/spirit
înconjoară și semnalizează fiecare acțiune a complexului minte/corp/spirit.
Don: Pot apărea transferuri energetice la nivelul tuturor undelor în densitățile a cincea, a șasea
și a șaptea?
Ra: Sunt Ra. Undele știute în a treia densitate au un înțeles diferit în densitățile următoare și de
aceea trebuie să răspundem negativ. Transferuri energetice apar doar în densitățile a patra, a
cincea, și a șasea. Acestea au natură polarizată. Totuși datorită abilității acestor entități de a
vizualiza armonia dintre indivizi ele au capacitatea de a alege parteneri cu care sunt în armonie,
prin urmare permițând transfer energetic permanent între complexele corp folosite în densitatea
respectivă. Procesul este foarte diferit în densitățile a cincea și a șasea și nu ar putea fi înțeles
la nivel uman. Oricum este bazat tot pe polarități. În a șaptea densitate nu există acest tip de
schimb energetic deoarece nu este necesar să se recicleze complexele corp.
Don: Bănuiesc că sunt pe pământ în acest moment și au fost în trecut „rătăcitori” din densitățile
a patra, a cincea, și a șasea. Când „rătăcitorii” se încarnează în această densitate, cu unde
specifice, ce tip de polarizare, și care din undele specifice densității ii afectează?
Ra: Sunt Ra. Cred că înțeleg miezul întrebării tale. Te rog să clarifici întrebarea dacă răspunsul
nu este suficient.
Rătăcitorii proveniți din a patra densitate, care nu sunt prea numeroși, vor avea tendința să se
apropie de entități care dovedesc multă iubire sau multă nevoie de iubire. Există o mare
posibilitate/probabilitate pentru acești rătăcitori să greșească în evaluarea situațiilor cu care se
confruntă datorită compasiunii cu care ii tratează pe cei din jur.
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Rătăcitorii proveniți din a cincea densitate sunt puțin afectați de stimulul undelor celorlalți și se
oferă doar când consideră că este nevoie. Pentru aceste entități este puțin probabil să fie
implicate în obiceiul pământean numit căsnicie și au aversiune față de a avea și crește copii
datorită faptului că sunt conștienți de incompatibilitatea cu vibrațiilor planetare legate de
armonia densităților luminoase.
Rătăcitorii proveniți din a șasea densitate a căror mijloc de schimb energetic s-ar putea
compara cu ceea ce numiți contopire, este probabil să se abțină în mare parte de la programul
reproductiv bisexual al complexului corp din a treia densitate, și în schimb caută compania celor
cu care transferul energetic sexual rezultă în contopire cât de total este posibil în a treia
densitate.
Don: Poți clarifica ce numești natura de contopire totală?
Ra: Sunt Ra. Întreaga creație aparține unicului Creator. Prin urmare reducerea activității
sexuale la nivel de complex corp este artificială, toate componentele minte, corp, spirit în
realitate fiind la fel de capabile de experiențe sexuale, și toate participă la polarizarea entității.
De acea contopirea sexuală poate fi văzută, cu sau fără contact, ca fiind contopirea completă a
minții, corpului, și spiritului în ceea ce pare să fie un orgasm permanent de bucurie și încântare
a fiecăruia în ființa celălalt.
Don: Au rătăcitorii din alte densității probleme datorate orientării diferite?
Ra: Sunt Ra. Posibilitatea/probabilitatea acestor tipuri de probleme datorate încarnării unei
entități de a șasea densitate în a treia densitate este destul de mare. Dar nu devine neapărat o
problemă doar pentru că este posibil să fie o problemă. Depinde de orientarea unică a fiecărui
complex minte/corp/spirit care se află în această situație.
Don: Poți clarifica cum culori diferite… Este o întrebare dificilă. Îmi este greu să o formulez
corect. Ce vreau să întreb este cum culorile diferite se nasc ca funcții pentru diferite expresii ale
conștiinței? Nu știu dacă întrebarea este destul de clară.
Ra: Sunt Ra. Întrebarea este destul de clară pentru ca noi să încercăm să explicăm ceea ce,
precum vezi, nu este ușor de înțeles pentru o minte intelectuală. Natura vibrației poate fi văzută
ca având trepte matematice drepte și înguste. Aceste trepte pot fi văzute ca având margini. În
fiecare margine se găsesc o infinitate de nuanțe de culoare. Totuși când cineva se apropie de o
margine trebuie să facă un efort să treacă marginea. Aceste culori sunt o formă simplistă pentru
explicarea granițelor densității voastre. Există de asemenea aspectul spațiu/timp care prin
extrapolare poate fi văzut ca și culoare.
Don: Mulțumesc. Este posibil pentru o entitate încarnată fizic în a treia densitate să se întindă
pe toată gama de culori sau este configurată pe o anume culoare?
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare complexă pentru această sesiune. Te rog clarifică
întrebarea.
Don: Am vrut să întreb dacă este posibil pentru o persoană activată la nivelul undei verzi să
varieze energia activării în jurul undei verzi mai mult sau mai puțin, sau rămâne în principal la
unda verde?
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Ra: Sunt Ra. Înțelegem noutatea materialului pentru voi. Este neclar deoarece noi am presupus
că am acoperit deja acest material. Deja am vorbit despre faptul că activarea undei verzi este
mereu vulnerabilă la undele posesive de culori galbenă și portocalie, galbenă fiind cea mai
periculoasă dar uneori fiind afectată și de unda portocalie. Frica de posesie, dorința de posesie,
frica de a fi posedat, dorința de a fi posedat; acestea sunt deformări de caracter care cauzează
dezactivarea transferul energetic la nivelul undei verzi.
Materialul nou este următorul: odată ce unda verde a fost activată abilitatea entității de a activa
unda albastră este imediată și doar necesită efort din partea individului. Unda indigo este
deschisă doar prin disciplină considerabilă și practică care în mare măsură se centrează pe a te
accepta pe tine însuți nu doar ca entitate polarizată și echilibrată dar și ca și Creator, ca entitate
de valoare infinită. Acest fapt va începe activarea undei indigo.
Don: Mulțumesc.
Ra: Sunt Ra. Aveți o întrebare scurtă înainte de a termina sesiunea?
Don: Cred că va dura prea mult și de aceea voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a
mării confortul instrumentului și calitatea comunicării?
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Vă atenționăm, nu doar pe instrument, dar și pe fiecare din grup
să fiți atenți la energiile vitale ale instrumentului pentru a nu epuiza instrumentul. Vom fi cu voi.
Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare,
în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 33
MARTIE 1, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: În ultima sesiune ai spus că fiecare dintre noi trebuie să verifice energiile vitale pentru a
nu epuiza instrumentul și calitatea contactului. Asta înseamnă că trebuie să avem grijă de
energia instrumentului sau de energia proprie?
Ra: Sunt Ra. Fiecare entitate este responsabilă pentru sine. Mecanica acestui proces implică
folosire complexului corp fizic al densității a treia cu materialul fizic asociat pentru a spune
cuvintele. Prin urmare instrumentul trebuie să aibă grijă de energia vitală pentru a nu se epuiza.
În al doilea rând funcția grupului de suport trebuie să facă o prioritate din protejarea canalului de
comunicație și apoi din a intensifica energia instrumentului.
Acest grup a fost mereu foarte stabil datorită armoniei în ce privește Iubirea și Lumina prin
aceasta asigurând continuitatea acestui contact în bandă îngustă. Dar dacă energiile vitale ale
unuia dintre membri se reduc instrumentul trebuie să folosească o mai mare parte din energia
vitală proprie prin asta epuizând-se mai mult decât ar fi sănătos pe termen lung.
Vă rog să înțelegeți că ne cerem scuze pentru această încălcare a libertății de alegere personal.
Totuși este intuiția noastră că ați prefera să știți această informație în loc să fiți lăsați la discreția
înțelegerii voastre, și ca urmare să epuizați grupul până la punctul când contactul nu mai poate
fi menținut.
Don: Puteți să ne sfătuiți despre cum trebuie să menținem cele mai bune condiții pentru
contact?
Ra: Sunt Ra. V-am dat deja informații despre cum trebuie să îngrijiți acest canal de
comunicație. De aceea o să repetăm doar două aspecte. În primul rând sugerăm ca în loc să
dați dovadă de bravură și să ignorați slăbiciunea complexului corp mai bine împărtășiți starea
celor din grup și ca urmare săriți peste o sesiune care să fie foarte obositoare pentru instrument
pentru a avea oportunitatea unei alte sesiuni când instrumentul este susținut cum trebuie.
În al doilea rând ceva ce începe în armonie continuă în armonie, să mulțumim pentru această
oportunitate Creatorului. Acestea sunt lucrurile care vă protejează. Acestea sunt sugestiile
noastre. Nu putem fi mai preciși deoarece liberul arbitru al grupului este esențial în acest
contact. Cum am mai spus vorbim despre acest subiect doar pentru că am înțeles dorința
voastră de a menține pe termen lung contactul. Acest fapt este acceptabil pentru noi.
Don: Mulțumesc mult. Instrumentul are un aparat pentru ceea ce numim terapia culorilor și
pentru că dezbăteam subiectul a diferite culorilor în ultima sesiune mă întrebam dacă asta se
aplică în vreun fel la principiile terapiei culorilor care constă în luminarea corpului fizic cu
anumite culori. Are această metodă efect benefic, poți da detalii despre subiect?
Ra: Sunt Ra. Această terapie cum ii spui este întrucâtva rudimentară și cu efect redus în
declanșarea intensificării energiilor sau vibrațiilor care ar putea ajuta complexul minte/corp/spirit
al entității. Beneficiile limitate ale aparatului sunt datorate în primul rând lipsei de puritate a
culorilor folosite și în al doilea rând variației extreme a senzitivitații pământenilor la aceste
vibrații.
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Don: Cred că poți obține o culoare pură prin trecerea luminii printr-un cristal de o anumită
culoare. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Asta ar fi într-adevăr una din căile pentru obținerea culorilor. Este însă o problemă
de calitate deoarece celuloidul folosit în aparat are puritatea culorilor variabilă. Nu este o
variație mare sau vizibilă dar face diferență în aplicațiile specifice.
Don: S-ar putea folosi o prismă pentru separarea luminii albe în întregul spectrul de culori și
apoi s-ar putea bloca toate culorile cu excepția celei care este dorită în aplicație. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.
Don: Mă întrebam dacă există o programare a experiențelor unui individ care să cauzeze un
anumit catalizator în viața de zi cu zi. De exemplu cum trecem prin viața zilnică sunt multe
lucruri care pot fi experimentate. Ne putem uita la acele experiențe ca fiind apărute din
întâmplare sau printr-un plan personal prin care să stabilim întâlniri sau călătorii în diverse
locuri.
Mă întrebam dacă există o planificare intenționată a catalizatorului pentru crearea experiențelor
necesare unei creșteri mai rapide în cazul unor entități. Este posibil?
Ra: Sunt Ra. Cred că înțelegem esența întrebării. Te rog să ceri mai multă informație dacă nu
am înțeles corect.
Entitatea încarnată care devine conștientă de procesul încarnării și prin urmare programează
experiențele proprii poate să decidă cât catalizator sau, ca să fim mai clari, numărul de lecții
integrate în perioada existenței sau învățăturile pe durata unei încarnări. Asta nu înseamnă că
totul este predestinat ci doar că există linii de ghidare invizibile care influențează evenimente și
care funcționează în acord cu programul. Prin urmare dacă o oportunitate este ratată o alta va
apărea până când studentul experienței existențiale înțelege că lecția este programată și decide
să își însușească învățămintele.
Don: Înseamnă că aceste lecții sunt reprogramate în timp ce experiența existenței continuă. Să
presupunem că entitatea dezvoltă o tendință neintenționată înainte de încarnare. Este posibilă
programarea unei experiențe în așa fel încât să corecteze tendința și să o echilibreze? Este
corect?
Ra: Sunt Ra. Este foarte corect.
Don: Mulțumesc. Extrapolând la nivelul întregii existențe înseamnă că orientarea minții entității
este singurul lucru care are importanță. Catalizatorul fizic experimentat pe parcursul existenței
indiferent în ce constă este o funcție de orientare a minții. O să folosesc un exemplu (exemplu
șters) pentru a dovedi importanța orientării minții. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Preferăm să nu folosim exemple bine cunoscute în conversația noastră datorită
deformării uriașe suferite de un eveniment bine-cunoscut. De aceea o să răspundem la prima
parte a întrebării și vă rugăm să ștergeți exemplul. Este foarte adevărat, cel puțin atât cât
suntem noi informați, că orientarea sau polarizarea complexului minte/corp/spirit este cauza
percepțiilor fiecărei entități. Să luăm ca exemplu o scenă dintr-un magazin alimentar. Entitatea
aflată la rând în fața ta nu are suficienți bani să plătească. În această situație o anumită entitate
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ar încerca să fure. O alta s-ar simți umilită. O alta ar lua un produs afară din coș și ar plăti
pentru produsele pentru care îi ajung banii. Persoana din spatele celei fără bani destui ar putea
simți: fie compasiune, fie indignare că stă lângă un om fără bani, fie generozitate, sau doar
indiferență. Înțelegi acum analogia mai bine?
Don: Cred că da. Atunci din acest exemplu extrapolez un concept care este întru-câtva mai
dificil deoarece așa cum ai explicat mai înainte chiar și entitățile din a patra densitate polarizate
pozitiv au conceptul de acțiune defensivă, dar dincolo de a patra densitate conceptul de acțiune
defensivă nu este folosit. Conceptele de acțiune defensivă și ofensivă sunt foarte folosite însă în
a treia densitate.
Bănuiesc că dacă o entitate este puternic polarizată pozitiv acțiunea defensivă nu este
necesară pentru că oportunitatea de a aplica acțiunea defensivă nu se va naște. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Asta nu se poate ști. În fiecare caz cum am clarificat o entitate poate programa
numărul și intensitatea lecțiilor. Este posibil ca o entitate polarizată extrem de pozitiv să
programeze pentru sine situații care să testeze capacitatea de a se abține din a se apăra până
la punctul în care pierde viața lui sau a altora. Viața este un program intensiv și nu se știe ce are
fiecare programat. Noi avem capacitatea de a citi dacă dorim această programare. Totuși acest
lucru ar fi o încălcare a libertății personale și alegem să nu o facem.
Don: Mă întreb dacă ești familiar cu filmul „A noua configurație”?
Ra: Sunt Ra. Îți scanăm mintea pentru a vedea filmul „A noua configurație”
Don: Acest film exemplifică subiectul despre care discutăm. Colonelul trebuie să ia o decizie.
Mă întrebam despre polarizarea lui. El ar putea să cedeze forțelor negative dar în schimb a
decis să își apere prietenul. Poți estima care cale este mai polarizantă pozitiv: să aperi o
entitate polarizată pozitiv sau să permiți eliminarea ei de către entitățile orientate negativ?
Ra: Sunt Ra. Această întrebare se aplică atât densității a patra cât și densității voastre și cel
mai bun răspuns ar fi dat de acțiunea entității numite Jehoshuah pe care voi îl numiți Isus.
Această entitate urma să fie apărată de prieteni. Entitatea le-a cerut prietenilor să își țină săbiile
în teacă. Această entitate s-a predat apoi pentru a fi ucis. Impulsul de a proteja pe cei iubiți
persistă și în a patra densitate o densitate care este plină de compasiune. Mai mult de atât nu
putem și nu trebuie să spunem.
Don: Mulțumesc. Acum apropiindu-ne de sfârșitul acestui ciclu major s-ar putea să existe o
cantitate tot mai mare de catalizator pentru entități. Mă întreb dacă datorită faptul că planeta
vibrează în a patra densitate și faptului că există mai mult catalizator nu va fi o recoltă mai
mică?
Ra: Sunt Ra. Întrebarea trebuie răspunsă în două părți. În primul rând catastrofele planetare
cum le numiți sunt un simptom al recoltei slabe și nu o programare intenționată de catalizator
pentru a mării recolta. Prin urmare nu ne pierdem timpul îngrijorându-ne din acest motiv pentru
că este întâmplător în raport cu catalizatorul pe care îl produce.
A doua porțiune din răspuns este următoarea: Rezultatul catalizatorului întâmplător produs de
schimbările de pe pământ sunt de asemenea întâmplătoare. Prin urmare am putea vedea
probabilitatea/posibilitatea polarizării să devieze spre pozitiv sau negativ. Oricum, va fi ce va fi.
Adevărata oportunitate pentru catalizatorul intenționat nu este bazată pe schimbările de pe
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planetă ci este rezultatul sistemului ierarhic de încarnare, care la vremea recoltării încarnează
pe cei care folosind experiența existențială devin selectabili pentru recoltat.
Don: Este acest sistem ierarhic folosit de asemenea de cei care se servesc pe sine, pentru a
deveni selectabili pentru recoltat în partea negativă?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Poți pune încă o întrebare lungă în această sesiune.
Don: Aș dori să enumeri toate mecanismele importante care nu includ interacțiunea cu alt-sine,
folosite pentru a genera experiențe catalizatoare. Aceasta este prima parte a întrebării.
Ra: Sunt Ra. Înțelegem din această întrebare că realizezi că mecanismul principal pentru
experiențe catalizatoare în a treia densitate este interacțiunea cu alt-sine. Lista celorlalte
influențe catalizatoare conține în primul rând Universul Creatorului și apoi pe sine.
Don: Poți enumera și detalia mecanismul sinelui sau căi prin care o entitate acționează asupra
sinelui pentru a genera catalizator care produce experiență?
Ra: Sunt Ra. În primul rând există calea sinelui nemanifestat. În al doilea rând există calea
sinelui în relația cu sinele social creat de sine și de alt-sine. În al treilea rând există calea
interacțiunii între sine și jucării, lucruri personale, și invenții pentru amuzamentul sinelui și
amuzamentul altor-sine. În al patrulea rând calea relației personale cu acele atribute pe care le
poți numi zvonuri de război.
Don: Mă gândeam la un posibil catalizator rezultat din durerea fizică. Se încadrează acesta la
calea a patra?
Ra: Sunt Ra. Nu. Acesta se încadrează la categoria de sine nemanifestat; care este sinele care
nu are nevoie de alt-sine pentru a se manifesta sau acționa.
Don: Avem destul timp pentru a pune a doua parte a întrebării care constă în enumerarea
mecanismelor importante folosite pentru crearea de catalizator care implică acțiunea cu altsine?
Ra: Sunt Ra. Este suficient timp pentru asta și putem aborda două metode. Am puntea vorbi la
infinit sau am putea declara simplu că orice interacțiunea între sine și alt-sine are potențialul
pentru crearea de catalizator, care rezultă din diferența de potențial între sine și alt-sine, acest
lucru fiind moderat de constanța Creatorului ca sine și alt-sine. Poți pune alte întrebări dacă
dorești mai multe detalii.
Don: Cred că este suficient pentru moment.
Ra: Sunt Ra. Aveți una sau două întrebări scurte înainte de a termina sesiunea?
Don: Da am o întrebare. Există o diferență în aspectul sau strălucirea undei violet a două
entități una pozitivă și una negativă care sunt la intrarea în a patra densitate?
Ra: Sunt Ra. Există. Unda violet a unei entități pozitive de a patra densitate are tentă de verde,
albastru, și indigo. Tenta ar putea fi văzută ca o porțiune din curcubeu sau din prisma de
difracție precum știi, tenta fiind foarte bine definită și ușor de distins.
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Unda violet a unei entități negative de a patra densitate are tentă de roșu, portocaliu, și galben
și este mai neclar definită.
Don: Cum arată unda violet a entităților de a cincea densitate și a șasea?
Ra: Sunt Ra. O să aproximăm. Oricum sper că înțelegi că există o diferență distinctivă în
structura de culori a fiecărei densități.
A cincea densitate poate este cel mai bine descrisă ca o vibrație către alb.
A șasea densitate este de asemenea către alb cu o tentă de auriu, cum ar apărea ochiului;
aceste tente au de a face cu înțelepciunea contopită cu compasiunea învățată în a patra
densitate, apoi în a șasea densitate este inclusă într-o formă unificată de înțelegere a
compasiunii. Culoarea aurie nu este din spectrul densității a treia dar este ceea ce se numește
a trăi.
Poți întreba o întrebare scurtă.
Don: Atunci voi întreba dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și
îmbunătăți comunicarea?
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Încercați să fiți cu grijă. Va mulțumim. Putem spune că ne-am
bucurat de viziunea voastră despre complexul nostru de memorie social bând unul din lichidele
voastre în timp ce vorbim prin acest instrument.
Vă lăsăm pentru acum în iubirea și lumina Unicului, Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare,
în puterea și pacea Unicului, Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 34
MARTIE 4, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Ai menționat în trecut că străpungerea nivelului al optulea, care este nivelul Inteligenței
Infinite, permite complexelor minte/corp/spirit să fie recoltate dacă doresc la orice timp/spațiu pe
durata ciclului. Ce simte o entitate când reușește străpungerea nivelului al optulea?
Ra: Sunt Ra. Fiecare entitate are o percepție unică a Inteligenței Infinite. Percepțiile variază de
la o bucurie fără limită la o dedicație foarte puternică de a se pune în serviciul altora în perioada
încarnării. Entitatea care cunoaște Inteligența Infinită cel mai adesea percepe această
experiență ca pe ceva de o profunzime de nedescris. Totuși nu este normal pentru o entitate ca
în acel moment să dorească să întrerupă încarnarea. De cele mai multe ori apare dorința de a
comunica și dorința de a fi de ajutor altora devine foarte puternică.
Don: Mulțumesc. Ai putea defini Karma?
Ra: Sunt Ra. Înțelegea noastră despre Karma este ceea ce s-ar putea numi inerție. Acele
acțiuni ale cuiva care odată puse în mișcare vor continua să influențeze echilibru acelei entități
până când este invocat un principiu superior care acționează ca o frână oprind sau încetinind
mișcarea. Această oprire a inerției acțiunilor s-ar putea numi iertare. Aceste două concepte
sunt imposibil de separat.
Don: Dacă o entitate dezvoltă Karma în timpul încarnării, este posibil să aibă programat pe
durata încarnării catalizator care să o ajute să găsească iertarea la un anumit moment și prin
acest fapt să reducă efectele Karmei?
Ra: Sunt Ra. Este posibil. Totuși sinele și alt-sinele implicate la orice moment pot să
îmbunătățească desfășurarea acelei încarnări prin procesul de înțelegere, acceptare, și iertare.
Acest lucru se poate face la orice moment în timpul încarnării. Acest lucru este ceea ce oprește
sau încetinește karma.
Don: Mulțumesc. Poți da exemple de acțiune catalizatoare, precum am vorbit în ultima sesiune,
începând cu sinele nemanifestat și felul cum participă la crearea catalizatorului?
Ra: Sunt Ra. Am observat interesul tău în catalizatorul numit durere. Această experiență este
foarte comună între entitățile de pe pământ. Durerea poate fi de natură fizica. Cel mai adesea
însă este de natură mentală și emoțională. În foarte puține cazuri durerea poate fi de natură
spirituală. Acest fapt creează potențial pentru învățare. Lecțiile care trebuie învățate diferă.
Aproape de fiecare dată aceste lecții includ răbdare, toleranță și abilitatea de a consola.
Foarte adesea catalizatorul durere de natură emoțională, cauzat de moartea fizică a unui altsine care este iubit, rezultă în sentimente de natură opusă cum este amăreala, nerăbdarea,
acreala. Acest catalizator este irosit. În aceste cazuri va fi generat catalizator adițional care să
ofere sinelui nemanifestat alte oportunități să se descopere pe sine, plin de bucurie, ca fiind atot-cuprinzătorul Creator în totalitate.
