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Передмова

Передмова
Дон Елкінс: Ця книга – точне транскрибування із магнітофонної
стрічки 26-и сеансів експерименту по зв’язку з позаземною
істотою. Ми розпочали експеримент в 1962 році і удосконалювали
процес
впродовж
дев'ятнадцяти
років.
У
1981
році
експериментальні результати наших зусиль сильно змінилися за
якістю і точністю. Ця книга – просто викладення початку цієї
останньої фази нашої роботи.
Відколи почалася наша експериментальна робота і навіть перед
тим, як ми офіційно сформували дослідницьку групу, була значна
плутанина про природу нашого дослідження. Я хотів би заявити,
що з своєї точки зору я вважаю його чисто науковим. Багато
читачів використають цей матеріал в якості основи для оцінки
прийнятих раніше філософських основ, які коливатимуться в
межах від тих, які я назвав би об'єктивно науковими до
суб'єктивно богословських. Метою нашої дослідницької групи
було ніщо інше, ніж спробувати зробити доступними
експериментальні дані. Кожен читач безсумнівно зробить свої
власні унікальні висновки про значення цих даних.
Останніми роками було багато дискусій про явища, які були
очевидно несумісні із загальноприйнятими методами наукового
дослідження. Це включало такі речі як НЛО, згинання металу
силою думки, психічна хірургія і інші чудотворні явища.
Звичайно, щоб довести або спростувати будь-яке з цих
передбачуваних явищ – це
не завдання випадкового
спостерігача. Проте, більшість громадської думки відносно цих
подій, здається, є продуктом швидкого і поверхневого
дослідження. Через майже тридцять років дослідження і
експериментування в області так званих паранормальних явищ, я
повинен порекомендувати екстремально обережно робити
висновки. Якщо на містифікації можна заробити гроші, придбати
знаменитість, або отримати задоволення, то хто-небудь
обов’язково зробить це. Тому, паранормальні або психічні явища
– головні
цілі для обманщика, і обережному дослідникові
зазвичай доведеться спостерігати велику кількість "сміттєвих"
даних для того, щоб знайти можливу закопану перлину правди.
Це особливо справедливо відносно філіппінської психічної хірургії
і великої області духовних комунікацій взагалі.
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Передмова
Мені здається, що загальноприйнята наукова парадигма дещо не
адекватна. На мою думку наша нинішня натурфілософія – це
окремий випадок загальнішого випадку, який ще буде відкритим.
Я маю надію, що наше дослідження проводиться у напрямі до
цього відкриття. Також на мою думку ця книга і подальші книги
матеріалу Ра дозволять засвоїти
декілька мільйонів слів,
приписаних позаземній комунікації, яка містить найкориснішу
інформацію, яку я відкрив.
В результаті усього цього
заглиблення у вивчення швидше заплутаних тем уфології і
парапсихології, я, звичайно, сформував свою поточну думку про
те, як все "насправді" працює. Ця думка може змінитися у будьякий час, через те, що я узнаю із майбутньої інформації. Ця книга
не має наміру бути трактатом моєї думки, тож я не пробую
захистити її обґрунтованість. Наступне – це сама краща гіпотеза,
яку я
можу сформувати про те, що ми робимо. Тільки час
покаже, наскільки точна ця гіпотеза.
Наша дослідницька група використовує те, що я вважаю за краще
назвати "налагодженою трансовою телепатією", щоб зв'язатися з
позаземною расою названою Ра. Ми користуємося англійською
мовою, тому що вона відома Ра. Фактично, Ра знає її краще, ніж
я.
Ра приземлився на Землі близько 11000 років тому, як щось на
зразок позаземного місіонера з метою допомоги землянам в їх
ментальній еволюції. Потерпівши невдачу в цій спробі, Ра
відступив від поверхні Землі, але продовжував уважно
контролювати діяльність на цій планеті. Тому Ра надзвичайно
інформований про нашу історію, мови, і т.п.
Ймовірно, найважче зрозуміти природу Ра. Ра – це сукупність
соціальної пам'яті шостої щільності. Відколи Земля знаходиться в
кінці циклу еволюції третьої щільності, то це означає, що Ра
знаходиться на три еволюційні цикли попереду нас. Іншими
словами, сучасний стан еволюції Ра випереджає розвиток людей
на мільйони років. Не дивно, що Ра мав труднощі, щоб зв'язатися
з землянами 11000 років назад. Та ж проблема все ще існує в
наш сучасний "просвітлений" час.
У цьому документі ми завершили понад 100 сеансів
експериментальних зв’язків з Ра. Це приблизно 300000 слів
інформації запропонували мені можливо адекватнішу наукову
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парадигму. Тільки час і майбутній досвід
підтвердженню і розширенню цієї парадигми.