Don: Joacă bolile contagioase un rol în acest proces referitor la sinele nemanifestat?
Ra: Sunt Ra. Bolile contagioase, cum sunt numite, sunt acele entități de a doua densitate care
oferă oportunități pentru acest tip de catalizator. Dacă acest catalizator nu este necesar atunci
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aceste creaturi de a doua densitate nu produc nici un efect într-o entitate. În toate aceste
generalizări trebuie să înțelegi că s-ar putea să apară anomalii și noi nu putem vorbi despre
fiecare caz în parte ci doar despre regulile generale.
Don: Ce rol joacă defectele la naștere în acest proces?
Ra: Sunt Ra. Sunt o porțiune din programarea totalității manifeste de către complexului
minte/corp/spirit în a treia densitate. Aceste defecte sunt plănuite ca limitări care aparțin
totalității manifestate a entității. Ele includ și predispozițiile genetice, cum mai sunt numite.
Don: Mulțumesc. Poți da aceeași informație despre sine în legătură cu sinele social?
Ra: Sunt Ra. Sinele nemanifestat găsește lecțiile pentru dezvoltarea centrelor de influx
energetic ale complexului minte/corp/spirit. Interacțiunea între sinele social și sine cel mai
adesea se concentrează asupra celui de al doilea și al treilea centru energetic. Prin urmare cei
care sunt mai activi în tentativele de schimbare și reconstrucție socială lucrează din sentimente
de corectitudine personală sau pentru că dețin răspunsuri care pun autoritatea socială sub mai
mult control. Acest fapt poate fi de spectru complet, de la negativ la pozitiv. Oricare dintre cele
două orientări va activa al doilea și al treilea centru energetic. Sunt puțini cei a căror dorință de
a ajuta societatea este de natura undei verzi sau mai înaltă. Aceste entități cum am spus sunt
rare datorită dificultăților pământenilor de a înțelege unda verde ca pe o undă de iubire
universală oferită gratuit, care are valoare mai mare decât titlurile princiare sau reorganizarea
societăților și a structurilor politice.
Don: Dacă o entitate este puternic înclinată înspre efecte sociale pozitive cum va afecta
această polarizare unda ei galbenă din spectru în contrast cu o entitate care dorește să creeze
un imperiu și să îl conducă cu un braț de fier?
Ra: Sunt Ra. Hai să luăm ca exemplu două suflete orientate pozitiv care nu mai sunt în acest
timp/spațiu fizic. Cel numit Albert a intrat într-o societate ciudată și barbară în speranța că se
vindecă. Această entitate a fost capabilă să mobilizeze uriașe cantități energetice și financiare.
Această entitate a consumat multă energie a undei verzi ca vindecător și ca pasionat
instrumentist de orgă. Unda galbenă a acestei entități a fost strălucitoare și cristalizată din
cauza eforturilor de a procura fonduri pentru a își încununa eforturile. Undele verde și albastră
au fost de asemenea extraordinar de strălucitoare. Activarea nivelelor superioare energetice
cauzează nivelele inferioare să rămână balansate și strălucitoare.
Celălalt exemplu este entitatea Martin. Această entitate a avut de a face în mare parte cu
vibrații negative de natură portocalie și galbenă. Totuși această entitate a fost capabilă să
mențină activat centrul energetic al undei verzi și datorită severității încercărilor prin care a
trecut această entitate poate fi văzută ca fiind polarizată spre pozitiv datorită fidelității de
serviciu pentru alții în fața adversităților catalizatoare majore.
Don: Poți da numele de familie ale lui Albert și Martin?
Ra: Sunt Ra. Aceste entități vă sunt cunoscute ca Albert Schweitzer și Martin Luther King.
Don: Am bănuit dar nu eram sigur. Poți da același tip de informație referitoare la interacțiunea
nemanifestată între sine și jucării, invenții și altă aparatură personală.
Ra: Sunt Ra. În această instanță ne concertăm din nou în cea mai mare parte asupra centrelor
energetice portocaliu și galben. În sens negativ multe dintre aparatele folosite de pământeni
cum ar fi cele numite aparate de comunicare sau alte distracții cum ar fii jocurile necompetitive
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pot fi văzute ca având influență negativă de a ține complexul minte/corp/spirit neactivat în așa
fel încât activitatea la nivelul undelor portocalie și galbenă este slăbită și prin urmare scade
probabilitatea activării undei verzi.
Alte aparate pot fi văzute ca unelte prin care o entitate explorează capacitatea complexelor
fizice și mentale proprii și în unele cazuri chiar și complexul spiritual prin urmare activând unda
portocalie în ceea ce numiți sporturi de echipa sau mașinăriile numite mijloace de transport.
Acestea pot fi văzute ca fiind căi pentru investigarea sentimentelor de putere în special putere
asupra unui alt grup sau alți-sine.
Don: Care este în general efectul televiziunii asupra societății în privința creări catalizatorului?
Ra: Sunt Ra. Credem că per total efectul acestei tehnologii este de distracție și somnolență fără
a ignora încercările de a comunica la nivelul undei verzi prin acest mediu informații conținând
adevăr și frumusețe care sunt întrucâtva folositoare.
Don: Poți da informații de aceeași natură despre război și zvonuri de război?
Ra: Sunt Ra. Ai putea să vezi asta legat de aparatele de uz personal. Relația dintre război și
sine este o percepție fundamentală a entităților mature. Există o mare șansă ca polarizarea de
orice natură să se accentueze. O entitate se poate polariza negativ pentru că înțelege în
atitudinea altora porniri războinice. Altă entitate se poate polariza pozitiv în timp de
război activând undele portocalie, galbenă, și apoi pe cea verde prin eroism și acțiuni de
protejare a altor complexe minte/corp/spirit.
Nu în ultimul rând cineva poate polariza foarte puternic unda a treia prin exprimarea principiului
iubirii universale în defavoarea oricărei acțiuni de natură războinică. În acest fel cineva poate
dezvolta o conștiință foarte puternică într-un timp/spațiu foarte scurt. Acesta poate fi văzut ca un
progres traumatic. Trebuie remarcat că între pământeni mare parte din progres folosește
trauma ca și catalizator.
Don: În paragraful anterior ai folosit termenul unda a treia. La ce undă se referă acest termen?
Ra: Sunt Ra. Ne refeream la unda verde. Dificultățile noastre provin din faptul că percepem
undele roșie și violet ca unde fixe; prin urmare undele între acestea două sunt cele care variază
și sunt observate pentru a determina potențialul cuiva de a fi recoltat.
Don: Este o undă roșie intensă folosită ca indicație pentru ierarhia în scopul încarnării întocmai
ca cea violet?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat doar pe jumate. Pentru absolvirea la a patra densitate unda roșie
este văzută doar ca fiind baza a tot ce există la nivel vibratoriu, suma a ceea ce se întâmplă
fiind însă unda violet.
Unda violet este singura considerație pentru a patra densitate pozitivă. În determinarea
potențialului pentru absolvire în a patra densitate negativă intensitatea undei roșii precum și
undele portocalie și galbenă sunt studiate foarte atent deoarece este nevoie de o mare energie
și putere de acest tip pentru progres negativ, și este foarte dificil pentru cineva să deschidă o
poartă către Inteligența Infinită din plexul soarelui. Această poartă este însă necesară pentru
promovarea în a patra densitate negativă.
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Don: Ai putea folosi exemplul generalului Patton pentru a explica efectul pe care războiul l-a
avut pentru dezvoltarea lui?
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a sesiunii de față. Cel de care întrebi
numit George a fost un caz în care programarea încarnărilor precedente au creat un model de
inerție care a fost irezistibil în timp/spațiul ultimei încarnări. Această entitate a avut o activare
puternică la nivelul undei galbene cu deschiderea frecventă a undei verzi și deschiderea
ocazională a undei albastre. Totuși nu a reușit să scape din tiparul construit de experiențele
traumatice anterioare de natură războinică.
Această entitate s-a polarizat întrucâtva pozitiv datorită credinței nestrămutate în adevăr și
frumusețe. Această entitate a fost foarte sensibilă. Ea a simțit o mare onoare/datorie să
conserve ceea ce a crezut că reprezintă adevărul, frumusețea și care necesită ajutor. S-a văzut
pe sine însăși ca persoană galantă. S-a polarizat întrucâtva negativ datorită lipsei de înțelegere
a undei verzi pe care a activat-o adesea rejectând iertarea care este implicită în iubirea
universală.
Per total vibrația încarnării a crescut foarte puțin în polarizare pozitivă dar a scăzut potențialul
de recoltare datorită negării legii numită „Calea Responsabilității” care este capacitatea de a
percepe iubirea universală, dar cu toate acestea nu a abandonat lupta.
Don: Este timp să întreb dacă moartea acestei entități aproape imediat după terminarea
războiului s-a produs pentru a se putea reîncarna imediat în scopul recoltării?
Ra: Sunt Ra. Acesta este într-adevăr motivul.
Don: Mulțumesc. Atunci voi întreba dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului
și face comunicarea mai bună?
Ra: Sunt Ra. Vă lăsăm prieteni în iubirea și lumina a celui care este în tot și în toate. Vă las în
iubirea fără sfârșit. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinit Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 35
MARTIE 6, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Vreau să accentuez că această muncă pe care o facem împreună o considerăm un mare
privilegiu, și sperăm că vom pune întrebări a căror răspunsuri vor fi de ajutor celor care citesc
acest material. M-am gândit că în această sesiune ar fi util să inspectăm efectul activării undelor
în cazul unor personalități istorice bine cunoscute pentru a ușura înțelegerea a cum catalizatorul
iluziei produce creșterea spirituală. Am pregătit o listă pe care să o folosim pentru
exemplificarea modului excepțional în care catalizatorul a afectat pe acești indivizi începând cu
cel cunoscut ca Franklin D. Roosevelt. Poți spune ceva despre această entitate?
Ra: Sunt Ra. Trebuie să remarcăm că prin prezentarea cazurilor unor indivizi bine cunoscuți
între pământeni există șansa ca informația să fie înțeleasă ca fiind specifică acestor entități
când în realitate marele plan de experiență este în mare același pentru fiecare entitate. Cu
această clarificare în minte vom detalia forța experiențelor existențiale care au oferit catalizator
fiecărui individ din listă.
Vrem să remarcăm de asemenea că în cazul acelor entități încarnate recent poate exista o
deformare majoră a realității creată de informația greșită și neînțelegerea gândirii și
comportamentului entității.
Acum începem discuția parametrilor de bază a celui numit Franklin. Când o entitate se
încarnează în a treia densitate toate centrele energetice sunt disponibile dar trebuie să fie
activate de la sine prin experiența existenței.
Cel numit Franklin s-a dezvoltat foarte rapid la nivel roșu, portocaliu, galben și verde și a
început munca în centru energetic al undei albastre la o vârstă fragedă. Această creștere rapidă
a fost datorată în primul rând reușitelor de activare a undelor din încarnările precedente, în al
doilea rând relativului confort și bunăstării în partea de început a existenței, și în al treilea rând
dorinței foarte puternice a entității pentru a progresa. Această entitate s-a căsătorit cu o altă
entitate a cărei vibrații la nivelul undei albastre au fost puternice și din această cauză a dobândit
catalizator în această direcție pe tot parcursul încarnării.
Această entitate a avut dificultăți în continuarea activări undei verzi datorită energiei excesive
alocate activităților de sporire a puterii asupra altor oameni. Aceste dificultăți vor avea un efect
negativ asupra corpului fizic. Limitarea capacității de mișcare a unei porțiuni din corpul fizic a
deschis pentru această entitate încă o dată oportunitatea de a se concentra mai mult asupra
aspectelor idealiste sau universale ale puterii; sau forma neabuzivă a puterii. Prin urmare la
începutul războiului entitatea a pierdut ceva polarizare pozitivă datorită folosirii excesive a
energiei undelor portocalii și galbene în defavoarea undelor verzi și albastre dar ulterior a
recâștigat polarizarea datorită efectului catalizator a dureroasei limitări a complexului fizic.
Această entitate nu a avut o natură războinică și pe perioada conflictului a continuat să vibreze
la nivelul undei verzi și să lucreze cu energia undei albastre. Entitatea cunoscută ca învățătorul
lui Franklin a funcționat în foarte mare măsură ca activator de undă albastră nu doar pentru
partenerul ei ci chiar la nivel universal. Această entitate numită Franklin s-a polarizat continu în
formă pozitivă la nivel universal dezvoltând un model de Karma legat de relația nearmonioasă
cu partenerul/învățătorul.
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Don: Două lucruri vreau să clarific. În primul rând a fost învățătorul lui Franklin soția lui?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: În al doilea rând a decis Franklin limitarea fizică pentru corpul său?
Ra: Sunt Ra. Este parțial corect. Regulile de bază pentru lecțiile și scopul încarnării au fost
stabilite cu grijă înainte de încarnare de către complexul total minte/corp/spirit al entității. Dacă
Franklin nu ar fi arătat o plăcere excesivă sau dependență de spiritul de competiție, care poate
fi văzut ca factor fundamental în cariera pe care a ales-o, această entitate nu ar fi avut această
limitare fizică.
Totuși dorința de a fi de folos și a crește a fost importantă în acest plan și când oportunitățile de
creștere au început să dispară, datorită înclinației de a iubi puterea, factorul limitator pentru
entitate a fost activat.
Don: Aș dori acum să cer aceeași informație cu privire la Adolf Hitler. Deja ai vorbit puțin despre
această persoană mai înainte. Nu este necesar să repeți părțile care le-ai comunicat deja. Poți
menționa doar ceea ce lipsește?
Ra: Sunt Ra. Când vorbim de cel numit Adolf avem ceva dificultăți din cauza intensei confuzii
prezente în modelul de viată al acestei entități precum și marii confuzii care întâmpină orice
discuție despre această entitate.
Aici avem un exemplu a cuiva care încercând activarea undelor înalte fără a avea unda verde
activată a sfârșit prin a își anula potențialul de polarizare și pozitiv și negativ. Această entitate a
fost negativă la bază. Totuși confuzia lui a fost de așa natură încât a dezintegrat personalitatea
și prin urmare a lăsat complexul minte/corp/spirit de nerecoltat și cu mare nevoie de vindecare.
Această entitate a urmat modele de polarizare negativă care sugerau elitele și sclavia ca fiind
folositoare pentru structura socială. Totuși deviind de la polarizare conștientă spre ceea ce am
putea numi lumea amurgului, unde visele iau locul realității din spațiu/timpul continuum această
entitate a ratat în încercarea de a servi pe Creator pe calea de ajutor pentru sine la un nivel
suficient pentru recoltare. Prin urmare demența apare adesea când o entitate încearcă să se
polarizeze cu viteză mai mare decât poate experiența sa existențială accepta și prelucra.
Noi am sugerat și sfătuit răbdare în sesiunile anterioare și repetăm acest sfat acum folosind
această entitate ca exemplu de deschidere pripită spre polarizare fără atenția cuvenită la
sintetizarea și integrarea corespunzătoare a complexul minte/corp/spirit. Să te cunoști pe tine
însuți înseamnă să construiești o fundație pe pământ stabil.
Don: Mulțumesc. Cred într-adevăr că acesta este un exemplu important. Mă întreb dacă unii
dintre cei care au fost subordonații lui Adolf în acea perioadă au reușit să se polarizeze la nivel
de recoltat pe calea negativă?
Ra: Sunt Ra. Putem vorbi doar de două entități care ar putea fi recoltate negativ, ceilalți încă
fiind încarnați fizic, unul fiind numit Hermann iar celălalt fiind numit Himmler.
Don: Mulțumesc. Într-o discuție anterioară am vorbit de Abraham Lincoln ca fiind un caz destul
de special, poți explica de ce ființa de a patra densitate a folosit corpul lui Abraham, ce orientare
a avut și când s-a întâmplat în raport cu evenimentele sociale de la acel moment?
42

Sesiunea 35
Ra: Sunt Ra. Este posibil.
Don: Ar avea valoare pentru cititori să cunoască aceste detalii?
Ra: Sunt Ra. Trebuie să iți formulezi întrebările bazat pe propriul discernământ.
Don: În acest caz aș dori să știu motivul pentru care a fost folosit corpul lui Abraham în acea
perioadă?
Ra: Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare importantă a acestei sesiuni deoarece observăm că
instrumentul are energiile vitale destul de scăzute.
Cel numit Abraham a avut dificultăți extreme și de multe feluri și datorită durerii de natură
mentală, fizică, și spirituală era sătul de viată dar fără să fie orientat spre sinucidere. Cândva în
1853 entitatea numită Abraham a fost contactată în somn de către ființa din a patra densitate.
Această ființă era preocupată cu lupta între forțele luminii și cele ale întunericului care se purta
în a patra densitate pentru mulți ani pământeni.
Această entitate a acceptat onoarea/datoria să completeze modelul karmic al celui numit
Abraham, iar Abraham a descoperit că ființa aceea va încerca acele lucruri pe care el însuși ar
fi dorit să le întreprindă dar simțea că nu este în stare să le înceapă. Prin urmare schimbul a
fost realizat.
Entitatea Abraham a fost dusă într-un plan de suspendare până când corpul sau fizic a încetat
să existe întocmai cum noi Ra aranjăm cu acest instrument să rămână în corp când iese din
transă și să funcționeze ca instrument lăsând mintea și spiritul instrumentului într-o stare
suspendată.
Ființa din a patra densitate considera că la acel moment energiile planetare erau la un punct
critic din punct de vedere al acceptării libertății sociale. Entitatea considera munca celor care
erau de natură democratică în pericol să fie abrogată de creșterea puterii celor care credeau în
sclavie. Acesta este un concept negativ de natură foarte serioasă în a treia densitate. Această
entitate prin urmare a început lupta pentru ceea ce credea că este lumină și pentru vindecarea
rupturii în conceptul de libertate.
Această entitate nu a câștigat sau pierdut karma datorită acestor activități, deoarece a fost
detașat de orice rezultat. Atitudinea lui pe durata perioadei a fost una de serviciul pentru alții în
special cei asupriți sau făcuți sclavi. Polaritatea individului a fost întrucâtva redusă de
cumularea de sentimente și supoziții create datorită numărului mare de entități părăsind planul
fizic datorită traumei războiului.
Este aceasta informația pe care o doreai ori este nevoie de alte clarificări?
Don: Voi pune alte întrebări în sesiunea următoare care o să fie în cam patru zile. Nu vrem să
epuizăm instrumentul. Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul
instrumentului și comunicarea mai bună?
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurațivă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 36
MARTIE 10, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: În sesiunile anterioare ai vorbit de totalitatea complexului minte/corp/spirit. Ai putea defini
totalitatea complexului minte/corp/spirit?
Ra: Sunt Ra. Există o densitate în care timpul nu curge. În această densitate în eternul dans al
prezentului, entitatea minte/corp/spirit devenită parte a memoriei sociale complexe, poate fi
văzut în întregime și înainte de contopirea cu totalitatea unicului Creator entitatea se cunoaște
pe sine.
Totalitatea complexului minte/corp/spirit are rol de resursă pentru ceea ce putem numi sinele
superior. Sinele superior la rândul său este o resursă pentru examinarea experiențelor din a
treia densitate și bazat pe ele, pentru programarea experiențelor viitoare. Acest lucru este de
asemenea valabil în densitățile a patra, a cincea, și a șasea cu totalitatea complexului
minte/corp/spirit căpătând conștiință în cursul densității a șaptea.
Don: În acest caz este totalitatea complexului minte/corp/spirit responsabilă pentru
programarea schimbărilor de catalizator pentru complexului minte/corp/spirit pe perioada
experienței în densitatea a treia, în așa fel încât catalizatorul necesar să fie adăugat când
condiția complexului minte/corp/spirit suferă schimbări?
Ra: Sunt Ra. Acest fapt nu este adevărat. Sinele superior, cum îl numiți, care este sinele cu
înțelegere completă a cumulării de experiențe ale entității, ajută entitatea în vindecare după
experiențele existențiale care nu au fost învățate corect și ajută, precum ai spus, programarea
viitoarelor experiențe existențiale.
Totalitatea complexului minte/corp/spirit este mijlocul ajutător folosit de către sinele superior la
fel cum sinele superior este cel care ajută complexul minte/corp/spirit. În acest fel avem o
situație structurată în spațiu/timp continuum cu sinele superior având la dispoziție totalitatea
experiențelor care au fost colectate de entitate și cu o înțelegere foarte clară a lecțiilor învățate
în a treia densitate.
Complexul totalitate minte/corp/spirit este precum nisipurile mișcătoare, pe anumite porțiuni
conținând evoluții paralele ale entității. Toată această informație este apoi făcută disponibilă
sinelui superior. Sinele superior folosește posibilitatea/probabilitatea estimată cu scopul de a
ajuta programarea vieții viitoare.
Don: În Materialul lui Seth avem un fragment în care Seth spune că aici pe pământ fiecare
entitate este o parte sau aspect a sinelui superior care are mai multe aspecte în mai multe
dimensiuni care toate învață lecții care ajută sinele superior să se progreseze într-un fel
balansat. Trebuie să înțeleg din acest pasaj că există mai multe experiențe paralele în a treia
densitate întocmai ca cea pe care o experimentam care sunt toate conduse de către un singur
sine superior?
Ra: Sunt Ra. Corectitudinea acestui paragraf este variabilă. Cu cât o entitate devine mai
balansată cu atât mai puține posibilități/probabilități alternative are nevoie să exploreze în
experiențe paralele.
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Don: Să înțeleg din acest lucru că sinele superior poate să se rupă în multe bucăți, când este
nevoie, pentru experimentarea simultană a diverse tipuri de catalizator și supravegherea
acestor experiențe?
Ra: Sunt Ra. Nu putem spune că această afirmație este corectă sau incorectă datorită
neînțelegerii a ceea ce numiți timp. Adevărata simultaneitate este disponibilă doar când toate
lucrurile se întâmplă cu adevărat în același timp. Acest fapt pune în umbră conceptul de care
vorbim. Conceptul experiențelor existențiale paralele aparținând diferitelor părți ale unei
ființe considerate simultane nu este în întregime corect datorită înțelegerii greșite că aceste
experiențe paralele s-ar petrece în același timp. În realitate nu se petrec în același timp.
Totul depinde de la univers la univers și existențele paralele pot fi programate de sinele superior
bazat pe informația primită de la complexul totalitate minte/corp/spirit despre
posibilitatea/probabilitatea caracteristică fiecărui moment dificil.
Don: Poți da atunci un exemplu despre cum educă această programare prin experiențe paralele
de către sinele superior?
Ra: Sunt Ra. Poate cel mai simplu exemplu al acestei aparente simultaneități în existența a doi
sine, care în fapt sunt o versiune de sine pentru o versiune de spațiu/timp, este următorul:
sinele superior pare să existe simultan cu complexul minte/corp/spirit pe care îl ajută. De fapt nu
este o simultaneitate adevărată deoarece sinele superior ajunge la complexul minte/corp/spirit
doar când este necesar plecând dintr-o poziție de evoluție a entității care poate fi considerat din
viitorul entității.
Don: Atunci sinele superior operează din viitor din punct de vedere al înțelegerii noastre. Cu
alte cuvinte sinele meu superior operează din ceea ce consider viitorul meu? Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Din punct de vedere a spațiu/timpului tău este adevărat.
Don: În acest caz sinele meu superior are un mare avantaj pentru că știe exact de ce este
nevoie din moment ce știe ce se va întâmpla în ce mă privește. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Nu este corect pentru că asta ar însemna abrogarea liberului arbitru. Sinele
superior este conștient de lecțiile învățate până la a șasea densitate. Rata de progres este
înțeleasă de asemenea foarte bine. Alegerile care trebuie făcute pentru a se împlini în sinele
superior așa cum este sunt responsabilitatea complexului minte/corp/spirit.
De aceea sinele superior este ca o hartă unde destinația este cunoscută drumurile sunt bine
cunoscute fiind făcute de Inteligența Infinită folosind Energia Inteligentă. Totuși sinele superior
poate programa doar lecțiile și anumite predispoziții care să limiteze entitatea în anumite condiții
dacă consideră necesar. Restul este complet alegerea liberă a entității. Există o balanță
perfectă între ce este știut și ce nu este știut.
Don: Îmi cer scuze pentru că îmi este așa greu să înțeleg aceste concepte, și sunt sigur că ele
sunt foarte dificil de tradus pe înțelesul nostru folosind vocabularul nostru. Unele din întrebările
mele s-ar putea să fie de-a dreptul ridicole, dar are sinele superior o formă de corp fizic? Are el
un complex corp?
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Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Sinele superior este o entitate ajunsă la un anumit progres în a
șasea densitate pe cale să promoveze în a șaptea densitate. După ce promovează în a șaptea
densitate complexul minte/corp/spirit se transformă atât de mult în complex totalitate
minte/corp/spirit încât începe să acumuleze masă spirituală în timp ce se apropie de a opta
densitate. Prin urmare la acel moment nu mai privește înapoi.
Don: Este sinele superior a tuturor entităților în a șasea densitate?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Este o onoare/datorie de la sine pentru sine în timp ce se apropie
de a șaptea densitate.
Don: Atunci vreau să fiu sigur că înțeleg. Am vorbit de anumiți indivizi. De exemplu am vorbit de
George Patton în sesiunea trecută. Atunci sinele său superior la timpul încarnării lui ca George
Patton acum patruzeci de ani a fost în a șasea densitate. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Noi remarcăm la acest moment că fiecare entitate are câteva ființe
pe care să le poate chema în ajutor. Oricare dintre aceste ființe poate fi confundată de către
entitate cu complexul totalitate minte/corp/spirit. Totuși nu este adevărat. Complexul totalitate
minte/corp/spirit este o colecție organizată conținând toată informația nebuloasă a tot ce s-ar
putea să fie; sinele superior este o proiecție sau o manifestare a complexului totalitate
minte/corp/spirit care apoi comunică cu complexul minte/corp/spirit în perioada dintre încarnări
sau în timpul încarnării; comunicarea poate avea loc dacă canalele necesare în rădăcinile minții
entității sunt deschise.
Don: Canalele vor fi deschise prin meditație și presupun procesul poate fi ajutat de polarizarea
intensă. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este parțial adevărat. Polarizarea intensă nu dezvoltă nevoia sau dorința de a
contacta sinele superior în complexul minte/corp/spirit. Experiența fiecărei căi în viață este
unică. Totuși având polarizare accentuează dorința iar dorința puternică la rândul ei intensifică
polarizarea.
Don: Hai să luăm de exemplu pe cel numit Himmler. Noi presupunem că sinele său superior a
fost din a șasea densitate și a fost clarificat că Himmler a selectat calea negativă. Nu înseamnă
prin urmare că sinele său superior a fost de asemenea de polarizare negativă? Poți clarifica?
Ra: Sunt Ra. Nu există ființă negativă care să dobândească manifestarea de sine superior.
Aceasta este o onoare/datorie a totalității complexe minte/corp/spirit aflată către sfârșitul
densității a șasea după măsurarea timpului pământean.
Complexele minte/corp/spirit orientate negativ au o limitare care după cunoștința noastră nu a
fost depășită niciodată; după absolvirea densității a cincea înțelepciunea devine disponibilă dar
trebuie combinată cu o proporție egală de iubire. Iubirea/lumina este foarte dificil de reușit de
către entitate care urmează calea negativă, și din acest motiv în partea de început a densității a
șasea complexele sociale de orientare negativă aleg să elibereze potențialul și trec în a șasea
densitate pozitivă.
Prin urmare sinele superior care pune înțelegerea sa la dispoziția celor pregătiți să primească
acest ajutor este de orientare pozitivă. Totuși liberal arbitru al entității este singurul care
contează și orice sfat primit de la sinele superior poate fi interpretat cu polarizare pozitivă sau
negativă depinzând de alegerea complexului minte/corp/spirit.
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Don: Atunci folosind exemplul lui Himmler, a fost sinele său superior la momentul încarnării în
1940 din a șasea densitate de orientare pozitivă?
Ra: Sunt Ra. Da a fost.
Don: A fost Himmler în contact cu sinele superior la momentul încarnării în 1940?
Ra: Sunt Ra. Îți reamintim că polarizarea negativă este una de separare. Care este prima
separare? Sinelui de sine. Cel numit Himmler nu a dorit să își folosească abilitatea voința sau
polarizarea pentru a căuta îndrumare ci a folosit ambiția dobândită prin experiențele
existențiale, hrănită de prejudecățile dobândite prin experiența altor vieți.
Don: În cazul acesta atunci când Himmler va ajunge în a șasea densitate polarizat negativ va
realiza că sinele sau superior este polarizat pozitiv și din această cauză se va schimba de la
negative la pozitiv?
Ra: Sunt Ra. Nu este corect. Entitatea de a șasea densitate negativă este extrem de înțeleaptă.
Observă entropia spirituală care apare datorită lipsei abilității de a face parte din uniunea
armonioasă a densității a șasea. Prin urmare iubind Creatorul și realizând la un moment dat că
acest Creator nu este doar sine ci și alt-sine această entitate conștient alege o reorientare
energetică instantanee pentru a-și continua evoluția.
Don: O entitate de a șasea densitate orientată pozitiv care ajunge la acel punct poate alege să
devină ceea ce numim “Rătăcitor” și se poate întoarce înapoi. Mă întreb dacă așa ceva se
poate întâmplă unei entități de a șasea densitate negativă? Devine vreunul “Rătăcitor”?
Ra: Sunt Ra. Odată ce o entitate polarizată negativ ajunge la un anumit punct în densitatea
înțelepciunii devine extrem de improbabil că va risca să uite, pentru acea entitate polarizarea nu
este generoasă ci egoistă și înțelepciunea îl face să înțeleagă riscul de a deveni rătăcitor. În
unele ocazii foarte rare o entitate de a șasea densitate orientată negativ devine rătăcitor cu
intenția de a căuta să se polarizeze în continuare spre negativ. Așa ceva însă este ieșit din
comun.
Don: Atunci ce metodă speră această entitate din a șasea densitate să aplice pentru a se
polariza către negativ prin rătăcire?
Ra: Sunt Ra. Un rătăcitor are potențialul să accelereze progresul în densitate prin experiențe.
Acest lucru se datorează intensității experiențelor existențiale din a treia densitate. Prin urmare
Rătăcitorii orientați pozitiv aleg să riște uitarea în dorința de a fi de folos altora prin iubirea pe
care o dau. Dacă valul uitării este străpuns cantitatea de catalizator va polariza pe rătăcitor cu
mult mai mare randament decât în densitățile mai înalte și mai armonioase.
În același fel Rătăcitorul de polarizare negativă îndrăznește și riscă uitarea în dorința de a
accelera progresul sau evoluția în densitatea în care este prin faptul de a se servi pe sine însăși
în a treia densitate și oferă altora oportunitatea să cunoască informații despre polarizarea
negativă.
Don: Există în trecutul planetei noastre exemple de rătăcitori din a șasea densitate orientați
negativ?
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Ra: Sunt Ra. Această informație poate fi periculoasă. Nu o putem da. Încercați să vedeți
entitățile de care vorbim ca pe o parte din Creator. Nu putem explica mai mult.
Don: Este dificil pentru noi să înțelegem pe de-a întregul unele din aceste concepte datorită
conștientizării noastre limitate dar cred că puțină gândire pe marginea informației de azi ne va
ajuta să formulăm alte întrebări despre acest concept.
Ra: Sunt Ra. Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părăsi acest instrument?
Don: Voi pune o întrebare scurtă înainte de încheiere. Poți spune ce procentaj de rătăcitori au
reușit să străpungă blocajul memoriei pe pământ și au devenit conștienți despre cine sunt și în
sfârșit, putem face ceva pentru confortul instrumentul și pentru îmbunătățirea contactului?
Ra: Sunt Ra. Putem să aproximăm procentajul celor care prin inteligență au străpuns blocajul
memoriei. Este între 8.5 și 9.75%. Există un grup mai mare a celor care au simptome bine
definite indicându-le că nu aparțin acestei nebunii. Ei sunt puțin peste 50%. Din cei râmași
aproape 30% sunt conștienți că ceva despre ei este diferit, deci precum vezi sunt multe grade
de trezire a cunoașterii că ești rătăcitor. Trebuie să adăugăm că primele două grupuri sunt cele
pentru care informația din aceste sesiuni are sens.
Instrumentul este bine. Locul pe care se odihnește este puțin neconfortabil pentru ceafa
instrumentului. Asta am mai menționat înainte. Sunteți dedicați. Vă lăsăm acum prieteni.
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurațivă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 37
MARTIE 12, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Ai spus că fiecare entitate din a treia densitate are un sine superior în a șasea densitate
care ajută complexul minte/corp/spirit când este nevoie. Evoluează și crește sinele superior prin
densități începând cu cea dintâi? Are sinele superior un sine superior propriu aflat în densități
dincolo de cea în care se afla sinele superior?
Ra: Sunt Ra. Intenționăm să simplificăm acest concept. Sinele superior este o manifestație
primită cadou de complexul minte/corp/spirit aflat la sfârșitul celei de a șasea densități din
partea viitorului sine totalitate. Mișcându-se cu curgerea timpului, ultima acțiune a entității aflată
la jumătatea celei de a șaptea densități înainte de a acumula masă spirituală și a se întoarce
spre nemărginirea Creatorului este să dăruiască această resursă sinelui din a șasea densitate.
Acest sine, complexul minte/corp/spirit al celei de a șasea densități are onoarea/datoria de a
folosi pe de o parte memoria experiențelor, gândurilor și acțiunilor proprii și pe de altă parte
resursele totalității complexe minte/corp/spirit rămase în urmă precum o ființă gând de
complexitate infinită.
În acest fel poți înțelege sinele, sinele superior, și complexul totalitate minte/corp/spirit ca trei
puncte pe un cerc. Singura diferență este aceea a timp/spațiului continuum. Toate sunt aceeași
ființă.
Don: Are fiecare entitatea un complex totalitate minte/corp/spirit propriu sau același complex
totalitate minte/corp/spirit este împărțit între mai multe entități?
Ra: Sunt Ra. Ambele alternative sunt posibile la condițiile timp/spațiu corespunzătoare. Fiecare
entitate are totalitatea proprie și la momentul când o entitate planetară devine un complex de
memorie socială, această uniune de entități are sinele superior propriu și complex totalitatea de
memorie socială ca resursă. Ca întotdeauna spiritual vorbind suma este mai mare decât pârțile
care o compun și de aceea sinele superior a complexului de memorie socială nu este suma
sinelui entităților componente ci operează după regulă la puterea a doua, „la pătrat” pe care voi
o numiți dublare.
Don: Mulțumesc. Mulțumesc de asemenea și pentru explicația matematică. Poți defini masa
spirituală?
Ra: Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare lungă din această sesiune.
Masa spirituală este cea care precum o forță gravitațională de natură spirituală, asemeni
soarelui central sau Creatorul universurilor infinite, începe să atragă oscilațiile vibratorii a tot ce
există.
Don: Pentru că nu dorim să obosim instrumentul o să întreb doar dacă putem face ceva pentru
a face instrumentul mai confortabil și pentru a îmbunătăți comunicarea?
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurațivă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 38
MARTIE 12, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Revenind puțin în urmă aș dori să știu dacă energia nucleară a fost adusă în această
densitate acum 40 de ani pentru a da entităților care au cauzat distrugerea planetei Maldek și
sunt încarnate aici o a doua șansă să folosească energia în mod pașnic și nu distrugător?
Ra: Sunt Ra. Nu este corect pentru că presupunerea ta pune carul înaintea calului. Dorința
pentru acest tip de informație a adus acest set de date la pământeni. Nu a fost dată pentru un
motiv exterior ci a fost dorită de către cei de pe pământ. După aceea raționamentul este corect
entitățile au dorit-o ca o a doua șansă menționată de tine.
Don: Care a fost mecanismul pentru împlinirea dorinței de a avea energia nucleară?
Ra: Sunt Ra. Cum înțelegem întrebarea ta mecanismul este ceea ce ai numi inspirație.
Don: Ar fi această inspirație o entitate impregnând persoana dorind informația cu gânduri? Este
acesta mecanismul?
Ra: Sunt Ra. Mecanismul inspirației necesită o extraordinară dorința sau voința de a știi sau a
primi informații într-un anumit domeniu și abilitatea de a te deschide și de a avea încredere în
ceea ce este intuiția.
Don: Ai putea explica cum undele de la roșu la violet ar apărea într-o entitate balansată perfect
și nedistorsionată?
Ra: Sunt Ra. Nu putem explica acest lucru deoarece fiecare echilibrare este perfectă și unică.
Nu dorim să fim obscuri.
Să luăm un exemplu. Într-o anume entitate, să zicem un Rătăcitor; primele trei unde ar putea fi
văzute ca foarte egale, roșie, portocalie, galbenă. Unda verde este foarte strălucitoare. Ea este
balansată de o unda indigo mai ștearsă. Între cele două punctul de echilibru se afla în unda
albastră sclipind mai mult decât media. În unda violet noi vedem acest spectru unic, și în același
timp violetul pur înconjoară în întregime entitatea la rându-i fiind înconjurată de o combinație de
roșu și violet indicând integrarea minții, corpului, și spiritului, aceasta fiind înconjurată la rându-i
de modelul vibratoriu al adevăratei densități a creaturii.
Această descriere poate fi văzută și ca fiind nebalansată și ca fiind în perfect balans. Punctul de
vedere „Perfect balans” este foarte folositor când ai de a face cu alți-sine. Abilitatea de a simți
blocaje este folositoare doar celor care vindecă. Când vine vorba de echilibrul culorilor este
importantă o evaluare înțeleaptă și competentă. Bineînțeles punctele de energie slabe sau
blocate arată tuturor că o anumită entitate nu a ajuns încă la un nivel minim de evoluție. Totuși
potențialul tuturor undelor este mereu disponibil. Toate undele pregătite să fie echilibrate există
și așteaptă doar să fie activate.
Poate o altă cale de a răspunde acestei întrebări este aceasta: Într-o entitate care este
dezvoltată complet undele se așază una peste alta cu strălucire vibratorie egală și strălucire
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scânteietoare până când culoarea înconjurătoare devine albă. Asta este ce s-ar putea numi
echilibru stabil în a treia densitate.
Don: Este posibil pentru o planetă de a treia densitate să formeze un complex de memorie
socială care să existe în a treia densitate?
Ra: Sunt Ra. Este posibil doar în a șaptea parte a acestei densități când entitățile se pregătesc
în armonie pentru absolvirea la densitatea următoare.
Don: Ai putea să dai un exemplu de planetă de asemenea natură, și a treia densitate de
serviciu pentru alții și a treia densitate servindu-se pe sine.
Ra: Sunt Ra. Din câte știm noi nu există complexe de memorie socială de a treia densitate
orientate negativ. Complexe de memorie socială de a treia densitate orientate pozitiv există dar
sunt foarte rare. Totuși o entitate de acest fel din sistemul Sirius a ajuns pe această planetă
(Pământ) de două ori. Această entitate este de a treia densitate târzie și face parte dintr-un
complex de memorie socială de a treia densitate. Am mai menționat asta în sesiunile
anterioare. Complexul de memorie socială este un fenomen specific celei de a patra densități.
Don: Mă întrebam dacă acest complex de memorie socială din sistemul Sirius a evoluat din
copaci?
Ra: Sunt Ra. Afirmația ta este aproape de adevăr. Acele forme de vegetație de a doua
densitate promovând în a treia densitate din sistemul Sirius sunt asemănătoare cu copacii pe
care îi știi.
Don: Mă întreb dacă considerând faptul că natura războinică este imposibilă atât cât înțeleg
vegetația, nu este acesta un avantaj când promovând din a doua în a treia densitate nu cară o
memorie de specie de natură războinică și prin urmare dezvoltă o societate armonioasă și
accelerează evoluția datorită acestei naturi?
Ra: Sunt Ra. Este corect. Totuși pentru a deveni balansat și începe polarizarea corectă este
necesar să investighezi mișcări de toate felurile în special de natură războinică.
Don: Presupun atunci că investigațiile lor în natură războinică au fost în primul rând extrase din
memoria lui Hixson și nu din războaiele purtate?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Entităților din această rasă le este aproape imposibil să se
războiască. Într-adevăr studiile lor de mișcare de toate tipurile sunt forma lor de meditație
datorită faptului că acea activitate este la nivelul pe care tu l-ai numi meditație și în consecință
trebuie balansat, întocmai cum pământenii au nevoie constantă de momente de meditație
pentru a își balansa activitățile.
Don: Eu cred că acesta este un punct important pentru înțelegerea meditației ca mijloc de
balansare deoarece avem aici antiteza într-un alt model de evoluție. Aceste entități se mișcă
precum spune Charlie Hixson fără a-și mișca picioarele. Bănuiesc că folosesc un principiu
similar celui care folosește clopotele de cristal pentru mișcarea vehiculelor fizice. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este parțial incorect.
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Don: Presupun că metoda lor de mișcare nu este o funcție de pârghie mecanică cum este a
noastră ci o funcție directă a minții conectată cumva cu acțiunea magnetică a planetei. Este
corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect în mare. Este un fenomen electromagnetic controlat de către impulsuri
de gândire de natură electrică slabă.
Don: A fost nava lor vizibilă pentru toată lumea pe planeta noastră aflată în acea zonă la acel
moment? A fost nava din material de a treia densitate precum acest scaun?
Ra: Sunt Ra. Este corect. Te rog întreabă încă o întrebare complexă înainte de încheiere
deoarece instrumentul are energia vitală scăzută la acest spațiu/timp.
Don: Ai putea să mă ajuți să îmi fac o idee despre cum sunt condițiile pe o planetă de a patra
densitate polarizată negativ?
Ra: Sunt Ra. Promovarea în a patra densitate polarizată negativ este reușită de acei indivizi
care conștient contactează Inteligența Infinită prin folosirea undelor energetice de culoare roșie,
portocalie, și galbenă. Prin urmare condițiile planetare de a patra densitate polarizată negativ
includ aliniere și re-aliniere constantă a entităților în efortul de a forma modele dominate de
combinare a energiilor.
Începutul celei de a patra densități este acela cu confruntarea cea mai intensă. Complexul de
memorie socială începe când ordinea autorității a fost stabilită și toți au luptat până când s-au
convins că se află la locul meritat în structura puterii. Mereu se încearcă folosirea efectului
telepatic de a patra densitate și transparența gândirii în folosul celor aflați la apogeul structurii
de putere.
Această luptă precum poți înțelege este foarte costisitoare pentru continuarea polarizării
entităților din a patra densitate de natură negativă deoarece continuarea polarizării poate veni
doar prin efortul grupului. Pe măsură ce entitățile din a patra densitate reușesc să se organizeze
continuă polarizarea prin servicii pentru sine cum este cel oferit de Cruciații de pe Orion.
Poți pune mai multe întrebări pe marginea subiectului în sesiunea următoare. Sunt alte întrebări
scurte înainte de a părăsi instrumentul?
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a face instrumentul mai confortabil și
îmbunătăți comunicarea.
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurațivă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 39
MARTIE 16, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Am remarcat că toate lucrurile fundamentale par să fie împărțite la șapte. Citind un
transcript de Henry Puharich a lucrării numite „Cei nouă” am găsit următorul paragraf: „dacă
luăm de 7 ori echivalentul electric a corpului uman va rezulta într-un „Șapte-on” de masă
electrică. Poți explica acest lucru?
Ra: Sunt Ra. Nu pot explica acest lucru folosind vocabularul limbii voastre. O să încercăm totuși
să dăm un răspuns.
Precum știi la începutul creației condusă de fiecare Logos sunt create cele două potențiale
complete, cel electric în sensul dat de teoria lui Larson și cel metafizic. Electricitatea metafizică
este la fel de importantă pentru înțelegerea paragrafului menționat precum electricitatea clasică
pe care o știi.
Acest concept precum știi folosește energia cu randament sporit. Despre electron s-a spus că
nu are masă ci doar câmp. Alții spun că are o masă infinitezimală. Amândouă sunt corecte.
Adevărata masă a energiei cu randament sporit este puterea acestui câmp. Acest fapt este de
asemenea adevărat în sens metafizic.
Totuși pentru știința actualului sistem fizic este util să considerați masa electronului pentru a
găsii soluție la ecuații despre universul fizic. În acest fel ați putea considera fiecare densitate
având o masă spirituală tot mai mare. Masa spirituală crește semnificativ dar nu foarte mult
până în ultima densitate. În această ultimă densitate de concluzie și revedere a întregii evoluții
toate funcțiile utile de polarizare au fost folosire. Prin urmare natura electrică metafizică a unui
individ crește tot mai mare.
Pentru ceva similar poți vedea studiile celui numit Albert care stipulează creșterea masei către
infinit când viteza crește spre viteza luminii. Prin urmare a șaptea densitate fiind individul
complet, Creatorul care se cunoaște pe sine însuși acumulează masă și se întregește din nou
în unicul Creator.
Don: Atunci ecuația următoare bănuiesc că se referă la masa spirituală.
Mi= (moC2)/(I –v2/c2)1/2
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Poți explica ce înseamnă această transmisie din “Cei Nouă”. CH este principiul revelator
al științei și legii” Poți clarifica care este acest principiu?
Ra: Sunt Ra. Principiul prezentat atât de voalat în această afirmație nu este altul decât simplul
principiu a ceea ce este constant, sau Creatorului și a ceea ce este trecător sau ființa încarnată
și atracția care există între cele două în iubire și lumină pe durata schimbărilor cauzate asupra
entității mărginite de iluzie de acțiunea liberului arbitru.
Don: Liberul arbitru a fost motivul pentru care “Cei Nouă” au transmis acest principiu în această
formă?
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Ra: Sunt Ra. Nu este corect.
Don: Poți explica atunci de ce au transmis acest principiu atât de voalat?
Ra: Sunt Ra. Cel care a scris textul era mai interesat în ghicitori și ecuații.
Don: Înțeleg. “Cei Nouă’ se descriu pe sine ca fiind “Cei nouă aghiotanți a lui Dumnezeu”. Poți
explica ce au dorit să spună prin această expresie?
Ra: Sunt Ra. Această afirmație este de asemenea voalată. Intenția lor era să spună că cei nouă
care formează consiliul sunt reprezentanții unicului Creator întocmai precum la proces sunt
nouă martori depunând mărturie pentru inculpat. Termenul „aghiotant” poate fi folosit de
asemenea cu acest înțeles.
Subiectivismul celui care a transcris acest document poate fi remarcat în majoritatea acestui
material influențând prezentarea întocmai cum abilitățile și preferințele acestui grup determină
natura acestui contact.
Don: Simt că există un teren roditor pentru a investiga evoluția umană prin prisma evoluției
centrelor energetice ale corpului pentru că aceste șapte centre par să fie legate cu toate
celelalte formații de șapte de care am vorbit anterior și centrale dezvoltării umane. Ai putea
descrie evoluția acestor centre energetice începând cu cea mai primitivă formă de viată care le
conține?