служитиме

Уфологія – велика тема. Прийнятна кількість другорядного
матеріалу роздула б цю передмову до об’єму книги. Тому,
залишок цієї передмови не намагається охопити кожну частину
цієї різноманітної і зростаючої галузі науки, а є викладенням
деяких доречних частин нашого дослідження від самого начала
до наших днів і контакту з Ра. Я прошу мою колегу Карлу Рюкерт
розказати нашу історію цього довгострокового дослідження.
Карла Л. Рюкерт: Уперше я зустріла Дона Елкінса в 1962 році.
Щодо мене, то він мав чарівний характер – незвичайна
комбінація професора коледжу і психічного дослідника. Він провів
понад 200 гіпнотичних вікових регресій, досліджуючи минуле
народження і розслідуючи можливість, що реінкарнація не просто
можлива, а саме так все і працює.
У 1962 році я приєдналася до експерименту, який проводив Дон
для того, щоб почати перевіряти гіпотезу, яку він розвинув з
допомогою Гарольда Прайса, інженера "Форд мотор компані".
Прайс познайомив Дона з деякою інформацією, яка дуже
зацікавила Дона. Її джерело було нібито позаземним. Її вміст був
значною мірою метафізичним і, здається, відповідав тому, що до
цього моменту вивчив Дон. В цьому матеріалі були надані
інструкції для створення засобів, за допомогою яких можна було
отримати подальший матеріал від цього ж джерела без потреби
реального фізичного контакту з інопланетянами.
Гіпотеза Дона полягала в тому, що це явище можна відновити.
Тож він запросив дюжину своїх студентів приєднатися до
експерименту з метою досягнення деякого виду телепатичного
контакту з джерелом, подібним до джерела у детройтській групі.
Я була тринадцятим членом і зацікавилася проектом через
одного мого друга. З самих перших спроб контакту,
Дон
намагався напружено тримати ситуацію під контролем.
Проходили місяці і були отримані результати, які здавалися
чудовими, але спантеличували. Оскільки ми "медитували" згідно з
інструкціями, то кожен в групі окрім мене почали створювати
незнайомі звуки своїми ротами. Зі своєї сторони, моя головна
трудність впродовж перших шести місяців була в тому, щоб
зберігати незворушний вид і не сміятися, оскільки сеанси
© 1984 L/L Research
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поступово стали хрипкою симфонією горлових клацань, чавкання
і шльопання язиками.
Сутність експерименту радикально змінилася, коли групу відвідав
контактер з Детройта. Контактер сів з групою і майже негайно
контактував завдяки телепатичному уявленню, сказавши: "Чому
ви не висловлюєте думки, присутні у ваших головах? Ми
намагаємося використовувати вас як інструменти комунікації, але
ви усі заблоковані через страх, що ви не висловлюватиметеся
належними словами". Через цей інструмент, Уолтера Роджерса із
Детройта, мічіганську групу проінструктували утримуватися від
аналізу, і висловлювати думки і аналізувати комунікацію тільки
після того, як вона буде завершена.
З того вечора не пройшло і місяця, як половина групи почала
продукувати інформацію. Пройшов рік і усі в групі, окрім мене,
змогли отримувати послання. Мова була повільною і спочатку
було важко тому, що кожен індивідуум хотів передати точне
значення кожного без виключення слова і, у багатьох випадках,
хотів повністю контролювати себе із-за страху здійснити помилку
в передачі. Проте, це було захоплюючим часом для оригінальної
групи студентів, які почали цей дивний експеримент.
У січні 1970 року я залишила свою посаду бібліотекаря приватної
середньої школи в Луїсвіллі і пішла працювати з Доном повний
робочий день. Цього разу він був переконаний, що завдяки техніці
контакту з позаземним розумом
може краще усього бути
досліджена велика містерія існування
і був налагоджений
посилити свої зусилля в цій області.
Впродовж цього періоду Дон працював над багатьма окремими
областями дослідження НЛО, завжди пробуючи "об’єднати
кусочки пазла". Одним з великих шматків головоломки для нас
було
питання,
як
могли
НЛО
матеріалізуватися
і
дематеріалізуватися. Здається, явище постулювало фізику, яку
ми ще не розуміли і не були здатні користуватися цією фізикою.
Дон здійснив багато сеансів сам перед тим, як я приєдналася до
його дослідження і дуже систематично викреслював кожне ім’я
контактера з свого списку. Він шукав прояв матеріалізації, але він
сам не зміг довести кому-небудь ще те, в що сам зміг повірити.
Він відчував, що матеріалізації, які проявлялися в сеансах, мали
можливо ту ж або подібну природу з матеріалізацією НЛО. Тому,
© 1984 L/L Research
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логічний хід думок привів його до того, що візуалізація власною
персоною механізму матеріалізації і дематеріалізації в сеансі
надала б йому можливість висунути точнішу гіпотезу з приводу
НЛО.
У 1971 році, після того, як я з Доном здійснили декілька
безплідних пошуків матеріалізації, ми пішли на сеанс, що
проводився преподобним Джеймсом Тінглі із Толідо, священиком
церкви Спіритуалістів.
Ми ходили дивитися демонстрації преподобного Тінглі чотири
рази. Перед першим разом, Дон попутно дослідив скромне місце
зустрічі преподобного Тінглі
усередині і ззовні. Воно було
побудоване з бетонних блоків, подібно до гаражу. Не було ніяких
пристосувань усередині, або за межами будівлі. Я не знала, що
Дон це робить. Я просто сиділа і чекала початку демонстрації.
Цей останній пункт є важливим, коли говорять про психічне
дослідження будь-якого виду. Дон завжди говорив, що один з моїх
активів, як наукового асистента – моя велика довірливість.
Майже будь-хто міг розіграти мене тому, що я не швидко
схоплюю суть. Я сприймаю речі такими, якими вони є і приймаю їх
за чисту монету і тільки згодом аналізую, що сталося. Ця
довірливість – дуже важливий
чинник в отриманні добрих
результатів в паранормальному дослідженні. Бажання доказу
неминуче призводитиме до нульових результатів або марних
експериментів. Відкритий розум, готовність бути легковірним,
приводить свого володаря до свого роду суб'єктивної і особистої
упевненості, яка не дорівнює доказу, який не може бути
систематично відтворений іншими. Проте, це суб'єктивне знання
– центральна частина духовної еволюції, про яку так чарівно
говорить Ра в цьому томі і яку ми досліджували впродовж
багатьох років.
Сеанс починався, як на усіх сеансах, які я відвідала, з
богослужіння і співу гімнів, як наприклад "Вічна Твердиня" і "Я
ходив в сад". В цій голій кімнаті було приблизно двадцять-шість
людей, які сиділи на простих стільцях, розміщених у формі
овалу. Преподобний Тінглі був відокремлений простою завісою і
також сидів на складаному стільці. Можливо, на першому сеансі
мене найбільше зацікавила поява доволі чіткої примари, відомої
як "Сестра". Вона побажала звернутися до мене і подякувати мені
© 1984 L/L Research
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за допомогу Дону. Оскільки я ніколи не мала близького друга,
який був би черницею, я була дуже спантеличена. Набагато
пізніше, коли ми з Доном летіли додому, то він розворушив мою
пам'ять, і я усвідомила, що це була його мати, яка померла перед
тим, як ми зустрілися і була відома в сім'ї як "Сестра".
Як у цьому сеансі, так і в наступному сеансі, коли мене і Дона
викликали, ми могли бачити дуже ясно подібні до примари фігури
матеріалізованих духів. Із-за проблем з нічним баченням, я ледь
могла розгледіти їх риси, але Дон зміг побачити навіть пасмо
волосся на кожній істоті.
Впродовж другого сеансу несподівано з’явився особливо
надихаючий "Майстер" і в кімнаті стало дуже холодно. Він надав
нам натхненне повідомлення, а потім сказав нам, що він
торкнеться нас, щоб ми знали , що він реальний. Він зробив так
з достатньою силою, щоб набити синець на моїй руці. Потім він
сказав нам, що він пройде крізь нас так, щоб ми знали, що він не
був з цієї щільності. Він зробив це. Звичайно, це цікаве відчуття,
щоб спостерігати за тим, що відбувається. Піднявши свої руки, він
благословив усіх в тій кімнаті, пройшов через нас, став плямою
на підлозі і пішов.
У 1974 році Дон вирішив, що настав час, щоб я стала більш
серйозно вивчати проведення ченелінгу. Він доводив, що
дванадцять років сеансів і слухання натхненних повідомлень
достатньо, і що настав час, щоб я узяла деяку відповідальність за
ті "космічні промови", як їх назвав Бред Стейгер, якими я так
насолоджувалася. Ми почали серії щоденних зустрічей, щоб
інтенсивно працювати над моїм ментальним налаштуванням.
Багато з тих, хто приходив на наші медитації у неділю ввечері
дізналися про наші денні зустрічі і також приходили. За три місяці
ми підготовили дюжину нових медіумів, які приймали телепатичні
послання.
Впродовж процесу цих інтенсивних медитацій ми запровадили
нашу стару звичку запису на магнітофонну стрічку кожного разу,
коли ми починали сеанс. Користуючись частиною з цього
великого матеріалу, який зібрала наша власна група, я написала
неопублікований рукопис Голоси Богів, які систематично
пропонували позаземну точку зору, яка записана на зустрічах
нашої групи. У 1976 році, коли Дон і я почали писати книгу
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Таємниці НЛО, (видану приватним друком і доступну по пошті)
цей неопублікований рукопис був великою допомогою.
Впродовж цього періоду синхронно відбувалася ще одна подія.
Дон і я, офіційно стали партнерами в компанії L/L Research в 1970
році, а у 1968 році написали неопубліковану книгу під назвою
Розп'яття на хресті Есмеральди Суітуотер.
У 1974 році, у видавництві Doubleday, Андрій Пухаріч опублікував
книгу під назвою URI. Книга – розповідь дослідження доктора
Пухаріча про Урі Гелер і їх несподіваної комунікації з позаземним
розумом. Форма контакту була дещо новою: спочатку піднімалися
деякі об’єкти, подібні до попільнички, сигналізуючи доктору
Пухарічу завантажити касету у магнітофон. Кнопки магнітофона
натискала деяка невидима сила і машина починала записувати.
При відтворенні запису, на стрічці було повідомлення від
позаземного джерела. Дона вразило велике число кореляцій між
цими повідомленнями і нашим власним дослідженням.
Книга зачаровує сама по собі, але вона особливо зачаровувала
нас із-за неймовірного числа чіткої і чарівної схожості між
реальними персонажами із роботи доктора Пухаріча з Урі і
імовірно вигаданими персонажами в нашій книзі. Після розмови з
ним по телефону, ми поїхали в Нью-Йорк відвідати Андрія,
обмінятися інформацією з ним про наше давнішнє дослідження і
порівняти записи. Коли наш сердечний хазяїн вийшов на веранду,
щоб привітати нас, я зупинилася здивована, побачивши цей
будинок. Навіть будинок, в якому він жив за містом на північ від
міста Нью-Йорк, був точною копією будинку його вигаданого
двійника в нашій книзі. Ідентичність була такою близькою, що я не
могла не запитати, "Андрій, а що сталося з вашими півоніями?
Коли я писала про ваш будинок, то я бачила навколо дороги до
нього кущі півонії". Пухаріч розсміявся, "А, ті. Я вирізав їх три роки
тому".
У 1976 році ми вирішили спробувати познайомитися з цілим
спектром паранормальних явищ, які включають явища з так
званими контактерами НЛО. Це не просте явище. Швидше, воно
вимагає абсолютно усебічного розуміння і усвідомлення декількох
різних областей дослідження. Відколи Матеріал Ра – це прямий
наслідок нашого безперервного дослідження з "уявними"
позаземними істотами, то він здається відповідає тому, щоб
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переглянути деякі з концептів наведених в цій книзі для того, щоб
читач мав можливість належного введення в "тип мислення", яке
корисніше всього для розуміння цієї роботи.
Перша річ, про яку говорить явище НЛО – воно надзвичайно
дивне. Серйозний дослідник, чим більше він читає і все більше
проводить дослідження цієї області, тим все менше і менше
здатен говорити про явище НЛО "приземлено". Значно більше
половини населення в Сполучених Штатах сказали в
загальнонаціональних опитуваннях, що вони вважають, що НЛО –
реальні, а телевізійні серіали і фільми відображають широко
поширений інтерес до цієї теми. Все ж, є небагато дослідників, які
можуть претендувати на повне розуміння цього явища. Доктор
Дж. Ален Хайнек (J. Allen Hynek) назвав цю якість дослідження
"дуже дивним" фактором і зв'язав кількість високої дивності з
вірогідною обґрунтованістю випадку.
Деякі з людей, які бачили НЛО, були не в змозі дати звіт про
період часу після зіткнення. Побачивши НЛО, свідок продовжує
жити його або її щоденним життям. Помічено, що при контакті
втрачається певна кількість часу, що не можна пояснити. Дуже
часто ті ж самі люди повідомляють про подразнення очей, або
кон'юнктивіт, а іноді проблеми з шкірою. У екстремальних
випадках, в особи, яка втратила час при контакті з НЛО,
розвиватиметься роздвоєння особи і з’явиться необхідність
звернутися за допомогою до психолога або психіатра для
консультації. Доктор Лео Спрінкл (R. Leo Sprinkle), професор
психології в Університеті Вайомінга, проводить щорічні зустрічі
людей, які випробували цей тип і інші види "тісних контактів".
Один зі знаменитих випадків контактів з НЛО досліджений у
психіатричній терапії, трапився з Бетті і Барні Хілами. Хіли
побачили НЛО і втратили деякий час, але зуміли скоротити
значення цих подій в своїх умах, щоб досягти успіху в своєму
щоденному житті. Проте обоє через декілька місяців почали
переживати кошмари і напади страху.
Психіатр, до якого вони пройшли за допомогою, часто
користувався регресивним гіпнозом в терапії. Він працював з
кожним з пари окремо і знайшов, на свій подив, що, коли він
просив повернутися до джерела їх лиха, то як пан, так і пані Хіл
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розповідають історію про те, що їх брали на борт НЛО, проводили
медичні дослідження і потім повернули до свого автомобіля.
За минулі роки Дон і я досліджували декілька дуже цікавих
випадків. Можливо, опис одного з них покаже деякі з більш
видатних дивностей, які зазвичай асоціюються з тим, що доктор
Хайнек називає "тісні контакти третього виду". У січні 1977 року,
годин через вісімнадцять після пригоди з НЛО нашого свідка, нас
викликав наш друг – гіпнотизер
Лоренс Еллісон.
Лоренс
спілкувалася з матір’ю свідка, яка дуже хвилювалася за свого
хлопчика.
Ми
призначили
побачення
зі
свідком,
дев'ятнадцятирічним випускником середньої школи, який
працював водієм вантажівки.
Він бачив корабель близько сорока футів завдовжки і десять
футів висотою, який мав колір західного Сонця і летів на дуже
низькій висоті, приблизно від 100 до 150 футів. Корабель був
такий яскравий, що було боляче його очам, але все ж він не зміг
відвести свій пильний погляд від нього. Він відчував великий
страх і фактично втратив відчуття управління своїм автомобілем.
Коли він був прямо під НЛО, корабель несподівано прискорився і
зник. Коли хлопчик прибув додому, його мати стривожилася, тому
що його очі були налиті кров'ю. Він зміг точно визначити втрату
часу, оскільки він поїхав точно тоді, коли закінчилася
телепередача і він звернув увагу на час його прибуття додому.
Він втратив тридцять-вісім хвилин свого життя.
Молодий чоловік бажав спробувати регресивний гіпноз, щоб
"знайти" свій втрачений час. Ми погодилися і після доволі
довгого введення в стан гіпнозу, був досягнутий належний стан
концентрації і свідок був переміщений назад до моменту, коли він
був безпосередньо під НЛО. Несподівано він опинився усередині
корабля в круглій кімнаті, яка здавалася щонайменше удвічі
вищою, ніж висота всього корабля ззовні. Він побачив трьох істот,
жодна з яких не була схожа на людину. Одна була чорною, друга
була червоною і третя була білою. Усі нагадували деякий вид
машини. Здається, кожна істота мала особистість, хоча ніхто не
говорив з хлопчиком і він витерпів свого роду медичний огляд.
Після того, як огляд був закінчений, машини об’єдналися в одну і
зникли. Корабель підстрибнув і качнувся, а потім свідок
повернувся у свій автомобіль.
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Якщо ви зацікавлені, то прочитайте повний звіт про цей випадок,
який був опублікований у Apro Bulletin, в Flying Saucer Review, у
International UFO Reporter, і в Mufon UFO News.
Один з більш відомих аспектів тісних контактів – це досвід нашого
свідка, який очевидно розумів те, що думають і відчувають
інопланетяни без будь-якої мови. Телепатична комунікація давно
стала темою багатьох експериментів і, хоча є багато цікавих
досліджень, ніколи не було вчення, яке підтверджувало б
проведення хорошого телепатичного контакту. Тому, область
дослідження
телепатії
все ще певним чином являється
додатковою областю психічного дослідження. Проте, хтось, хто
завжди знав, що телефон збирався дзвонити, або випробував
знання того, що хтось збирався говорити перед тим, як це було
сказано, випробував щонайменше м'який приклад телепатії. Дон
заявляє, що телепатичні експерименти між ним і Урі Гелер були
доволі успішними. Проте, оскільки вони свідомо не виконувалися
під суворим науковим контролем, то вони не змогли увійти до
будь-якого загальноприйнятого повідомлення. Фактично, на наш
погляд, що ретельний контроль викликає демпфувальний ефект
на результат будь-якого експерименту цього типу.
З 1980 року і до цього дня L/L Research проводить щотижневі
зустрічі з читачами наших книг. Ми все ще прагнемо вставити
слово "уявні" перед словами "телепатичні контакти з
інопланетянами" тому, що ми дуже добре знаємо, що немає ніякої
можливості доказати це основне поняття. Проте, звичайно явище
існує – цей факт підтверджують мільйони слів в наших власних
файлах і багато мільйонів слів в файлах інших груп.
Незважаючи на більш ніж випадкові зриви в паранормальному
дослідженні, серйозним дослідникам явища НЛО треба бути
наполегливими в своєму дослідженні пов'язаних явищ, як
наприклад ментального згинання металу. Фізика, яку обговорює
Ра, маючи відношення до істинної природи реальності, кладе в
основу можливість дії на відстані як функцію розуму, особливо
волі. Урі Гелер тестували в декількох місцях у всьому світі, у тому
числі Стенфордських науково-дослідних лабораторіях і існує
вражаючий список публікацій з приводу результатів тих
випробувань. Найбільш значимі – The Geller Papers і як
відгалуження цього явища згинання металу, The Iceland Papers.
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Один з прикладів, який показує близькі стосунки між НЛО і
ментальним згинанням металу, стався з нами в липні 1977 року,
після того, як була опублікована наша книга, Secrets of the UFO.
Ми давали інтерв'ю на місцевій програмі і жінка в сусідньому
місті почула передачу і була дуже зацікавлена тим, що ми
сказали відколи її син, нормальний чотирнадцятирічний хлопчик,
контактував з НЛО. Його розбудив свистячий звук, він підійшов до
дверей і побачив світло таке яскраве, що воно тимчасово
засліпило його. Знову, як часто буває в такому випаду, саме в ту
ж ніч люди поблизу також бачили вогні в небі. Жінка написала
нам лист і Дон негайно подзвонив і попросив її дозволу
поговорити з її сином. Після опитування молодого чоловіка для
свого задоволення Дон попросив його узяти шматок виробу з
срібла і сказати йому зігнутися без торкання до нього будь-яким
силовим способом. Чотирнадцятирічний хлопець подивився на
вилку, як запропонував Дон і вилка негайно зігнулася приблизно
удвоє.
Сам хлопчик був так переляканий, що він не повернувся до
телефону і його мати була не в змозі переконати його в
важливості проведення подальших експериментів. Вона була
досить передбачлива, щоб усвідомити, що в маленькому місті, в
якому він жив, будь-яку гласність, яка, можливо, прийшла б до
нього в результаті згинання металу, зашкодила би йому, відколи
люди його містечка відреагували б в найбільш передбачуваний
спосіб.
Проте, зв'язок справді очевидний. Джон Тейлор, професор
математики із Королівського коледжу в Лондоні, запропонував
свою книгу Superminds, в якій розказав про експерименти із
згинання металу, доступні світу. Тейлор вивчав тільки дітей,
приблизно п'ятдесят, і в більшій частині своїх експериментів він
користувався металом і пластмасовими об'єктами, які були
ізольовані в скляних циліндрах, закритих склодувом, таким чином
діти не змогли фактично торкнутися об'єктів без руйнування
склянки.
В цих контрольованих обставинах діти все ще могли зігнути і
зламати численні об'єкти. Оскільки ви читаєте Матеріал Ра, то ви
почнете розуміти, чому здебільшого діти можуть зробити такі речі,
і що така здатність має відношення до решти повідомлень про
НЛО.
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Оскільки я не учений, то на цьому місці я передам слово Дону,
кваліфікація якого більш відповідає цій дискусії.
Дон: При розгляді психічних демонстрацій постійно виникає
питання, як відбувається паранормальне явище? Відповідь
можна знайти в області окультної теорії, яка займається
існуванням різних "планів".
Говорячи словами окультної філософії, після смерті індивідуум
знаходить себе на одному з цих рівнів існування, на рівні, який
залежить від духовної природи або розвитку особи на момент
його смерті. Банальна фраза, яку містить ця теорію – небесні
"птахи одного льоту". Коли привид зазвичай відвідує Землю, то
він матеріалізується в нашій реальності з одного з цих рівнів.
Взагалі, теоретизують, що планета щось подібне до духовного
очищення з реінкарнацією, яка відбувається у фізичному світі
доти, поки індивідуум не стане достатньо розвиненим в
духовному сенсі, щоб він міг досягти вищих планів існування і не
потребував більше еволюційних уроків цієї планети.
Більша частина цієї теорії розвивалася в результаті контакту і
спілкування з мешканцями цих імовірно окремих реальностей. Я
увірував, що ці рівні проходять крізь наш фізичний простір і
взаємно співіснують, хоча дуже мало хто усвідомлює один
одного. Я звернуся до простої аналогії: розгляньте акторів в двох
різних телевізійних шоу, придатних до прийняття одним і тим же
телевізором, але кожне шоу несумісне з іншим. Здається це те,
що ми випробовуємо в наших щоденних життях: один канал або
щільність існує зовсім не підозрюючи незліченних істот, що
займають інші частоти нашого фізичного простору. З усіх поглядів
– ця наша реальність не остаточна або єдина; вона, фактично, є
нашою реальністю тільки в цей час.
Багато повідомлень НЛО показують достатнє свідоцтво того, що
видимий об'єкт приходить із однієї із цих інших реальностей або
щільностей, так само як матеріалізуються примари. Я хотів би
зробити наголос, що у всякому разі не мається на увазі їх
нереальність; швидше, це реальність НЛО зміщена відносно нас.
Аналогічно: 4-ий телевізійний канал такий же, але відокремлений
від 3-го каналу на тому ж ТБ.
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Якщо б вас попросили побудувати масштабну модель будь-якого
атому, використовуючи розмір горошини для ядра, то було б
потрібно мати область розміром футбольного стадіону, щоб
вмістити навіть якнайглибші орбіти електронів. Якщо горошина
була б розміщена в центрі п'ятдесятиярдової лінії, то маленька
кулька на кінці лінії змогла б представити електрон атома.
Насправді, у фізичній матерії дуже мало існує самої матерії. Коли
ви дивитеся на зірки в нічному небі, ви ймовірно бачили б щось
дуже подібне до того, щоб ви бачили, якби змогли стояти на ядрі
будь-якого атома "твердого" матеріалу і дивитися назовні у
напрямі нашого довкілля. Щоб продемонструвати вам електрон,
фізик ймовірно покаже вам викривлений слід на фотопластині.
Він ймовірно не скаже вам, що це другорядне свідоцтво. Самого
електрона ніколи не бачили; тільки може бути записаний його
вплив на щільне середовище. Звичайно, можна зробити точні
математичні підрахунки того, що ми називаємо електроном. Для
такої роботи ми повинні знати деякі дані про напруженість
магнітного поля, заряд електрона і швидкість. Але відколи
магнітне поле викликається переміщенням зарядів, які у свою
чергу є емпірично спостережуваними явищами, то ми
переконуємося, що повний математичний камуфляж затемняє
той факт, що усе, що ми дійсно знаємо, це те, що заряджені
частки впливають друг на друг. Ми все ще не знаємо, що
зарядило частки або чому вони створюють ефект дії на відстані.
Старші науковці першими погодилися б з тим, що немає ніякої
такої речі як абсолютне наукове пояснення чого-небудь. Наука –
це швидше метод або інструмент прогнозування, зв'язуючи один
або більше спостережень одне з другим. У фізиці, це зазвичай
робиться через мову математики. Наше наукове знання – це
вивчення за допомогою спостереження і наступний аналіз цього
спостереження. У сенсі проникнення у фундаментальну сутність
речей, ми дійсно не розуміємо що-небудь взагалі.
Магнітне поле – це ніщо, окрім математичного методу вираження
відносного руху між електричними полями. Електричні поля – це
складні
математичні інтерпретації повністю емпіричного
спостереження,
сформульованого як закон Кулона. Іншими
словами, наш ліс наукового знання і пояснень складається з
дерев, про які ми не розуміємо нічого окрім їх існування і прояву.
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Для особи незнайомої з внутрішніми роботами сучасної науки,
може здаватися, що сучасна людина повністю контролює своє
довкілля і все обчислила. Нічого не може бути далі від правди.
Лідери науки, які досліджують межі сучасної теорії, безупинно
сперечаються між собою. Як тільки теорія починає отримувати
широке визнання, дійсно представляючи фізичні закони, хтонебудь знаходить невідповідність, і теорію доводиться
модернізувати або повністю відмовитися від неї. Можливо
найвідоміший приклад цього – ньютонівська формула "F=MA".
Вона досягла статусу
фізичного закону перед тим, як
переконалися, що вона помилкова. Не те, щоб це рівняння
виявилося не надзвичайно корисним: ми користуємося ним, щоб
проектувати усе від місячної ракети до телевізійного кінескопа.
Але його точність падає, коли застосувати до прискорювачів
атомних часток, подібних до циклотрона. Щоб зробити точний
прогноз траєкторій частки, необхідно внести релятивістську
поправку сформульовану Ейнштейном. Цікаво відмітити, що ця
поправка заснована на факті, що швидкість світла повністю
незалежна від швидкості його джерела.
Якщо б Ньютон проник глибше в закони руху, то він, можливо,
вніс би цю релятивістську поправку сам, а потім заявив би, що
швидкісна поправка ніколи не матиме ніяких наслідків, оскільки
швидкість світла набагато більша, ніж будь-яка швидкість,
досягнута людиною. Це було дуже вірно в дні Ньютона, але
напевно не зараз. Ми все ще прагнемо думати про швидкість
світла як фантастичну і недосяжну швидкість, але з появою
космічних польотів, виникло нове замовлення на швидкосність.
Нам доведеться змінити наше мислення стосовно наших
нормальних земних концептів швидкостей. Замість мислення про
швидкість світла в термінах миль за секунду, думати про це в
термінах земних діаметрів за секунду. Майже неймовірна
швидкість 186000 миль за секунду стає повністю зрозумілою як
двадцять-три земні діаметри за секунду. Або, ми могли б думати
про швидкість світла в термінах діаметру Сонячної системи і
говорити, що швидкість світла складає близько двох діаметрів за
день.
Твердження Ейнштейна, що усе відносно є таким доречним, що
воно стало банальною фразою нашої культури. Давайте
розповсюдимо відносність на розгляд розміру природних явищ,
беручи до уваги розмір нашої галактики. Якщо ви дивитеся вгору
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на небо в ясну ніч, то приблизно усі видимі зірки знаходяться в
нашій власній галактиці. Кожна з цих зірок – подібна до нашого
власного Сонця. Обчислення співвідношення числа сонць в нашій
галактиці до числа людей на планеті Земля виявляє, що сьогодні
на кожну живу особу на Землі приходиться 60 сонць. Світлу
знадобиться понад чотири роки, щоб добратися від Землі навіть
до найближчої з цих зірок. Щоб досягти найвіддаленішої зірки в
нашій власній галактиці знадобилося би 100000 світлових років.
Ці обчислення зроблені, користуючись припущенням, яку
швидкість має світло. Це, можливо, помилкове припущення
всупереч нової теорії, але його очевидна швидкість – корисний
вимірювальний інструмент, яким ми користуємося так чи інакше.
Отже, ми маємо творіння, в якому ми знаходимося, і яке таке
велике, що із швидкістю двадцяти-трьох земних діаметрів за
секунду ми повинні подорожувати 100000 років, щоб перетнути
наш найближчий задвірок. Це великий задвірок, і він здавався б
достатнім для навіть найчестолюбніших небесних архітекторів,
але воістину ця повна галактика з понад 200 більйонами зірок –
одна піщинка на дуже великому пляжі. Є численні
тільки
трильйони галактик подібні до нашої, кожна з своїми власними
більйонами зірок, розкиданих в тому, що здається нескінченним
простором.
Коли ви думаєте про приголомшуючу експансію нашого творіння і
інфантильний стан нашого знання відносно цього,
то ви
починаєте бачити вірогідність того, що наш сучасний науковий
підхід до дослідження цих експансій такий же примітивний як
видовбане каное.
Найбільш приголомшуючою проблемою науки завжди був пошук
задовільного пояснення того, що таке – так звана дія на відстані.
Іншими словами, кожен знає, що, якщо ви опускаєте щось, то
воно впаде, але ніхто не знає точно, чому. Багато людей знають,
що електричні заряди відштовхуються або притягуються один до
одного, навіть якщо розділені у вакуумі, але знову ніхто не знає,
чому. Хоча ті явища зовсім різні, рівняння, які описують силу
взаємодії, дуже подібні:
Для гравітації: F=Gmm'/r2
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Для електростатичної взаємодії: F=Kqq'/r2
Сила тяжіння між нашою планетою і нашим Сонцем описується
гравітаційним рівнянням. Силу тяжіння між орбітальними
електронами і атомним ядром описує електростатичне рівняння
взаємодії.
Зараз
кожне
з
цих
рівнянь
виведене
експериментально. Вони очевидно не пов'язані в будь-який спосіб
і вони обоє описують ситуацію, в якій сила тяжіння зменшується з
квадратом відстані.
Математичне представлення механізму дії на відстані
називається полем, як наприклад гравітаційне або електричне
поле. Основною надією Альберта Ейнштейна було знайти єдине
відношення, яке об’єднало б ефект як електричного, так і
гравітаційного явища; фактично, теорія, яка об'єднала б всю
фізику – це єдина теорія поля. Ейнштейн вважав, що це творіння
має певне упорядкування і що усі фізичні явища розвинулися із
єдиного джерела.
Єдина теорія поля, яка описує матерію як чисте поле, зараз уже
існує. Здається, що вся ситуація була аналогічна рішенню важкої
складної китайської головоломки. Якщо ви можете знайти
правильні ключові повороти серед
багатьох неправильних,
головоломка легко розпадається. Дьюі Б. Ларсон (Dewey B.
Larson) знайшов рішення цієї проблеми і головоломка не лише
розпалася, але і виявила витончену адекватну єдину теорія поля,
багату на практичні результати. І як у хорошій китайській
головоломці, рішення не було складним, а тільки несподіваним.
Замість п'яти вимірів Ларсон запропонував шість, і належним
чином маркірував їх як три виміри простору і три виміри часу. Він
припустив,
що
аналогічно
нашому
спостережуваному
тривимірному простору існують три координати часу.
Результат цього підходу полягає в тому, що зараз можна на
основі базового постулату теорії Ларсона вичислити будь-яку
фізичну величину в межах нашого фізичного всесвіту, від
субатомної до зоряної. Ця популярна єдина теорія поля відмінна
від того, що ми звикли думати про час, як одновимірний, як потік,
що рухається в одному напрямі. Все ж як тільки ви призвичаїтеся
до цього, то координати часу – математично зручніший концепт,
з яким ви матимете справу. Професор Френк Майєр (Frank Meyer)
з відділу фізики в Університеті Вісконсіна тепер поширює
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щоквартальний
інформаційний
бюлетень
для
учених,
зацікавлених в новій теорії Ларсона, яка досліджує
приголомшуючі питання фізичної теорії, користуючись підходом
Ларсона. Я зацікавився перевіркою теорії Ларсона і зробив
обширні обчислення, користуючись його постулатом. Я
переконаний, що його теорія – дійсно реальна єдина теорія поля.
На початку шістдесятих років, ще до виявлення роботи Ларсона,
я обмірковував декілька цікавих тверджень, повідомлених через
контактерів з уявного джерела НЛО. Хоча люди, які здійснили ці
контакти, не знали нічого з проблем сучасної фізики, вони
отримували інформацію, яка очевидно була дуже важливою для
фізичної теорії. По-перше: вони запропонували, що проблема з
нашою наукою полягає в тому, що вона не визнає достатньо
вимірів. По-друге: вони заявили, що світло не рухається, світло
просто існує. В теорії Ларсона в основу покладено шість вимірів
замість звичайних чотирьох, і знаходиться чисте поле, в яке вірив
Ейнштейн, представляючи матерію, яка рухається назовні із усіх