Ra: Sunt Ra. Acest material a fost dezbătut în trecut până la un anumit punct. Prin urmare nu
vom repeta informația referitoare la undele care sunt activate în prima și a doua densitate și
motivele care determină această activare, în schimb vom încerca să detaliem această
informație.
Punctele primare de bază pentru fiecare nivel de dezvoltare sau densitate dincolo de a doua pot
fi văzute cum urmează: în primul rând este energia primară de bază a ceea ce numim unda
roșie. Această undă poate fi înțeleasă ca undă de consolidare a fiecărei densități. Nu trebuie să
fie greșit înțeleasă ca neimportantă pentru evoluția spirituală deoarece această undă este
fundația structurii.
A doua undă primară este cea galbenă. Această undă este unda marelui pas înainte. Prin
această undă mintea/corpul se dezvoltă la cel mai complet balans. Puternicul triunghi de unde
roșu/portocaliu/galben lansează entitatea în centrul undei verzi. Această undă este de
asemenea de bază dar nu este undă primară.
Această undă este resursa dezvoltării spirituale. Când unda verde a fost activată a treia undă
primară începe activarea. Această a treia unda primară este prima undă cu adevărat spirituală
în care toată activitatea este de natură integrată minte/corp/spirit. Unda albastră pregătește
învățatul/predatul spiritual în fiecare densitate în complexul minte/corp animând totalitatea și
comunicând altora întregimea acestei ființe.
Unda indigo deși importantă este unda pe care se concentrează acțiunea inițiatului cum este
numit pe pământ. Este poarta către Inteligența Infinită aducând Energia Inteligentă. Acesta este
centrul energetic antrenat în acele învățături considerate ascunse sau oculte și de aceea
această undă este infinită în posibilități. Cum bănuiești cei ce vindecă, instruiesc, sau lucrează
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pentru Creator în orice fel care poate fi văzut ca fiind și strălucitor și echilibrat sunt acele
activități care folosesc unda indigo.
Cum știi deja unda violet este constantă și nu trebuie inclusă într-o discuție referitoare la
activarea undelor, ea fiind identitatea vibrației entității.
Don: Ca să clarific puțin aș dori să pun întrebarea următoare: dacă avem o entitate foarte
polarizată spre serviciu pentru alți-sine și o alta foarte polarizată pentru serviciu pentru sine care
va fi diferența în unda roșie a celor două entități?
Ra: Sunt Ra. Aceasta este ultima întrebare pentru sesiunea curentă. Nu este nici o diferență în
unda roșie a doua entități la fel de puternic polarizate una pozitiv și cealaltă negativ.
Don: Este asta adevărat pentru toate celelalte unde?
Ra: Sunt Ra. O să răspundem pe scurt. Poți întreba mai pe larg într-o sesiune viitoare.
Modelul de unde negativ este roșu/portocaliu/galben trecând direct la albastru asta pentru
contactarea inteligentei infinite.
În entitățile orientate pozitiv configurația este uniformă clară precum cristalul așa cum cere
descrierea fiecăreia din cele șapte unde.
Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părăsi instrumentul?
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a face instrumentul mai confortabil și
îmbunătăți comunicarea?
Ra: Sunt Ra. Sunteți conștiincioși. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator.
Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 40
MARTIE 18, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: M-am gândit să fac următoarea afirmație și să te rog să o corectezi:
Încerc să creez un model simplu a porțiunii de univers în care ne aflăm. Începând cu sublogosul, soarele nostru, din care emană lumina albă conținând frecvențe de la roșu la violet.
Presupun că această lumină albă conține experiențe prin toate densitățile și cum trecem în a
opta densitate intrăm într-o gaură neagră care în cealaltă parte devine un nou logos sau soare
care începe o nouă octavă de experiențe. Poți comenta pe marginea acestei afirmații?
Ra: Sunt Ra. Putem comenta pe margine afirmație tale într-o oarecare măsură. Conceptul
luminii albe a sub-logosului fiind separată și mai târziu la ultimul capitol fiind absorbită din nou
este în mare corect. Totuși sunt anumite subtilități prezente care sunt mai mult decât de natură
semantică.
Lumina albă care emană și formează sub-logosul începe în ceea ce metaforic poate fi înțeles ca
întuneric. Lumina vine în acel întuneric transformându-l cauzând organizarea haosului și
făcându-l să devină reflector și strălucitor. Așa se nasc dimensiunile.
În mod opus întunericul găurii negre vorbind metaforic este o concentrație de lumină albă care
este sistematic absorbită înapoi în Creator. Până la urmă această absorbție în unicul Creator
continuă până când toată infinitatea creațiilor a acumulat suficientă masă spirituală pentru a
forma încă o dată marele soare central, dacă îți poți imagina, din Inteligența Infinită așteptând
înnobilarea din partea liberului arbitru. Prin urmare tranziția octavei este un proces care poate fi
văzut ca atemporalitate de natură inimaginabilă.
De aceea conceptul de trecere printr-o gaură neagră de gravitație spirituală absolută și a ajunge
imediat în octava următoare nu ia în calcul sub-conceptul porțiunii acestui proces care este
atemporală.
Don: Astronomii de pe pământ au remarcat că lumina din galaxiile spirale este de aproximativ
șapte ori mai puțină decât ar trebui să fie considerând masa calculată a galaxiei. Mă întrebam
dacă acest lucru se întâmplă datorită masei spirituale mărite a stelelor din clasa piticelor albe
ale galaxiei.
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este în mare corect și este o porțiune a ciclului creației.
Don: Mulțumesc. Mă întrebam de asemenea dacă prima densitate corespunde cumva culorii
roșii, a doua aparține culorii portocalii, a treia aparține culorii galbene și așa mai departe prin
densități aparținând culorilor în așa fel încât fotonul care formează inima tuturor particulelor
atomice ar avea o legătură cu o anumită culoare de bază în acea densitate și vibrația lui se
mărește de la o densitate la alta cu mărime corespunzând diferenței dintre culori. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Asta este mai corect decât ai exprimat. În primul rând este corect când presupui
un cuantum ca natură a fiecărei densități și în continuare este corect când presupui că acest
cuantum este de natură vibratorie corespunzând unei culori. Totuși este de asemenea adevărat
cum ai bănuit dar nu ai întrebat că fiecare densitate este de caracter metafizic complex al undei
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de culoare proprie densității. Prin urmare în prima densitate unda de culoare roșie este fundația
a toate cele ce vor fi. În a doua densitate unda portocalie este aceea de mișcare și creștere a
individului această undă aspirând spre unda galbenă de manifestație conștientă a sinelui de
natură socială cât și individuală; a treia densitate fiind echivalentă culorii galbene și așa mai
departe fiecare densitate fiind în principal unda de culoare proprie densității plus atracția către
unda următoare trăgând-o înainte spre evoluție și într-o oarecare măsură colorând sau umbrind
culoare principală a densității.
Don: Atunci centrele energetice ale corpului unei entități vor fi activate până la ultimul dacă totul
funcționează cum este de așteptat presupunând că individul evoluează în linie dreaptă de la
prima la a opta densitate. Ar fi fiecare chakra activată până la ultima și la cea mai mare
intensitate spre sfârșitul experienței densității curente?
Ra: Sunt Ra. Ipotetic vorbind este corect. Totuși entitatea activată complet este rară. Se pune
emfază pe armonia și echilibrarea fiecărui individ. Este necesar pentru absolvire către
următoarea densitate ca centrele energetice primare să funcționeze în așa fel încât să
comunice cu Inteligența Infinită și să aprecieze această Lumină în toată puritatea ei. Totuși
pentru a activa pe de-a-ntregul fiecare centru energetic este o performanță rezervată doar
câtorva deoarece fiecare centru are o vitează de rotație sau de activare variabilă. Observația
importantă care trebuie făcută este că odată ce toate centrele sunt activate la minim ceea ce
contează este armonia și echilibrarea dintre ele.
Don: Mulțumesc. Luând ca exemplu tranziția între a doua și a treia densitate, când tranziția are
loc se schimbă frecvența vibrației care formează fotonul (baza tuturor particulelor densității)
crescând de la o frecvență corespunzătoare celei de a doua densități sau culoarea portocalie la
frecvența care caracterizează culoarea galbenă? Ce vreau să întreb este dacă toate vibrațiile
care formează o densitate, vibrația de bază a fotonului, se mărește cuantic în o perioada de
timp foarte scurtă?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat. Apoi se vede cu fiecare densitate o mărire graduală a nivelelor de
vibrație.
Don: Va crește frecvența de la mijlocul portocaliului sau portocaliul mediu la mijlocul
galbenului?
Ra: Sunt Ra. Întrebarea nu este clară. Vom încerca să fim de ajutor. Oricum frecvența care stă
la baza unei densități este ceea ce putem numi o culoare adevărată, acest termen este
imposibil de definit cu sistemul pământean de senzori și măsurători științifice deoarece o
culoare are caracteristici vibratorii atât în spațiu/timp cât și în timp/spațiu. Culoarea adevărată în
densitate este apoi acoperită sau combinată cu un curcubeu de nivele vibratorii variate și de
atracția vibrației culorii adevărate din densitatea următoare.
Don: Cât de lungă a fost tranziția din a doua în a treia densitate pentru această planetă? O
generație și jumătate parca ai spus?
Ra: Sunt Ra. Nu este adevărat. Timpul măsurat în ani tereștri ar fi aproximativ 1.350.
Don: Atunci cât va dura tranziția din a treia în a patra densitate pentru această planetă?
Ra: Sunt Ra. Asta este greu de estimat datorită anomaliilor ieșite din comun ale acestei tranziții.
Sunt la acest spațiu/timp ființe încarnate care au început lucrul pentru tranziția spre a patra
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densitate. Totuși climatul de conștiință planetară specific celei de a treia densități întârzie
procesul. În acest moment posibilitatea/probabilitatea indică ceva între 100 și 700 de ani tereștri
ca perioada de tranziție. Asta nu poate fi determinat mai precis datorită volatilității pământenilor
la acest spațiu/timp.
Don: A crescut deja frecvența de vibrație a fotonului?
Ra: Sunt Ra. Acest lucru este adevărat. Aceasta este influența care a început să cauzeze
gândurile să devină lucruri. Ca de exemplu poți observa cum gândurile de ură devin acele
celule în complexul corpului fizic care scapă de sub control și devin cancer.
Don: Presupun că această tranziție vibratorie a început cu 20-30 de ani în urmă. Este
adevărat?
Ra: Sunt Ra. Primele semne ale acestei schimbări au apărut aproximativ 45 de ani în urmă,
energiile vibrând mult mai intens în perioada de 40 de ani dinaintea ultimelor schimbări de
natură vibratorie, prin acest salt-cuantum cum l-am numit.
Don: Începând cu 45 de ani în urmă și producând întreaga creștere de vibrație experimentată în
această schimbare de densitate, cam la ce procent din schimbarea de vibrație ne aflăm în acest
moment?
Ra: Sunt Ra. Natura vibratorie a mediului de pe planetă are culoarea fundamentală verde.
Această natură este la acest moment puternic suprapusă sau intercalată cu unda portocalie a
conștiinței planetare. Totuși natura cuantei este de așa natură încât trecerea peste graniță
produce o înlocuire a nivelului vibratoriu.
Don: Ai menționat că gânduri de ură cauzează cancer. Poți explica mai mult despre acest
mecanism care este folosit ca și catalizator sau care este scopul lui final?
Ra: Sunt Ra. A patra densitate este o densitate de informație revelată. Sinele nu este ascuns
de sine și alți-sine. Dezechilibrele sau deformările de natură distructivă sunt vizibile, și prin
urmare, pe căi mai evidente vehiculul complexului minte/corp/spirit este folosit ca resursă pentru
învățături și revelații personale. Aceste boli cum este cancerul sunt foarte accesibile pentru
vindecare de sine îndată ce mecanismul influenței destructive a fost înțeles de către individ.
Don: Deci spui că bolile cum este cancerul sunt destul de simplu de vindecat mental și sunt un
bun mijloc de învățare, fiind vindecate cu ușurință odată ce entitatea iartă pe alt-sine pe care îl
urăște, cancerul dispărând imediat după aceea. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este parțial adevărat. Cealaltă porțiune a vindecării are de a face cu iertarea de
sine și mărirea respectului de sine. Acest lucru poate fi ușor exprimat prin îngrijirea nutriției
personale. Nutriția este frecvent parte din procesul de iertare/vindecare. Premiza de bază este
corectă.
Don: La nivel de nutriție care sunt alimentele care pot fi incluse și care sunt cele care trebuie
excluse de cineva pentru a avea cel mai mare efect în grija cuiva pentru complexul corp.
Ra: Sunt Ra. În primul rând vrem să scoatem în evidentă că această informație nu trebuie
înțeleasă literar ci ca legătură sau ghiont psihologic pentru corp minte și spirit. Prin urmare
lucrul cu adevărat important este respectul și grija pentru sine. În această lumină repetăm
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informația de bază dată pentru nutriția acestui instrument. Legumele, fructele, grânele și până la
un nivel necesar pentru metabolismul individual, produsele animale. Acestea sunt produsele
nutriționale care dovedesc respect pentru sine. Pe lângă asta, deși nu a fost menționat pentru
că acest instrument nu are nevoie de purificare, acele entități având nevoie de curățirea sinelui
de otrava unui gând-formă sau complex emoțional pot să își îmbunătățească sănătatea printrun program de postit făcut cu grija până când gândul-formă distructiv este eliminat cu toate
toxinele prin eliminarea din corp a excesului de material. Din nou se poate vedea valoarea nu
doar la nivelul complexului corp dar și la nivel de minte și spirit. Prin urmare sinele revelează
sinele sinelui.
Don: Mulțumesc. Un concept important. Sunt efectele mentale asupra obiectelor materiale care
se observă acum pentru prima dată, cum ar fi îndoirea metalului cu mintea, datorate faptului că
vibrația de bază pe care o experimentăm este verde, culoarea adevărată a celei de a patra
densități?
Ra: Sunt Ra. Aceasta o să fie ultima întrebare a sesiunii curente. Acest concept nu este doar
corect dar sugerăm să îl duci mai departe și vei înțelege că numărul mare de entități având
această boală numită mentală este datorat efectului undei verzi asupra configurațiilor mentale a
celor nepregătiți mental să se confrunte pe sine însăși pentru prima dată. Aveți ceva întrebări
scurte înainte de a termina?
Don: Doar două. Referitor la ceea ce ai spus mai înainte, vor fi mai afectați de vibrațiile undei
verzi oamenii încarnându-se acum bazat pe vechimea vibrației și fiind orientați spre ajutor
pentru alții?
Ra: Sunt Ra. Asta nu este corect. Mai de grabă vor fi afectați cei care s-au sustras pe sine și nu
sunt pregătiți pentru această tranziție dar care sunt întrucâtva sensibili la această influență.
Don: Mulțumesc. Putem face ceva pentru a îmbunătăți confortul instrumentului și calitatea
contactului?
Ra: Sunt Ra. Instrumentul este bine. Voi sunteți cu grijă. Accesoriile cauzează instrumentului un
confort foarte mare prin senzația de cald a complexului corp.
Sunt Ra. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă,
prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 41
MARTIE 20, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Am o întrebare de logistică pentru început. Știu că este o întrebare prostească dar trebuie
să o pun pentru a fi sigur. Este posibil să trebuiască să ne mutăm din această locație. Va afecta
această mutare în vreun fel contactul cu Ra?
Ra: Sunt Ra. Această întrebare nu este prostească. Locația nu are importanță deoarece
suntem tot în interiorul creației. Totuși locul unde se desfășoară activitatea trebuie să fie să fie
pregătit cu grijă pentru a avea nivele de vibrație corespunzătoare, fie o purificare ar trebui făcută
prin meditație înainte de prima sesiune.
Această purificare ar putea implica activități lumești cum ar fi curățatul și vopsitul suprafețelor pe
care le găsiți ca ne fiind suficient de curate.
Don: Sunt familiar cu Ritualul Expulzării a Pentagonului Minor. Mă întreb dacă acest ritual ar fi
util pentru pregătirea locului pentru acest tip de activitate?
Ra: Sunt Ra. Ritualul este folositor.
Don: Încerc să încheg o înțelegere completă începând cu începutul adică Inteligența Infinită
urcând apoi spre condiția noastră curentă de existență și cred că ar trebui să merg înapoi și să
analizez soarele nostru deoarece este sub-logosul care creează toată experiența în acest
sistem planetar.
Poți face o descriere a soarelui nostru?
Ra: Sunt Ra. Această întrebare nu este ușor de răspuns cu limbajul pământean, deoarece
soarele are aspecte variate legate de Inteligența Infinită, de Energia Inteligentă, și de fiecare
densitate a fiecărei planete. Mai mult, aceste diferențe se extind în metafizic ori timp/spațiul
creației planetei voastre.
În relație cu Inteligența Infinită corpul soarelui este parte a infinității, ca toate părțile creației
infinite.
În relație cu Inteligența Infinită intensificată care folosește Energia Inteligentă este produsul
logosului care creează un număr mult mai mare de alți sub-logos. Relația este ierarhică în
sensul că sub-logosul folosește Energia Inteligentă în felul prestabilit de către Logos și folosește
liberul arbitru să co-creeze spectrul de nuanțe a densităților planetare așa cum sunt percepute
de entitățile de pe pământ.
În raport cu densitățile corpul solar poate fi văzut din punct de vedere fizic ca un corp uriaș de
elemente gazoase care suferă procese de fuziune radiind căldură și lumină.
Din punct de vedere metafizic soarele dobândește înțeles de la a patra la a șaptea densitate în
acord cu abilitatea crescândă a entităților în densitățile lor de a înțelege creația vie și natura de
alt-sine a corpului solar. Prin urmare începând cu a șasea densitate soarele ar putea fi vizitat și
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locuit de către cei trăind în timp/spațiu și chiar poate fi creat parțial de la moment la moment de
către entitățile celei de a șasea densități în timpul evoluției lor.
Don: În ultima afirmație ai vrut să spui că entitățile din a șasea densitate creează de fapt
manifestații ale soarelui în densitatea lor? Poți explica ce ai vrut să spui prin asta?
Ra: Sunt Ra. În a șasea densitate unele entități a căror mijloc de reproducere este fuziunea ar
putea alege să facă această porțiune a experienței ca parte a ființei corpului solar. Prin urmare
poți gândi că parte din lumina pe care o primiți sunt copiii rezultați din iubirea regeneratoare a
ființelor de a șasea densitate.
Don: Atunci putem noi spune că entitățile din a șasea densitate folosesc acest mecanism
pentru a fi co-creatori mai apropiați de Creatorul Infinit?
Ra: Sunt Ra. Asta este adevărat, după cum se poate vedea, în ultima parte a celei de a șasea
densități când se caută experiențe legate de a șaptea densitate care este și densitatea de
întoarcere la Creator.
Don: Mulțumesc. Ce vreau să fac acum este să investighez ce se întâmplă după ce este
formată prima densitate și cum centrele energetice sunt formate în ființe. Are sens să întreb
dacă soarele însuși are o densitate sau este toate densitățile?
Ra: Sunt Ra. Sub-Logosul (Sorele) conține întreaga octavă și nu este o entitate care
experimentează învățatul/predatul caracteristic entităților asemeni vouă.
Don: Voi face o afirmație a înțelegerii mele și o să te rog să mă corectezi. Intuiesc că o ființă din
prima densitate este formată de vârtejul unui centru energetic. Acest vârtej cauzează apoi
aceste mișcări de rotație și vibrație pe care le-am menționat mai înainte care creează lumina și
care încep să se condenseze în materiale de prima densitate. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect atât cât ai reușit să înțelegi. Totuși este important să clarificăm că
Logos are planul tuturor densităților octavei complet și potențial înainte de a intra spațiu/timpul
continuum în prima densitate. Prin urmare centrele energetice există înainte de a se manifesta.
Don: Atunci care este cea mai simplă ființa care se manifestă? Brănuiesc că este ceva
asemănător cu o singură celulă. Cum funcționează referitor la centrele energetice?
Ra: Sunt Ra. Cel mai simplă ființă este lumina sau ceea ce numim fotonul. Legat de centrele
energetice ar putea fi văzute ca fundația tuturor câmpurilor energetice articulate.
Don: Când prima densitate este formată apar focul, aerul, piatra, și apa. Apoi după ceva timp
apare prima individualizare a vieții într-o porțiune de conștiință care este mobilă prin sine. Poți
descrie procesul acestei creații și centrele ei energetice?
Ra: Sunt Ra. Prima densitate numită și a undei roșii, deși atrasă de evoluție, nu este în vibrația
potrivită pentru condițiile necesare conștientizării. În timp ce energia vibratorie se îndreaptă
dinspre roșu către portocaliu mediul vibratoriu devine de așa natură încât să stimuleze acele
substanțe chimice care până atunci erau inerte să se combine în așa fel încât lumina și iubirea
încep funcția de progres.
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Supoziția pe care ai făcut-o referitoare la entitățile unicelulare cum ar fi dinoflagellate polimorfe
este corectă. Mecanismul este unul de atracție a luminii spiralând în sus. Nu există nimic
întâmplător despre asta sau altă parte a evoluției.
Don: Dacă îmi amintesc bine dinoflagellate polimorfe are celula bazată pe fier în loc de cupru.
Poți comenta despre acest fapt?
Ra: Sunt Ra. Această informație nu este importantă. Baza fiecărui metabolism este ceea ce
poate fi găsit în substanțele chimice ale vecinătății unde se formează.
Don: Am comentat doar pentru că are mobilitate caracteristică vieții animale, unde celulele sunt
bazate pe cupru, în timp ce celulele sunt bazate pe fier care este caracteristic plantelor, ceea ce
poate indica o tranziție de la plantă la animal. Este această afirmație greșită? Nu îmi aduc
aminte prea precis.
Ra: Sunt Ra. Nu că nu ar fi corect dar nu trebuie să tragi vreo concluzie din acest lucru. Există
câteva tipuri de bază diferite pentru entitățile conștiente nu doar pe această planetă cât într-o și
mai mare varietate în formele găsite pe alte planete create de alți sub-logos. Vehiculul chimic
este acela care poate găzdui conștiința în modul cel mai convenabil. Felul în care operează
conștiința este obiectul de interes și nu compoziția vehiculului fizic.
Am observat că acei pe care îi numiți oameni de știință sunt derutați datorită diferențelor și
posibilelor interacțiuni a diverse etape, tipuri, și condiții a formelor de viață. Acesta nu este
material roditor considerând că este alegerea de moment a sub-logosului vostru.
Don: Nu am dorit să irosesc timp cu această întrebare dar s-a întâmplat că ai menționat
această formă de viața unicelulară. Au dinoflagellate polimorfe centru energetic portocaliu?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.
Don: Este acest centru energetic legat în vreun fel de centru energetic portocaliu uman?
Ra: Sunt Ra. Culoare pură este exact aceeași. Totuși conștiința unei ființe din a doua densitate
este primitivă și folosirea undei portocalii este limitată la exprimarea sinelui care ar fi văzut că
fiind mișcare și supraviețuire.
În a treia densitate la acest moment cei agățându-se de unda portocalie au un sistem de trăiri
mult mai complex prin care unda portocalie este manifestată. Este cam complicat. O să
încercăm să simplificăm.
Culoarea adecvată a celei de a treia densități este precum știi galbenul. Totuși influența culorii
fundamentale verzi acționând asupra entităților de culoare galbenă a cauzat multor entități să
revină la considerarea de sine în loc să progreseze spre considerarea altor-sine sau a culorii
verzi. Acest fapt nu trebuie văzut ca fiind polarizare negativă, considerând că o entitate
polarizată negativ lucrează foarte intens cu cele mai adânci manifestații a energiei undei
galbene cum este în special manipularea altor-sine în serviciu pentru sine. Aceia care revin la
culoarea fundamentală portocalie, și am vrea să adăugăm că sunt mulți în planul vostru la acest
moment, sunt aceia care simt vibrația culorii fundamentale verzi și prin urmare răspund prin
rejecția activităților guvernamentale și sociale și se caută încă odată pe sine.
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Lipsa unei unde galbene dezvoltate suficient pentru a balansa vibrațiile personale, forțează
aceste entități spre a continua activarea și balansarea sinelui în raport cu sinele, conducând la
aceste manifestații de natură portocalie apărute la acest spațiu/timp.
Culoarea fundamentală portocalie este aceeași pentru toate entitățile fără diferență. Totuși
manifestarea acestei unde sau a altei unde poate să varieze depinzând de nivelele de vibrație și
echilibrarea complexelor minte/corp sau minte/corp/spirit care exprimă aceste energii.
Don: Poți spune cea mai simplă și prima entitate având centrele energetice portocaliu și
galben?
Ra: Sunt Ra. Pe planeta voastră primele experiențe de undă galbenă le au acele animale și
plante care se reproduc prin tehnică bisexuală sau care sunt nevoite să depindă de alți-sine
pentru supraviețuire și evoluție.
Don: Și apoi care este cea mai simplă entitate care are undele roșie portocalie galbenă și verde
activate?
Ra: Sunt Ra. Această informație a fost acoperită în sesiunea precedentă. Pentru a răspunde
pe scurt fiecare centru poate fi văzut ca fiind posibil de activat în a treia densitate, entitățile din a
doua densitate târzie au de asemenea această capacitate dacă experiența este folosită eficient
pentru a vibra și activa centrul energetic al undei verzi.
Ființa din a treia densitate având potențialul pentru conștientizarea de sine completat poate
activa prin urmare la nivel minim toate centrele energetice. A patra, a cincea, și a șasea
densitate sunt acelea în care se rafinează centrele energetice superioare. A șaptea densitate
este densitatea de finalizare și întoarcere spre atemporalitate și infinitate.
Don: Atunci un animal în a doua densitate are toate centrele energetice în ființa lui doar că nu
sunt activate?
Ra: Sunt Ra. Asta este foarte exact.
Don: Animalul în a doua densitate este compus din lumină precum sunt toate lucrurile. Ce
doresc să înțeleg este relația între lumină din care sunt create diversele corpuri de animale și
centrele energetice care sunt activate sau nu sunt activate și cum este definit acest lucru în
Logos. Este o întrebare dificilă. Poți răspunde în vreun fel?
Ra: Sunt Ra. Răspunsul este să îți redirecționez procesul de gândire de la orice viziune
mecanică a evoluției. Voința Logosului postulează potențialele disponibile pentru entitatea
capabilă de evoluție. Voința entității în timp ce evoluează este singura măsură a vitezei și
modului activări și echilibrării diferitelor centre energetice.
Don: Mulțumesc. În sesiunea din ziua dinainte de ieri ai menționat activitatea sau viteza de
rotație variabilă a centrelor energetice. Ce ai vrut să spui prin asta?
Ra: Sunt Ra. Fiecare centru energetic are un domeniu larg de viteze de rotație sau, cum ar
putea fi numit din punct de vedere al culorii, strălucire. Cu cât voința entității se concentrează
mai intens pe rafinarea și purificarea fiecărui centru energetic cu atât devine mai strălucitor sau
activat la viteză de rotație mai mare fiecare centru energetic.

63

Sesiunea 41
În cazul entității cu sine conștient nu este necesar ca centrele energetice să fie activate în
ordine. De aceea datorită lipsei de atenție la totalitate experiențelor entitățile ar putea avea
centre energetice foarte strălucitoare în timp ce sunt foarte dezechilibrate în aspectul undei
violet.
Cheia pentru balansare poate fi văzută ca fiind răspunsul spontan, onest, și neprefăcut al
entităților în raport cu experiențele, prin urmare folosind experiențele la maximum și apoi
aplicând exercițiile de echilibrare și obținând atitudinea necesară celui mai pur spectru de centre
energetice care să se manifesteze în unda violet. De aceea în raport cu absolvirea densității
strălucirea sau viteza de rotație a centrelor energetice nu poate fi considerată deasupra
aspectului echilibrat al undei violet a entității; deoarece acele entități care nu sunt echilibrate în
special în raport cu undele primare, nu vor putea suporta impactul de iubire și lumină al
Inteligenței Infinite într-o măsură necesară absolvirii.
Don: Poți explica diferența între spațiu/timp și timp/spațiu?
Ra: Sunt Ra. Folosind cuvintele voastre diferența este acea între vizibil și invizibil sau fizic și
metafizic. Folosind termeni matematici ca cel pe care îl numiți Larson diferența este aceea între
s/t și t/s.
Don: Ai menționat în sesiunea precedentă conceptul de a posti pentru eliminarea gândurilorformă. Poți detalia informația despre acest proces și descrie mai în amănunt cum lucrează
acest proces?
Ra: Sunt Ra. Aceasta, ca toate tehnicile de vindecare, trebuie folosită de ființa conștientă; și
constă într-o ființă conștientă în înțelegerea că debarasarea de materialul în exces sau nedorit
de pe complexul corp este aceeași cu debarasarea minții sau spiritului de materialul în exces
sau nedorit. De aceea negarea disciplinată a porțiunii nedorite ca parte adecvată a sinelui este
dusă prin arborele minții jos la nivel subconștient unde conectarea este făcută și prin urmare
corpul, mintea, și spiritul unite neagă excesul sau nedorita parte spirituală mentală sau
corporală ca parte a entității.
Apoi excesul se separă și entitatea, înțelegând și apreciind natura materialului rejectat ca parte
a sinelui mai mare, prin acțiunea voinței purifică și rafinează complexul minte/corp/spirit,
manifestând atitudinea dorită a complexul mintal și spiritual.
Don: Atunci nu ar fi asta echivalent cu reprogramarea conștientă a catalizatorului? De exemplu
pentru unele entități catalizatorul este programat de ctre sinele superior pentru a crea
experiențe în așa fel încât entitatea să se poată elibera pe sine din anumite prejudecați. Nu ar fi
acest fapt echivalent cu entitatea programând conștient eliberarea prin folosirea postului ca
metodă de a comunica cu sine însuși?
Ra: Sunt Ra. Asta nu este doar corect dar poate fi dezvoltat chiar mai mult. Dacă sinele este la
un nivel suficient de conștiință referitor la efectul catalizatorului și la tehnica de programare
poate doar prin concentrarea voinței și prin credință să cauzeze reprogramarea fără nevoia de a
folosi postitul, dieta, sau orice altă metodă echivalentă cu disciplinele complexului corp.
Don: Am o carte numită „Inițierea” în care o femeie descrie inițierea. Ești familiar cu conținutul
acelei cărți?
Ra: Sunt Ra. Putem să îți scanăm mintea pentru a deveni familiari.
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Don: Am citit doar o parte din ea dar mă întrebam dacă învățăturile din carte referitoare la
echilibrare sunt învățăturile lui Ra?
Ra: Sunt Ra. Este în principiu adevărat cu devierile uzuale care se produc de obicei când
material personal este combinat cu materialul oferit de noi.
Don: De ce sunt centrele energetice roșu, galben și albastru numite centre primare? Cred că
înțeleg parțial din materialul precedent dar există vreo legătură a culorilor primare cu Inteligența
Infinită mai profundă decât ceea ce am discutat deja?
Ra: Sunt Ra. Nu putem determina ce poate părea profund pentru o anumită entitate. Undele
roșie, galbenă și albastră sunt primare pentru că ele semnalizează activități de natură primară.
Unda roșie este fundația; unda portocalie este migrația către unda galbenă care este unda
cunoașterii de sine și a interacțiunii. Unda verde este migrația prin experiențe variate de
schimburi energetice legate de compasiune, iertare, și iubire la unda primară albastră care este
prima undă de radiație a sinelui independentă de interacțiunile cu alți-sine.
Entitatea undei verzi nu este efectivă în fața izolării de alți-sine. Entitatea undei albastre este un
Co-creator. Poate aceasta este doar o reformulare a afirmației precedente, dar dacă consideri
funcția Logosului ca reprezentat al Infinitului Creator în cadrul procesului cunoașterii Creatorului
de către Creator, poate că poți întrezări pașii prin care poate fi realizată.
Am dori încă o întrebare complexă înainte de terminarea acestei sesiuni.
Don: Această întrebare ar putea necesita un răspuns prea lung pentru această sesiune dar o
voi pune și dacă este prea complexă vom reveni asupra ei într-o sesiune ulterioară. Poți da
detalii despre dezvoltarea Complexului de memorie socială numit Ra, începând cu începutul și
ce tip de catalizator a folosit pentru a ajunge unde este din punct de vedere a activării centrelor
energetice.
Ra: Sunt Ra. Întrebarea nu necesită un răspuns lung, noi cei ce am experimentat densitățile
vibratorii pe planta pe care o numiți Venus am fost norocoși, fiind capabili să evoluăm în
armonie cu vibrațiile planetare cu absolvire armonioasă în a doua, a treia, și a patra densitate,
cu o foarte accelerată experiență în a patra densitate.
Am petrecut mult timp/spațiu în a cincea densitate balansând intensa compasiune pe care am
acumulat-o în a patra densitate. Absolvirea a fost din nou armonioasă și complexul nostru de
memorie socială care a devenit cimentat foarte puternic în a patra densitate a rămas de o
natură foarte puternică și de ajutor.
Activitatea noastră din a șasea densitate a fost de asemenea accelerată datorită armoniei
complexului nostru de memorie socială și prin urmare am reușit să devenim membri ai
Confederației cu o și mai rapidă apropiere de absolvirea în a șaptea densitate. Armonia noastră
din păcate a fost o sursă dureroasă de naivitate în raport cu activitatea pe planeta voastră. Aveți
o altă întrebare scurtă înainte de a părași instrumentul?
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului și îmbunătățirea
comunicării?
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Ra: Sunt Ra. Sunteți dedicați. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 42
MARTIE 22, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Voi face o afirmație și te rog să comentezi gradul de acuratețe. Presupun că o entitate
echilibrată nu poate fi deviată emoțional nici pozitiv nici negativ de situațiile cu care se
confruntă. Prin faptul că rămâne ne-emoțională în orice împrejurare entitatea echilibrată poate
discerne clar răspunsul potrivit și necesar pentru fiecare situație în armonie cu Legea Lui Unu.
Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Aceasta este o aplicare incorectă a conceptului de balansare de care am discutat.
Exercițiul de a experimenta sentimente în primul rând și de a descoperi antitezele sentimentelor
în interiorul ființei în al doilea rând au ca obiectiv nu o curgere lină de sentimente negative și
pozitive în timp ce entitatea rămâne nepolarizată ci mai degrabă au obiectivul de a permite
entității să rămână neclintită în polarizarea aleasă. Asta este ce se încearcă și necesită multă
practică.
Catalizatorul experiențelor lucrează pentru a permite învățatului/predatului acestei densități să
apară. Totuși dacă se vede un răspuns al ființei, chiar și doar observat, înseamnă că entitatea
folosește catalizatorul pentru învățătură/predare. Rezultatul final este când acel catalizator nu
mai este necesar. Prin urmare această densitate nu mai este necesară. Acest lucru nu
înseamnă obiectivitate sau indiferentă ci o foarte precis reglată compasiune și iubire care
permite vederea tuturor lucrurilor ca iubire. Această capacitate de a vedea nu necesită răspuns
datorită restricțiilor catalizatoare. Prin urmare entitatea este acum capabilă să devină co-creator
de apariții experimentale. Acesta este un echilibru adevărat.
Don: O să încerc să fac o analogie. Dacă un animal, să zicem un taur te atacă pentru că ai
intrat din greșeală în țarcul lui te dai la o parte foarte repede dar nu învinuiești taurul. Nu ai un
răspuns emoțional în afară de frica că te-ar putea răni. Totuși dacă întâlnești un alt-sine pe
teritoriul său și el te atacă răspunsul tău ar putea fi mai mult decât unul de natură emoțională,
cauzând probabil un răspuns al corpului fizic. Este corect să presupun că atunci când răspunzi
la atacul animalului și a altui-sine este un semn că îi vezi pe amândoi ca și parte din Creator și îi
iubești și înțelegi că acțiunea lor de a te ataca este dictată de liberul arbitru și această
înțelegere dovedește că tu te-ai echilibrat corect în această direcție? Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este în principiu corect. Totuși entitatea echilibrată va vedea într-un aparent atac
al altui-sine cauze ale acțiunii, în cele mai multe cazuri, de natură mai complexă decât cauzele
unui atac de a doua densitate cum este taurul din exemplul tău. Prin urmare această entitate
balansată va fi deschisă la mai multe oportunități pentru serviciu unui alt-sine de a treia
densitate.
Don: Ar simți o entitate perfect echilibrată un răspuns emoțional când este atacată de un altsine?
Ra: Sunt Ra. Este corect. Răspunsul este iubire.
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Don: În iluzia pe care o experimentăm în acest moment este dificil să răspundem în acest fel în
special dacă atacul rezultă în durere fizică, dar presupun că acest răspuns ar trebui folosit chiar
prin durerea fizică și chiar pierderea vieții. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Asta este corect și mai departe este de mare importanță în înțelegerea principiului
echilibrării. Echilibrare nu înseamnă indiferență ci mai degrabă observatorul nefiind orbit de
sentimente de separație ci dimpotrivă îmbibat până la refuz cu iubire.
Don: În sesiunea precedentă ai spus că „Noi cei care suntem Ra am petrecut mult timp/spațiu
în a cincea densitate echilibrând intensa compasiune pe care am câștigat-o în a patra
densitate.” Poți da detalii pe marginea acestui concept în raport cu materialul pe care l-am
discutat în sesiunea de azi până acum?
Ra: Sunt Ra. A patra densitate precum am spus abundă în compasiune. Această compasiune
pare nebunească când este privită prin ochii înțelepciunii. Este salvarea celei de a treia densități
dar creează un dezechilibru în balansarea absolută a entității.
Prin urmare noi ca un complex de memorie socială a celei de a patra densități am avut tendința
spre compasiune chiar până la martiriu în ajutorul altor sine. Când am absolvit în a cincea
densitate am descoperit că în acest nivel vibratoriu pot fi văzute imperfecțiuni în eficacitatea
unei compasiuni permanente. Am petrecut mult timp/spațiu în contemplarea acelor căi ale
Creatorului care îmbină iubirea cu înțelepciunea.
Don: Aș vrea să încerc să fac o analogie pentru a treia densitate a acestui concept. Multe
entități pe această planetă simt o mare compasiune pentru ușurarea problemelor fizice a altorsine de a treia densitate, ajutându-i în multe feluri, cu hrană dacă este foamete, așa cum este
acum în multe țări africane, cu medicamente dacă se crede că este nevoie de ajutor medical, și
fiind în foarte mare măsură altruiști în toate aceste servicii.
Asta creează o vibrație care este în armonie cu unda verde a celei de a patra densități dar nu
este balansată de înțelegerea celei de a cincea densități, care spune că aceste entități
experimentează catalizator și un ajutor echilibrat care să slujească nevoile lor curente ar fi
învățătura necesară pentru a ajunge la starea de conștientizare a celei de a patra densități. Este
corect?
Ra: Sunt Ra. Este incorect. Pentru un complex minte/corp/spirit care este înfometat răspunsul
corect este să hrănești corpul fizic. Poți extrapola după acest prim pas.
Pe de altă parte ai dreptate când spui că răspunsul undei verzi nu este așa rafinat ca acela care
este îmbinat cu înțelepciune. Această înțelepciune permite entității să aprecieze contribuțiile
proprii la conștiința planetară prin calitatea ființei sale și fără a da importanță activităților sau
comportamentului care așteaptă sau cere răsplată în planele realității vizibile.
Don: Care este diferența în termen de activare a centrilor energetici între o persoană care
reprimă răspunsuri emoționale la situații încărcate emoțional și o persoană echilibrată și prin
urmare neclintită de situațiile încărcate emoțional?
Ra: Sunt Ra. Această întrebare conține o presupunere greșită. Pentru o entitate cu adevărat
echilibrată nu există situații încărcate emoțional. Înțelegând acest lucru vom spune următoarele:
Reprimarea emoțiilor depolarizează entitatea în măsura în care alege să nu folosească acțiunea
catalizatoare în spațiu/timpul prezent într-o manieră spontană, prin aceasta scăzând
68

Sesiunea 42
intensitatea centrilor energetici. Totuși există o polarizare minima spre pozitiv dacă această
reprimare este cauzată de considerația față de alți-sine. Entitatea care a lucrat destul cu
catalizatorul pentru a fi capabilă să simtă acest catalizator dar nu mai simte imboldul să
reacționeze la acesta, nu este încă echilibrată dar nu suferă depolarizare datorită transparenței
continuum-ului experimental. Prin urmare creșterea graduală a abilității de observare a reacțiilor
proprii și de cunoaștere a sinelui va aduce sinele și mai aproape de o echilibrare adevărată.
Răbdarea este necesară și sugerată pentru că în planul vostru catalizatorul este intens și
trebuie folosit insistent pentru învățat/predat.
Don: Cum poate o entitate știi dacă nu este plină de compasiune la o situație încărcată
emoțional sau dacă își reprimă emoțiile legate de acea situație sau dacă este echilibrată cu
adevărat și situația nu ii creează emoții negative.
Ra: Sunt Ra. Am vorbit despre acest aspect. Prin urmare o să repetăm pe scurt că pentru o
entitate echilibrată nu există situații cu încărcătură emoțională ci doar situații ca oricare altele în
care o entitate poate să vadă sau nu o oportunitate să ajute. Cu cât este mai aproape o entitate
de această atitudine cu atât este mai aproape să obțină echilibrul. Trebuie să notați că noi
recomandăm ca reacția la catalizator să fie suprimată ori reprimată numai atunci când acea
reacție provoacă o poticnire care nu este în acord cu Legea lui Unu în ce privește atitudinea
pentru alt-sine. Este mult mai bine să permiți experienței să se exprime pentru ca entitatea să
poată profita la maximum de pe urma catalizatorului.
Don: Cum poate un individ estima care centre energetice în ființa lui sunt active și nu necesită
atenție imediată și care centre energetice nu sunt active și necesită atenție imediată.
Ra: Sunt Ra. Gândurile unei entități, simțămintele ori emoțiile și toate celelalte caracteristici ale
comportamentului sunt semne pentru predat/învățat de sine pentru sine. Prin analiza propriilor
experiențe de peste zi o entitate poate evalua ce consideră comportament, sentimente, sau
emoții necorespunzătoare.
Prin examinarea acestor activități nepotrivite ale complexului minte/corp/spirit entitatea poate
apoi plasa aceste activități în unda vibratoare corespunzătoare și prin urmare observa unde
este nevoie de mai multă muncă.
Don: În sesiune precedentă ai spus „Când sinele este conștient într-o măsură suficient de
ridicată de beneficiile catalizatorului numit postit, și de tehnica programării, atunci doar
concentrarea voinței și capacitatea credinței pot cauza reprogramarea fără nevoia de a posti, de
a ține dietă, sau alte discipline similare legate de complexul corp”. Care sunt tehnicile de
programare pe care sinele superior le folosește pentru a asigura că lecțiile dorite sunt învățate
sau cel puțin încercate de către sinele din a treia densitate?
Ra: Sunt Ra. Nu există decât o singură tehnică pentru creșterea sau cultivarea voinței și
credinței, și aceasta este concentrarea atenției. Atenția celor pe care ii numiți copii este
considerată scurtă. Atenția spirituală a majorității pământenilor este la nivelul unui copil. Prin
urmare este o chestiune de a dori să fi capabil să concentrezi și menține atenția pe
programarea dorită.
Când această tehnică este antrenată întărește voința. Întregul exercițiu poate fi făcut doar
atunci când există credința că reușita acestei tehnici este posibilă.
Don: Ai putea sugera exerciții pentru a ajuta creșterea atenției.
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Ra: Sunt Ra. Asemenea exerciții sunt comune în multe tradiții mitice ale entităților pământene.
Vizualizarea unei forme și culori care este de calitate inspiratoare personală a mediatorului este
inima a ceea ce numești aspectul religios al acestui tip de vizualizare.
Vizualizarea unor forme simple și culori care nu au calitate inspiratoare înnăscută pentru
entitate formează baza pentru ceea ce ai numi tradițiile magice.
Nu este important dacă îți imaginezi un trandafir sau un cerc. Totuși este sugerat ca una dintre
cele două căi către vizualizare să fie aleasă pentru a exersa această aptitudine. Asta este
datorată aranjamentelor exacte de forme și culori care au fost descrise ca vizualizări de către
cei versați în tradiția magică.
Don: Ca tânăr am fost antrenat în inginerie care include nevoia de vizualizare tridimensională
pentru procesul de proiectare. Ar fi asta de ajutor ca bază pentru tipul de vizualizare de care
vorbim sau nu este de nici un ajutor?
Ra: Sunt Ra. Pentru tine cel care pui întrebări această experiență a fost folositoare. Pentru o
entitate mai puțin sensibilă nu va ajuta la creșterea puterii de concentrare.
Don: Atunci o entitate mai puțin sensibilă are trebui să folosească... Ce are trebui să folosească
pentru energie potrivită?
Ra: Sunt Ra. Pentru un individ mai puțin sensibil alegerea imaginilor potrivite pentru inspirație
sunt: un trandafir care este semnul frumuseții perfecte, crucea care este semnul sacrificiului
perfect, Buddha care este totalitatea ființei în Unu, sau orice altceva ar putea inspira acel
individ.
Don: Folosind relația predat/învățat între părinte și copil ce tip de acțiune ar demonstra
activarea centrelor energetice în secvența de la roșu la violet?
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare importantă a acestei sesiuni.
Entitatea copil sau adult cum o numiți nu este un instrument pentru cântat. Metoda potrivită de
predat/învățat de la părinte la copil este inima deschisă a părintelui și acceptarea totală a ființei
copilului. Această metodă este suficientă pentru a face față oricărui material cu care entitatea
copil ar putea veni în această experiență a vieții a acestui plan.
Există două lucruri de importanță deosebită în această relație, altele decât acceptarea de bază
a copilului de către părinte. În primul rând experiența modalității prin care părintele venerează și
mulțumește Unicul Infinitul Creator ar trebui, dacă este posibil, împărtășită copilului în fiecare zi.
În al doilea rând compasiunea de la părinte la copil ar trebui temperată de înțelegerea că
entitatea copil trebuie să învețe baza ajutorului pentru alții sau ajutorul pentru sine de la sinele
părinte. Acesta este motivul pentru care este necesară o anumită disciplină în procesul de
predare/învățare.
Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a părași instrumentul?
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului și îmbunătățirea
comunicării?

70

Sesiunea 42
Ra: Sunt Ra. Sunteți conștiincioși. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului
Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator.
Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 43
MARTIE 24, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Înainte de a comunica am dori ajustarea complexului corp al obiectului care apasă capul
instrumentului, fără a atinge instrumentul. Cauzează o anumită interferență cu contactul nostru.
Don: Este vorba despre pernă sau este altceva? Te referi la perna de sub gât?
Ra: Sunt Ra. Este o linie de interferență traversând pe sub ceafă.