точок в просторі із зведеною швидкістю, або швидкістю світла.
Фотони створюються із-за вібропереміщення в просторі/часі
тканини поля. До того ж, контактери говорили, що свідомість
створює вібрацію, і ця вібрація – світло. Вібропереміщення
простору/часу в теорії Ларсона – це перший фізичний прояв, який
є фотоном або світлом. Згідно з контактерами НЛО, щоб ввійти в
наше небо, НЛО знижують свої вібрації. Весь фізичний всесвіт,
постульований Ларсоном, залежить від частоти вібрації і
квантованих обертань чистого поля простору/часу.
Контактери пропонували, що такого часу немає, як ми думаємо
про нього. Ларсон пропонує ту ж саму річ. Говорили, що
вищезгадані НЛО рухалися в часі так, як ми рухаємося в просторі.
Це було б повністю нормально в часі/просторі Ларсона, як частині
всесвіту.
Нарешті, і можливо важливіше всього, контактери отримали
повідомлення, що Творіння – це просто єдине ціле. Теорія
Ларсона – математичне твердження цієї єдності.
Для більш конкретної інформації про фізику Ларсона, контактуйте
з International Society of Unified Science – групою учених і
філософів, які зараз розвивають теорію Ларсона. Їх адреса:
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International Society of Unified Science, Frank H. Meyer, President,
1103 15th Ave., S.E., Minneapolis, MN 55414.
Частка фізиків, які ніколи раніше не вважали, що це варто
досліджувати, зараз швидко зростає. Дія на відстані, очевидно в
результаті деякого виду ментальної діяльності, здається явищем,
яке можна спостерігати повторно. Коли Урі Гелер показував
фокуси на ТБ, ментально згинаючи метал і зупиняючи годинник,
то виявилося багато дітей, які пробують дублювати "хитрощі" Урі.
Іноді діти досягають успіху. Число дітей, які можуть згинати і
ламати метал і інші матеріали тільки бажаючи ламати або
згинати, зростає щодня. Як я раніше згадував, Джон Тейлор,
професор математики в Королівському коледжі, написав в своїй
чудовій книзі, Superminds, про великий тестовий прогін в Англії
для деякої кількості цих обдарованих дітей. Якщо кількість і
здібності таких дітей продовжать зростати, то в 1980-их ми
побачимо, що такі фантазії телесеріалів, як "Мій улюблений
марсіанин", "Мені сниться Джінні" і "Зачаровані" стануть частиною
реальності.
З контрольованими, повторюваними експериментами подібними
до тих, що проводять Тейлор і Стенфордський Дослідницький
Інститут в Сполучених Штатах, ми починаємо мати переконливі
дані, доступні для вивчення. Поступово ми переміщаємося в
позицію, з якої ми можемо почати створювати науку "магію", яка
називалася магією віками і зараз виконується в зростальному
темпі, передусім дітьми. В майбутньому, ми можемо навіть знайти
цю "магію" у навчальних планах університетів. Насправді, сучасні
дисципліни хімії, фізики, і т.п., все ще в основному "магічні" для
нас, оскільки ми знаходимося все ще в позиції, яка досі ніяк не
пояснює причинність.
Карла: Один з самих центральних концептів системи навчання,
який випливає із дослідження повідомлень контактерів,
запропонованих завдяки контакту з НЛО – це концепт безсмертя
нашої індивідуальної свідомості. Існує довга містична традиція,
яка простягається далеко назад аж до Біблейських часів, яка
кладе в основу вид безсмертного духу. Святий Павел в своїх
Посланнях бачив різницю між людським тілом і духовним тілом.
Задовго до часів Святого Павла, єгипетські священики мали
концепт “ка” і вважали, що це “ка”, або духовна особа, існує після
смерті і була істинним сховищем суті свідомості особи, яка
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прожила життя. Єгиптяни, звичайно, зробили дуже детально
розроблені заходи для життя після смерті.
Якщо життя після смерті кладеться в основу як вірогідність, то
можна також вважати вірогідним життя перед народженням.
Будь-яка мати, яка має більш ніж одну дитину засвідчить
безперечний факт, що кожна дитина вступає в своє життя або
втілення вже маючи особисті риси, які не можна пояснити
довкіллям або спадковістю. Врешті-решт є всі чинники визнати те,
що залишається унікальна особистість, з якою народилася
дитина. Кожна дитина має певний страх, який не пояснюються з
погляду страхів батьків. Дитина, наприклад, може жахатися грози.
Інша частина сім'ї може абсолютно зручно відчувати себе
впродовж такого шторму. Інша дитина може бути надзвичайно
обдарована в грі на інструменті, коли ні батько, ні будь-який
далекий родич батьків не відзначалися музичними талантами.
Це повертає нас до серйозного розгляду реінкарнації. Згідно з
повідомленнями про контакт з уявними НЛО, реінкарнація – один
з найголовніших концептів, який треба зрозуміти для того, щоб
просувати еволюцію людства, оскільки так функціонує всесвіт. Ми
бачимо, що ця еволюція не лише фізична, але і метафізична, не
лише тіла, але і духу, і інкарнація бачиться в цій системі
філософії, як можливості для індивідууму продовжувати свою
еволюцію через численні і різноманітні досліди.
Хоча можливо дві третини населення світу знайомі з релігійною
системою, яка кладе в основу реінкарнацію, але ми з іудейскохристиянської культури зовсім не знайомі з цим концептом.
Проте, ранні дослідження Дона здається вказують, що
реінкарнація вірогідна і що реінкарнації містили ситуації, стосунки
і уроки, які значно полегшили розуміння у світлі знання про
попередні втілення.
Один стислий приклад цих стосунків, деякі надто довіряють кармі,
як цей молодий хлопчик (який просить не називати його ім'я),
який в цьому житті випробував таку інтенсивну алергію до усіх
живих речей, що він не міг косити траву, нюхати квітки, або
впродовж квіткового сезону проводити багато часу взагалі за
межами дому. При гіпнотичному регресі він випробував детально
довге життя в Англії. Він був самотньою людиною, який по
природі, наприклад, уникав контакту з будь-якою людиною. Він
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наслідував справедливо великий маєток і проводив своє життя в
ньому. Його єдиним задоволенням було підтримувати дуже
великий сад. У своєму саду він саджав всілякі квіти, фрукти і
овочі.
Після обговорення життя, поки юнак був все ще в трансі,
гіпнотизер Лоренс Еллісон запитав у хлопчика, як часто він
контактував з тим, що називається його Вищим Я. Хлопчик
запитав своє Вище Я, чи вивчив він урок ставити на перше місце
людей, а потім все інше? Вище Я сказало, що дійсно урок був
вивчений. Потім гіпнотизер попросив хлопчика запитати у Вищого
Я, чи цю алергію можна вилікувати, оскільки урок був вивчений і
алергія була більше не потрібна. Вище Я погодилося. Потім
ретельно вивів хлопчика із гіпнотичного стану і
гіпнотизер
підійшов до свого фортепіано, на якому стояла магнолія. Оскільки
магнолії розцвіли і їх пилок впав на відполіровану поверхню
фортепіано, то гіпнотизер скріб пилок у свою руку, приніс його до
хлопчика і свідомо дмухнув пилок прямо в ніс хлопчика. "Як могли
ви поступити так зі мною"! – вигукнув хлопчик. "Ви знаєте, що я
алергічний". "О, справді?" - запитує гіпнотизер. "Я не чую, щоб
ви чхали". Хлопчик вилікувався від своєї алергії.
Коли ми намагаємося розглядати наші взаємовідносини зі
всесвітом, то ми починаємо бачити набагато більше в небі і на
землі, ніж
уявляли більшість філософій. Це – неймовірно
велетенський всесвіт, і якщо ми хочемо мати істинні
взаємовідносини з ним, то ми повинні самі бачити більше, ніж
містять в собі наші щоденні життя. У Матеріалі Ра велика
кількість інформації обговорюється з приводу нашого істинного
взаємовідношення зі всесвітом, але треба добре усвідомити, що
ми маємо довгу традицію роботи з тим, що простіше всього
назвати магічною особистістю.
Звичайно, терміном «магія» багато зловживають і здебільшого
розуміють, як мистецтво спритності рук або ілюзії. Коли один
бачить мага, то інший визнає той факт, що він бачить дуже вміло
виконувані ілюзії.
Проте, вивчення так званої магічної особистості пропонує те, що
є сполучна лінія, яка проходить через наші щоденні життя, які ми
можемо усвідомити. І, користуючись цією сполучною лінією,
переміщати себе час від часу в структурі базисних точок, в яких
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ми бачимо реальність, будучи тим духовним тілом, в якому існує
особа від втілення до втілення і дійсно "відколи існує світ".
Завдяки роботі цієї магічної особистості, засвоюючи досвід,
приймаючи відповідальність за все, що відбувається, ретельно
аналізуючи наші реакції на все, що відбувається, і нарешті
приходячи до балансування наших реакцій на усе, що
відбувається таким чином, що наші дії в нашому довкіллі
виконуються в межах свого Я і не є більше простими реакціями
на зовнішній стимул, ми посилюємо так звану магічну особистість
доти, поки ми не зможемо оволодіти "мистецтвом введення змін
у свідомості за бажанням". Це класичне визначення магії.
Кожного разу, коли особа попадає в несприятливу ситуацію і
реагує на її без гніву або печалі, а замість цього пропонує
співчуття і заспокоєння, якого ніхто не очікував, то ми посилюємо
зв’язок внутрішньої сили в нас і ми стаємо все більше і більше
пов’язаними з життям, яке тісно пов'язане з органічною
еволюцією Всесвіту.
В деякому сенсі цілісність або органічна природа Всесвіту, краще
усього інформує студента про існування НЛО. Вони були тут,
врешті-решт, за тисячі років; щонайменше НЛО згадують, разом з
іншими дивними подіями в анналах усіх ранніх історій, у тому
числі і в Біблії.
Сучасний інтерес до НЛО можна ймовірно справедливо точно
датувати від історичного спостереження Кенетом Арнольдом на
горі Рейнір у Вашингтоні. Інше раннє і історичне спостереження,
також надзвичайно надійного свідка, по збігу пов’язане з Доном
Елкінсом і отже я вибрала би для обговорення випадок з
Мантеллом 7 січня 1948 року, замість випадку з Кенетом
Арнольдом 24 червня 1947 року.
Томас Мантелл набув спеціальність пілота і літав в місіях в
Африці, Європі, і, найбільш значимо, приймав участь у висадці
союзних військ у Європі. У 1947 він залишив Повітряний Корпус і
заснував авіашколу Елкінс-Мантелл на аеродромі Боумена в
Луїсвіллі, Кентуккі. У 1947 Дон Елкінс був юним студентом в цій
школі.
Біля двох годин пополудні, 7 січня 1948 року, полісмен штату
Кентуккі подзвонив у Форт Нокс і повідомив військову поліцію, що
вони спостерігали круглий літаючий об’єкт, який дуже швидко
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переміщався в їх області. Військова поліція подзвонила
командиру аеродрому Godman Field у Форт Нокс і за допомогою
служби забезпечення польотів зв'язалася з аеродромом Wright
Field в Огайо, щоб узнати, чи були там польоти будь-яких
експериментальних літаків, які змогли б пояснити спостереження.
На аеродромі Wright Field нічого не літало.
Тим часом, на вежі на аеродромі Godman Field, у Форт Нокс, вже
спостерігали цей дископодібний об'єкт, як візуально, так і на
радарі, і підготували доповідь, яку швидко передали командиру.
Коли це сталося, то чотири літаки F-51 були на маршруті від
Маріетти в штаті Джорджія, біля Атланти, до Луїсвілла в Кентуккі.
Відколи вони були вже в повітрі, то командир аеродрому Godman
Field вирішив зв’язатися з ведучим пілотом і попросити, щоб він
дослідив НЛО. Цим ведучим пілотом був капітан Томас Мантелл.
Мантелл отримав радіолокаційне наведення від вежі аеродрому
Godman і рухався у напрямку до НЛО. Він побачив об'єкт і заявив,
що об’єкт рухається повільніше, ніж він і що він повинен
приблизитися, щоб роздивитися. Потім Мантелл інформував
вежу, що об'єкт зараз знаходиться вище за нього і він здається
металевим, і був величезний за розміром.
Жоден з F-51, у тому числі і літак Мантелла, не був забезпечений
киснем, тому інші пілоти знизилися до висоти 15000 футів.
Мантелл продовжував підніматися. Це була остання передача від
капітана Мантелла. Через декілька хвилин по телефону
передали, що літак розбився. Це був літак капітана Мантелла.
Його тіло лежало біля уламків літака.
Я витратила цей об’єм книги, щоб спробувати надати вам ескізне
введення в тисячі і тисячі спостережень, подібних до
спостереження капітана Мантелла, яке включає неспростовно
доведене і конкретне свідоцтво надзвичайно дивної події. Існує
багато радарних спостережень НЛО. Одна книга, видана
Центром вивчення НЛО в Евастоні в штаті Ілінойс, описує
виключно численні фізичні сліди, які залишили НЛО: опромінення
ґрунту, що привело до змін в структурі ґрунту, або залишили інші
сліди на землі. Комп'ютерний комплект документів цієї організації,
що містить інформацію відносно НЛО складає понад 80000
повідомлень; і деякі речі стають вражаюче очевидними при
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використанні комп’ютера "UFOCAT". Наприклад, якщо замірити
слід від приземлення спостерігального НЛО, то зараз можна
з'ясувати через комп'ютер вірогідний опис НЛО. Отже, свідок
просто підтверджує те, що комп'ютер вже знає.
Проте, це передмова до книги, яка складається з записів
повідомлень дуже точної природи, що має відношення до
метафізики, філософії і плану фізичної і духовної еволюції
людини на Землі. Тому, я хочу поділитися з вами частиною
дослідницького матеріалу, який наша група зібрала за ці роки.
Оскільки усі ці приклади походять від однієї і тієї ж групи, то ми
ніколи не описували, хто приймає інформацію, оскільки ми
відчуваємо, що ця інформація важливіша, ніж особа, яка її
приймає.
Згідно з істотою під іменем Хаттон, хто говорив з нашою групою і
декількома іншими впродовж багатьох років, мета в існуванні тут
щонайменше деяких з НЛО, які ви бачите в нашому небі в цей час
допомогу потерпілим від стихійного лиха, або
– надати
надзвичайно зубожілій країні. Це бажання служити.
“Ми контактуємо з людьми планети Земля багато, багато
ваших років. Ми контактуємо час від часу з інтервалами в
тисячі років з тими, хто шукав нашої допомоги. Настав час
для багатьох людей цієї планети контактувати через те, що
зараз багато хто розуміє і має бажання шукати що-небудь за
межами фізичної ілюзії, в яку впродовж багатьох років
занурене мислення людей цієї планети. Ми стимулюємо
процес самозародження. Оскільки все більше і більше
людей бажають контактувати з нами і потім передавати це
іншим, то ті, хто отримує інформацію самі здатні досягти
стану мислення і розуміння досить співзвучного, скажемо
так, з нашими вібраціями для того, щоб контактувати з нами.
Для цього, мої друзі, і здійснюється контакт. По-перше, щоб
істота була здатна контактувати з нами, необхідно щоб вона
досягла певної вібрації в результаті свого мислення.
Залучення до таких груп, як наприклад ваша, прискорює цей
процес. І врешті-решт це досягається через медитацію.
Іншими словами, словесна передача інформації за
допомогою каналів, як наприклад цей канал, створюють
систему мислення і бажання духовного усвідомлення, яке
піднімає вібрацію істоти.
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Ми, з Конфедерації Планет в Служінні Нескінченному
Творцю, дуже жалкуємо, що не можемо ступити на вашу
землю і навчити тих з ваших людей, які бажають нашого
служіння. Але, друзі мої, як ми говорили раніше, це було б
дуже поганою послугою тим, хто не бажає нашого служіння в
цей час, і ми боїмося, що ми зробили б мало для розуміння
навіть тих, хто бажає цього, оскільки розуміння приходить
зсередини. Ми можемо тільки направляти вас. Ми можемо
тільки пропонувати. Ми намагаємося зробити це таким
чином,
щоб
стимулювати
пошук
індивідуума
до
перетворення його внутрішнього мислення, всередину до
цього єдиного джерела любові і розуміння, до Творця –
частини нас всіх, частини усього, що існує, і для усього, що
існує.
Ми дуже привілейовані, що в цей час в історії вашої
планети, ви приєдналися до нас для цього великого
служіння. Бо це дуже великий час, великий перехідний
період, в якому багато хто із земних людей буде піднятий із
свого стану сум’яття до простого розуміння любові їх
Творця”.
Хатон згадує про наше бажання шукати що-небудь за межами
фізичної ілюзії. Він говорить так переконливо про це і часто
посилається на членів названої Ра Конфедерації Планет в
Служінні Нескінченному Творцю, як на "першоджерело
мислення". Це інший термін для нашого слова, "любов," яке
означає набагато більше. Це слово має на увазі єдність, яка така
велика, що ми не бачимо один одного просто як близьких друзів,
або братів і сестер, а як Творця. Ми бачимо один одного і себе як
Творця, ми бачимо одну істоту. Цей концепт – сама серцевина
телепатії. Ось що говорить Хатон
про цей концепт і
першоджерело мислення взагалі:
“В цей час я знаходжуся в кораблі набагато вище за ваше
місце проживання. В цей час я можу відслідковувати ваші
думки. Це, друзі мої, може здаватися деяким вашим людям
порушенням, але я можу запевнити вас, що це не так. Наші
можливості знати думки людей планети Земля ні в якому
разі не зазіхають на їх мислення, або їх діяльність. Ми не
розглядаємо знання думок інших як порушення, оскільки ми
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бачимо ці думки, як свої власні. Ми бачимо ці думки як думки
Творця.
Друзі мої, вам може здаватися, що природа думки
відрізняється від природи любові і братерства, і думка не
може створюватися нашим Творцем. Друзі мої, це не так.
Усі думки, які генеруються, створює Творець. Усі речі, які
створюються, створює Творець. Він – усе і знаходиться
всюди, і уся свідомість і усі думки, які існують – думка
нашого Творця. Його нескінченне число частин має свобідну
волю і всі можуть створювати в будь-який спосіб те, що
вони вибрали. Усі Його частини зв'язані з усім творінням, в
Його повному і нескінченному сенсі.
Ми не намагаємося змінити мислення нашого Творця. Ми
тільки намагаємося донести Його ідеї до деяких більш
ізольованих частин для їх перевірки і оцінки. Ізольовані
частини, про які я говорю, друзі мої, і чому ми повинні
вважати ці частини ізольованими? Ми вважаємо їх
ізольованими тому, що з нашої точки зору, вони захотіли
мандрувати далеко від концепту, який, як ми переконалися,
сприймає більшість частин творіння, з якими ми знайомі.
Ми переконалися, друзі мої, що людина на планеті Земля в
своїх дослідах і експериментах стала ізольованою в своєму
мисленні і відірвалася від того, до чого ми звикли у
безмежному досягненні творіння, яке ми випробували.
Я переконую вас, друзі мої, пам'ятати, що ми принесли вам.
Наступного разу, коли ви, скажемо так, зайдете в глухий кут
завдяки обставинам, які переважають в межах ілюзії вашого
фізичного існування, пам'ятайте, що ви вивчили і не
забувайте, для чого ви працювали так старанно, щоб щось
отримати. Ви у будь-який час можете змінити ваші потреби і
бажання з середини фізичної ілюзії вашого існування в
межах творіння Творця. Поки ваші цілі лежать в межах цієї
фізичної ілюзії, то вам необхідно підкорятися законам, які
переважають в межах цієї ілюзії. Якщо ваші бажання можна
змінити за допомогою застосування того, що ви вивчили і
піднятися в творінні Нескінченного Одного, то, друзі мої, ви
матимете більшу здатність вийти з кутів, які підтримує ваша
ілюзія.”
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Тим, хто читає ці слова, ці концепти можуть здаватися не
практичними і звичайно надмірно ідеалістичний метод
обговорення того, що багато хто назвав би новим віком або
епохою Водолія. Звичайно, здається, що навряд чи вся планета
могла так філософськи помилятися і що істоти, які імовірно
просунулися далі вперед, ніж ми, піклуються достатньо про нас,
щоб спробувати допомогти нам.
Проте, оскільки ми шукаємо суть "космічної" системи філософії,
то ми переконуємося, що вона ясна і проста без найменшого
спрощення, більш етична без догматизму, коротше кажучи,
вона більш інформативна. Далі Хаттон говорить про природу
реальності, яка в головному, здається, залишається непоміченою
людиною Землі :
“Друзі мої, людина на Землі стала дуже короткозорою в
правильному розумінні Творіння. Вона не розуміє істинного
значення простого і прекрасного життя, яке оточує її. Вона
не цінує своє потомство і відродження. Вона дізнається, що
сама атмосфера, якою вона дихає проходить цикл розвитку
через життя рослин, яке відроджується, щоб підтримувати її
і її товаришів і живих істот. Здається, що великій більшості
тих, хто мешкає на цій планеті, краще розвивати технологію
замість розвитку теології. Немає ніякого усвідомлення плану
Творця передбаченого для його дітей, щоб повністю
забезпечити кожне їх бажання. Людина на Землі втратила
усвідомлення того, що по праву її. Друзі мої, чому вона
втратила це усвідомлення? Вона втратила це тому, що
людина сфокусувала свою увагу на пристроях і власних
винаходах. Вона стала загіпнотизованою своїми іграшками і
своїми ідеями. Вона має розум – розум дитини.
Усе це можна дуже просто поправити і людина може ще раз
повернутися до оцінки реальності замість оцінки ілюзії,
створеної її розумом. Усе, що потрібно, друзі мої, це
допомагати індивідуально собі для оцінки цієї реальності
через процес медитації, бо цей процес заспокоює її жвавий
свідомий розум, який безупинно шукає стимул в межах
ілюзії, що розвивалася століттями на планеті Земля. Тоді
вона дуже швидко зможе повернутися до оцінки реальності
функціонування реального творіння.
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Друзі мої, до чого людина Землі повинна повернутися, якщо
хоче знати реальність: до простої думки про абсолютну
любов, простої думки про повну єдність з усіма її братами,
незважаючи на те, як вони виражають себе або ким вони
можуть бути, бо це первісна думка вашого Творця”.
Отже, творіння Бога, як називає його Хаттон, має дуже просту
природу, в якій любов – суть усіх речей і усіх функцій.
Все ж це "реальне" творіння очевидно не переважає у більшості
наших умів, тому що ми живемо в щоденній атмосфері, яку
Конфедерація нерідко називає ілюзією.
“Ми, з Конфедерації Планет в служінні Нескінченному
Творцю, багато ваших років знали про принципи реальності.
Ми знали про ці принципи тому, що ми скористалися ними
самі, що можуть зробити і люди вашої планети.
Через медитацію можна повністю зменшити ілюзію, яку ви
зараз випробовуєте, і яка створює відділення – ілюзорне
відділення – що фактично являється повною ілюзією. Ми
продовжуємо говорити про медитацію. Ми говорили вам
багато разів про реальність, про любов і про розуміння, і все
ж ви, здається, не можете здолати ілюзію.
Причина ілюзії, друзі мої, одна і вона породжена людиною
на Землі. Вона породжена всупереч його бажанню. Ця ілюзія
корисна. Вона дуже корисна для тих, хто бажав би
еволюціонувати в дуже швидкому темпі, випробовуючи і
використовуючи її, будучи всередині її. Багато з нас, хто
зараз оточує вашу планету бажав би мати таку можливість,
яку маєте ви, можливість бути всередині ілюзії, і через
утворення розуміння, використати потенціали ілюзії. Це
шлях отримання духовного прогресу, який шукали багато
наших братів.
Я не можу не зробити наголос на потребі бути здатними
зрозуміти природу потенціалів вашої ілюзії, а потім за
допомогою самоаналізу і медитації, реагуючи на те, що в
деякому відношенні виразиться думкою, яка породжена
нами – думкою нашого Творця. Так робив учитель, якого ви
знаєте як Ісус. Цей чоловік знав свою позицію. Він
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усвідомлював ілюзію. Він розумів причину потенціалів
всередині ілюзії, і його реакція на ці потенціали і діяльність
всередині ілюзії була реакцією, яка виражала думку Творця
– думку любові.
Збережіть насамперед у вашому розумі те, що ілюзія, яку ви
випробовуєте – це ілюзія, яка оточує вас з метою вашого
навчання. Вона може навчати вас тільки тоді, коли ви
знаєте, що вона вас вчить. Говорять, що "він творив свої
дива таємничим способом". Цей шлях може здаватися
таємничим, проте, це шлях духовного розвитку. Є багато
духів, які випробовують ілюзію, в якій знаходитеся ви, проте,
мало хто використовує цю ілюзію для росту. Вони не
роблять це інакше, ніж на підсвідомому рівні, тому що вони
не допомагають собі в пошуку знання про можливості, як це
зробити.
Як тільки індивідуум стає обізнаним про можливість
використання ілюзії, в якій він знаходиться у вашому
фізичному світі, для прогресу духовного росту, то йому
необхідно зробити наступний крок і використати свої знання,
незважаючи на потенціали, які впливають на нього, для
вираження любові і розуміння свого Творця”.
Як ви вже знаєте, медитація завжди пропонується як кращий
засіб досягнення розуміння, духовного розвитку,
розуміння
природи ілюзії і мети, для якої ви випробовуєте її. Кожна особа
залучається до ілюзії або гри, в якій ми можемо, якщо ми
бажаємо, користуватися нашою свідомістю при медитації таким
чином, щоб прискорити особисту еволюцію. Але як ми самі
досягнемо моменту цього процесу, який часто здається дуже
важко зрозуміти і розпочати?
“Друзі мої, бажання – ключ до того, що ви отримуєте. Якщо
ви бажаєте цього, ви повинні отримати це. Це було планом
Творця, планом, в якому усі його частини отримали б точно
те, чого вони бажають. Друзі мої, часто в ілюзії, яку ви зараз
випробовуєте, здається, що ви не отримуєте те, що ви
бажаєте. Фактично, у багатьох випадках здається, що все
навпаки. Здається, що це парадокс, стверджувати, що
проявляються такі очевидні результати бажання, і все ж ми
заявляємо, без виключення, що людина отримує точно те,
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що вона бажає. Можливо, друзі мої, ви не розумієте
бажання. Можливо це розуміння знаходиться за межами
інтелектуального розуму. Можливо потрібно витратити час
на медитацію, щоб усвідомити ваше реальне бажання. Друзі
мої, існує набагато, набагато більше вас і всього творіння,
ніж ви тепер оцінуєте
вашими інтелектуальними
здібностями у вашій нинішній ілюзії.
Людям цієї планети дуже важко відмовитися від своєї ілюзії,
відмовитися від упередженого знання про те, що вони
вважають причиною і наслідком. Проте, реальність зовсім не
така. Це ілюзія, природжена ілюзія. Вона – простий продукт
складності, яку породила людина на цій планеті.
Приєднайтеся до нас, щоб відокремити ваше мислення від
таких складнощів і усвідомте те, що думка створила вас і
усе, що ви випробовуєте. Усвідомте
вашого Творця.
Усвідомте його бажання, і коли ви узнаєте це бажання, то ви
узнаєте і своє власне, оскільки ви і ваш Творець – одне ціле.
Ви – одне ціле з усіма його частинами і з усіма близькими
вам істотами у всьому творенні. Коли ви узнаєте його
бажання, то ви відчуєте його. Більше не буде ніякої
плутанини. Більше не буде ніяких питань. Ви знайдете те,
що ви шукали. Ви знайдете Любов, бо таке бажання вашого
Творця, щоб усі його частини виражали і випробовували
Любов, яка створила вас. В цьому можна просто
переконатися при медитації. Ніякий
пошук в межах
інтелектуальних концептів ваших людей, ніяке ретельне
планування або точна інтерпретація написаного або
вимовленого слова не приведе вас до простої істини”.
Повідомлення Конфедерації багато зосереджуються на концепті
пошуку і бажанні, відчуваючи, що воля кожної істоти
найважливіша для пошуку кожною істотою еволюції. Фактично,
говорять, що свобідна воля – це фундамент всесвіту. Кожна
істота зароджується не лише як існуюча частина однієї єдності,
але і як повністю унікальна частина цієї єдності. Свобідна воля
кожної особи дуже важлива і Конфедерація турбується про те,
щоб завжди уникати порушення свобідної волі будь-якої особи. Їх
метод контакту з людиною на Землі формується з урахуванням
глибокої турботи про свобідну волю:
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“Ми не бажаємо нав’язувати наше розуміння правди вашим
людям і приблизно так ми зробили б, якщо ми контактували
з ними безпосередньо. Інакше ми не змогли б допомагати,
якщо б наші висловлювання про правду сприйняли б багато
хто з ваших людей, як переконливі. Ми не бажаємо, щоб про
нас думали, як остаточних представників правди Творця. Ми
бажаємо надати її вашим людям так, щоб вони могли
прийняти або відкинути з їх власної волі. Ми розуміємо це,
як необхідну умову духовного розвитку усього людства, яке
знаходиться на деякому етапі своєї еволюції, щоб прийняти
або відкинути те, що потрібне для його еволюції. Таким
чином, і тільки таким чином, людство може узнати правду,
правду Творця, єдину правду, яка є творінням, правду
любові творіння.
Істину потрібно усвідомити зсередини. Ззовні її не можна
навіяти. Ми намагаємося стимулювати ваших людей, які
хочуть, шукати цю правду всередині їх. Нам наказано
приховувати наше розуміння принципу нашого Творця, бо
ми не можемо служити одному індивідууму і в той же час
зробити погану послугу
його сусіду, доказуючи
його
власного розуму, що ми існуємо. В цей час багато людей на
планеті Земля не бажають вірити або мати доказ нашого
існування. З цієї причини, ми переконані, що необхідно
звертатися до тих, хто шукає правду через канали, такий як
цей. Ми переконані, що необхідно надати тим, хто шукає,
те, що вони шукають таким чином, щоб вони могли оцінити
його значення і прийняти або відхилити на їх власних
умовах ті думки, які ми приносимо і зрозуміти реальність
творіння, в якому ми всі існуємо”.
Як тільки з’являється бажання отримати повідомлення, воно стає
справді доступним, не лише від нашої групи, але і від багатьох
так званих контактерів або ченелінгових груп у всьому світі.
Дійсно, ви знайдете мало нового в "космічній" системі філософії.
Ті поняття – основні, глибокі і прості. У Конфедерації є назва для
однієї з великих цілей цієї системи медитації і навчання –
розуміння:
“Багато хто з ваших людей в цей час шукає за межами їх
ілюзії. Для тих, хто шукає, ми пропонуємо своє розуміння.
Ми не намагаємося сказати, що ми маємо остаточну
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мудрість. Ми тільки пропонуємо те, що має значення, що ми
зрозуміли з нашого досвіду, оскільки ми пройшли через ті ж
випробування, як і ви на Землі, що є найвигідніший напрям в
пошуку служіння. Ми діємо через інструменти, як наприклад
цей тут сьогодні ввечері, щоб надати тим, хто шукає,
розуміння. Мається на увазі, що наша присутність
стимулюватиме пошук. Через цей процес, ми сподіваємося
контактувати з багатьма людьми вашої планети, які бажають
контактувати з нами. Ми сподіваємося, що в недалекому
майбутньому, ми зможемо контактувати з більшою кількістю
людей вашої планети, які бажають розуміння. Нам важко
контактувати з людьми вашої планети через, скажемо так,
суміш типів, але це варто наших зусиль, якщо ми зможемо
контактувати.
Ми продовжуватимемо діяти, як ми робимо зараз, говорячи
через інструменти як наприклад цей доти, поки достатня
кількість людей вашої планети не усвідомить правду. Ми
постійно намагаємося передати через багато каналів
комунікації просте повідомлення народам Землі: просте
повідомлення, яке залишить в них просте розуміння що усе,
що є – це любов. ”
Але розуміння, яке показує нам любов Нескінченного Творця,
знов і знов описує те, як можна значно легше зрозуміти це через
процеси медитації, ніж будь-яким іншим методом:
“Є важливі порції інформації і є не важливі порції інформації.
Друзі мої, мудрість – це, швидше, справа самітності. Ви
повинні прийняти цю правду, оскільки ви одержуєте тягар
мудрості. Як ви знаєте, ви повинні бути обережними,
оскільки ви знаєте силу реального творіння, і що ваше
бажання – узнати все, на що націлена ця сила; але вірте в
те, друзі мої, що ви знаєте і що ви вивчаєте. Живіть свою
віру і ваше розуміння через медитацію. Чим далі ви
пройдете уздовж цього шляху, друзі мої, тим більше ви
будете виявляти важливість цього простого твердження:
медитуйте. Медитація починається як простий процес і
помалу стає укладом вашого життя. Спостерігайте, як ви
прогресуєте уздовж вашого власного духовного шляху ”.
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В повідомленнях контактерів часто говориться, що стан розуму
шукача має можливість бути постійно в значно більше приємній
конфігурації, ніж розум того, хто активно не залучається до
шляху самопізнання і пошуку. Проте, є інші плоди на шляху
медитації і пошуку, які передбачувані і які привертають увагу тих,
хто направляє ці повідомлення.
“Друзі мої, треба пам'ятати, що служіння іншим – це
служіння собі. Зверніть увагу, що ми не говоримо, що
служіння подібне до служіння самому собі. Немає ніякої
подібності між іншими і собою. Є ідентичність. Є завершення
і єдність. Тому, якщо є відчуття негативної природи до
пастви, то це відчуття у напрямку до самого себе і відчуття у
напрямі Творця. Це служіння, яке ви намагаєтеся надати
собі, проникає до Творця через служіння іншим, і
заплямовує або псує досконале служіння, яке ви могли б
виконати. Треба пам'ятати, що кожна особа – повністю
вільна істота, чию незалежність жодним чином не можна
порушувати і чия індивідуальність залишається такою ж, як і
ваша ”.
1

“В цей час є тільки одна дуже важлива річ, яку ви повинні
брати до уваги. Це ваша особиста готовність до служіння.
Ви маєте служити вашим побратимам і тому необхідно
готувати себе для цього служіння. Друзі мої, це звичайно
робиться при медитації. Ми не можемо не підкреслити
важливість медитації. Через цю техніку ви отримаєте
відповіді на усі ваші запитання. Це важко усвідомити, але це
вірно. Усі ваші запитання можуть бути зведені до
надзвичайно простого концепту. Це ви можете узнати при
медитації. Як тільки ви зробите це, ви будете готові служити,
як служили і зараз служать інші на вашій планеті.
Наслідуйте
їх приклад, знайдіть час для медитації.
Підготуйте себе, щоб достукатися до свого побратима і
1

Цей символ ( ) відділяє цитату із одного запису від цитати із
іншого запису на ту ж тему.
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вивести його із темряви плутанини, яку він випробовує,
назад у світло, якого він бажає ”.
Джерела Конфедерації дуже цінують це служіння, яке
забезпечене голосовими каналами, які навчаються в групах, як
наприклад в такій, яку ми маємо в Луїсвіллі починаючи з 1962
року. Вони ніколи не натякали так або інакше, що їх повідомлення
унікальне, або що спасти свою душу можна тільки за допомогою
прослуховування цього повідомлення. Проте, вони знають, що є
багато тих, хто шукає повідомлення через джерела окрім
ортодоксальної релігії і класичної філософії. Тому, вони служать,
щоб створити доступну інформацію і можуть тільки так виконати
своє служіння через голосові канали:
“Зараз на цій планеті є більше людей, які шукають, ніж було
в минулому. Проте, багато хто заплутався у своїх спробах
пошуку і в цей час є потреба більше всього в таких каналах
як наприклад цей, який може отримати безпосередньо
думки, які шукають
багато
людей цієї планети. Ми
намагаємося в цей час створити більшу кількість майстерних
голосових каналів, які готові отримати наші думки. Це
вимагає щоденної медитації. І усе, що потрібно: щоденна
медитація. Звичайно,
передбачається, що оскільки
виконується ця щоденна медитація, то
є бажання
контактувати з нами ”.
Як одна з тих, хто впродовж багатьох років брала участь в групах
медитації, я можу засвідчити, що індивідуальні медитації не
включають спробу контактувати з джерелами Конфедерації.
Краще добиватися такої спроби тільки в групі, переважно в групі,
в якій є щонайменше один досвідчений одержувач. І завжди, чи
медитуєте ви один, чи в групі, я дуже рекомендую деякий засіб
"налаштування" таким чином, щоб ця медитація була на якомога
найвищому духовному рівні. Це "налаштування" може бути
завершене будь-яким способом пріоритетним для медитатора.
“Отче наш ”, "Аум " або інший спів, або читання деякого
натхненного писання, або обережна візуалізація "білого світла"
Творця – це усі корисні методи "налаштування".
Реінкарнація – саме основне повідомлення Конфедерації. Один
з найбільше надзвичайно важливих плодів медитації і процесу
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пошуку – здатність шукача зрозуміти те, що Ра називає "процес
забуття", який відбувається під час нашого народження в цьому
втіленні і таким чином ми можемо узнати про уроки, які нам
доведеться вивчати впродовж цього втілення. Ці уроки завжди на
кшталт, як любити краще, більш повно, глибше, або з більшою
добротою і розумінням. Проте, кожна істота має унікальні уроки:
“У момент інкарнації кожного з вас, друзі мої, кожен з вас
знав, що певні уроки, досі невивчені, мали бути цілями для
досягнення успіху в цьому втіленні. Якщо вам здається, що
вся ваша інкарнація в межах цієї ілюзії була серіями
труднощів одного специфічного типу, то ви майже напевно
так само знаєте про ваші уроки. Як ви можете зрозуміти, від
цих уроків не можна ухилитися. Їх треба вивчити.
Крім того, ми повинні звернути вашу увагу на те, що, коли
виникає конфронтація в такому уроці, яка відділяє вас від
розуміння – то частіше всього це ваше власне мислення.
Ваші
свідомі
процеси
мислення
дуже
здатні
самознищуватися в сенсі, що вони можуть допомагати вам
ухилятися від уроку, який фактично ви бажаєте вивчити.
Тому, коли ви наближаєтеся до уроку, то ми пропонуємо
досягти тимчасового стану невизначеності свідомих
аналітичних процесів. Тоді ви зможете повернутися до
проблеми з набагато яснішим менталітетом, готовими
вивчити те, що вам треба вивчити в цьому випробуванні,
замість того, щоб тільки ухилятися від того, що вам треба
вивчити.
Ми знаємо, як важко досягти постійного стану медитації, бо
ми були там, де ви знаходитеся зараз і ми знаємо про цей
специфічний вид ілюзії, яку ви називаєте фізичною. Тому ми
радимо вам покладатися на медитацію формального виду,
а потім спробувати постійний напівмедитативний стан, і за
допомогою цього просто досягти стану уваги таким чином,
щоб ваші руйнівні імпульси стали підневільними і не
заважали вашому розуму і не утримували вас від вивчення
уроків, які ви прийшли вивчити”.
Фундаментом усіх уроків, які ми повинні вивчити про любов є
основне поняття, що усе є одне:
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“Медитуйте до повної єдності себе і всього, що ви бачите.
Робіть це не один раз і не просто в нинішніх обставинах, а
постійно, і особливо при важких обставинах. Наскільки ви
любите і відчуваєте єдність з тими речами, які важкі для вас,
настільки ті обставини будуть спрощуватися. Це
відбувається не із-за будь-яких законів в межах фізичної
ілюзії, а завдяки Закону Любові, оскільки духовне тіло
глибоко проникає у фізичне тіло і вище, ніж ваше фізичне
тіло, і ті зміни, які ви робите любов'ю у вашому духовному
тілі, будуть при необхідності відображати себе у фізичній
ілюзії.
Усі одне ціле, друзі мої. Зараз мій голос – це голос цього
інструменту; мої думки – це її думки. Вважайте, що вібрація,
яку ми пропонуємо вам, не є вібрацією особи, а є вібрацією
Творця. Ми – також канали. Є тільки один голос. В межах
цієї вібрації, ми самосвідомо знаємо, що цей голос – голос
Творця. Це просто нібито підйом вібрацій, які не
самоусвідомлюють Творця. Усе кінець кінцем стане
гармонічним з точки зору вашого розуміння.
Навіть, якщо всесвіт для людей навколо вас залишиться
дисгармонійним і важким, якщо ваш розум підтримується
єдністю Творця, то ваш власний всесвіт стане гармонійним,
і це не завдяки вашим діянням, а просто завдяки любові
Творця”.
З багатьох джерел ми чули, що ми знаходимося в останніх днях
конкретної ери еволюції. Популярні письменники християнської
віри взяли писання Книги Одкровень і проаналізувавши їх таким
чином, як запропоновано, дійшли до висновку, що дні
Армагеддону близько. Учені написали багато книг, що
досліджують можливість незвичайних планетарних конфігурації,
як наприклад ефект Юпітера, який відбуватиметься в 2000 році і
збільшить можливість земних змін. Інші учені дослідили багато
свідоцтв, які вказують, що в 2000 році вірогідне зміщення полюсів.
Пророки, як наприклад Едгар Кейсі, передали інформацію, що
має відношення до появи таких крутих змін і крім того, звичайно,
нас дуже турбує те, що робити з створеним руками людини
потенціалом для планетарного спустошення. Ми також зібрали
інформацію по темі земних змін:
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“На вашій планеті є надзвичайно травматичний сезон в
межах вашої фізичної ілюзії. Фізичні причини для цього різні.
Ваші учені витратять багато часу, поки вони зможуть
каталогізувати і описати кожну з умов, які продукуватимуть
лихо на цьому фізичному плані вашої планети. Ваші учені
говорили про них цілком вірно і це буде частиною програми,
передбаченої завдяки усім тим священним писанням, які ви
маєте на Землі.
Нам не дозволено сказати вам точно, які події
відбуватимуться, або коли вони відбуватимуться тому, що ці
події будуть визначатися розумом і духом народів вашої
планети. На планеті Земля дуже багато карми, яка
відрегулює зміни циклу і все проявиться. Точно, коли і як,
ми не можемо сказати, як би ми не хотіли, друзі мої. Дощ,
вітер і вогонь знищить тільки ті речі, які ви називаєте
третьою щільністю вібрації. Ви дорожите цими речами, тому
що ви не можете уявити, на що подібне існування в
четвертій щільності. Ми пропонуємо вам, щоб ви не
витрачали ніякого часу на зусилля для підтримки існування
вашої третьої щільності після того, як завершиться зміна
вібрації до четвертої щільності.
Якщо, в межах вашого духу, настав ваш день випуску, то
вам будуть надані необхідні речі для вашої появи в
четвертій щільності. Усе буде завершено помічниками, яких
ви маєте і повинні усвідомити.
Особливо можливо, що ушкодження зазнають ті речі, з
якими ви ідентифікуєте себе в третій щільності. Ми можемо
сказати прямо, що ви спостерігатимете грань між життям і
смертю. Друзі мої, ці щирі слова ми говорили вам і раніше,
але все ж ви чіпляєтеся за своє фізичне тіло і те фізичне
оточення, неначе ваш дух буде постійно зв’язаний з ними.
Ми можемо запропонувати вам, що ви не можете знайти
свій дух ні у вашій голові, ні у ваших руках, ні у ваших
грудях, ні у ваших ногах, ні у ваших стопах – ніде ви не
можете знайти ваш дух; ви не можете ніяк видалити його, ні
допомогти йому. Ваш дух проживає всередині оболонки.
Оболонку можна видалити, але це не матерія. Дух не гине”.
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Яке метафізичне значення має ця передбачувана фізична травма
нашої планети? Конфедерація натякає, що сама планета
переміщається в нову вібрацію, нову частину простору і часу,
який багато хто назвав Новим Віком, але в який ми не будемо
здатні увійти доти, поки ми дійсно не вивчимо уроки любові, які
вибрані нами для вивчення або не вивчені впродовж багатьох
втілень. Тому Конфедерація говорить про те, що дуже важливо
захотіти йти позитивним шляхом або не йти ним:
“Незабаром буде зроблений вибір і йому надається
перевага, якщо усі люди цієї планети зрозуміють вибір, який
був зроблений. Багатьом людям цієї планети буде важко
зрозуміти, який це вибір, тому що це – вибір, який вони не
розглядали. Вони були занадто зайняті своєю щоденною
діяльністю,
своїми
безпорядками,
своїми
дуже
тривіальними бажаннями, щоб займатися розумінням
вибору, який вони незабаром зроблять. Чи бажають вони, чи
ні, чи розуміють вони це або ні, незважаючи на будь-який
вплив, усі без виключення люди, які проживають на планеті
Земля незабаром зроблять вибір. Не буде ніякої середини.
Будуть ті, хто хоче йти шляхом любові і світла і ті, хто
вибирає інший шлях.
Цей вибір не буде зроблений за допомогою слів: "Я вибираю
шлях любові і світла", або "Я не вибираю цей шлях".
Словесний вибір не матиме ніякого значення. Цей вибір
буде виміряний завдяки демонстрації індивідуумом його
вибору. Цей наочний показ служіння буде дуже легко
інтерпретувати нам з Конфедерації Планет в Служінні
Йому. Цей вибір оцінюється тим, що ми називаємо
швидкістю
вібрації
індивідуума.
Якщо
індивідуум
приєднається до тих, хто зробив вибір любові і розуміння, то
необхідно, щоб його швидкість вібрації була вищою за
певний мінімальний рівень. Зараз
багато людей
наблизилися до цього мінімального рівня, але із-за тривалих
умов неправильного мислення, яке переважає на поверхні
планети, вони або коливаються навколо цієї точки зору, або
навіть в деяких випадках навіть сходять з шляху любові і
розуміння. Є багато тих, чий вібраційний рівень в цей час
досить високий, щоб вони ввійшли без труднощів в
щільність вібрації, яку ця планета незабаром випробує”.
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Потім, через деякий час в майбутньому, відбудеться те, що
Конфедерація назвала “збиранням урожаю”. Цей концепт
Судного Дня відрізняється від есхатологічного концепту тим, хто
оцінює нас – не Бог відокремлений від нас, а Бог всередині нас.
В результаті цього збирання урожаю одні перейдуть в новий вік
любові і світла і отримають нові уроки в дуже позитивній і
прекрасній щільності, як називає це Конфедерація. Іншим
доведеться повторити цей специфічний етап уроків і вивчити ще
раз уроки любові. Ось що говорить істота Конфедерації Хаттон
про збирання урожаю і цілі Конфедерації в розмові через групи
контактерів:
“Наближається Збирання Урожаю, як ви могли б назвати це,
збирання урожаю духів, яке незабаром відбуватиметься на
вашій планеті. Ми намагаємося зібрати якомога більший
урожай з цієї планети. Це наша місія, бо ми – Женці.
Для того, щоб було найефективніше, ми намагаємося
створити спочатку стан пошуку серед людей цієї планети,
хто бажає шукати. Це були ті, хто наблизився до
прийнятного рівня вібрації. Ті, рівень яких вищий, звичайно
нас цікавлять менше, відколи вони, скажемо так, вже
досягли успіху. Тим, хто набагато нижче цього рівня, на
жаль, ми не можемо допомогти в цей час. Ми намагаємося в
цей час збільшити відносно маленький відсоток тих, хто
буде зібраний на шляху любові і розуміння.
Навіть маленький відсоток тих, хто проживає на вашій
планеті – це велике число і наша місія – діяти через такі
групи, як наприклад ця для того, щоб поширювати
інформацію в такий спосіб, що її можуть прийняти або
відхилити із-за нестачі так званих доказів, які хочуть мати
люди вашої планети.
Ми не пропонуємо їм ніякого конкретного доказу, оскільки
вони мають свій спосіб виявлення його. Ми пропонуємо їм
Правду. Це важлива функція нашої місії – пропонувати
Правду без доказу. Тоді, в усіх без виключення випадках,
спонукання приходять зсередини індивідуума. Таким чином,
індивідуальна швидкість вібрації буде підвищуватися.
Пропонування індивідууму доказу або враження від цієї
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Правди так, щоб він був би вимушений визнати правду, не
мало б ніякого впливу на швидкість його вібрації.
Отже, друзі мої, – це таємниця нашого підходу до ваших
людей ”.
Інший концепт, який прийшов від багатьох комунікацій з уявними
істотами НЛО – це "мандрівники". Вони, зазвичай, орієнтовані на
служіння людям і як було передбачено, вони часто мають багато
труднощів, щоб пристосуватися до планетарних вібрацій Землі.
Часто вони відчувають, що вони не вписалися або не належать
до цього часу, але дуже часто, ці люди володіють багатьма
талантами в мистецтвах, в навчанні, або простим даром ділитися
вібрацією радості і щастя, що звичайно не являється нормальним
станом незадоволених.
Цей концепт особливо цікавий до багатьох людей, увагу яких
приверне Матеріал Ра, тому що, згідно з цим матеріалом, багато
чого з цього буде безперечно визнано корисним для
мандрівників. Сьогодні на Землі проживає багато мандрівників:
Ра пропонує цифру приблизно 65 мільйонів. Вони залишили
гармонійне довкілля інших щільностей, щоб взятися за свого роду
роботу, яка найбільш важка і небезпечніша. Якщо мандрівник не
зможе щонайменше почати прориватися через процес забуття,
який відбувається при народженні в цій щільності впродовж його
або її тривалості життя на планеті Земля і згадати любов і світло,
яке особа мала намір розділити, то мандрівника очевидно може
захопити ілюзія третьої щільності. Це в сукупності можна
назвати кармою і він буде затриманий від повернення на свою
планета доти,
поки не стане збалансованим те, що було
розбалансовано в третій щільності в цій тривалості життя.
Коли Дон Елкінс і я написали Secrets of the UFO в 1976 році, то
ми присвятили одну главу концепту мандрівників і користувалися
матеріалом, зібраним при гіпнотичних регресах трьох жінок, які
були друзями в цій тривалості життя і які, коли регресували
окремо, надали незалежні і узгоджені історії їх життів на іншій
планеті.
Після того, як ця книга була опублікована, ми змогли
попрацювати з чоловіком, якого назвали жінки, який був частиною
їх випробування на іншій планеті. Цей чоловік, який потім
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виконував роботу на ступінь магістра в хімічній технології, не був
обізнаний ні про які деталі нашого дослідження за винятком того,
що ми були залучені до проведення деяких гіпнотичних сеансів.
10 травня 1975 року, Дон разом з Лоренс Елісон, досвідченим
гіпнотизером з ким ми часто працювали, коли він жив в Луїсвіллі,
сіли з нашим четвертим добровольцем і продовжили
досліджувати інший світ впродовж чотирьох годин. Інформація
була особливо цікавою, оскільки всі три попередні регреси були
поетичними і прекрасними, але навряд чи технічними. Наш
четвертий суб’єкт мав дещо інші передумови і міг бачити речі в
значно більше точній і явній формі. Цей четвертий регрес
абсолютно збігався з історією, розказаною першими трьома
суб’єктами.
Перше, про що запитали Дон і Ларі (опитування велось з усіх
боків), був одяг.
Питання. В що ви одягнені?
Відповідь. У біле.
Питання. В що біле?
Відповідь. Просторий білий одяг.
Питання. Гаразд. Який одяг вище талії? Вище штанів?
Відповідь. Ну, це схоже на мантію; це дійсно не мантія,
але просторий одяг з поясом, схожим на пояс.
Питання. А що на плечах?
Відповідь. Ну, це щось з короткими рукавами. Воно тепле.
Цей вид мантії пропонує чернечий або релігійний орден і
задавалися питання, щоб спробувати виявити якийсь зв’язок з
ортодоксальною релігією на цій планеті. Ніякого зв’язку не було
знайдено, тож запитувачі пішли далі до назви цього іншого світу
відколи середовище не було таким як на Землі. Але молодий
чоловік, уїдливий в своїх відповідях, зовсім не знав концепту
присвоювання назв.
Питання. Як називається ваша планета?
Відповідь. Це тільки … ми живемо там, і … Я не бачу
ніяких гір, але я розумію … назву?
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Відповідь. Я маю дитину.
Питання. Одну дитину?
Відповідь. Так. Хлопчисько.
Питання. Його ім'я?
Відповідь. Я так само не усвідомлюю його імені. Я, так би
мовити, ви знаєте, коли ви хочете кого-небудь, і вони
знають так само, коли ви хочете їх. Я маю на увазі, що я не
усвідомлюю імен.
Здається, що не лише їх планета не має власного імені, але і
сама мова набагато інший процес, який ми ймовірно б назвали
телепатію.
Питання. Гаразд, коли хтось звертався до вас, як вони
називали вас?
Відповідь. Я так само не чую, щоб хтось говорив. Я не
знаю, чи ви говорите.