Don: Este vorba despre asta? (O cută cu lățimea de 4 centimetri poziționată 10 centimetri
deasupra vârfului capului este întinsă de-a curmezișul patului.) Despre asta este vorba?
Ra: Sunt Ra. Este corect. Vă rog mutați-o mai departe de vârful capului.
Don: (Cutele din cearceaf sunt întinse pe toată lungimea cearceafului în apropierea capului
instrumentului) Este bine așa?
Ra: Sunt Ra. Da.
Don: Ne pare rău că nu am depistat acest detaliu.
Ra: Începem comunicarea.
Don: Nu știu dacă are vreo importanță dar m-am gândit că părți din vacile mutilate sunt aceleași
de fiecare dată, și mă întrebam dacă asta este legat de centrele energetice și dacă este așa de
ce este acest aspect important?
Ra: Sunt Ra. Această presupunere este în principiu corectă dacă înțelegi că există o legătură
între centrele energetice și diverse entități gând-formă. Prin urmare frica conștiinței sociale
creează un climat pentru concentrarea în eliminarea parților din corp care simbolizează zone de
îngrijorare sau frică a conștiinței sociale.
Don: Vrei să spui că părțile eliminate sunt legate de conștiința socială a formei umane din a
treia densitate și că într-un fel prin aceste mutilări entitățile gând-formă caută frica asociată cu
această conștiință?
Ra: Sunt Ra. Este corect. Entitățile gând-formă se hrănesc cu frică; prin urmare ele sunt
capabile să producă distrugeri precise în acord cu sisteme de simboluri. Celelalte tipuri de a
doua densitate de care vorbești au nevoie de ceea ce numiți sânge.
Don: Celelalte tipuri de a doua densitate au nevoie de sânge pentru a rămâne în formă fizică?
Pot ele să intre și să iasă din forma fizică venind dintr-un plan astral inferior?
Ra: Sunt Ra. Aceste entități sunt creaturi din grupul Orion. Ele nu există în plane astrale precum
gândurile-formă dar așteaptă în scoarța pământului. Noi ca întotdeauna vă readucem aminte că
după părerea noastră această informație nu este importantă.
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Don: Sunt de acord din toată inima dar uneori nu pot să estimez înainte de a investiga o
anumită temă dacă va conduce la o mai bună înțelegere.
O să fac o declarație și o să te rog să comentezi despre corectitudinea ei.
Declarația este următoarea: Deoarece lumina Creatorului este împărțită sau divizată în culori și
centre energetice pentru experiență pentru a te reuni cu Creatorul centrele energetice trebuie să
fie echilibrate exact în același fel precum lumina separată care a pornit de la Creator. Este asta
adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este aproape imposibil pentru a da un răspuns simplu acestei întrebări.
O să simplificăm concentrându-ne pe ceea ce considerăm că este idea centrală înspre care vrei
să îndrepți discuția. Am vorbit deja de multe ori despre relativa importanță a echilibrării în
contrast la relativa lipsă de importanță a activării maxime a fiecărui centru energetic. Motivul
este acela pe care cu intuiție l-ai bănuit. Prin urmare entitatea este preocupată, dacă este pe
cale absolvirii pozitive, de reglarea diverselor energii din experiență. Prin urmare cea mai fragilă
entitate ar putea fi mai echilibrată decât o alta cu energie și activitate extremă pentru ajutorul
altora datorită modului capricios cu care voința este concentrată în folosirea experienței în
cunoașterea sinelui. Densitățile de dincolo de cea în care sunteți dau indivizilor cu echilibrare
minimă mult timp/spațiu și spațiu/timp în care să continue să perfecționeze acest echilibru
intern.
Don: Este catalizatorul durere fizică folosit ca mecanism de echilibrare prin experimentare în
densitatea următoare, a patra,?
Ra: Sunt Ra. Folosirea durerii fizice este minimă, și este doar legată de sfârșitul încarnării în a
patra densitate. Această durere de tip fizic nu ar fi considerată destul de severă pentru a fi
tratată să zicem în a treia densitate. În a patra densitate sunt folosiți catalizatorii de durere
mentală și spirituală.
Don: De ce este durerea fizică parte din sfârșitul încarnării în a patra densitate?
Ra: Sunt Ra. Voi numiți acest tip de durere oboseală.
Don: Poți da durata medie de viată în încarnarea spațiu/timp din a patra densitate?
Ra: Sunt Ra. Încarnarea spațiu/timp tipică unei entități în a patra densitate este aproximativ
90.000 de ani tereștri.
Don: Există încarnări multiple în a patra densitate cu experiențe timp/spațiu între încarnări?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: Cât de lung este un ciclu de experiență în a patra densitate convertit în ani tereștri?
Ra: Sunt Ra. Ciclul de experiență este aproximativ 30 de milioane de ani tereștri dacă entitățile
nu sunt capabile să absolvească mai repede. În a patra densitate există o absolvire bazată doar
pe gradul de pregătire a complexului de memorie socială.
Nu este structurat ca și cel din a treia densitate deoarece are de-a face cu o distorsiune mai
transparentă a Unicului Infinitului Creator.
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Don: Atunci marea diferență în absolvire între a treia și a patra densitate este că la sfârșitul
celei de a treia densități individul absolvește în funcție de unda violet individuală, dar pentru a
trece în a cincea densitate unda violet a întregului complex de memorie socială trebuie să fie
capabilă de absolvire. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Este corect dar în a cincea densitate entitățile ar putea alege să învețe ca parte a
complexului de memorie socială sau ca și complex minte/corp/spirit și ar putea absolvi în a
șasea densitate în aceste condiții, deoarece densitatea înțelepciunii este pe de o parte o
densitate extrem de liberă dar pe de altă parte lecțiile compasiunii care duc la înțelepciune au
de a face în mod obligatoriu cu alți-sine.
Don: Atunci este absolvirea în a șasea densitate strict de natură complex de memorie socială
pentru că din nou avem înțelepciune și compasiune amestecate folosind înțelepciune?
Ra: Sunt Ra. Asta este destul de corect.
Don: Vehiculul fizic care este folosit în a patra densitate spațiu/timp este bănuiesc destul de
similar cu cel folosit în a treia densitate. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Elementele chimice folosite în a patra densitate nu sunt aceleași. Totuși aparența
este similară.
Don: Este nevoie de hrană în a patra densitate?
Ra: Sunt Ra. Este corect.
Don: În acest caz putem spune că mecanismul de catalizator social rezultat din necesitate de
hrănire a corpului este activă în a patra densitate. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Nu este corect. Ființa din a patra densitate are dorința de a ajuta și de aceea
pregătirea hranei este foarte simplă asta fiind posibil datorită faptului că a crescut comunicarea
între entitate și hrana vie. Prin urmare hrănitul nu este un catalizator semnificativ ci mai degrabă
o simplă precondiție a spațiu/timpului experienței. Catalizatorul folosit este necesitatea pentru a
înghiți hrana. Această acțiune nu este considerată importantă pentru entitățile din a patra
densitate și de aceea ajută doar în predarea/învățarea răbdării.
Don: Poți explica puțin cum ajută această acțiune în predarea/învățarea răbdării?
Ra: Sunt Ra. A opri funcția de ajutor pentru alții destul timp pentru a înghiți hrana necesară cere
răbdare.
Don: Bănuiesc că în a cincea densitate nu este necesară hrana. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Nu este adevărat. Totuși vehiculul are nevoie de hrană care poate fi pregătită cu
mintea.
Don: Ce fel de hrană este asta?
Ra: Sunt Ra. Voi ați chema acest tip de hrană nectar și ambrozie si seamănă cu o supă ușoară
de nuanță albă aurie.
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Don: Care este scopul hrănirii în a cincea densitate?
Ra: Sunt Ra. Într-un fel acesta este punctul central. Scopul spațiu/timpului este să mărească
acțiunea catalizatorului potrivită pentru densitate. Una dintre pre-condițiile existenței în
spațiu/timp este o formă potrivită de complex corp. Acest complex corp necesită să fie hrănit
într-un fel sau altul.
Don: În a treia densitate hrănirea complexului corp nu este doar hrănire dar oferă de asemenea
oportunitatea de a învăța cum să ajuți. În a patra densitate nu doar alimentează complexul dar
de asemenea oferă oportunitatea să învețe răbdarea. În a cincea densitate alimentează
complexul dar oferă oare oportunități pentru a învăța?
Ra: Sunt Ra. În a cincea densitate este confort pentru cei împărtășind aceleași valori adunați
împreună pentru a împărți acest tip de hrană, ca urmare devenind unul în lumină și înțelepciune
în timp ce își unesc inimile și mâinile în activitatea fizică. Prin urmare în această densitate hrana
devine o chestiune de confort mai degrabă decât catalizator pentru învățătură.
Don: Încerc doar să urmăresc evoluția acestui catalizator care își schimbă natura în a cincea
densitate. O să completez această temă întrebând dacă există vreo înghițire de hrană în a
șasea densitate?
Ra: Sunt Ra. Este corect. Totuși natura acestui fel de hrană este ca și lumina și este imposibil
să o descriu în vreun fel care să fie pe înțelesul pământean în relație cu întrebarea ta.
Don: După ce absolvirea se termină o să fie ființe din a patra densitate încarnate pe această
planetă, pe această suprafață așa cum o știm acum?
Ra: Sunt Ra. Probabilitatea/posibilitatea curentă indică că acest lucru este foarte probabil.
Don: Atunci vor exista în același timp ființe din a cincea și a șasea densitate pe suprafața
acestei planete?
Ra: Sunt Ra. Nu pentru o durată foarte lungă, privind din punct de vedere al timpului
pământean, deoarece ființele din a patra densitate au nevoie să petreacă spațiu/timpul dedicat
învățării/predării cu entități din densitatea lor.
Don: Atunci, pe scurt, tu spui că la acel moment învățăturile pentru ființele din a cincea și a
șasea desistate nu ar fi înțelese prea bine de către ființele din a patra densitate?
Ra: Sunt Ra. Vrei să formulezi o întrebare pe această temă?
Don: Cred că nu m-am exprimat clar. Ar trebui noile ființe din a patra densitate să evolueze în
felul de a gândi pentru a ajunge la punctul unde lecțiile din a cincea densitate ar avea valoare?
Ra: Sunt Ra. Cred că înțelegem intenția întrebării tale. Deși este adevărat că în timp ce ființele
din a patra densitate progresează au tot mai mult nevoie pentru învățături din alte densități, este
de asemenea adevărat că întocmai cum noi vorbim cu voi la acest moment datorită chemării,
informația cerută este mereu disponibilă. Pentru a simplifica, ființele din a cincea densitate nu
vor locui pe suprafața planetei până când planeta nu ajunge la nivel de vibrație al densității a
cincea.
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Don: Mă întrebam atunci dacă mecanismul predat/învățat este același, în mare, în a patra
densitate. Din ce spui este necesar să existe o chemare, în primul rând, pentru că
predarea/învățarea în a cincea densitate să fie pusă la dispoziție, întocmai cum o chemare
trebuie să existe în cazul nostru înainte ca lecțiile din a patra densitate să fie făcute disponibile
pentru a treia densitate. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Această întrebare este greșită, deoarece experiența în a patra densitate categoric
nu este aceeași cu experiența în a treia densitate. Totuși este adevărat că același mecanism
bazat pe chemări pune la dispoziție informația dorită într-un fel armonizat cu liberul arbitru.
Poți pune încă o întrebare în această sesiune.
Don: Ai afirmat că pentru întărirea voinței concentrarea este cheia. Poți explica relativa
importanță a următorilor factori ajutători pentru concentrare? Am enumerat: liniștea,
temperatura controlată, confortul poziției corpului, protecție cum ar fi o cușcă Faraday pentru
protejarea împotriva radiației electromagnetice, protecție împotriva luminii, și un miros constant
cum ar fi cel de tămâie. Cu alte cuvinte o situație de tip izolare. Ai menționat că aceasta a fost
una din funcțiile piramidei.
Ra: Sunt Ra. Analogia activităților complexului corp cu cele pentru complexele minte și spirit au
fost discutate anterior. Poți considera toate acele metode ajutătoare menționate anterior ca
folositoare pentru stimularea concentrării, și prin aceasta pentru întărirea voinței entității. Liberul
arbitru se poate concentra la orice obiect sau scop.
Don: De fapt doream să știu doar dacă este importantă construirea unui loc special pentru
meditații. Avem lucruri care ne distrag de tipul celor menționate, știu că este o funcție de liber
arbitru din partea noastră dacă construim acest loc sau nu, dar doream să înțeleg principiul pe
care se bazează și importanta relativă a cuștii Faraday. Este o construcție complicată și mă
întrebam dacă ar avea vreo valoare?
Ra: Sunt Ra. Fără a încălca liberul arbitru suntem de părere că este posibil să spunem că o
cușcă de tip Faraday și un rezervor izolator sunt doar obiecte auxiliare.
Înconjurat de lemn, copaci, departe de orice distracții într-un loc folosit doar pentru meditație,
unde tu și asociații tăi decideți de comun acord să lăsați deoparte toate scopurile cu excepția
aceluia de a caută prin meditație Infinitul Creator este, putem spune, cea mai bună opțiune
deoarece folosește creația iubirii din a doua densitate, lemnul, precum și iubirea și suportul
altor-sine. Aveți vreo întrebare scurtă înainte de a termina această sesiune?
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului si îmbunătățirea
comunicării?
Ra: Sunt Ra. Sunteți dedicați. Totul este bine. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului
Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.

76

Sesiunile 44-45

Sesiunea #44 din 28 Martie 1981 și Sesiunea #45 din 6 Aprilie 1981 conțin doar material
personal și din această cauză au fost eliminate din Cartea a doua a Legii lui Unu.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 46
APRILIE 15, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Dacă o entitate se polarizează către calea serviciului pentru sine, are mânia același efect
fizic asupra entității pe care l-ar avea asupra unei entități polarizate către calea serviciului
pentru alți sine? Ar produce mânia cancer într-o entitate polarizată negativ sau are acest efect
catalizator doar în entitățile orientate pozitiv?
Ra: Sunt Ra. Mecanismele catalizatoare sunt dependente nu de polarizarea aleasă de
complexul minte/corp/spirit ci de felul în care catalizatorul este folosit. Prin urmare entitatea care
folosește experiența de mânie pentru polarizare conștientă în direcție pozitivă sau negativă nu
suferă catalizator corporal ci mai de grabă folosește catalizatorul în configurație mentală.
Don: Nu cred că înțeleg acest lucru. Să luăm câteva exemple: o entitate polarizându-se către
calea negativă devine mânios. Hai să considerăm condițiile în care entitatea dezvoltă cancer.
Care este principiul care lucrează în cazul lui?
Ra: Sunt Ra. Cred că înțelegem ceea ce dorești să întrebi și vom încercă să răspundem la ceea
ce am înțeles că întrebi sperând că răspunsul nostru te va satisface.
Don: De acord.
Ra: Sunt Ra. Entitatea polarizată pozitiv percepe propria mânie. Această entitate folosește cu
mintea acest catalizator, binecuvântează și iubește această mânie pentru ceea ce este. În
continuare intensifică această mânie, în minte doar, până când nebunia acestei energii izvorâtă
din centrul energetic al undei roșii și având natură aleatoare este percepută nu ca nebunie ci ca
subiect energetic supus entropiei spirituale.
Orientarea pozitivă furnizează apoi voința și credința de a continua această experiență mentală
intensă și permite mâniei să fie înțeleasă, acceptată, și integrată în complexul minte/corp/spirit.
Celălalt sine, care este obiectul acestei mânii, este prin urmare transformat într-un obiect
acceptat, înțeles și permis, totul fiind reintegrat prin folosirea marii energii cu care mânia a
început.
Complexul minte/corp/spirit orientat negativ va folosi această mânie în mod conștient similar,
prin refuzul de a accepta această energia nedirecționată și aleatoare a mâniei, și în schimb prin
voință și credință, folosește această energie pentru alimentarea motivelor practice de a exprima
aspectul negativ al emoției în așa fel încât să obțină controlul asupra celuilalt sine, sau pentru a
controla situația care cauzează mânia.
Controlul este cheia folosirii catalizatorului pentru polarizare negativă. Acceptarea este cheia
folosiri catalizatorului pentru polarizarea pozitivă. Între aceste două soluții corespunzând celor
două polarități există potențialul pentru ca această energie nedirecționată și aleatoare să creeze
complexe corp similare cu ceea ce numiți țesut de celule canceroase.
Don: Deci dacă înțeleg bine tu spui că dacă entitatea polarizată pozitiv nu reușește să accepte
pe celălalt sine sau entitatea polarizată negativ nu reușește să controleze pe celălalt sine,
oricare din aceste nereușite pot cauza cancer. Este adevărat?
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Ra: Sunt Ra. Ceea ce spui este parțial corect. Sinelui propriu este primul care, depinzând de
polaritatea aleasă, trebuie acceptat sau controlat. Dacă entitatea acceptă să lucreze în această
direcție mânia este unul din multele lucruri care trebuie acceptate și iubite sau controlate ca
parte a sinelui propriu.
Don: Deci tu spui că dacă o entitate polarizată negativ nu este capabilă să își controleze mânia
sau nu este capabil să se controleze la mânie acest fapt ar putea cauza cancer. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este destul de adevărat. Polarizarea negativă are o mare cerință pentru control și
reprimare.
Don: Cum este folosita reprimarea?
Ra: Sunt Ra. Orice stimul al unui complex mental pe care l-ai putea chema emoțional, care este
dezorganizat ca natură, trebuie, pentru a fi folositor entității polarizate negativ, să fie reprimat și
apoi adus la suprafață într-o formă organizată. Din acest motiv poți vedea de exemplu, entități
polarizate negativ controlându-și și reprimându-și complexe corporale de bază cum ar fi dorința
sexuală pentru ca în momentul când comportamentul sexual este permis, voința să fie folosită
pentru control propriu, prin aceasta impunându-se asupra altui sine cu mai mare eficiență.
Don: Atunci o entitate polarizată pozitiv în loc să încerce reprimarea emoției ar balansa emoția
precum ai afirmat într-o sesiune anterioară. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat și ilustrează calea unității.
Don: Atunci cancerul este un catalizator care operează pentru ambele polarități în același fel,
dacă este să privim în mare, creând sau încercând să creeze polarizare în ambele direcții,
pozitivă sau negativă, depinzând de polarizarea entității care este sub influența catalizatorului.
Ra: Sunt Ra. Nu este adevărat deoarece catalizatorul nu este conștient și nu lucrează inteligent
ci mai de grabă este parte, ca să spunem așa, din mecanismul de învățare/predare predefinit de
sub-logos înainte de începerea spațiu/timpului vostru.
Don: Cum poate cancerul crea oportunități de învățare/predare când entitatea dezvoltând
cancer nu este conștientă de ceea ce se întâmplă cu ea atunci când cancerul se dezvoltă.
Ra: Sunt Ra. În multe cazuri catalizatorul nu este utilizat.
Don: Care este planul pentru folosirea catalizatorului cancer?
Ra: Sunt Ra. Catalizatorul acesta, și toate tipurile de catalizator în general, este creat pentru a
oferi experiență. Această experiență în densitatea voastră ar putea fi iubită și acceptată sau ar
putea fi controlată. Există două căi. Când nici una dintre căi nu este aleasă catalizatorul își
ratează scopul și entitatea continuă până când catalizatorul lovește din nou entitatea cauzându-i
să dezvolte o tendință spre acceptare și iubire sau separare și control. Acest catalizator
lucrează indiferent de spațiu/timp.
Don: Presupun că planul Logosului este conceput pentru complexe de memorie socială
orientate pozitiv și negativ începând cu a patra densitate și densitățile de după. Poți explica
scopul planului, atât cât se poate, pentru cele doua tipuri de complexe de memorie socială în
raport cu legea lui Columb sau polarizarea electrică pozitivă și negativă.
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Ra: Sunt Ra. Instrumentul devine obosit. O să continuăm discuția altă dată. Permiteți-ne să
sugerăm posibilitatea, fără a dăuna mai mult instrumentului, a două sesiuni pe săptămână până
când trec aceste săptămâni cu posibilitate de atac psihic crescută și energie fizică foarte
scăzută. Permiteți-ne de asemenea să spunem că apreciem faptul că vă întâlnim grupul.
Apreciem fidelitatea voastră. Aveți vreo întrebare scurtă înainte de încheierea acestei sesiuni?
Don: Doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și îmbunătăți contactul?
Ra: Sunt Ra. Fiecare în grup oferă suport util instrumentului iar instrumentul rămâne stabil în
scopul asumat. Sunteți foarte conștiincioși. Totul este bine. Veghem pentru orice imperfecțiune
privitoare la aranjamentul și orientarea accesoriilor.
Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 47
APRILIE 18, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Ai putea mai întâi să ne dai o indicație despre condiția instrumentului?
Ra: Sunt Ra. Este neschimbată din ședința trecută.
Don: Întrebarea pe care încercam să o pun la sfârșitul sesiunii trecute este: Care este valoarea
pentru evoluție sau experiență a complexelor de memorie socială pozitive și negative care se
formează în a patra densitate, privind din punct de vedere a Creatorului cunoscându-se pe sine
însuși, și de ce a fost acest pas planificat de Logos?
Ra: Sunt Ra. Există o anumită incorectitudine în felul în care ai formulat întrebarea. Totuși voi
răspunde la ceea ce cred că intenționai să întrebi.
Incorectitudinea constă în faptul că presupui că aceste complexele de memorie socială sunt
planificate de Logos și sub-Logos. Este incorect pentru că unitatea Creatorului există în cea mai
mică porțiune a oricărui material creat din Iubire, cu atât mai mult într-o ființă conștientă de sine.
Totuși, liberul arbitru face ca la o anumită fază din evoluția minții complexele de memorie
socială să devină posibile. Scopul sau considerația care cauzează entitățile să formeze
asemenea complexe de memorie socială este o foarte simplă extensie a revelației de bază a
creatorului cunoscându-se pe sine însuși, deoarece când un grup de complexe minte/corp/spirit
devin capabile să formeze un complex de memorie socială, toată experiența fiecărei entități
este disponibilă întregului complex de memorie socială. Prin urmare Creatorul știe mai mult din
Creația proprie în fiecare entitate aparținând acestei asociații de entități.
Don: Ai dat valoarea de mai mult de 50% ajutor pentru alți-sine pentru a patra densitate pozitivă
și mai mult de 95% ajutor pentru sine pentru a patra densitate negativă. Corespund cele două
valori la aceeași rată de vibrație?
Ra: Sunt Ra. Simțim că ai dificultăți în a formula întrebarea. Vom încerca să răspundem în
încercarea de a clarifica întrebarea.
Ratele de vibrație nu trebuie înțelese ca fiind aceleași în orientarea pozitivă și negativă. Ele
trebuie înțelese ca având capacitatea de a accepta interacțiunea cu Inteligența Infinită la un
anumit grad de intensitate. Datorită faptului că unda de culoare albastră, care poate fi de
asemenea numită energia albastră, lipsește din sistemul de putere orientat negativ, energia
vibratorie verde/albastră nu este vizibilă în modelele de vibrație a celei de a patra și a cincea
densități.
Orientarea pozitivă pe de altă parte are tot spectrul de culori reale ale modelelor vibratorii
caracteristice timp/spațiului densității și prin urmare conține o variantă diferită de model de
vibrație. Fiecare model de vibrație este capabil de interacțiuni specifice celei de a patra
densități. Acesta este criteriul pentru absolvire.