Відповідь. Здається, це схоже на просте життя. Але
очевидно, ну, там падало світло на мої книги, це очевидно
механізовано, або можливо набагато більше ніж так. Я не, я … не
згадую людей, що звертаються один до одного, хоча. Я маю на
увазі, здається, що вони, як ви знаєте, кожен знає кожне питання
… як ви бачите, що відбувається, але я дійсно не бачу. Там
співали, співали, але там не було фактично людей, що
розмовляють один з одним. Я вважаю, це якийсь вид знання.

2

Цей символ (
гіпнозу.

) відділяє дві цитати із того ж регресивного сеансу
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Відповідь. Я сидів на камені або лаві і вони сиділи внизу, і
я пояснюю, але я дійсно не усвідомлюю, щоб я говорив з
ними.
Оком інженера суб’єкт зміг порівняти архітектуру місця так, як не
змогли жінки. Усі четверо погодилися, що центр населеного
пункту і його мета були чимось, що можна було б назвати
храмом.
Відповідь. ... думаю, що це - камінь . Я гадаю, що це
вапняк, але він біліший, я гадаю. Це те, з чого зроблена
лава.
Питання. Як щодо периметру?
Відповідь. Ну, там по сторонам є арки, які підтримують
стелю, але ... це – не звичайний купол, він ... ну, я не
бачив такого куполу раніше.
Питання. Хороша здогадка. Який завширшки цей купол?
Відповідь. О, бога ради. Гадаю, що він має довжину 200
футів, а можливо більше ніж 250. І, можливо в ширину
150 футів. Це – величезна кімната, дуже велика ...
Питання. Гаразд. Як вона освітлена?
Відповідь. Тільки (сміється трохи скептично)… дійсно, це
тільки світло від стелі. Я маю на увазі, як ви знаєте, ну, це
подібне до області, яка світла, а потім стає темнішою,
схоже вона пофарбована, але фарба як світло. Здається,
ну, там не потрібне ніяке світло. Кімната яскрава.
Можливо, воно приходить через вікна, але ... там,
здається, нема будь-якої тіні в кімнаті.
Питання. Ви говорите, що, здається, нібито світиться
атмосфера в кімнаті?
Відповідь. Ну, так, тільки схоже, що це яскраво. Я не бачу
ніяких тіней, подібно до тих, якщо б було джерело світла.
Питання. Угу. Зараз я хочу, щоб ви послухали усередині
цієї великої кімнати. Які звуки ви чуєте?
Відповідь. Нічого не чути в цій кімнаті, але вони десь
співають.
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Питання. Дуже тихо, співають на віддалі?
Відповідь. Гм м-м.
Питання. Гаразд. Це, ах, який-небудь …
Відповідь. Це більше схоже на свого роду хор, маленький
хор.
Ця музика описується усіма чотирма суб’єктами, не подібна до
будь-якої музики, яку ми коли-небудь чули. Двоє з суб’єктів
фактично бачили музичне іскріння в повітрі і не змогли точно
описати це.
Відповідь. Я просто ... Я не можу … знайти слова. Це
просто, як ви знаєте, щось подібне до прославляння, щось
подібне до, як ви знаєте, подібно до того, що ви чули б в
хорі.
Питання. Прославляння кого?
Відповідь. Ну, мм …
Питання. Бога?
Відповідь. Я упевнений, що він є тим, як ви знаєте, тобто ...
це вид щастя, коли люди збираються і співають ...
Суб’єкт говорив про зростання вчення у великих книгах.
Відповідь.
читаю.

Я бачу,

що я сиджу ... над книгою і тільки

Питання. Історія?
Відповідь. Ну, я не знаю.
Питання. Практикум? Наука? Що ви
Мистецтво? Мистецтва?
Відповідь. Просто великі книги, великі книги.

вивчаєте?

Питання. Гм. Ви вивчаєте під наглядом в класах або…
Відповідь. Ну, уранці є учитель, а пополудні або в пізній
вечір, я вчуся сам.
Питання. Чи є екзамени?
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Відповідь.
Іспитів немає. Ви тільки хочете вчитися; ви
хочете вчитися. Ви, мм, це схоже, що ви не можете
достатньо знати.
Ким були ці люди? Чи вони представляли все планетарне
населення, чи тільки частину цього населення? Якщо вони були
частиною, то як їх вибрали для виконання цієї роботи? Після
перегляду цього матеріалу Дон і я сформували термін, яким
назвали цю специфічну групу людей : "клан". Ось
одне
опитування по цій темі.
Питання. Чи мав хтось індивідуальний будинок?
Відповідь. Ну, ні; це велике місце – це їх будинок. Це їх
дім.

Відповідь. Ну, в цьому одна мета. Це схоже на школу, або
місце, щоб навчати тих, хто хоче вивчати це докладно, і тих,
які приходять, коли вони можуть.

Відповідь. Але не схоже, щоб людьми управляли будьякими засобами. Схоже, як ви знаєте, цього немає … схоже,
що люди приходять сюди. Це – не класова система або щонебудь.
Медитація грає велику роль в житті мешканців цього іншого світу,
або щонайменше людей в цьому клані. Проводилися одинокі
медитації і були щоденні групові медитації із всім кланом.
Відповідь. Гаразд, давайте подивимося. Я не бачу себе
там, в різних станах свідомості. Є молитовні часи уранці і
увечері. Ви проводите їх у своїй кімнаті, а потім ви молитеся
перед їдою, перед уранішньою їдою, а потім, ні, ну, коротко
перед
вечерею, але, коли, це було схоже, коли їжу
приносили, однак, з іншого боку згодом, це відбувається … у
кімнаті, подібно до приватного різновиду релігії, за винятком
того, що ви не знаходитеся в медитації. Існують часи, коли
вся група збирається разом окрім їжі, тільки … схоже, що це
місце для всієї сім'ї, як я здогадався. Як я говорив, ви не
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відчуваєте, що ви обов'язково прив'язані до однієї особи. Ви
почуваєте себе прив'язаним до кожного. Вони — усі, схоже,
ваша сім'я.
Інша функція клану відкривати їх великий храм час від часу для
усіх людей планети, хто бажав знайти духовне натхнення.
Запитувачі тільки спробували визначити, як ці великі натовпи
приходили, щоб заповнити храм і випадково натрапили на опис
того, що здається було дуже великою вертолітною станцією. Ми
виявили пізніше, що транспортний засіб не був вертольотом.
Проте, це термін, яким користувався запитувач.
Питання. Гаразд. Отже, ви не маєте жодного уявлення,
куди вирушають люди з цієї вертолітної станції?
Відповідь. Коли я говорю, що ці літаки прилітають, то не
схоже, що вони швидко доставляють орди людей і
відправляють назад або що-небудь, це просто … це, о, як
ви знаєте, вони приземляються, двері відкриваються і люди
виходять і входять. Як ви знаєте, їм
дозволяється
приземлятися. Іншими словами, це так само їх місце. Але
вони прилітають, як відвідувачі.
Питання. Як довго вони залишаються там?
Відповідь. День.
Опис вертолітної станції :
Відповідь. Це місце, плоске місце, плоске місце, схоже із
каменю, але я не бачу дороги, яка веде до нього, тому …
що ... я бачу … мм, подібний, отакий, подібний, мм,
подібний,
ну,
величезний
вертолітний
майданчик,
наприклад, але ...
Запитувачам довелося з'ясувати, що приземлялося на цій великій
кам'яній площі і суб’єкта просили описати вид транспорту, який
користувався цим майданчиком.
Питання. Гаразд. Я хочу, щоб ви описали цей корабель і як
він збирається злітати.
Відповідь. Я не можу ... гм ... це ... ну схоже ... здається, це
– ймовірно космічний корабель. Але я не бачу, щоб він
прилітав з космосу. Він з’явився майже несподівано. Я не
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бачу, щоб він миттєво переміщався або пролітав, як вам
відомо, над горизонтом або де-небудь.
Питання. Просто опишіть, на що він схожий.
Відповідь. Так, ну, він більший в довжину, ніж в ширину, і
він не товстий, в порівнянні з довжиною і шириною. Не
схоже, щоб він обертався, коли приземлявся, тому що він
трохи отакий, довгастий предмет або … він немовби
з'явився і сів, як ви знаєте. Я маю на увазі, що я не бачу
фактично, як він із маленького стає великим.
Цікаво відмітити, що це очевидний опис матеріалізації і
дематеріалізації, не висловлений прямо у відповіді суб’єкта на це
питання.
Потім молодий чоловік розказав, що з роками став мудрішім і
розказав історію навчання, стаючи частково сивим, починаючи
викладати менш і більш просунутим студентам, і з часом
готуючись до закінчення втілення. Оскільки запитувачі провели
суб’єкта назад через передсмертний досвід в попередньому
втіленні і вперед до часу випробування, в якому він жив в той
момент, вони зупинили об’єкт між втіленнями, щоб запитати про
мету, з якою конкретний мандрівник приходить на Землю.
Відповідь, яку він дав, була як
провокаційна, так і занадто
обмежена. Багато хто з нас прагне допомогти цій планеті так чи
інакше, і завжди виникає питання: як ми повинні досягти цього?
Питання. Чому ви на Землі? Яка мета цього життя? Який
ваш намір тут? Яке ваше призначення тут?
Відповідь. Це здається, для допомоги.
Питання.. Допомагати чим? Зокрема чим конкретно?
Відповідь. Чим-небудь.
Питання. Ви вже допомагали в цій сфері? Чи все ще є
проблема, щоб допомогти вирішити її?
Відповідь. Вона ще не виникла.
Питання. Що ви передбачаєте?
Відповідь. Просто … тільки великі потреби.
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Питання. Що повинно статися, що вимагатиме великої
допомоги від вас, що ви знаєте про це? (пауза) Духовний
ріст? Духовний розвиток? Фізичні потреби?
Відповідь.
Ну, ні … Я відчуваю втрату деякої кількості
людей, як ви знаєте?
Питання. Чи можете ви допомогти їм? Це ваша місія?
Відповідь. Я відчуваю, що це те, що мені треба зробити. Це
… Допомога тим людям.
Питання. Гм. Яким людям?
Відповідь. Тим, які втрачені.
Питання. Це конкретна група?
Відповідь. Ні.
Питання. Людям взагалі?
Відповідь. Просто людям.
Робота, яку я зробила на початку 1976 року, була моєю
останньою. Я мала так званий дитячий ревматичний артрит з
декількома
ускладненнями,
одну
із
клінічних
форм
скрофулодерми, загальновідому як вовчак. Мені було тринадцять
років, коли були пошкоджені мої нирки.
У 1956 році не існувало просунутих технологій, які доступні зараз
тим, у кого пошкоджені нирки. Фактично, це вважали дивом, що я
вижила, але виживши, я втратила приблизно половину кожної
нирки.
Я вважаю, що мені дуже пощастило, що я була здатна вести
продуктивне і активне фізичне життя з нерівними шансами, які
все ще проти мене. Навіть зараз, з допомогою вправ, дієти, друзів
і віри, я вважаю себе самою щасливою. Але моя діяльність
обмежена.
Дослідження, які провели Дон і я аж до цього моменту, принесли
нам знання про незвичайний вид зцілення, і зокрема моєї
нездатності, яка змусила нас зробити серйозний огляд цього
виду
зцілення.
Психічна
хірургія
ледь
торкається
загальноприйнятої хірургії і не має ніякого відношення до
ортодоксальної медицини. І, як і всі випадки "лікування гіпнозом",
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її неможливо довести. Природна стандартна відповідь не лише
учених, але і будь-якої особи, яка не виконала ніякого
дослідження по цій темі – це автоматична втрата інтересу і повна
недовіра.
Це очікувалося. І якби не дослідження впродовж багатьох років,
то наша реакція можливо була такою ж. Проте ми, подібно до
більшості, хто досліджує психічну хірургію, знали, що нам нема
чого втрачати, досліджуючи цю можливість. Жодний пацієнт
психічної хірургії ніколи не був втрачений тому, що фактично
нічого не відбувається з фізичним тілом пацієнта. Це справді
психічна форма зцілення. Тому, ми витратили деякий час як на
Філіппінах, так і в Мексиці, щоб взяти участь у випробуванні
можливостей психічної хірургії.
Ось один із прикладів того, як працює психічний хірург і яке
уявлення створюється для ока. Філіппінська спальня; пацієнт
роздягнений, зберігаючи ті предмети одягу, які, можливо, потрібні
для особистої скромності. Він лягає на ліжко, яке може в деяких
випадках бути покрите простою занавіскою, зазвичай позиченої у
ванни мотелю. Цілитель, релігійний чоловік, який часто
проводить десять або дванадцять років свого життя на самоті,
подорожуючи в "дикій місцевості" вулканічних гір острова Лусона і
який молився, щоб стати цілителем, входить в кімнату. Він не
несе нічого окрім Біблії. Часто цілителя супроводжує помічник,
який виконує роль перекладача, щоб використовувати знайомі
терміни нашої культури і асистент хірурга, а якщо скористатися
точнішим терміном – прибиральник.
Цілитель зазвичай недостатньо знає англійську мову. Він або
вона починає з того, що переміщує руки долонями вниз над тілом
пацієнта. Нам сказали, що це метод сканування тіла точно так, як
робить рентгенівський апарат. Потім вибирається місце для
"хірургії" і якщо цілитель усе робить правою рукою, то ліва рука
сильно надавлює на шкіру. Здається, що шкіра відділяється і
видно внутрішність тіла. Це виявлення цілком реальний процес і
хтось, хто бачив істинного психічного хірурга за роботою і не
вивчав явище ретельно присягатиметься, що тіло було відкрите
голими руками. Потім права рука входить в це відкрите місце і
маніпулює всередині тіла.
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Найбільш цікавий випадок, в якому я брала участь – цілителю
сказали, що у мене артрит. Він просканував моє тіло з допомогою
свого асистента. Потім він відкрив черевну порожнину і дуже
ніжним промацуванням, але впевнено витягнув те, що виглядало
частиною тіла, а не суглобом. Це не було неприємно але, як
пацієнта, це мене спантеличило, оскільки у мне не стало ніякого
артриту в моїх органах. Потім він видалив те, що здавалося
трьома довгими шматками кривавого матеріалу, в середині
кожного з них був маленький шматок твердого матеріалу. Коли це
було зроблено, він витягнув свою ліву руку. "Надріз" зник без
шраму або будь-якого сліду. Потім два чоловіки очистили місце
від значної кількості крові, обполоснули свої руки, взяли дитячу
олію і обробили нею черевну шкіру, масажуючи у тиші.
Коли я запитала, що цілитель робив в черевній порожнині, то
перекладач відповів на моє запитання, що сканування виявило
три кісти на моєму правому яєчнику і аномальне розташування
або опускання обох яєчників, які сталися за роки дуже активного
життя. Витягання мало повторно помістити яєчники таким чином,
щоб я не мала дискомфорту впродовж менструації. Видалення
кіст мало ту ж мету.
Хоча мій гінеколог діагностував ці три маленькі кісти, коли я була
дуже молодою жінкою, я ніколи не говорила про них Дону Елкінсу
і, дійсно, така бесіда була б нескромною. Тільки одна особа
знала про ці кісти, моя матір, але вона була далеко за 12000
миль.
Після повернення до Сполучених Штатів, мій гінеколог дослідив
цю область і підтвердив, що три кісти більше не відчутні. Вони
зникли і відповідно мій менструальний цикл став комфортнішим.
Масаж дитячою олією – дуже спрощена і ненав'язлива форма
магнетичного зцілення, при якому виголошують молитви і
візуалізується захисне світло навколо зони ураження,
що
допомагає загоєнню.
Дон і я віримо, що розтин тіла для видалення частин, закриття
тіла і появлення крові і всіх інших матеріалів – це матеріалізації
того ж типу як матеріалізації примар і матеріалізація НЛО. Тому,
ми ніколи не робили ніякої спроби зберегти зразки цієї психічної
хірургії. Ми знаємо, що це не суворий науковий метод, який існує
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сьогодні, але ми віримо, що ми нічого
переглядаючи результати такого аналізу.

не

з'ясували

б

Здається, що особа, незалежно від того, наскільки велике її
бажання вилікуватися, була б знервованою і сповненою
передчуття тривоги, починаючи з розтину свого тіла, що фізично
або психічно здається дуже травматичним. Як тільки руки
цілителя торкаються вас, то відбувається чітка емоційна і
розумова зміна відношення кожного індивідуума з ким я говорила,
хто випробував це явище. Психічні хірурги називають це
присутністю Святого Духу. Він вважається частиною явища.
В кінці 1977 року і на початку 1978 року ми супроводжували
доктора Андрія Пухаріча (Andrija Puharich) і його партнерів до
міста Мехіко, щоб вивчити мексиканського психічного хірурга,
сімдесят-восьмирічну жінку Пачіта (Pachita), яка практикувала
дуже багато років. Цей дар прийшов до неї на полі бою армії
Панчо Вільї, і, як на Філіппінах, більшість її пацієнтів були
місцевими, а не американцями. Її техніка тільки відрізнялася
культурою, з якої вона прийшла. Філіппінське психічне зцілення
виникло із надзвичайно буквальної віри в Християнство, яке
викладалася іспанськими місіонерами впродовж трьохсот років.
Християнство було центром життя майже кожного філіппінського
селянина. Великий відсоток збиралися на щоденну месу. І коли
Дон і я були там впродовж Страсного Тижня в 1975 році, ми
змогли спостерігати
свідоцтво буквально жорсткого виду
Християнства, яке практикувалося там. На Страсну П'ятницю,
наприклад, по вулицям Маніли проходила велика католицька
процесія з хрестом. Ця процесія відрізнялася тим, що до цього
хреста була прибита людина. Багато хто змагався за це місце.
Той, хто досяг цього, коли просили прокоментувати, просто
відповів, що він почуває себе дуже піднесеним і сподівається, що
вони виберуть його знову наступного року.
У Мексиці, якщо взагалі присутнє Християнство, то це часто
верхній шар надзвичайно сильної індіанської віри, яка жорстка і
поринає в роздуми. Вона відновлює пам'ять про винищення
немовлят Майї на крутих сходинках мексиканських пірамід.
Тому, Пачіта користувалася дуже тупим ножем з п'ятидюймовим
лезом. Вона махала ним перед всією дослідницькою групою,
спостерігаючи за нашою реакцією, особливо моєю, відколи я
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була "піддослідним кроликом". Коли вона робила свої "дії", то я
лежачи на животі, не могла свідчити з перших рук про те, що
відбувалося. Дон розказав мені, що ніж, здається, ввійшов на
чотири дюйми в мою спину і потім швидко переміщався уздовж
хребта. Це повторювалося декілька разів. Пачіта говорила,
працюючи над моїми нирками. І знову ми не зробили ніякої
спроби зберегти "свідоцтво", оскільки ми знали, що це ні до чого
не привело б. Багато хто спробував дослідити психічну хірургію,
аналізуючи її результати і отримав непереконливі результати, або
нульові результати, на основі яких звинувачують, що психічна
хірургія – це фальсифікація.
У книзі Arigo Джона Фулера ретельно досліджена психічна
хірургія
в
ранніх
роботах
доктора
Пухаріча
з
південноамериканським цілителем по імені Аріго. Всім, хто
цікавиться цією незвичайною темою, ця книга – доречна для
почину. Я ніколи не досягла б ніякого успіху, щоб змусити будьякого ортодоксального доктора перевірити можливі результати
цього мексиканського досвіду. Це відбувається завдяки тому, що
використовувана процедура для перевірки нирок, якщо нирки
вже досить пошкоджені, може пошкодити їх ще більше, то можна
очікувати, що ніякий ортодоксальний доктор не візьме на себе
такий ризик. Сам доктор Пухаріч відмовляв мене проходити
через цю процедуру.
З усіма їх розчаруваннями, дослідження в областях на периферії
психічних явищ – найбільш цікаве, інформативне і винагороджує
терплячого дослідника, чий підхід до теми – просто зібрати дані
замість спроби довести, крок за кроком, гіпотези, які він
використовує при дослідженні. Прояв цього типу матеріалізації
обговорюється у Матеріалах Ра і ця інформація дуже цікава.
Повернувшись в Сполучені Штати, хоча я могла не довго
працювати на друкарській машинці, я все ще могла
запропонувати тривалі щотижневі медитації і приймати
передових студентів для індивідуальної роботи. У 1978 році
Джеймс Ален Маккарті (James Allen McCarty) дізнався про нашу
групу, спочатку від ряду людей, які медитували ввечері на наших
недільних зустрічах і сформували "центр світла" і охорони
природи в окрузі Маріон, Кентуккі.
Потім він почув нас у
двохгодинному шоу в прямому ефірі, яку Дон і я зробили в
Лексінгтоні в Кентуккі. З багатьма людьми із групи медитації
© 1984 L/L Research

55

Передмова
округа Маріон Джім приходив на наші медитації. Після двох
медитацій вся група перестала приїжджати, але Джім робив 140мильну поїздку туди і назад майже щотижня, починаючи з весни
1980 року. Джім впродовж багатьох років шукав деякий метод
допомоги людству. Він народився в 1947 році і отримав учені
ступені у бізнесі і освіті, крім того, він вивчив альтернативні
методи для викладання розширення свідомості. Частину цього
часу він витрачав на роботу з дітьми негритянського гетто, але у
нього з’явилося дуже сильне бажання мати ясне уявлення про те,
що він шукає.
У 1972 році він вчився на курсах розширення свідомості під
назвою "мозковий самоконтроль" у грубого старого маунтинмена,
який жив в зробленому з колод будиночку на висоті 10000 футів в
Скелястих Горах Колорадо. Впродовж цього курсу він уперше
навчився можливості комунікації з передовими цивілізаціями із
зовнішнього космосу, не через будь-які штучні засоби подібно до
радіо, телеграфів, або електронних гаджетів, а через
використання лобних доль людського мозку.
Відколи цей дуже важливий експеримент проводився в дикій
місцевості з скелями, соснами, і ялівцем, він вирішив знайти
віддалений шматок землі, на якому він зміг би потім
запропонувати іншим ці досліди мозкового самоконтролю. На 132
акрах в центрі Кентуккі, з невеликою бухтою для під'їзного шляху,
він сформував науково-дослідні Лабораторії Кам'яної Бухти і
почав працювати
над темою дуже близькою його серцю:
еволюція людства. Він провів декілька семінарів по цій темі, але
переконався в незначному інтересі до цієї області. Тоді він
повернувся до життя фермера-поселенця і самостійно наступні
шість з половиною років вирощував сам їжу, медитував і учився.
Його все ще цікавив очевидний двосторонній зв'язок з передовим
розумними істотами, і, отже, він діставав задоволення з
медитацій з групою у Луїсвіллі. Ще раніше він цікавився роботою,
проведеною групою в Орегоні. Восени 1980 року він переїхав із
Кентуккі в Орегон, щоб попрацювати з цією групою, яка імовірно
проводила ченелінг з джерелом, з яким Едгар Кейсі проводив
ченелінг в глибокому трансі.
Проте знання, які він отримав від недільних зустрічей і від
спеціального дослідження, яке він проводив зі мною, допомогли
його внутрішньому пошуку, і, здається, поповнили його розум.
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Тому через два місяці, проведених в Орегоні, він вирішив
повернутися до Луїсвілла і працювати з Доном і мною. 23 грудня
1980 року він приїхав в Луїсвілл, проїхавши 5000 миль від лісів
центрального Кентуккі в Орегон і назад до Луїсвілла.
Дон і я були нескінченно вдячні за допомогу Маккарті. Його
здібності були екстраординарні. Він пам’ятав метафізичний
матеріал років його студентства і він багато читав усі минулі
роки, тож він прийшов на цю роботу дуже поінформований про
наші області дослідження. Він взяв на себе фізичну частину
дослідження: ведення записів, транскрибування магнітофонних
стрічок і займався кореспонденцією, яка була дуже запущена із-за
моєї хвороби. Джім, завжди скрупульозний, продав свою землю.
L/L
Research
об’єднали
з
Науково-дослідницькими
Лабораторіями Скелястої Бухти, зберігши нашу стару назву
компанії для нашого видавничого відділення. Ми придбали нову
друкарську машинку і пальці Джіма, зміцнені за шість з
половиною років фермера-поселенця, перевершили моє умінням
на старій електричній друкарській машинці. Отже, ми взялися за
роботу ... яку? Ми не знали.
Ми обговорювали видання нової книги, оновлюючи те, що ми
вивчили в Secrets of the UFO і приготували чистий папір. Джім
почав досліджувати наші багатотомні файли. Через три тижні
після того, як він прийшов, розпочався контакт з Ра.
Впродовж усіх років, в які я проводила ченелінг, я завжди
проводила ченелінг свідомо, використовуючи мою свобідну волю,
щоб висловлювати телепатичні концепти на моїй власній мові. У
1980 році давній друг і член групи медитації, Елейн Флаерті,
померла трагічно в молодому віці. У неї був дитячий діабет і вона
померла в тридцять років. Я сиділа з нею впродовж багатьох днів
в лікарні перед тим, як вона остаточно залишила своє тіло. Вона
говорила мені декілька разів, що вона хотіла бути впевненою,
щоб її чоловік Том узнав, що у неї буде все гаразд після її
смерті. Вона знала, що ймовірно, помре. Те ж саме вона сказала
Тому, також давньому члену групи медитації.
Після її похорон Том прийшов до мене і запитав, чи могла б я
спробувати зв'язатися з Елейн. Здійснивши занадто багато
сеансів і особисто не прихильна до такого виду комунікації з
фізично мертвими родичами, я спочатку не хотіла робити спробу
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такого "медіумізму". Проте, вони були моїми хорошими друзями і
я не могла сказати “ні”. Том, Дон, і син Елейн і Тома, Майк,
зібралися зі мною для першої спроби. Після деяких моментів
свідомо пропонуючи себе для контакту з Елейн, я перестала
відчувати плин часу. Коли мене розбудив Том, то голос подібний
до голосу Елейн звучав на магнітофонній стрічці через мене. Це
був мій перший досвід з трансом. Я не знала і до цього дня не
знаю, як це сталося. Том запитав, чи можу я зробити це ще раз і
знову я ввійшла в те, що, здається, було дуже глибоким трансом,
не пам'ятаючи і не чуючи нічого, що звучало схожим на голос
Елейн на стрічці після сеансу. Дон заявив, що, якщо б він почув
мене із сусідньої кімнати не бачачи мене, то він був би
упевнений, що це говорила Елейн.
Ця робота надзвичайно виснажувала мене і я попросила Тома
визнати той факт, що я дійсно не бажаю продовжувати цей вид
посередництва. Том був згоден, сказавши, що він отримав все,
що обіцяла Елейн і був задоволений. Проте, через декілька днів,
проводячи медитацію з передовим студентом Леонардом
Сесілом, я отримала новий контакт, якого я ніколи не мала.
Оскільки в усіх випадках я вимагала від імені Христа, щоб ця
істота покинула нас, якщо вона не прийшла як посланець
свідомості Христа. Істота залишилися, тож я відкрила себе цьому
каналу. Знову я майже негайно ввійшла в транс і істота, яка
назвала себе Ра, розпочала свої серії контактів з нами. Цей
контакт триває, зачаровуючи, хоча для мене і являється
джерелом деякого неспокою.
Особа, яка вирішує стати голосовим каналом, по-перше вже
зробила крок, який для деяких людей, дуже важкий; тобто
готовність говорити словами того, кого не може контролювати.
При свобідній волі проведення ченелінгу, ви можете зупинити
проведення ченелінгу. Проте, також можна висловити повну
нісенітницю, тому що канал ніколи не знає заздалегідь, якою буде
наступна концепція. Я поспішаю додати, що цієї нісенітниці ніколи
не відбувалася в моєму експерименті і що проведення ченелінгу
завжди було слушним, і у багатьох випадках було дуже
натхненним. Проте, в суспільстві, де вас вчать обережному
поводженню із словами, здається безвідповідальним просто
бовкнути те, що приходить вам на ум.
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Коли для того, щоб відбувся доречний контакт, мені потрібно
входити в транс, то моє занепокоєння перетворюється на щось
близьке до паніки. Я не знаю, як працює процедура трансу і мені
завжди страшно, щоб в цьому сеансі нічого не станеться, я
залишуся свідомою і не отримаю ніякого контакту. І знову
повторюю, цього ніколи не траплялося. Оскільки ні я, ні будь-хто
інший з нашої групи не має ніякої реальної ідеї відносно того, як
допомогти мені після певного моменту в досягненні стану
"трансу," то просто не залишається нічого іншого, як рухатися
вперед. Дон говорить, що хоча мій стан трансу подібний до інших,
які він спостерігав, відбувається те, що він назвав "телепатичний
прийом в стані трансу".
Хоча я вивчала літературу в мої студентські роки і була
бібліотекарем впродовж багатьох років, прочитаний матеріал
майже завжди пропонував мені можливість вивчити нове слово
або два і звичайно розширював мій кругозір в галузі науки, якої
дуже бракувало в моїй освіті.
Більше всього мене хвилювало те, що хто завгодно, хто читає
цей матеріал розглядатиме цю людину, що я маю деяку мудрість,
яку звичайно має Ра, але якої звичайно я не маю. Якщо ця
робота вражає вас, то я можу тільки попросити, щоб ви
проводили чітке розмежування у вашому розумі між словами і
"медіумом", через якого приходять ці слова. Ви не повинні,
наприклад, чекати, що водопровідна труба відповідальна за
якість води, яка тече через неї. Звичайно, ми всі в дослідницькій
групі, через медитації в щоденному житті, пробували підготувати
себе якомога краще до цих сеансів. Проте, те, що проходить
через нашу групу залишається самим по собі і не відображає
мудрості або так званого духовного просування будь-кого з її
членів. Оскільки наша популярна філософія: "Усі ми профани в
цьому автобусі".
Якщо ви маєте будь-які питання, оскільки ви читаєте, то не
соромтеся написати листа в групу Скелястої Бухти. Її
кореспондент, Джім, ніколи не проігнорує лист і оскільки він має
свій власний досвід проведення сеансів, то він закінчить цю
передмову, щоб поділитися інформацією.
Джім Маккарті (Jim McCarty) : Ми були початківцями, коли
познайомилися, як відбувається контакт з Ра і він здійснювався
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тільки методом проб і помилок. З кожним сеансом ми дізнавалися
все більше про те, як підтримувати наш інструмент, Карлу, в
ментальному, фізичному і духовному смислі. Ми були так
збуджені контактом з Ра, коли він почався уперше, що ми
проводили два сеанси за день впродовж днів підряд, поки ми не
зрозуміли, що ця процедура занадто стомлює Карлу. Зараз ми
проводимо в середньому один сеанс кожний тиждень, або раз в
десять днів, що дозволяє нам підготуватися до кожного сеансу
більш ретельно, що, здається, потрібно, оскільки сеанси
накопичуються.
Багато часу забирають питання, які Дон ставить впродовж
кожного сеансу. Кожен з нас сприяє ідеям, але більшу частину
ланцюжка питань завершує Дон, оскільки він має багаторічний
досвід в дослідженні контактерів НЛО, необхідний, щоб розвивати
інтелектуальну основу, потрібну у будь-якій спробі припасувати
один до одного різноманітні шматки цієї головоломки. Він також
має інтуїтивне відчуття, яке життєво важливо, щоб слідувати за
несподіваними і глибокими відповідями, які Ра так часто надає
для подальших запитань і розвивати під впливом моменту, щоб
скористатися новою прозорливістю.
З рішенням провести сеанс ввечері, ми перед сеансом
з'являємося зранку, легко снідаємо і починаємо серії кроків, які
краще усього допоможуть нам успішно завершити сеанс. Я роблю
Карлі півгодинний масаж спини, щоб ослабити її м'язи і суглоби
перед кожним сеансом, тому що їй доведеться залишитися
абсолютно нерухомою впродовж від години до години і сорокп'яти хвилин. Потім ми медитуємо таким чином, щоб посилити
гармонію, яку ми пробуємо досягти в наших щоденних життях, і
таким чином об’єднати наші бажання
в єдиному бажанні
здійснити контакт з Ра. Потім ми виконуємо ритуал захисту і
очищаємо кімнату, в якій буде проведений контакт. Далі ми
кладемо Карлу в ліжко, накриваючи її тіло білою ковдрою, а її очі
білою тканиною і підключаємо три мікрофони нижче її підборіддя,
таким чином, щоб ми не пропустили нічого з сеансу, якщо один
або два магнітофони вийдуть з ладу.
До цього часу, залишається видимим тільки волосся Карли, що
спадає на її плечі і її ніс, висунутий вперед над морем білої
тканини. В той час, коли вона подумки декламує молитву Святого
Франциска, Дон вирівнює стіл, на якому лежить Біблія, свічка,
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ладан, і потир води в прямій лінії з її головою, як рекомендував
Ра. Після того, як Дон запалює свічку і ладан, він і я проходимо
один круг навколо Карли і повторюємо слова, які починають
кожен контакт.
У деякий момент після цього, Карла залишає своє фізичне тіло і
тоді Ра користується їм, щоб створити слова, які формують
відповіді на питання Дона. Я медитую і відправляю світло до
Карли впродовж сеансу, тільки витрачаючи час, щоб замінити
стрічки на магнітофонах, коли вони закінчуються. Коли сеанс
закінчується, Дон чекає декілька хвилин, щоб Карла повернулася
до свого зазвичай дуже задубілого тіла, називає її ім'я декілька
разів доти, поки вона не відповість, допомагає їй сісти, трохи
натирає її шию і дає їй чашу повну води, після того, як ми
заряджаємо її якомога повніше нашими вібраціями любові.
Оскільки Карла не має ніякого уявлення про те, що сталося
впродовж сеансу, їй завжди дуже цікаво знати, як все пройшло. Їй
доводиться задовольнятися шматками повідомлень не з перших
рук, поки я не зможу транскрибувати сеанс із магнітофонних
стрічок, які зазвичай дуже легко зробити, оскільки Ра говорить
дуже повільно і формує кожне слово з точною вимовою.
Участь в цьому контакті з Ра була найбільшим натхненням для
кожного з нас із-за суміші красномовства і простоти, яка
характеризує відповіді Ра. Інформація, розміщена в Матеріалах
Ра була найкориснішою для нас у збільшенні нашого знання про
таємницю Творіння і тим самим, нашої еволюції. Ми
сподіваємося, що вона може також бути корисною для вас.
L/L Research
Дон Елкінс
Карла Рюкерт
Джім Маккарті
Луїсвілль, Кентукі
7 липня 1983 року
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Фотографії
Із Матеріалів Ра, Сеанс 88, 29 травня 1982 року:
По-перше, якщо потрібне фото процесу роботи, то візуальне
зображення повинне бути таким, яким є: тобто, для вас краще,
щоб фотографували тільки фактичну роботу без ніякого обману,
без заміни будь-якого матеріалу. Тоді не буде ніяких спотворень,
які ця група бажала б уникнути і більших, чим нам хотілося б,
спотворень наших слів.
По-друге, недоцільно фотографувати інструмент або будь-яку
частину робочої кімнати, поки інструмент знаходиться в трансі.
Це вузькосмуговий контакт і ми бажаємо тримати електричну і
електромагнітну енергії постійними, коли їх присутність потрібна і
не передавати усьому іншому.
По-третє, як тільки інструмент узнає про фільмування, чи перед,
чи після роботи, то інструмент відгукуватиметься на мову, отже
гарантовано, що ніякого трансу не буде.

Ми хочемо бачити, щоб будь-які фотографії говорили правду,
щоб вони бути датованими і чіткими настільки, щоб не було ніякої
тіні, а тільки істинне зображення, яке можна запропонувати тим,
хто шукає правду.
Ми прийшли, як скромні посланці Закону Одного, бажаючи
зменшити дисторсії. Ми просимо, щоб ви, хто стали нашими
друзями, взяли до уваги те, що обговорювалося вище, не думали
швидко видалити малозначну деталь, але, як і завжди, брали до
уваги іншу можливість, оскільки адепт повинен бути собою і
пропонувати все як у нього є і відбувається з ним без будь-якого
обману.
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РА, Сеанс 2, 20 січня 1981 року: "Розмістіть поряд з головою
інструменту потир з водою. Розмістіть в центрі книгу ретельно
вирівнявши її з ментальними дисторсіями інструменту, які більше
всього споріднені із Законом Одного – це Біблія, якої вона
торкається частіше всього. З іншої сторони Біблії розмістіть
невелику кількість ладану або фіаму у віргінському кадилі. Позаду
книжки, яка символізує Одного, відкрийте першу главу Євангелія
Іоанна, поставте білу свічку".
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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РА, Сеанс 69, 29 серпня 1981 року: "В цьому конкретному сеансі є
деяке легке втручання в контакт із-за волосся інструменту. Ми
можемо запропонувати розчісувати цей антеноподібний матеріал
у більш акуратну конфігурацію перед роботою".
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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Фотографії