Don: Ai spus că unda albastră lipsește din entitatea polarizată negativ de a patra densitate?
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Ra: Sunt Ra. Hai să clarificăm în continuare. Cum am explicat în sesiunile anterioare toate
ființele au potențial pentru toate ratele de vibrație. Prin urmare bineînțeles că potențialul pentru
activarea centrelor energetice verde și albastru sunt unde trebuie să fie în Creația Iubirii. Totuși
entitatea polarizată negativ va reuși absolvirea datorită eficientei extreme în folosirea undelor
roșie/portocalie/galbenă, mergând direct la poarta de acces indigo și aducând pe calea energiei
inteligente fluxul radiant al Inteligenței Infinite.
Don: Atunci pentru absolvirea din a patra densitate în a cincea există setul de procentaje definit
pentru fiecare tip de polarizare similar celui pe care l-ai menționat pentru absolvirea din a treia
densitate în a patra?
Ra: Sunt Ra. Există răspunsuri pe care le putem da și le vom da care să satisfacă felul vostru
de a gândi. Dar partea cu adevărat importantă este faptul că absolvirea de la densitate la
densitate se produce. Polaritatea pozitivă/negativă este o proprietate care în a șasea densitate
pur și simplu dispare. Prin urmare noi vorbim într-un timp continuum iluzoriu când discutăm
statistici de absolvire pozitivă versus negativă în a cincea densitate. Un mare procentaj din
entitățile negativ polarizate din a patra densitate continuă calea negativă în a cincea densitate
datorită faptului că doar compasiunea și dorința de a fi de ajutor pentru alți-sine nu este
suficientă fără înțelepciune pentru a produce o schimbare de polarizare. Prin urmare deși
polarizarea negativă pierde aproximativ 2% care trec la polarizare pozitivă în decursul celei de a
patra densități, totuși aproximativ 8% din absolviri în a cincea densitate sunt de polarizare
negativă.
Don: Ceea ce am întrebat de fapt este legat de faptul că pentru absolvire din a treia în a patra
densități o entitate polarizată pozitiv necesită un procentaj de 50% ajutor pentru alții iar o
entitate polarizată negativ necesită un procentaj de 95% ajutor pentru sine, există procentaje
similare, poate mai ridicate, care să fie necesare pentru absolvirea în a cincea densitate? De
exemplu ar trebui o entitate polarizată negativ să aibă un procentaj de 99% ajutor pentru sine
sau una polarizată pozitiv un procentaj de să zicem 80% ajutor pentru alți sine pentru a putea
absolvi în a cincea densitate?
Ra: Sunt Ra. Acum înțelegem întrebarea.
Pentru a pune această informație în terminii propuși este derutant deoarece în a patra
densitate există, putem spune, ajutoare vizuale sau ajutoare prin antrenament care în mod
automat ajută o entitate pentru polarizare în același timp reducând în mod extrem eficiența
folosirii catalizatorului. Din acest motiv densitatea a patra are nevoie de un spațiu/timp mult mai
mare pentru a ajunge la absolvire.
Procentajul de ajutor pentru alți-sine cerut entității orientate pozitiv din a patra densitate se va
apropia armonios de 98%. Absolvirea în a cincea densitate totuși cere înțelegere. Înțelegerea
devine prin urmare calificarea principală pentru absolvirea din a patra în a cincea densitate.
Pentru a reuși această absolvire entitatea trebuie să înțeleagă acțiunile, mișcările, și dansul. Nu
există procentaj care să descrie această înțelegere. Este o măsură a eficientei percepției. Ar
putea fi măsurată prin lumină. Abilitatea de a iubi, accepta, și folosi o anumită intensitate a
luminii creează criteriul pentru absolvirea în a cincea densitate cerut polarizărilor pozitive și
negative.
Don: Poți defini ce numești „entitate cristalizată”?
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Ra: Sunt Ra. Am folosit acest termen în particular deoarece are un înțeles destul de precis în
limba voastră. Când o structură cristalină este formată din materialele fizice, elementele
prezente în fiecare moleculă sunt legate într-o formă regulată cu elementele în alte molecule.
Prin urmare structura este regulată și când total și perfect cristalizată are anumite proprietăți. Nu
se fărâmițează sau sparge, este foarte puternică, este radiantă, transformă lumina în refracții
frumoase care încântă ochiul.
Don: În literatura noastră esoterică sunt enumerate numeroase corpuri. Am enumerat aici
corpul fizic, corpul eteric, cel emoțional, și cel astral. Poți spune dacă această listă are numărul
corect de corpuri, să clarifici la ce folosesc, ce scop au, ce efect au, și să adaogi orice alte
corpuri care există în complexul minte/corp/spirit.
Ra: Sunt Ra. Răspunsul complet la această întrebare necesită multe sesiuni ca aceasta,
deoarece relațiile între diferite corpuri și efectul lor în situații variate este un studiu enorm. Totuși
noi vom începe prin a cere să te gândești la spectrul de culori fundamentale discutat în sesiunile
anterioare și să folosești aceste concepte pentru înțelegerea diferitelor densități din octava
voastră.
Avem numărul șapte repetat de la macrocosmos la microcosmos în structură și experiență. Prin
urmare este de așteptat să existe șapte corpuri de bază, și probabil ar fi logic prin a începe cu
corpul undei roșii și așa mai departe. Realizăm că ai dori să asociezi aceste corpuri cu undele
de culoare. Totuși acest fapt ar putea fi derutant deoarece diverși profesori au oferit înțelesuri
de predat/învățat în termeni variați. De acea unul ar numi un corp subtil într-un fel iar altul în alt
fel.
Corpul undei roșii este corpul tău chimic. Însă nu este corpul fizic pe care îl folosești în această
densitate. Este materialul sau elementele corpului fără a avea formă. Acest corp material
neformat de bază este important de înțeles deoarece există metode de vindecare care pot fi
performate prin simpla înțelegere a elementelor prezente în acest vehicul fizic.
Corpul undei portocalii este complexul corpului fizic. Acest complex corp de asemenea nu
reprezintă corpul în care ești în această densitate ci mai degrabă corpul format fără conștiință
de sine, corpul nenăscut încă înainte ca complexul spirit/minte să îl locuiască. Acest corp poate
trăi fără să fie locuit de complexul minte/spirit. Totuși foarte rar se întâmplă un corp să
supraviețuiască fără complexul minte/spirit.
Corpul undei galbene este corpul pe care îl cunoști la acest moment și în care experimentezi
catalizatorul. Acest corp are caracteristicile minte/corp/spirit și este egal cu cel din iluzia fizică în
care exiști.
Corpul undei verzi poate fi văzut ca învelișul de ectoplasmă al corpului fizic. Acesta este un corp
mai ușor care conține o mare densitate de viață. Alte școli de gândire au numit corpul undei
verzi corp astral. Altele l-au numit corp eteric. Totuși denumirea de corp eteric nu este corectă
deoarece corpul eteric este corpul poartă prin care Energia Inteligentă este capabilă să formeze
complexul minte/corp/spirit.
Corpul ușor al undei albastre poate fi numit corp devachanic. Există multe alte nume pentru
acest corp în special în scrierile numite Sutra Indiană, de acea există unii printre acei oameni
care au explorat diverse regiuni și înțeleg tipurile diverse de corp devachanic. Există foarte
multe tipuri de corpuri în fiecare densitate incluzând densitatea voastră.
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Corpul undei indigo, pe care am ales să îl numim corp eteric, este, cum spuneam, corpul poartă
sau portal. În acest corp forma este substanța și poți vedea acest corp ca un corp de lumină
deoarece se formează după dorință.
Corpul undei violet poate fi înțeles ca ceea ce numiți corpul lui Buddha sau corpul complet.
Fiecare din aceste corpuri are un efect asupra complexului minte/corp/spirit în timpul existenței.
Relațiile dintre corpuri precum am spus sunt multe și complexe.
Poate o sugestie este: Corpul undei indigo poate fi folosit de un vindecător odată ce
vindecătorul devine capabil să plaseze conștiința în stare eterică. Corpul lui Buddha sau al
undei violet este de aceeași eficacitate pentru un vindecător deoarece în el se află un sens de
totalitate care este extrem de apropiată de uniunea cu tot ce este. Aceste corpuri sunt parte din
toate entitățile și folosirea lor corectă și înțelegerea lor este peste nivelul absolvirii din a treia
densitate, dar cu toate acestea este folositoare celor inițiați.
Don: Care corpuri rămân imediat după moartea fizică când părăsim acest corp al undei galbene
în care suntem plasați în timpul vieții?
Ra: Sunt Ra. După moarte continui să ai toate corpurile care sunt disponibile dar neactivate.
Don: Atunci corpul undei galbene fiind disponibil este folosit pentru a crea acest aranjament
chimic care devine corpul meu fizic de acum. Este corect?
Ra: Sunt Ra. Nu este pe de-a întregul corect deoarece în încarnarea curentă corpul undei
galbene nu este disponibil și neactivat ci se activează și își manifestează existența.
Don: Atunci după moartea din această încarnare vom continua să avem corpul undei galbene
disponibil dar neactivat, dar atunci în caz general al populației pe această planetă după moarte
vor avea corpul undei verzi încă activat și manifestându-se?
Ra: Sunt Ra. Nu imediat. Singurul corp care se activează după moarte este creatorul de formă
sau corpul undei indigo. Acest corp rămâne – voi l-ați numit “ka”- până când Etherea este
străpunsă și înțelegerea a fost dobândită de totalitatea minte/corp/spirit. Odată ce acest pas a
fost realizat dacă corpul necesar pentru activare este cel al undei verzi acesta va fi activat.
Don: O să fac o afirmație și te rog să îmi spui dacă este corectă. După moarte, dacă o entitate
nu este atentă, poate deveni ceea ce se cheamă, un spirit legat de pământ până ce poate
obține conștiința necesară pentru activarea unuia dintre corpurile sale. Este posibil să activeze
oricare dintre corpuri de la roșu la violet?
Ra: Sunt Ra. Primind stimulul potrivit acest lucru este corect.
Don: Ce stimul ar crea ceea ce numim un spirit legat de pământ sau o fantomă permanentă?
Ra: Sunt Ra. Stimulul pentru acest fenomen este capacitatea de voință. Dacă voința
minte/corp/spirit a undei galbene este mai puternică decât impetuozitatea progresivă a morții
fizice de a realiza ceea ce urmează să vină, ceea ce înseamnă că voința este concentrată
suficient asupra experienței precedente, învelișul de undă galbenă al entității, deși nefiind
activat, nu poate fi dezactivat complet și până când voința este eliberată, complexul
minte/corp/spirit este prins. Acest lucru se întâmplă adesea, precum ne dăm seama că deja
cunoști, în cazul unei morți neașteptate, ca și în cazul unei griji extreme pentru alt-sine.
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Don: Atunci este activarea corpului de undă portocalie după moarte foarte frecventă pe această
planetă?
Ra: Sunt Ra. Foarte puțin, datorită faptului că această manifestație este fără voință. În unele
ocazii un alt-sine cere atât de mult forma celui care trece prin moarte fizică încât o simulare a
ființei va rămâne. Această simulare este cauzată de incompleta dezactivare a undei portocalii.
Este rar deoarece constă într-o entitate dorind o alta destul pentru a o chema, iar cea chemată
are dorință corespunzătoare să fie chemată. Prin urmare manifestarea ar fi învelișul corpului
undei galbene.
Don: Ce înveliș activează majoritatea populației de pe pământ la trecerea din forma fizica?
Ra: Sunt Ra. Asta va fi ultima întrebare lungă a acestei sesiuni.
Procedura normală, în cazul unei treceri armonioase din manifestarea corpului undei galbene,
este ca cele două complexele mental și spiritual să rămână în corpul eteric al undei indigo până
când este timpul ca entitatea să înceapă pregătirea pentru activare și manifestare într-o nouă
experiență într-o nouă încarnare pregătită de către energia eterică. Acest corp al undei indigo,
fiind Energia Inteligentă, este capabil să ofere noului suflet mort, o perspectivă și un loc din care
să revadă experiența manifestată cel mai recent. Există o întrebare scurtă la care să
răspundem înainte de final?
Don: Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și îmbunătăți
contactul?
Ra: Sunt Ra. Accesoriile sunt aranjate cu grijă în ochi și spirit. Sunteți foarte atenți. Totul este
bine. Urmăriți instrumentul pentru a vă asigura de continuarea îmbunătățirii energiilor vitale. Va
trebui să lucreze la energiile fizice proprii deoarece această oboseală a apărut datorită
propriului ei liber arbitru.
Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 48
APRILIE 22, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Poți da condiția instrumentului și spune dacă se îmbunătățește în timp?
Ra: Sunt Ra. Energiile vitale ale instrumentului s-au îmbunătățit cu timpul. Energiile fizice sunt
însă mai reduse decât ultima dată.
Don: Mulțumesc. Dacă tu Ra, ca entitate individuală, ai fi încarnat pe pământ acum cu toată
conștiința și memoria a ceea ce știi, care ar fi obiectivul tău la acest moment în ceea ce privește
activitățile?
Ra: Sunt Ra. Întrebarea sugerează ca noi să facem ceea ce am învățat deja că nu este practic.
Totuși dacă ar fi să fim destul de naivi să credem că prezența noastră fizică ar fi mai efectivă
decât iubirea/lumina pe care o trimitem pământenilor prin bogăția acestui contact, am face ce
am făcut și prima dată. Am fi și ne-am oferi ca profesori/studenți.
Don: Lectura mea de ieri a fost urmărită doar de câțiva. Dacă s-ar fi ținut în timpul unei apariții
OZN mult mai mulți ar fi venit să o urmărească. Din moment ce entitățile din Orion cauzează
apariții de OZN care este răsplata lor, considerând că se fac văzuți și prin aceasta creează
oportunități mari pentru propagarea informației precum această informație la acest moment?
Ra: Sunt Ra. Asumpția ta nu este corectă. Aparițiile cauzează multă frică între pământeni, multe
discuții și presupuneri referitoare la comploturi, mușamalizări, mutilări, ucideri, și alte impresii
negative. Chiar și acele rapoarte considerate pozitive care ajung la cunoștința publicului
vorbesc de dezastre. Vei înțelege că ești în minoritate tocmai datorită lucrurilor înțelese pe care
dorești să le împărtășești.
Percepem că există un alt punct pe care îl prezentăm cu această ocazie. Audiența care este
atrasă de publicitate de tip Orion nu posedă natură vibratorie avansată. Audiența care primește
predarea/învățarea fără nevoia de stimulare din publicitate va fi orientată spre iluminare în
număr mult mai mare. De aceea trebuie să uiți de numărul celor care urmăresc lecturile.
Don: Mulțumesc. Explicația clarifică punctul de vedere foarte bine. Poți spune cum sunt folosite
polarizările pozitivă și negativă în a patra și a cincea densitate pentru a cauza elevarea nivelului
de conștiință?
Ra: Sunt Ra. Există foarte puțină activitate legată de conștiință în a patra și a cincea densitate
comparat cu a treia densitate. Activitățile care se efectuează în polarizarea pozitivă din a patra
densitate sunt acelea în care complexelor de memorie socială armonios și lent integrate în sine
însele încep să ajute pe cei mai puțin orientați pozitiv care caută ajutor. Prin urmare ajutorul lor
este munca lor și prin această dinamică între sinele social și alt sine, care izvorăște din
dragoste, sunt reușite tot mai mari intensități de înțelegere. Această creștere de intensitate
continuă până când intensitatea de lumină necesară poate fi atinsă. Prin asta se ajunge la
absolvirea celei de a patra densități.
În polarizarea pozitivă de a patra densitate sunt cantități mici de catalizator pentru complexele
mental și spiritual. Acesta apare pe parcursul procesului de armonizare pentru formarea
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complexului de memorie socială. Acest proces cauzează crearea de catalizator și necesită ceva
muncă pentru finalizare dar munca cea mai importantă a celei de a patra densități este
contactul între sinele social și alt sine mai puțin polarizat pozitiv.
În a patra densitate polarizată negativ multă muncă este pusă pe parcursul luptei pentru poziție
care precedă perioada de complex de memorie socială. Există oportunități de polarizare
negativă prin controlul asupra altor sine. Pe perioada de complex de memorie socială a celei de
a patra densități de orientare negativă situația rămâne aceeași. Munca se desfășoară prin
acțiunea socială asupra altor sine cu polarizare negativă mai redusă și ajutorul dat pentru
creșterea polarizării negative.
În a cincea densitate polarizată pozitiv și negativ conceptul de muncă făcut prin diferență de
potențial nu este de ajutor prea mare deoarece entitățile din a cincea densitate se concertează
din nou pe mărirea intensității și se preocupă mai puțin de îmbunătățirea eficientei.
Complexele sociale orientate pozitiv din a cincea densitate folosesc profesori/studenți din a
șasea densitate pentru a studia înțelesuri mai profunde ale unității prin urmare devenind tot mai
înțelepți. Complexele sociale de a cincea densitate vor alege să împartă serviciul pentru alții în
două direcții, prima direcție constă în transmiterea de lumină spre creație; a doua direcție
constă în trimiterea de grupuri de ajutor care funcționează ca instrumente de lumină precum
acesta cu care sunteți familiari prin aceste canale de comunicație.
În a cincea densitate polarizată negativ, serviciul pentru sine devine extrem de intens și sinele
s-a micșorat sau compactat în așa fel încât dialogurile cu profesori/studenți este folosit în
exclusivitate pentru intensificarea înțelepciunii. Sunt foarte puțini rătăcitori de a cincea densitate
deoarece se tem că vor uita. Sunt foarte puțini membri de a cincea densitate Orion deoarece nu
mai percep nici o virtute în alți-sine.
Don: Mulțumesc. Aș dori să iau ca exemplu o entitate începând înainte de naștere, care să fie
destul de sus pe lista de vechime pentru polarizare pozitivă și potențială absolvire la sfârșitul
ciclului, și aș dori să urmăresc un ciclu întreg al experienței ei, începând înainte de încarnare –
determinând care corp este activat, procesul de încarnare, activarea corpului fizic de a treia
densitate, procesul prin care corpul trece prin densitate și cum acționează catalizatorul asupra
lui, procesul morții, și activarea a diverse corpuri în așa fel încât să facem un circuit complet de
la punctul dinainte de încarnare apoi prin încarnare și moarte; aș zice un ciclu întreg de
încarnare în această densitate. Ai putea să vorbești despre asta?
Ra: Sunt Ra. Întrebarea ta este formulată greșit deoarece presupune că toate creațiile sunt
identice. Fiecare complex minte/corp/spirit are un model propriu de activare și un ritm propriu de
trezire. Lucrul cel mai important pentru absolvire este echilibrul armonios între diferitele centre
energetice ale complexului minte/corp/spirit. Asta trebuie remarcat ca un fapt relativ important.
Înțelegem esența întrebării și vom încerca un răspuns general accentuând lipsa de importantă a
generalizărilor arbitrare.
Entitatea înainte de încarnare sălășluiește într-un loc în timp/spațiu corespunzător vechimii ei.
Culoarea fundamentală a acestei locații este dependentă de nevoile entității. Acele entități care,
fiind rătăcitori, au verde, albastru sau indigo ca și culori fundamentale a complexului
minte/corp/spirit se vor odihni în locuri cu culori fundamentate corespunzătoare.
Intrarea în încarnare necesită activarea corpului de undă indigo sau eteric deoarece el este cel
care dă forma. Complexul minte/corp/spirit tânăr are cele șapte centre energetice pregătite
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înainte de procesul nașterii. În timp/spațiu de asemenea există echivalente ale centrelor
energetice în cele șapte culori fundamentale. Prin urmare microcosmosul există în întregime
așteptând experiența care i se pregătește. Este ca și cum copilul conține universul.
Modelul activării unei entități cu vechime mare fără îndoială se va mișca cu rapiditate la nivelul
undei verzi care este trambulina spre culoarea primară albastră. Mereu există o oarecare
dificultate în penetrarea energiei culorii primare albastre deoarece necesită onestitate de care în
general pământenii duc mare lipsă. Unda albastră este unda comunicării libere cu sine și cu altsine. Acceptând că o entitate aproape de absolvire va lucra de pe trambulina undei verzi cineva
ar putea declara că experiențele în încarnarea curentă se vor concentra pe activarea undei
primare albastre de comunicare liberă, a undei indigo de liber acces la Energia Inteligentă, și
dacă este posibil, trecerea prin acest portal indigo și penetrarea undei violet a Inteligenței
Infinite. Această penetrare ar putea fi văzută ca fiind manifestată prin sentimentul de sfințenie
sau binecuvântare reflectat în natura activităților zilnice.
La moartea complexului corp, cum numești această tranziție, entitatea după ce înțelege noua
stare, se întoarce imediat la corpul făcător de formă de culoare indigo și se odihnește acolo
până când un alt plasament este decis corespunzând vechimii entității.
Aici apare anomalia absolvirii. La absolvire entitatea se transferă din corpul indigo în corpul de
undă violet așa cum este văzut în timpul încarnării în corpul de culoarea galbenă. Acest transfer
este făcut cu scopul de a măsura eligibilitatea de absolvire a entității. După ce această activitate
neobișnuită este executată cu grijă, entitatea se mută din nou în corpul indigo de unde va fi
plasat în locul cu culoare fundamentală corectă în spațiu/timp și timp/spațiu la care moment
vindecarea și învățăturile/lecțiile necesare sunt începute și viitoarele necesitați de încarnare
determinante.
Don: Cine conduce determinarea nevoilor de încarnare viitoare și ține lista de vechime pentru
încarnare?
Ra: Sunt Ra. Aceasta este o întrebare cu două răspunsuri.
În primul rând, există acele ființe aflate direct sub comanda „Gardienilor” care sunt responsabile
pentru modelele de încarnare ale entităților care se încarnează automat, cum ar fi, cei fără
conștiință de sine și fără conștientizarea procesului de evoluție spirituală. Pe aceste ființe aflate
sub comanda „Gardienilor” ai putea să le numești dacă dorești Îngeri. Ele sunt originare de pe
planeta voastră.
Vechimea vibrației poate fi comparată cu vărsarea a mai multe densități de lichide în aceeași
sticlă. Unele se vor ridica la vârf altele vor coborî la fund. Vor rezulta straturi peste straturi de
entități. Cum absolvirea se apropie acele entități conținând cea mai multă lumină și iubire în
mod natural și fără nici o comandă se vor alinia pentru o nouă experiență de încarnare.
Când o entitate devine conștientă de mecanismul de evoluție spirituală în complexul totalitate
minte/corp/spirit, va aranja și plasa de la sine acele lecții necesare pentru dezvoltare și
polarizare maximă în experiența încarnării, înainte ca procesul uitării să înceapă. Singurul
dezavantaj cu acest total liber arbitru al acestor entități cu vechime, în alegerea modalității
experienței încarnării, este că anumite entități încearcă să învețe atât de mult în timpul unei
experiențe de încarnare încât intensitatea catalizatorului deranjează entitatea polarizată și prin
urmare experiența nu este atât de utilă cum a fost plănuită.
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Don: O analogie la acest fapt ar fi un student în colegiu înscriindu-se la mai multe cursuri decât
ar fi capabil să asimileze în timpul pe care îl are la dispoziție. Este adevărat?
Ra: Sunt Ra. Este adevărat.
Don: Poți spune cum diferitele corpuri de la roșu la violet sunt legate de diferitele centre
energetice roșu la violet? Sunt ele legate în vreun fel?
Ra: Sunt Ra. Aceasta o să fie ultima întrebare lungă a acestei sesiuni.