“Ми підключаємо три мікрофони нижче її підборіддя таким чином,
щоб ми не пропустили нічого з сеансу, якщо один або два
магнітофони вийдуть з ладу". Із Передмови до Матеріалів Ра.
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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РА, Сеанс 2, 20 січня 1981 року: "Належне вирівнювання з
головою вказує на 20 градусів норд-норд-ост. Це напрям, з якого
дисторсії любові/світла новішого або Ново Віку виходять менш
спотвореними і цьому інструменту буде комфортно в них".
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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РА, Сеанс 2, 20 січня 1981 року : "Інструмент буде ефективнішим,
коли одягнений в білу сукню. Інструмент накритий і знаходиться в
лежачому стані, очі накриті білим".
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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Із Передмови до Матеріалів Ра: "Кожен з нас вносить свої ідеї,
але більша частина ланцюжка опитування завершується Доном,
відколи він має багаторічний досвід в дослідженні явища
контактерів НЛО, необхідний для розвитку інтелектуальної
основи, яка потрібна у будь-якій спробі припасувати різноманітні
шматки цієї головоломки ".
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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Із Передмови до Матеріалів Ра : "Зараз, ми проводимо в
середньому близько одного сеансу кожного тижня або впродовж
десяти днів, що дозволяє нам підготуватися до кожного сеансу з
особливою уважністю, яка, здається, потрібна, оскільки сеанси
накопичуються. Питання, які Дон ставить впродовж кожного
сеансу, потребують великого осмислення ".
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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Із Передмови до Матріалів Ра: "Після того, як Дон запалює
свічку і ладан, він і я здійснюємо один круг навколо Карли і
повторюємо слова, які починають кожен контакт. У деякий момент
після того, як Карла залишає своє фізичне тіло і тоді Ра
користується їм, щоб створити слова, які формують відповіді на
питання Дона. Я медитую і посилаю світло до Карли впродовж
сеансу, тільки витрачаючи час, щоб замінити стрічки магнітофона,
оскільки вони закінчуються".
На цьому фото Карла не проводить ченелінг з Ра, а співає
"Дивовижну Благодать", оскільки за інструкціями Ра,
вона
повинна постійно говорити, якщо її очі накриті під час зйомки.
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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Це фото зроблене негайно після того, як Карла відповіла на своє
ім’я і з її очей була видалена біла тканина, злегка зіпсувавши
зачіску.
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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Із Передмови до Матеріалів Ра: "Коли закінчується сеанс, то Дон
чекає декілька хвилин, щоб Карла повернулася до свого зазвичай
дуже задубілого тіла; він називає декілька разів її ім'я доти, поки
вона не відгукується, допомагає їй сісти, трохи натирає її шию і
дає їй чашу повну води після того, як ми заряджаємо її якомога
повніше нашими вібраціями любові".
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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Джім транскрибує сеанс 89 після обіду 9 червня 1982 року, поки
шоколадний адвокат, один з наших чотирьох котів, спостерігає.
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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Зовнішній вид кімнати Ра : двері і кутові вікна кімнати, в якій
проводилися сеанси Ра з січня 1981 року.
(Фото зроблене 9 червня 1982 року.)
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Карла тримає нашого давнього друга, тринадцятирічного
Гандалфа.
(Фото зроблене 26 червня 1982 року.)
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В офісі Дон говорить з фотографом Джімом і привертає також
увагу кота.
(Фото зроблене 26 червня 1982 році.)
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Джім і Карла готуються до медитації, яка завжди передує сеансу
Ра.
(Фото зроблене 26 червня 1982 року.)
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Карла
(Фото зроблене після сеансу 92 з Ра, 8 липня 1982 року)
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15 січня 1981 року наша дослідницька група почала отримувати
повідомлення від сукупності соціальної пам'яті
Ра. З цих
контактів викристалізовувалися Закон Одного і деякі дисторсії
Закону Одного.
Сторінки цієї книги містять точне транскрибування, яке тільки
редагувалася, щоб видалити деякий особистий матеріал з
повідомлень, отриманих в перші двадцять шість сеансів з Ра.
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Сеанс 1
15 січня 1981 року
Ра: Я – Рa. Я не говорив раніше через цей інструмент. Нам
довелося чекати, поки він не буде точно налагоджений, оскільки
ми посилаємо вузьку смугу вібрацій. Ми вітаємо вас в любові і
світлі нашого безмежного Творця.
Ми спостерігали за вашою групою. Ми були викликані вашою
групою, бо ви потребуєте різноманітних дослідів в ченелінгу,
який проходить з більш інтенсивним, або як ви, можливо, назвали
б це, сучасним підходом до системи вивчення патерну ілюзій
вашого тіла, розуму і духу, який ви називаєте пошуком правди.
Ми сподіваємося запропонувати вам частково іншу точку зору на
інформацію, яка завжди і вічно одна і та ж сама.
В цей час ми були б раді спробувати обговорити будь-яку тему
або питання, які можуть потенційно запитати присутні в кімнаті
особи.
Запитувач: Чи ви маєте специфічну мету, і якщо так, чи могли б
ви розказати нам що-небудь про вашу мету?
Ра: Я – Ра. Ми зараз спілкуємося. Ми – ті, хто перебуває в
Законі Одного. У нашій вібрації полярності гармонізовані;
складнощі спрощені; парадокси мають рішення. Ми єдині. Це
наша природа і наша мета.
Ми старіші за вашу планету і служили з різним успіхом в передачі
Закону Одного, Єдності, Цілісності вашим людям. Ми ходили по
вашій планеті. Ми бачили обличчя ваших людей. Проте, ми зараз
відчуваємо велику відповідальність, за видалення дисторсій і
повноважень, які були приписані Закону Одного. Ми будемо діяти
в даному контексті доти, чи скажемо так, поки не закінчиться ваш
цикл. Якщо не в цьому, то в наступному. Ми знаходимося поза
часом і, отже, можемо бути з вами у будь-який з ваших часів.
Чи вам досить інформації, з якої ви можете витягнути нашу мету,
брате мій?
Запитувач: Так. Спасибі.
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Закон Одного: Книга 1, Сеанс 1
Ра: Я – Ра. Ми цінуємо твої вібрації. Чи є інше запитання?
Запитувач: Я чув ім'я "Ра" у зв'язку з єгиптянами. Чи споріднені
ви з тим Ра так або інакше?
Ра: Я – Ра. Так, тут є відповідний зв’язок. Ми можемо роз’яснити.
Що ви не розумієте?
Запитувач: Чи могли б ви надати мені трохи більше деталей про
вашу роль з єгиптянами?
Ра: Я – Ра. Ідентичність вібрації Рa – це наша ідентичність. Ми як
група, або як ви назвали сукупність соціальної пам'яті, здійснили
контакт з расою вашого планетарного виду, яку ви називаєте
єгиптянами. Інші із нашої щільності здійснили контакт в той же
час в Південній Америці і так звані " втрачені міста" – це їх спроба
сприяти Закону Одного.
Ми звернулися до того, хто почув, зрозумів і мав можливість
видати декрет Закону Одного. Проте, священики і люди цієї ери
швидко спотворили наше повідомлення, позбавляючи його,
скажемо так, співчуття, з яким він має єдність від самої природи.
Відколи він містить усе, він не може ненавидіти нічого.
Коли ми більше не змогли отримати відповідні канали, через які
могли проголошувати Закон Одного, то ми видалили себе із цієї
лицемірної позиції, в яку ми дозволили помістити себе. Це
специфічне суспільство/сукупність прийняло інші міфи, скажемо
так, які більше зв’язані з полярністю і вашою складною вібрацією.
Чи в цій формі достатня кількість інформації, або ми можемо
говорити далі? Є інше запитання?
Запитувач: (Питання було втрачене, тому що Запитувач сидів
занадто далеко від магнітофона, який записував.)
Ра: Я – Ра. Вважайте, якщо ви хочете, що всесвіт нескінченний.
Це доведеться ще довести або спростувати, але ми можемо
запевнити вас, що немає ніякого кінця вашому Я, вашому
розумінню, що б ви назвали своєю мандрівкою або пошуком свого
сприйняття творення.
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Те, що нескінченне не може бути численним, бо множина – це
концепція, що має межу. Щоб зрозуміти нескінченність, ви повинні
ідентифікувати або визначити її як єдність; інакше, термін не має
ніякого сенсу або значення. У нескінченного Творця є тільки
єдність. Ви бачили прості приклади єдності. Ви бачили призму,
яка показує усі кольори, що походять від сонячного світла. Це
спрощений приклад єдності.
Воістину немає нічого правильного або неправильно. Немає
ніякої полярності, бо усе буде, як ви сказали б, урегульовано в
деякій точці у вашому танці сукупності духу/тіла/розуму, яким ви
розважаєте себе, завдяки дисторсії різних шляхів в цей час. Ця
дисторсія у будь-якому випадку не потрібна. Її вибирає кожен з
вас як альтернативу розумінню повної єдності думки, яка зв’язує
усі речі. Ви не говорите, що об’єкти або речі подібні або частково
подібні. Ви є кожною річчю, кожною істотою, кожною емоцією,
кожною подією, кожною ситуацією. Ви – єдність. Ви –
нескінченність. Ви – любов/світло, світло/любов. Ви є. Це Закон
Одного.
Чи потрібно формулювати детальніше?
Запитувач: Ні.
Ра: Я – Ра. Чи є інше запитання на цей час?
Запитувач: Чи можете ви прокоментувати майбутні планетарні
зміни в нашій фізичній реальності?
Ра: Я – Ра. Я вважаю за краще почекати до тих пір, коли цей
інструмент
знову
досягне
належного
стану
глибини
цілеспрямованості або однонаправленості перед тим, як ми
продовжимо говорити.
Зміни – дуже, дуже тривіальні. Ми не займаємося умовами, при
яких буде здійснюватися збирання урожаю.
Запитувач: Якщо індивідуум докладає зусилля, які служать
каталізатором взагалі, щоб збільшити усвідомлення планетарної
свідомості, чи допомагає він в цьому напрямі, чи він просто
працює над собою?
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Ра: Я – Ра. Ми повинні відповісти на ваше питання в двох
частинах, обидві з яких однаково важливі.
По-перше, ви повинні розуміти, що ми не бачимо відмінності між
вами і іншими. Ми не вважаємо, що існує розділення між
зусиллями усвідомлення своєї потреби дисторсії, яку ви
проектуєте як особа, або дисторсії, яку ви проектуєте як інша
особа. Отже, вчитися – те ж саме, що і навчати, за винятком того,
що ви не викладаєте те, що ви вивчаєте; інакше ви мало чого б
дали собі/їм. Вашій сукупності духу/тіла/розуму, треба обдумати
це розуміння, оскільки ця дисторсія грає роль у ваших
випробуваннях в цій групі.
Щоб повернутися до другої частини нашої відповіді,
заявляємо, що наше розуміння обмежене, хоча воно є.

ми

Групова-індивідуалізована свідомість – це такий стан спільного
використання розуміння з іншими дисторсіями сукупності
духу/тіла/розуму, які знаходяться в межах очевидної досяжності
сукупності духу/тіла/розуму індивідуума або групи. Отже, щоб
проголосити закони творіння, головним чином Закон Одного, ми
звертаємося до вас і приймаємо як наші дисторсії, так і ваші
власні. Ми не доступні багатьом людям тому, що не легко
зрозуміти такий шлях комунікації або вид філософії. Проте,
сподіваємося, що наше існування – це гіркий приклад як потреби,
так і майже безнадійної спроби навчати.
Кожен з цієї групи докладає зусиль, щоб застосувати, обміркувати
і варіювати інформацію, яку ми надсилаємо цьому інструменту по
каналах сукупності духу/тіла/розуму без викривлення. У тих
небагатьох, хто стане просвітленим, завдяки спільному
використанню вашого світла, є значно більше ніж достатня
причина для якомога більшого зусилля. Служити одному – це
служити усім. Тому, ми пропонуємо повернутися до вашого
запитання, щоб заявити, що дійсно тільки одна діяльність варта
уваги: вчитися/навчати або навчати/вчитися. Немає нічого, що так
допомагає демонструвати оригінальну думку за винятком вашого
існування і дисторсії виникають в результаті нез'ясовного,
нерозбірливого, або утаємниченого вашого буття. Отже, спроба
розрізнити і з’єднати ваш шлях через багато дисторсій групового
духу/тіла/розуму, який можливий серед ваших людей в ході
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вашого навчання – дуже хороше зусилля. Про ваше бажання
служити ми можемо говорити тільки в термінах героїзму.
Можливо, ми поговоримо на цю тему при будь-якій іншій
можливості?
Запитувач: Чи ви будете доступні для комунікації? Чи можемо ми
звернутися до вас в майбутньому?
Ра: Я – Ра. Ми маємо хороший контакт з цим інструментом із-за її
недавніх дослідів з трансом. Вона буде здатна повідомляти наші
думки у вашому майбутньому. Проте, ми радимо приділити
декілька хвилин піклуванню про канал і допомогти інструменту
належними процедурами, який, до деякої міри, потребує
повернення у сукупність духу/тіла/розуму, яку інструмент вибрав
для життєвого досвіду в цьому просторі/часі. Чи ви розумієте, як
піклуватися про цей інструмент?
Запитувач: Ні. Чи змогли б ви пояснити це?
Ра: Ми пропонуємо спочатку короткий період мовчання. Потім
повторюйте сукупність звукових вібрацій інструмента у вашій
щільності, яку ви називаєте ім'ям. Повторюйте до тих пір, поки не
отримаєте відповіді. Потім впродовж короткого періоду покладіть
руки на область шиї таким чином, щоб інструмент міг
перезарядити батареї, які зараз, скажемо так, не заповнені цим
специфічним полем. І остаточно, дар води, в якій буде любов усіх
присутніх. Це відновить цей об'єкт, бо її дисторсії містять велику
чутливість до вібрацій любові і заряджена вода створить
комфорт. Зараз, ви розумієте?
Запитувач: Не повністю.
Ра: Я – Ра. Ми досліджуємо ваш розум, щоб знайти вібрацію
(прізвисько). Це та вібрація від вас, яка містить найбільшу
кількість того, що б ви назвали любов’ю. Інші називали цей об'єкт
на ім'я. Заряджання води роблять за допомогою всіх присутніх,
розміщенням їх рук над склянкою і візуалізуючи силу любові, що
входить у воду. Вода буде заряджати дуже ефективно медіума
вібраціями любові.
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Зараз цей інструмент дуже стомлений. Проте, її серце таке, що
вона продовжує залишатися відкритою для нас і корисною як
канал. Ось чому ми витратили простір/час, щоб пояснити, як
можна поліпшити дисторсію того, що ви називаєте втомою.
Ні за яких умов не треба торкатися цього інструменту до тих пір,
поки вона не відповіла на своє ім’я. Я не бажаю використовувати
цей інструмент на межі потужності її фізичної енергії. Вона
зростає повільно. Тому, я повинен залишити цей інструмент. Я
залишаю вас у славі і миру єдності. Вирушайте в дорогу у владі і
мирі одного Творця. Я – Ра.
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Сеанс 2
20 січня 1981 року
Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нашого нескінченного
Творця. Я з цієї сукупності духу/тіла/розуму, який запропонував
себе для каналу. Я на зв’язку з вами.
Запитання знаходяться у ваших проекціях дисторсії розуму в
цьому просторі/часі. Таким чином, я запевняю цю групу, що моя
власна дисторсія соціальної пам'яті має один специфічний метод
зв'язку з небагатьма, хто може гармонізувати свої дисторсії з
нашими, і відповідати на запитання для передачі інформації. Нам
комфортно в цьому форматі. Зараз можна починати задавати
питання.
Запитувач: Я здогадуюся, що є багато людей, які зрозуміли б те,
про що ви говорите, які були б зацікавлені в тому, щоб ми
створили книгу з ваших повідомлень і я буду задавати питання,
якщо ви згодні на це?
Якщо так, то я думаю, що було б доречно надати трохи
історичної інформації про себе.
Ра: Я – Ра. Можливість комунікації, як ви назвали б це, від одного
до другого, через дисторсії, прийнятна в тому сенсі, що є
причиною того, що ми спілкуємося з цією групою. Є небагато
людей, які зрозуміють без істотного спотворення те, що ми
повідомляємо через це з'єднання з цією сукупністю
духу/тіла/розуму. Проте, якщо у вас є бажання поділитися
нашими повідомленнями з іншими, то ми повинні сприйняти
дисторсії, які були б найкориснішими у впорядковуванні і
кристалізації ваших власних патернів вібрації на рівні
випробування, яке ви називаєте життям. Якщо є один
просвітлений, то хіба не просвітлюються усі? Тому, ми
орієнтуємося на розмову з вами з
будь-якими ресурсами
говоріння за вашим бажанням. Навчати/вчитися – це найбільш
елементарні дисторсії Закону Одного.
Запитувач: Чи могли б ви розказати нам що-небудь з історії
вашого походження і вашого контакту з більш ранніми расами на
цій планеті? Тоді ми мали б щось, з чого можна почати.
© 1984 L/L Research

86

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 2
Ра: Я – Ра. Ми знаємо, що ваше тіло/розум обчислює належний
метод
виконання
завдання
створення
інструменту
навчати/вивчати. Ми знаємо, що ви визнаєте нашу інкарнацію, як
ви називаєте це, цікавим станом. Ми дочекалися другого запиту,
щоб зробити наголос на тому, що простір/час за декілька тисяч
ваших років створює фальшивий вид інтересу. Отже при наданні
цієї інформації, ми просимо належної відсутності стресу під час
наших
дослідів
у
вашому
локальному
просторі/часі.
Навчати/вивчати – це наша філософська відповідальність, а не
історична. Ми продовжимо відповідати на ваше запитання, яке
нешкідливе, якщо оцінене належним чином.
Ми – ті представники Конфедерації, які одинадцять тисяч ваших
років назад прибули у дві ваші планетарні культури, які були у
той час у контакті із творінням одного Творця. Ми наївно вірили,
що ми зможемо навчити/вивчати за допомогою прямого контакту і
що дисторсія свободи індивідуального почуття або особи буде
безпечною. Нас не турбувала ніяка думка, оскільки ці культури
були вже ретельно вирівняні з усеосяжною вірою в
життєздатність або свідомість усього. Ми прийшли і нас вітали
люди, кому ми бажали служити. Ми спробували допомогти їм в
техніках, що мають відношення до зцілення дисторсії сукупності
духу/тіла/розуму через використання кристала, придатного для
зцілення дисторсії в межах певних відповідних серій
співвідношень матеріалу в просторі/часі. Отже були створені
піраміди.
Ми переконалися, що ті, хто мав
ефективну дисторсію
тіла/розуму на владу, зберегли цю технологію значною мірою для
себе. Це не планувалося Законом Одного. Ми залишили ваших
людей. Група, яка мала працювати з людьми в області Південної
Америки, як ви називаєте цю частину вашої сфери, відступила не
так легко. Вони повернулися. Ми ні. Проте, ми ніколи не
залишали вашу вібрацію із-за нашої відповідальності за зміни у
свідомості, які ми уперше викликали, а потім знайшли дисторсії,
які не відносилися до Закону Одного. Ми спробували
контактувати з правителями землі, до якої ми прийшли, до землі,
яку ви називаєте Єгиптом і деяких сфер Священної Землі.
Як відомо з ваших записів дисторсій простору/часу, ми змогли
контактувати з фараоном вісімнадцятої династії, як ви назвали б
його. Чоловік мав маленький життєвий досвід на вашому плані і
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був … як би цей інструмент назвати, мандрівником. Отже, ця
сукупність духу/тіла/розуму отримала наші дисторсії повідомлень
і змогла змішати свої дисторсіїї з нашими. Цей молодий об'єкт
отримав сукупність звукових вібрацій, яка вібрувала в знак
поваги до бога, оскільки ця сукупність тіла/розуму, яким ми
назвали інструмент для зручності, була названа "Амон". Об'єкт
вирішив, що це ім'я, будучи знаком поваги одного серед багатьох
богів, не прийнятне для включення в його сукупність звукової
вібрації. Отже, він змінив своє ім'я на ім’я одного, який шанував
сонячний диск. Ця дисторсія, під назвою "Атен," була близькою
дисторсією до нашої реальності, як ми розуміємо свою власну
природу дисторсії сукупності духу/тіла/розуму. Проте, це не
повністю
вступало
у
вирівнювання
з
призначеним
навчати/вивчати, яке
посилалось. Цей об'єкт, Іхнатон,
переконався, що вібрація Одного була істинною духовною
вібрацією і отже видав декрет Закон Одного.
Проте, віру цього об'єкту прийняли дуже мало людей. Його
священики проводили нещире служіння, без духовної дисторсії до
пошуку. Народи продовжували вірити в свої віри. Коли цей об'єкт
покинув цю щільність, то вірування знову поляризувалася у віру у
багатьох богів. Так продовжувалося до тих пір, поки один відомий
як Магомет доставив людям зрозумілішу дисторсію стосунків
духу/тіла/розуму.
Чи ви маєте детальніший інтерес на цей час?
Запитувач: Ми дуже зацікавлені в повній історії, яку ви розказали
і деяких деталях введення Закону Одного. Буде декілька
запитань, які я поставлю, оскільки ми будемо продовжувати, і чи
пов’язано це або ні безпосередньо з розумінням Закону Одного.
Проте, я вважаю, що належний спосіб представлення цього, є
засобом вивчати/навчати, щоб дослідити різні аспекти того, про
що ви говорите нам. Ви говорили про кристалічне зцілення. (Ще
одна річ, яку я хочу згадати, це те, коли інструмент стає
стомленим, то ми хочемо припиняти зв’язок і продовжувати
задавати питання пізніше, коли інструмент відновиться.) Якщо
інструмент знаходиться у відповідному стані в цей час, то ми
хотіли б отримати трохи інформації про кристалічне зцілення, яке
ви згадали.
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Ра: Я – Ра. Принцип кристалічного зцілення заснований на
розумінні ієрархічної природи структури ілюзії, яка є фізичним
тілом, як ви назвали б це. Є кристали, які впливають на енергії,
які входять в духовне тіло; є кристали, які впливають на дисторсії
від духу до розуму; є кристали, які балансують дисторсії між
розумом і тілом. Усі ці кристалічні зцілення заряджаються через
очищені канали. Без відносної кристалізації цілителя, працюючого
з кристалом, кристал не буде заряджений належним чином. Інший
інгредієнт – належне вирівнювання з енергетичними полями
планети, на якій ви живете і цілісними або космічними
дисторсіями або потоками, які входять в планетарну ауру таким
чином, що відповідне співвідношення форм і розміщення в межах
цих форм є номінальною допомогою в процесі розплутування або
балансування.
Детальний розгляд різних кристалів буде виснажливим для цього
інструменту, хоча ви можете запитати у нас, якщо ви бажаєте в
іншому сеансі. Делікатність, чи скажемо так, вибір кристалу дуже
критичний і, воістину, кристалічна структура як наприклад алмаз
або рубін може бути використана очищеним каналом, який
наповнений любов’ю/світлом Одного, майже у будь-якому
застосуванні.
Звичайно, потрібне посвячення і лише декотрі наполегливо
продовжували прогресувати через залишки різних дисторсій, які
викликає посвячення.
Чи можемо ми далі інформувати вас в будь-який справедливо
короткий спосіб по цій або іншій темі?
Запитувач: Так. Ви згадали, що результатом цього були
піраміди. Чи могли б ви трохи розширити цю тему? Чи
відповідали ви за будівництво піраміди, і якою була мета
піраміди?
Ра: Я – Ра. Великі піраміди побудовані завдяки нашій здатності
використовувати сили Одного. Камені живі. Це не зрозуміли за
допомогою дисторсії духу/тіла/розуму вашої культури. У пірамід
були дві цілі:
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По-перше, щоб мати належним чином орієнтоване місце
посвячення для тих, хто бажав стати очищеним або посвяченим
каналом для Закону Одного.
По-друге, потім ми бажали ретельно направити посвячених на
розвиток зцілювання людей, кому вони прагнули допомогти, і
безпосередньо планети. Піраміда за пірамідою заряджалися
кристалом і Посвяченому призначалося балансувати вхідну
енергію Одного Творця, з багатьма і багаторазовими дисторсіями
планетарного духу/тіла/розуму. З цим зусиллям ми змогли
продовжити роботу, яку брати із Конфедерації здійснювали
через будівництво інших кристалічних структур, і отже завершили
коло, якщо ви бажаєте, з них навколо поверхні Землі, оскільки
цей інструмент хоче, щоб ми вібрували так.
Цей інструмент починає втрачати енергію. Ми просимо ще одне
запитання або тему, а потім ми повинні залишити
цей
простір/час.
Запитувач: Можете ви згадати, чи був спочатку замковий камінь
на вершині піраміди, з чого він був зроблений і як ви переміщали
важкі
блоки,
щоб
побудувати
піраміду.
Яка
техніка
використовувалась для цього?
Ра: Я – Ра. Я прошу, щоб ви поставили нам це питання в наш
наступний робочий час, як би ви назвали дисторсію/розділення,
яка створюється нашою енергією.
Якщо ви маєте будь-які запитання про належне використання
цього духу/тіла/розуму, то ми були б вдячні вам за запитання
зараз.
Запитувач: Вважайте, що вони задані. Мені більше нічого
сказати. Що таке – належне використання цього інструменту? Що
повинні ми зробити? Що повинні ми зробити, щоб максимізувати її
здатність і її комфорт?
Ра: Я – Ра. Ми задоволені, що ви поставили це запитання, бо з
точки зору нашого розуміння,
ми не маємо права/обов'язку
розділити наші сприйняття будь-якої теми крім філософії без
прямого запитання. Проте, цей дух/тіло/розум використовується
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неправильно і тому випробовує непотрібні дисторсії тіла в області
втоми.
Вібрації можна добре очистити простим поверненням до кругу
Одного і усної вібрації, роблячи так, як у наступному діалозі:
Питання: "Що таке - Закон"?
Відповідь : "Закон Одного".
Питання: "Чому ми знаходимося тут"?
Відповідь : "Ми шукаємо Закон Одного".
Питання: "Чому ми шукаємо Ра"?
Відповідь : "Ра – скромний посланець Закону Одного".
Разом: "Радіємо і очищаємо це місце в Законі Одного. Нехай
ніяка форма думки не входить в круг, по якому ми ходимо
навколо цього інструменту, бо Закон Один".
В цей час інструмент має бути в трансі. Належне вирівнювання –
голова спрямована на двадцять градусів на північ-північний схід.
Це напрям, з якого виходять дисторсії любові/світла новішого
або Ново Віку, які менш викривлені і інструменту буде з ними
комфортно.
Це чутливий інструмент, при цьому ми маємо на увазі, що
дисторсії, які входять в її сукупність духу/тіла/розуму, приходять
від будь-якого з її почуттів. Отже, краще зробити наступне:
Розмістіть у голові об'єкту чистий потир з водою.
В центрі покладіть Біблію, якої вона торкається частіше всього.
Треба більш ретельно вирівняти книгу з дисторсіями розуму
інструменту, які більше всього споріднені із Законом Одного.
З іншого боку Біблії, покладіть невелику кількість ладану, або
фіміаму у чистому кадилі.
Позаду книжки, яка символізує Одного, відкритої на першій главі
Євангелія Іоанна, поставте білу свічку.
Інструмент стане сильнішим, одягнувши білу сукню. Інструмент
має бути покритий, в лежачому положенні і покритими очами.
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Ми відчуваємо, що хоча ця сукупність обставин/діяльності і може
здаватися дуже спотвореною від цілеспрямованого випробування
вивчати/навчати, але ці удосконалення техніки трансу зменшать
дисторсії розуму людей рядом з інструментом, оскільки вони
сприймають удосконалення
дисторсії інструменту відносно
втоми. Ми тільки додамо те, що ці сеанси вивчати/навчати
проводяться впродовж простору/часу, коли ваше сонце не
освітлює вашу кімнату, то краще викликати інструмент перед
тим, як ввімкнути освітлення.
Я – Ра. Я залишаю вас у славі і миру одного Творця. Радійте
любові/світлу і ідіть вперед у повній владі одного Творця. У
радості, ми залишаємо вас. Адонай.
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Сеанс 3
21 січня 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Зараз Я спілкуюся з вами.
Запитувач: Моє перше питання, чи правильно ми виконали
ритуал для початку спілкування?
для
Ра: Я - Ра. Розміщення артефактів призначене
балансування інструменту і їх треба розміщати у узголів'я
інструменту для найменшого спотворення ефекту. Решта
починань, які пояснюють мету є дуже прийнятною для тих, хто
бажає служити тим, хто говорить. Інакше, служитель мислено
наголошує на складнощах, що не може впливати належним
чином. Ми застерігаємо вас, щоб ви остерігалися тих, хто більше
не бажає служити іншим у першу чергу, від їх участі на початку
або надання своїх дисторсій сукупності духу/тіла/розуму в будьякому сеансі, інакше ми будемо не в змозі належним чином
змішати наші дисторсії з дисторсіями цього інструменту.
Запитувач: Чи повинен я перемістити Біблію, свічку і ладан в цей
час?
Ра: Я - Ра. Це було б доречним.
Запитувач: (Після переміщення виробів.) Чи це належна позиція?
Ра: Я - Ра. Виправить кут ладану таким чином, що він був
перпендикулярним до площини двадцять градусів на північпівнічний схід.
Запитувач: (Після корекції.) Чи так задовільно?
Ра: Я - Ра. Перевірте на око, щоб зробити тонку корекцію. Ми
пояснимо процес, який стає істотним стабілізатором дисторсії.
Фіміам діє як джерело енергії для фізичного тіла цього
інструменту, показуючи його гуманність. Тому необхідно, щоб
запах диму відчувався з того ж відносного кута, як інструмент
сприймає відкриту Біблію, збалансовану засвіченою свічкою, яка
є ознакою любові/світла і світла/любові і, тому, дає розумову і
емоційну дисторсію, чи скажемо так, дає сукупності цього
93
© 1984 L/L Research