Așa cum am văzut, fiecare din densitățile de culori fundamentale are cele șapte centre
energetice și fiecare entitate are de asemenea pregătite cele șapte centre energetice. Activarea
undei violet a Inteligenței Infinite în timpul existenței în corpul undei galbene este pașaport spre
următoarea octavă de experiență. Sunt inițiați care au penetrat multe centre energetice și
câteva dintre culorile fundamentale. Această evoluție trebuie făcută cu cea mai mare grija în
timp ce entitatea există în corpul fizic deoarece, precum am menționat, există pericolul legării
circuitelor roșu/portocaliu/galben cu circuitul culorii fundamentale albastre creând o posibilitate
ridicată de deranjare a complexului minte/corp/spirit. Prin urmare entitatea care penetrează
Inteligența Infinită este practic capabilă să străbată universul nestingherită.
Există o întrebare scurtă înainte de a părăsi instrumentul?
Don: Doar dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și a îmbunătăți
contactul?
Ra: Sunt Ra. Totul este bine. Așa cum am spus acest instrument este slăbit din punct de
vedere fizic și continuarea sesiunilor va lungi această slăbiciune. Continuarea contactului ajută
creșterea energiei vitale a instrumentului precum și integrarea și energia vitală a grupului ca
unitate. Alegerea este a voastră. Noi suntem mulțumiți. Totul este bine. Sunteți dedicați.
Continuați așa.
Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 49
APRILIE 27, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Poți da te rog informații despre condiția instrumentului?
Ra: Sunt Ra. Este neschimbată de la sesiunea trecută.
Don: Mă întrebam; într-o sesiune anterioară ai menționat că sunetele în urechea stângă și cea
dreaptă precum și emisfera dreaptă și stângă a creierului sunt cumva legate de polarizarea
ajutorului pentru alți-sine sau ajutorului pentru sine. Poți comenta în legătură cu acest subiect?
Ra: Sunt Ra. Putem comenta pe marginea acestui subiect.
Don: Te rog să comentezi despre subiect.
Ra: Sunt Ra. Lobii complexului fizic numit creier sunt identici în folosirea energiei electrice
slabe. Entitatea care folosește intuiția este egală cu entitatea care folosește analiza rațională
din punct de vedere al polarizării. Lobii amândoi pot fi folosiți la ajutorul pentru sine sau ajutorul
pentru alți-sine. Ar putea părea aparent că mintea rațională sau analitică ar fi mai potrivită
pentru urmărirea polarizării negative datorită faptului că după cunoștințele noastre prea multă
ordine este în esență negativă. Totuși aceeași abilitate de a structura conceptele abstracte și a
analiza date experimentale poate fi cheia pentru o rapidă polarizare pozitivă. Poate fi spus că
cei care au capacități analitice predominante au dificultăți în alegerea polarizării.
Funcția de intuiție este de a informa inteligența. În iluzia voastră predominarea necontrolată a
intuiției ar avea tendința să oprească entitatea de la polarizarea mai intensă datorită capriciilor
percepției intuitive. Precum vezi cele două tipuri de structuri ale creierului trebuie echilibrate
pentru ca suma netă a catalizatorului experimental să fie polarizarea și iluminarea, deoarece
fără acceptarea de către o minte rațională a valorii facultății intuitive aspectele creative care
ajută iluminarea vor fi sufocate.
Există o corespondență între dreapta și stânga și polarizarea pozitivă și negativă. Rețeaua de
energii care înconjură corpurile voastre conține polarizări întrucâtva complexe. Partea stângă a
capului și umărul pare să fie în general de polarizare negativă în timp ce partea dreaptă este de
polarizare pozitivă. Acesta este înțelesul sunetelor din urechi de care ai întrebat.
Don: Poți da mai multe detalii despre polarizarea pozitivă și negativă în general și cum se
aplică la indivizi și planete?
Ra: Sunt Ra. Este corect că există o corelație între câmpul energetic al unor entități asemeni
pământenilor și corpul planetei, deoarece construcția materiei în totalitate se bazează pe
tensiuni dinamice ale câmpului magnetic. Liniile de forță în ambele cazuri pot fi văzute ca fiind
asemănătoare cu împletirea părului în cozi. Prin urmare împletirea polarizării pozitive și
negative formează legături de natură geometrică în câmpurile energetice atât ale complexelor
minte/corp/spirit cât și ale planetelor.
Polul negativ este polul sud sau polul de jos. Polul nord sau cel de sus este pozitiv.
Intersectarea acestor energii spirale formează centrele energetice primar, secundar, și terțiar.
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Ești familiar cu centrele energetice primare fizic metal și spiritual ale complexului corp. Punctele
secundare intersectând orientarea pozitivă și negativă a corpului fizic implică câteva din
centrele voastre energetice. Corpul de undă galbenă poate fi văzut ca având centre energetice
secundare în cot, în genunchi, și în corpurile subtile la mici distanțe de corpul fizic în poziții care
descriu diamante centrate în jurul buricului entității înconjurând corpul.
Cineva ar putea examina fiecare centru energetic secundar. Unii dintre pământeni lucrează cu
aceste centre energetice și activitatea se numește acupunctură. Totuși trebuie clarificat că
există foarte des anomalii în plasarea centrelor energetice și din acest motiv precizia științifică
a aceste activități este discutabilă. Ca cele mai multe încercări științifice de precizie și aceasta
greșește când nu consideră calitatea unică a fiecărei creații.
Cel mai important concept care trebuie înțeles despre câmpul energetic este că polul negativ va
absorbi energia universală din cosmos în sine. De acolo energia va urca să întâlnească și să
reacționeze la spirala energiei pozitive coborând din interior. Măsura nivelului undei activate al
unei entități este dată de locul unde energia exterioară a polului sud întâlnește spirala energiei
pozitive din interior.
Cu cât o entitate se polarizează mai mult, acest loc de întâlnire va urca. Acest fenomen a fost
numit de pământeni kundalini. Totuși ar fi mai bine înțeles ca fiind locul de întâlnire a înțelegerii
vibratorii cosmice și interne. Încercarea de a ridica locul întâlnirii fără înțelegerea principiile
magnetismului metafizic, de care depinde această urcare, riscă să creeze un mare dezechilibru.
Don: Ce proces ar fi recomandat pentru a realiza un kundalini corect și care ar fi beneficiile?
Ra: Sunt Ra. Metafora șarpelui încolăcit fiind chemat să urce este foarte potrivită pentru
considerația pământenilor. Această analogie este ceea ce încercați să obțineți când căutați.
Există precum am spus mari neînțelegeri referitoare la această metaforă și natura în care se
urmărește obținerea acestui țel. Trebuie să generalizăm și iți cerem să înțelegi faptul că acest
efect se dovedește mult mai puțin folositor decât ar părea din expunerea noastră. Deoarece
fiecare entitate este unică generalitățile sunt metoda noastră cea mai accesibilă când
comunicăm informații care fac posibilă înțelegerea voastră.
Avem două tipuri de energie (internă si externă). Ca entități în orice culoare fundamentală ale
acestei octave încercăm să mutăm locul de întâlnire a energiilor internă și externă tot mai sus
dea lungul centrelor energetice. Cele două metode de a încerca acest lucru sunt: prima
programarea într-un sine a acelor experiențe care sunt atrase de entitate prin polul sud. A doua
metodă constă în faptul ca fiecare experiență să fie observată, simțită, echilibrată, acceptată, și
așezată în individ. În timp ce entitatea crește în acceptarea de sine și conștientizarea
catalizatorului locația gradului de confort pe durata experiențelor se va ridica la noua culoare
fundamentală a entității. Experiența oricare ar fi va fi așezată în unda roșie și considerată pentru
conținutul său de supraviețuire și așa mai departe.
Fiecare experiență va fi înțeleasă secvențial, de complexul minte/corp/spirit crescând și
căutând, la început din punct de vedere al supraviețuirii, apoi din punct de vedere al identității
personale, apoi din punct de vedere al relațiilor sociale, apoi din punct de vedere al iubirii
universale, apoi din punct de vedere al comunicației libere, și în sfârșit din punct de vedere al
naturii sacre.
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În acest timp Creatorul există în interior. La polul nord coroana este deja așezată pe creștet și
entitatea este potențial zeu. Această energie este adusă în existență de umila și încrezătoarea
acceptare a energiei prin meditație și contemplație a sinelui și al Creatorului.
Locul unde se întâlnesc cele două energii este locul unde șarpele își atinge înălțimea. Când
această energie ne-desfășurată se apropie de iubirea universală și natura radiantă, entitatea
este în starea în care absolvirea este aproape.
Don: Poți recomanda o tehnică de meditație?
Ra: Sunt Ra. Nu.
Don: Este mai bine, sau produce rezultate mai bune, dacă pe durata meditației golim mintea cât
de mult este posibil, sau este mai bine să medităm la un anume obiect pentru concentrare?
Ra: Sunt Ra. Aceasta va fi ultima întrebare lungă a acestei sesiuni.
Fiecare din cele doua tipuri de meditație este utilă pentru un anumit scop. Meditația pasivă
folosind eliberarea minții, golirea harababurii mentale caracteristică activității complexului minții
între pământeni, este eficace pentru cei a căror scop este să obțină o liniște interioară ca bază
de unde să asculte Creatorul. Această metodă este utilă și folositoare și este pe departe cea
mai folositoare metodă în general în comparație cu contemplația sau rugăciunea.
Tipul de meditație pe care îl numim vizualizare are ca scop nu acela care este meditația în sine.
Vizualizarea este o metodă pentru inițiați. Aceia care învață să mențină imagini vizuale în minte
dezvoltă o putere de concentrare interioară care poate trece peste plictiseală și disconfort. Când
această abilitate se cristalizează în inițiat, entitatea se poate polariza conștient, fără acțiune
exterioară, și poate afecta conștiința planetară. Acesta este motivul existenței celui numit
magicianul alb. Doar cei care doresc creșterea conștientă a vibrației planetare ar găsi
vizualizarea ca o metodă satisfăcătoare de meditație.
Contemplarea în stare meditativă a unei imagini care inspiră sau text este de asemenea extrem
de folositoare între pământeni, de asemenea activitatea de voință numită rugăciune are o
potențialul să fie de ajutor. Dacă este într-adevăr o activitate utilă depinde total de intențiile și
motivele celui care se roagă.
Există o întrebare scurtă la acest moment?
Don: Voi întreba dacă putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și îmbunătății
contactul și dacă frecvența de două sesiuni pe săptămână rămâne adecvată?
Ra: Sunt Ra. Vă cerem grijă în amplasarea suportului pentru gât al entității deoarece adesea nu
este așezat corect. Sunteți dedicați și aliniamentul este corect. Va felicităm pentru faptul că ați
observat oboseala în cercul vostru și v-ați abținut de la activitate până când toți am fost precum
o ființă, în iubire, armonie, și energie vitală. Asta este și va continua să fie cel mai util.
Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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Legea lui Unu, Cartea a doua, Sesiunea 50
MAI 6, 1981
Ra: Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.
Don: Poți da te rog informații despre condiția instrumentului?
Ra: Sunt Ra. Este neschimbată de la sesiunea trecută.
Don: În ultima sesiune ai făcut afirmația că experiențele sunt atrase în entitate prin polul sud.
Poți detalia acest fapt și da o definiție a ceea ce ai vrut să spui?
Ra: Sunt Ra. Se cere oarecare analiză pentru a obține perspectiva necesară pentru înțelegerea
sensului informației de mai sus. Polul sud sau negativ este acela care atrage. Atrage în sine
acele lucruri magnetizate de el. Este la fel cu complexul minte/corp/spirit. Vărsarea experienței
în complex se produce prin fluxul spre interior a polului sud. Această explicație este totuși
simplificată.
Sigura parte specifică a acestui postulat este că centrul energetic al undei roșii sau fundația,
fiind cea mai jos, sau centru energetic rădăcină a vehiculului fizic va fi prima care are
oportunitatea să reacționeze la orice experiență. Din acest punct de vedere, ai putea vedea
locul fizic a polului sud ca fiind identificat cu centru energetic rădăcină. În fiecare aspect al minții
și corpului rădăcina sau fundația va primi oportunitatea să funcționeze prima.
Ce este o oportunitate la urma urmei decât supraviețuire? Această posibilitatea de a răspunde
este fundamentală și poate fi găsită ca fiind o caracteristică a funcțiilor de bază ale minții și
corpului. O să găsești acest instinct ca fiind cel mai puternic și odată echilibrat căutătorului i se
deschid alte perspective. În acel moment polul sud încetează de a bloca datele experiențelor și
centre energetice superioare ale minții și corpului devin disponibile oportunităților de a folosi
experiențele.
Don: De ce spui că experiența este atrasă de entitate?
Ra: Sunt Ra. Spunem asta deoarece după înțelegerea noastră aceasta este natura
fenomenului de catalizator al experienței și intrarea lui în conștiința complexului
minte/corp/spirit.
Don: Poți da un exemplu despre cum o entitate prepară o condiție pentru atragerea unui
catalizator de experiență particular și cum catalizatorul este primit sau cum este învățat?
Ra: Sunt Ra. Un asemenea exemplu poate fi oferit.
Don: Puteți să îl oferiți?
Ra: Sunt Ra. Ne oprim să scanăm conștiința (nume) pentru a folosi catalizatorul personal ca
exemplu. Începem.
Acesta este un exemplu care poate fi extrapolat la alte entități care sunt conștiente de procesul
evoluției. Această entitate a ales înainte de încarnare o modalitate prin care catalizatorul are
mare probabilitate de a fi obținut. Această entitate a dorit să urmeze procesul de a dărui iubire și
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lumină fără a aștepta nimic în schimb. Această entitate a programat de asemenea efortul de a
îndeplini munca spirituală găsind în același timp confort în compania celor cu care muncește.
Aranjamente au fost făcute înaintea încarnării; primul cu cei ce se numesc părinții și frații
entității. Acest aranjament a oferit catalizator pentru experiența de a oferi fără a aștepta nimic în
schimb. Al doilea program a necesitat aranjamente cu câteva entități. Acest aranjament a oferit
și va oferi în timpul/spațiul și spațiul/timpul continuum oportunități pentru catalizator
experimental de muncă și camaraderie.
Există evenimente care au fost parte dintr-un program având de a face cu
posibilitatea/probabilitatea legată de cultură socială pământeană pentru această entitate.
Aceste evenimente includ modul de viață, standardul de viață, tipul de relații intrate în cadrul
legal, și climatul social pe durata încarnării. Încarnarea a fost aleasă să se petreacă la absolvire.
Aceste tipuri de aranjamente se aplică la milioane de pământeni. Cei conștienți de evoluție și
doritori la extrem să atingă inima iubirii și strălucirea care aduce înțelegere indiferent de natura
lecțiilor programate; trebuie să aibă de a face cu alți-sine nu cu evenimente; trebuie să aibă de
a face cu a dărui, nu a primi deoarece lecțiile de iubire sunt de asemenea natură și pentru
polarizare pozitivă și negativă. Cei polarizați negativ pregătiți pentru absolvire pot fi găsiți în
acest timp împărțind iubirea lor de sine.
Există cei a căror lecții sunt mai întâmplătoare datorită prezenței incapacități de a înțelege
natura și mecanismul evoluției mintii, corpului, și spiritului. Despre aceștia am putea spune doar
că procesul este păzit de cei care niciodată nu încetează să vegheze cu vigilentă pentru cei
care au nevoie de ajutor. Nu există entitate fără ajutor, fie prin conștiința de sine a unității
creației, ori prin gardienii sinelui care protejează complexele minte/corp/spirit mai puțin evoluate
de orice separare permanentă de unitate în timp ce lecțiile densității voastre continuă.
Don: Poți da un exemplu de polarizare negativă împărțind iubire pentru sine? Mi s-ar părea că
ar pierde polarizare negativă. Poți detalia acest concept?
Ra: Sunt Ra. Nu vom folosi exemple de entități cunoscute datorită încălcării pe care am
comite-o. Prin urmare va fi general.
Ființa orientată negativ este aceea care simte că a găsit putere care dă scop existenței ei la fel
cum simte ființa polarizată pozitiv. Această entitate polarizată negativ va lupta să ofere această
înțelegere altor sine, cel mai adesea prin procesul de formare a elitelor, discipolilor, și
propovăduind nevoia și dreptul de înrobire a altor sine pentru binele celor înrobiți. Ceilalți sine
sunt concepuți ca fiind dependenți de acest sine și având nevoie de îndrumare și înțelepciune
din partea acestui sine.
Don: Mulțumesc. Cum permite inițiatului abilitatea de a menține imagini în minte să se
polarizeze în conștiință fără interacțiune externă?
Ra: Sunt Ra. Aceasta nu este o întrebare ușoară, deoarece inițiatul este acela care va trece
dincolo de unda verde ceea ce semnalizează potențial de absolvire. Inițiatul nu va accesa doar
Energia Inteligentă ca metodă de a semnaliza eligibilitatea pentru absolvire ci va accesa
Energia Inteligentă și Inteligența Infinită pentru scopul de a schimba absolvirea și conștiința la
nivel planetar.
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Metoda acestei acțiuni se află în interior. Cheia este în primul rând liniștea și în al doilea rând
dedicația gândirii. De acea vizualizarea pentru ochiul interior care poate fi menținută constant
pentru câteva minute va semnaliza mărirea capacitații de a menține dedicația gândirii din partea
inițiatului. Această dedicație a gândirii poate fi apoi folosită de inițiatul polarizat pozitiv pentru
lucru în vizualizările rituale de grup pentru creșterea energiei pozitive, iar de către inițiații
polarizați negativ pentru mărirea puterii personale.
Don: Poți explica ce face inițiatul, care poate menține imagini pentru câteva minute, pentru a
afecta conștiința planetară sau pentru a afecta polarizarea ei pozitivă?
Ra: Sunt Ra. Când inițiatul polarizat pozitiv atinge Inteligența Infinită dinspre interior, este cea
mai puternică conexiune posibilă deoarece este conectarea întregului microcosmos al
complexului minte/corp/spirit cu macrocosmosul. Această conexiune permite culorii
fundamentale a undei verzi în timp/spațiu să se manifesteze în spațiu/timpul vostru. În unda
verde gândurile sunt ființe. În iluzia pământeană acest lucru nu este adevărat.
Inițiații devin apoi canale pentru iubire și lumină și sunt capabili să direcționeze această
strălucire în rețeaua planetară de energie. Ritualul va sfârși mereu cu pregătirea acestei energii
în jertfă și mulțumire și eliberarea ei în întregul planetar.
Don: Poți da mai multă informație despre câmpurile energetice ale corpului în relație cu partea
dreaptă și partea stângă a creierului și dacă aceasta este cumva legată de forma piramidei în
legătură cu focarele de energie? Nu știu exact cum să încep acest set de întrebări de aceea am
pus întrebarea de mai sus.
Ra: Sunt Ra. Noi suntem la fel de derutați de această întrebare. Nu putem decât să spunem că
forma piramidei este aceea care concentrează fluxul spre interior al energiei pentru folosul
entităților care sunt conștiente de aceste flux. De asemenea nu putem spune decât că în ce
privește creierul fizic acesta nu este semnificativ ca formă pentru concentrarea fluxului spre
interior al energiei. Vă rog să puneți întrebări mai specifice.
Don: Fiecare dintre noi simte în meditație energie în diferite zone ale craniului. Poți spune ce
semnificație are ceea ce simțim și ce semnifică zonele diferite în care simțim?
Ra: Sunt Ra. Ar fi de ajutor pentru voi să uitați de piramidă în studiul acestui tip de experiențe.
Fluxul de energie spre interior este simțit de centre energetice care au nevoie și sunt pregătite
pentru activare. Prin urmare cei ce simt stimularea la nivelul undei violet primesc ceea ce au
nevoie. Cei care simt asta pe frunte între sprâncene se confruntă cu unda indigo și așa mai
departe. Cei care se confruntă cu furnicături și imagini au blocaj într-un centru energetic activat
și prin urmare corpul electric împrăștie această energie spre exterior și efectul ei este redus.
Cei care nu cer această energie în mod sincer ar putea să o simtă dacă nu sunt antrenați în
metode de apărare împotriva atacurilor psihice. Cei care nu doresc să se confrunte, cu aceste
senzații, și activări, și schimbări chiar și la nivel subconștient nu vor simți nimic datorită abilitații
lor de a se apăra și blinda împotriva schimbării.
Don: Este normal să primi două stimulări în același timp?
Ra: Sunt Ra. Cea mai normală configurație pentru inițiat este cum urmează: stimularea undei
indigo activând marele portal înspre vindecare, magie, atenție devotată, și strălucire a ființei; și
stimularea undei violet care este luarea și darea de la Creator la Creator.
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Aceasta este configurația dorită.
Te rog mai întrebă doar o singură întrebare lungă în această sesiune.
Don: Poți detalia conceptul care face necesar pentru o entitate, în timpul încarnării în corp fizic
precum știm, să devină polarizată sau să interacționeze corect cu alte entități, și de ce nu este
posibil să se polarizeze între încarnări când entitatea este conștientă de ce trebuie să facă. De
ce trebuie să se încarneze și să piardă memoria conștiinței a ceea ce trebuie să facă iar apoi să
acționeze într-un fel în care să spere că este corect?
Ra: Sunt Ra. Hai să dăm exemplu unui om care vede toate cărțile la poker. În acest caz el știe
jocul. Riscul este un joc de copil deoarece nu există. Celelalte cărți sunt cunoscute toate.
Posibilitățile sunt cunoscute toate iar jocul deși este jucat corect este neinteresant.
În timp/spațiu și în densitatea culorii fundamentale verzi cărțile tuturor sunt vizibile ochilor
jucătorilor. Gândurile, sentimentele, problemele toate pot fi văzute. Nu există înșelătorie și
dorință pentru înșelătorie. De aceea o mare parte din activitățile lor trebuie îndeplinite în
armonie, dar entitatea minte/corp/spirit câștigă puțină polarizare într-o încarnare.
Hai să re-examinăm metafora și să o multiplicăm în cel mai lung joc de poker pe care îl putem
imagina, o viață. Cărțile sunt, iubirea, neplăcerea, limitările, nefericirea, plăcerea, etc. Ele sunt
împărțite și re-împărțite continuu. S-ar putea, pe parcursul acestei încarnări să începi - și
accentuăm începi – să iți cunoști cărțile. S-ar putea să începi să găsești iubire în sine. S-ar
putea să începi să echilibrezi plăcerea, limitările etc. și singura indicație a cărților celorlalți este
să îi privești în ochi.
Nu îți poți aminti cărțile proprii ori cărțile celorlalți, poate nu îți poți aminti nici măcar regulile
jocului. Acest joc poate fi câștigat doar de cei care își pierd cărțile sub influența iubirii, jocul
poate fi câștigat doar de cei care așază plăcerile, limitările, totul pe masă la vedere și spun: „Pe
voi toți jucătorilor, pe fiecare în parte, indiferent de cărțile voastre, vă iubesc.” Acesta este jocul:
să știi, să accepți, să ierți, să echilibrezi, și să te deschizi pe tine însuți iubirii. Acest lucru nu
poate fi realizat fără uitare, deoarece fără uitare nu ar avea nici o importantă în existența
totalității minte/corp/spirit.
Există o întrebare scurtă înainte de a părăsi instrumentul?
Don: Putem face ceva pentru a mări confortul instrumentului și îmbunătății contactul?
Ra: Sunt Ra. Sunteți dedicați și aliniamentul este făcut cu grijă. Ar fi bine să aveți grijă ca gâtul
instrumentului să fie plasat cu grijă pe suport.
Sunt Ra. Vă las în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în
puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.
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