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 3
інструменту вид раю і миру, який вона шукає. Отже при
пробудженні
енергії
знизу
доверху,
інструмент
стає
збалансованим і втома не зростає.
Ми цінуємо вашу турботу, бо це дозволить нам продовжувати
легше навчати/вивчати.
Запитувач: Чи зараз усе правильно вирівняно?
Ра: Я - Ра. Я вважаю, що це знаходиться в прийнятних межах.
Запитувач: На останньому сеансі ми ставили два запитання, які
зберегли для цього сеансу: один мав відношення до замкового
каменя на вершині Великої Піраміди в Гізі; в іншому ставилося
запитання, як ви переміщали важкі блоки, з яких збудована
піраміда. Я знаю, що ці запитання не важливі з точки зору Закону
Одного, але це моє судження – і будь ласка виправить мене,
якщо я помиляюся, і внесіть необхідні пропозиції – бо це
забезпечило б легкий вхід для тих, хто буде читати матеріал,
який кінець кінцем стане книгою. Ми дуже вдячні за ваш контакт і
звичайно приймемо будь-які пропозиції відносно того, як ми
повинні отримати цю інформацію.
Ра: Я - Ра. Я не буду пропонувати належні серії запитань. Це
ваша прерогатива, як вільного агента Закону Одного, який має
вивчати/розуміти, що наша сукупність соціальної пам'яті не може
ефективно
розрізнити
дисторсії
соціальної
сукупності
духу/тіла/розуму ваших людей. Зараз, ми бажаємо поповнити
наше навчання/вивчення/честь/відповідальність відповідями на
запитання. Цього вистачить, бо ми не можемо вимірювати
глибину дисторсії сукупностей, які впливають на ваших людей.
Перше питання, отже, замковий камінь. Ми повторюємо, що цей
вид даних неважливий. Так звана Велика Піраміда мала два
замкові камені. Один був нашим проектом і був меншим і
ретельно змайстрований із шматків матеріалу вашої планети,
який ви називаєте "гранітом". Він мав кристалічну структуру для
належного потоку вашої атмосфери через те, що б ви назвали
"димарем".
Одночасно, коли ми як люди залишили вашу щільність, оригінал
забрали і замінили дорогоціннішим. Він складався, зокрема, із
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золота. Це не змінило властивостей піраміди, як ви називаєте це,
взагалі, і було спотворенням через бажання декількох, щоб
передати мандат на використання структури тільки як
королівського місця.
.
Чи ви бажаєте запитувати далі по цьому першому питанню?
Запитувач: Що ви мали на увазі під димарем? В чому була його
специфічна мета?
Ра: Я - Ра. Є належний потік вашої атмосфери, який хоча і
малий, та освіжає всю структуру. Він був спроектований для
повітряного потоку, як цей інструмент може його назвати, і
розташований таким чином, що була свіжа атмосфера без будьяких перешкод або протягу.
Запитувач: Як переміщалися блоки?
Ра: Я - Ра. Ви повинні уявляти діяльність в межах усього цього
творіння. Енергія, хоча і обмежена, справді велика в порівнянні з
розумінням/дисторсією ваших людей. Цей очевидний момент
добре відомий вашим людям, але мало продуманий.
Ця енергія розумна. Вона ієрархічна. Як ваша сукупність
духу/тіла/розуму перебуває в межах ієрархії носія і зберігає в
пам’яті оболонку, форму або поле та розум кожного висхідного
розумного або збалансованого тіла, те ж саме робить кожен
атом такого матеріалу, як камінь. Коли хтось може звернутися до
такого розуму, то обмежена фізична, або хімічна енергія
каменя/тіла входить в контакт з цією нескінченною енергією, яка
перебуває у більш добре настроєних тілах, будь то людина або
камінь.
Коли встановлюється зв’язок, то можна дати запит. Розум
нескінченної скельності звертається до його фізичного носія, а
потім виконує переміщення енергетичного поля скельності із
конечності до виміру, який нам зручно назвати просто
нескінченністю і робить бажане розколювання та переміщення.
Таким чином, те що потрібно завершується у співпраці з
нескінченним розумінням Творця, що перебуває в живому камені.
Звичайно, за допомогою такого механізму виконуються багато
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речей, які не підвладні вашим теперішнім засобам фізичного
аналізу дії на відстані.
Запитувач: Мені нагадали твердження – приблизно – що, якщо
ви мали віру, щоб перемістити гору, то гора переміщалася.
Здається, що це приблизно те, що ви говорили. Якщо ви повністю
обізнані про Закон Одного, то чи змогли б ви зробити це. Чи це
коректно?
Ра: Я - Ра. Дисторсія вібрації звуку – віра – це можливо один із
каменів спотикання, між тим, що ми можемо називати
нескінченним шляхом і тим обмеженим розумінням/доказуванням.
Ви точно праві у вашому розумінні відповідності віри і розумної
нескінченності; проте, одна – це духовний термін, а інша
прийнятніша можливо для концептуальних дисторсій структури
тих, хто шукає з олівцем і лінійкою.
Запитувач: Отже, якщо індивідуум повністю інформований
відносно Закону Одного і живе по Закону Одного, то такі речі, як
будівництво пірамід прямим розумовим зусиллям було б
банальним. Чи це те, що я маю зрозуміти?
Ра: Я - Ра.
Ви некоректні в тому, що є відмінність між
індивідуальною владою через Закон Одного і об'єднаною, або
соціальною пам’яттю сукупності духу/тіла/розуму, яка розуміє
Закон Одного.
У першому випадку тільки той індивідуум, який очищений від усіх
недоліків, може перемістити гору. В випадку масового розуміння
єдності, кожен індивідуум може містити прийнятну кількість
дисторсій і все ж масовий розум зміг би перемістити гори.
Звичайно, прогрес залежить від розуміння, яке ви зараз шукаєте
до виміру розуміння, яким управляють закони любові, і який
шукає закони світла. Ті, хто вібрують із Законом Світла шукають
Закон Одного. Ті, хто вібрують із Законом Одного шукають Закон
Вічності.
Ми не можемо сказати, що після цього розчинення в об'єднаному
Я з усіма тими, що там є, ми все ще прагнемо стати усіма, що є, і
все ще ми є Ра. Отже ми рухаємося вперед.
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Запитувач: Тоді, піраміда побудована взаємною дією багатьох?
Ра: Я - Ра.
Піраміди, які ми задумали/побудували, були
сконструйовані мислеформами, створеними нашою сукупністю
соціальної пам'яті.
Запитувач: Тоді камінь створювався на місці замість того, щоб
ще переміщати його з деякого місця? Чи це коректно?
Ра: Я - Ра. Ми будували з вічного каменю Велику Піраміду, як ви
її називаєте. Інші піраміди була побудовані з каменю, який
переміщали з одного місця до іншого.
Запитувач: Що таке – вічний камінь?
Ра: Я - Ра. Якщо ви зможете зрозуміти концепцію мислеформ, то
ви усвідомите, що мислеформи регулярніші по своїм дисторсіям,
ніж поля енергії, створені матеріалами каменю, і яка була
створена через думку/форму, форму/думку до кінцевої енергії і
існування у вашому, скажемо так, викривленому відображенні
рівня мислеформи.
Чи можемо ми відповісти вам будь-яким кориснішим способом?
Запитувач: Це швидше тривіально, але я запитаю, чому піраміда
була побудована з багатьох блоків замість створення цілої речі,
оскільки вся форма створена відразу?
Ра: Я - Ра. Є закон, який, ми вважаємо однією з істотніших
первісних дисторсій Закону Одного. Це Закон Заплутування. Ви
назвали його Законом Свободи Волі. Ми бажали зробити
лікувальну машину, або сукупність співвідношення простору/часу
якомога більш ефективною. Проте, ми не бажали дозволити
проникнути в таємницю людям і таким чином, щоб нам стали
поклонятися як будівельникам чудотворної піраміди. Отже це
здається, що зроблено не думкою.
Запитувач: Добре, в такому разі ми говоримо про піраміду,
Велику Піраміду, і я вважаю, що вона передусім лікувальна
машина, а також ви говорили про неї, як пристрій для посвячення.
Чи це одна і та ж сама концепція?
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Ра: Я - Ра. Вони – частина однієї сукупності любов/світло
намір/використання. Щоб користуватися зціленням належним
чином важливо мати очищений і присвячений канал, або джерело
енергії, з якого витікало любов/світло нескінченного Творця; отже
метод посвячення був потрібний, щоб підготувати розум, тіло, і
дух для служіння роботі Творця. Обидва істотні.
Запитувач: Чи форма піраміди виконувала якусь функцію у
процесі посвячення?
Ра: Я - Ра. Це велике питання. Ми відчуваємо, що ми повинні
почати з того, що попросити вас повторно оцінити і поставити це
питання на наступному сеансі, чи скажемо так, що це до деякої
міри інформативний пункт.
Для почину. Є дві головні функції піраміди зв'язаних з
процедурами посвячення. Одна має відношення до тіла. Перед
тим, як тіло зможе бути посвячене, має бути посвячений розум.
Це пункт, в якому найбільше адептів вашого теперішнього циклу
знаходять дисторсії своєї сукупності духу/тіла/розуму. Коли
характер і індивідуальність, які справді ідентичні розуму, будуть
відкритими, то тоді тілу стане відомим кожний будь-який шлях.
Отже, різним функціям тіла потрібне розуміння і неупереджений
контроль. Тоді, перше використання піраміди – це спуск в
піраміду з метою позбавлення сенсорних вхідних сигналів таким
чином, що це тіло може, у певному розумінні, бути мертвим і
може починати інше життя.
Ми радимо, в цей час, задати будь-які необхідні питання і швидко
закінчити цей сеанс. Чи маєте ви будь-яке запитання в цьому
просторі/часі?
Запитувач: Є тільки одне запитання, чи є що-небудь, де ми
помилилися, або що ми змогли б зробити, щоб інструменту стало
зручніше?
Ра: Я - Ра. Ми скануємо цей інструмент.
Цьому інструменту багато в чому допомогли ці обережності. Ми
пропонуємо тільки приділити деяку увагу шиї, яка здається в цій
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дисторсії/тіла викривлена в області слабкості/сили. Тому, могла б
допомогти більша підтримка шиї.
Запитувач: Чи повинен інструмент пити воду із потира позаду її
голови, або вона повинна пити із іншої склянки після того, як ми
зарядимо її любов’ю?
Ра: Я - Ра. Цей і тільки цей потир буде найбільш корисним,
оскільки чистий матеріал, існуючий в потирі, приймає, зберігає, і
відповідає на вібрації любові, активізованими вашими істотами.
Я - Ра. Зараз, я залишу цю групу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 4
22 січня 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я спілкуюся з вами.
Запитувач: Коли ми закінчили останній сеанс, я поставив
питання, яке було занадто довгим, щоб відповісти. Воно мало
відношення до форми піраміди, її зв’язку з посвяченням. Чи це
доречний час, щоб поставити це запитання?
Ра: Я - Ра. Так, це доречний простір/час, щоб поставити це
запитання.
Запитувач: Чи впливає форма піраміди на посвячення?
Ра: Я - Ра. Оскільки ми почали з питання минулого сеансу, то ви
вже записали у свою сукупність індивідуальної пам'яті перше
використання форми, що має відношення до посвячення
сукупності тіла. Посвячення духу, це
більш ретельно
спроектований вид посвячення, що стосується співвідношення
простору/часу, в якому посвячений об'єкт знайшов себе.
Якщо ви уявите разом зі мною сторону так званої пірамідальної
форми і подумки уявите цей трикутник розрізаним на чотири рівні
трикутники, ви знайдете перетин, який знаходиться на першому
рівні кожної з чотирьох сторін і формує ромб у горизонтальній
площині. Середина цієї площини – відповідне місце для перетину
енергій, які течуть із нескінченних вимірів і сукупностей
духу/тіла/розуму різних переплетених полів енергії. Отже це
проектувалося так,
щоб посвячений повинен бути здатним
сприйняти, а потім спрямувати, скажемо так, вхід до розумної
нескінченності за допомогою розуму. Такий другий пункт
проектування цієї специфічної форми.
Чи можемо ми продовжити подальший опис будь-якого виду
вашого запиту?
Запитувач: Так. Як я розумію це, посвячений мав знаходитися на
центральній лінії цієї піраміди, але на висоті вище основи, яка
визначається перетином чотирьох трикутників, зроблених
розділенням кожної сторони. Чи це коректно?
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Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Тоді, у цій точці, фокусується енергія, яка має
екстра-вимір по відношенню до наших вимірів. Я правий?
Ра: Я - Ра. Ви можете використовувати цю сукупність звукової
вібрації. Проте, це не зовсім коректно. Немає ніяких "екстра"
вимірів. Ми віддали б перевагу
використанню терміну
багатовимірний.
Запитувач: Чи
посвячення?

розмір

піраміди

впливає

на

ефективність

Ра: Я - Ра. Піраміда будь-якого розміру має свою власну точку
плину розумної нескінченності. Отже, крихітна піраміда, яку
можна розмістити нижче тіла або вище тіла, матиме специфічні і
різні ефекти, в залежності від розміщення тіла по відношенню до
точки входу розумної нескінченності.
Для цілей посвячення, потрібен великий розмір, який достатній
для створення враження зростаючого розміру таким чином, що
вхідна точка багатовимірної розумної нескінченності повністю
охоплює і заповнює канал, все тіло може перебувати в цій
сфокусованій області. До того ж, це було потрібне для лікувальної
мети, щоб як канал так і посвячений перебували в межах цієї
сфокусованої точки, щоб мати можливість зцілитися.
Запитувач: Чи велика піраміда в Гізі все ще придатна для
використання з цією метою, чи вона більше не функціональна?
Ра: Я - Ра. Так, подібно до інших пірамідальних структур, вона
подібна до розстроєного фортепіано. Як сказав би цей
інструмент, вона грає мелодію але, ох, як погано. Дисгармонія
заглушує чутливість. Тільки примара потоку все ще залишається
із-за зсуву точок потоку, які у свою чергу є результатом зсуву
електромагнітних полів вашої планети. Це сталося також із-за
негармонійних сукупностей вібрацій тих, хто користувався місцем
посвячення і зцілення для менш співчутливих цілей.
Запитувач: Чи можливо побудувати піраміду, належним чином її
вирівняти і використовувати її сьогодні із наявних матеріалів?
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Ра: Я - Ра. Це цілком можливо, ви можете
побудувати
пірамідальну структуру. Використаний матеріал не критичний,
лише
співвідношення
сукупності
простору/часу.
Проте,
використання структури для посвячення і зцілення залежить
повністю від внутрішньої дисципліни каналів, які спробують
зробити це.
Запитувач: Тоді моє запитання буде таким, чи є сьогодні на
планеті інкарновані
індивідууми, які мають
внутрішню
дисципліну, щоби користуючись вашими інструкціями, створити і
пройти посвячення в піраміді, яку вони побудували? Чи
знаходиться це в межах того, що будь-хто на планеті сьогодні
може зробити? Чи жоден не здатний на це?
Ра: Я - Ра. Є люди, як ви називаєте їх, хто може прийняти цей
виклик у цьому зв'язку. Проте, ми бажаємо підкреслити ще раз,
що час пірамід, як ви назвали їх, в минулому. Це дійсно
позачасова структура. Проте, у той час, коли ми спробували
допомогти цій планеті, потік із всесвіту потребував певного
розуміння чистоти. Це розуміння вже є, оскільки потік періодично
змінюються і усі речі еволюціонують, змінюються до більш
просвітленого виду чистоти. Отже, серед ваших людей в цей час
є ті, чия чистота вже одне з розумною нескінченністю. Отже,
пацієнт/цілитель може отримати зцілення без використання
структур.
Чи можемо ми далі поговорити про деякі конкретні питання?
Запитувач: Якщо ми знайдемо індивідуума, який має природжену
здатність, то чи можете ви дати інструкції по цим технікам
зцілення?
Ра: Я - Ра. Це можливо. Ми повинні додати, що різним
сукупностям духу/тіла/розуму
властиві багато систем
викладання/навчання,
зцілення/пацієнт. Ми просимо вас
розглядати відносну простоту розуму у більше ранньому циклі і
менш спотвореною, але часто надмірного ускладнення поглядів і
процесів мислення/духу тої ж сукупності духу/тіла/розуму після
багатьох втілень. Ми також просимо вас уявити тих, хто вибрав
дисторсію служіння і перемістив свої сукупності духу/тіла/розуму
із одного виміру до іншого, отже приносячи з ними повністю в
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латентній формі багато навичок і розуміння, яке ближче всього
відповідає дисторсіям процесів зцілення/пацієнт.
Запитувач: Мені дуже сподобалося, але є одна дрібниця, звідки
починати, щоб продовжувати дослідження, по можливості, цього
лікувального процесу. Чи можете ви сказати мені, яким повинен
бути мій перший крок?
Ра: Я - Ра. Я не можу сказати вам про те, що запитувати. Я можу
запропонувати, щоб ви вважали до деякої міри складну
інформацію тільки даною для того, щоб виявити декілька способів
запиту. У вашому поляризованому довкіллі, є одне "здоров'я," як
ви називаєте це, але там присутні декілька значно різних типів
дисторсій сукупності духу/тіла/розуму. Кожен тип повинен
власного викладання/навчання в цій
дотримуватися свого
області.
Запитувач: У такому разі ви сказали, що першим кроком повинен
бути пошук індивідуума із здатністю, принесеною ним в це
втілення? Чи це коректно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Як тільки я виберу індивідуума, щоб виконувати
зцілення, то було б корисно отримати від вас інструкцію. Чи це
можливо?
Ра: Я - Ра. Це можливо, надати дисторсії сукупності звукових
вібрацій.
Запитувач: Тоді, я припускаю, що відібраний індивідуум був би
тим, хто дуже гармонізує із Законом Одного. Хоча він, можливо,
не має ніякого інтелектуального розуміння його, він повинен жити
по Закону Одного?
Ра: Я - Ра. Це є як коректно, так і некоректно. В першому випадку,
це буде коректним стосовно індивідуума, як сам Запитувач, хто
має дисторсії у напрямку до зцілення, як ви називаєте це.
Некоректність повинна спостерігатися там, де зцілюють тих, чия
діяльність у вашій ілюзії простору/часу не відображає Закон
Одного, але хто здатен знайти свій шлях до розумної
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нескінченності незважаючи на план існування, в якому ця
дисторсія знайдена.
Запитувач: Я трохи заплутався. Я частково розумію вас, але я не
упевнений, що я повністю розумію вас. Чи змогли ви
переформулювати це в інший спосіб?
Ра: Я - Ра. Я можу по-іншому формулювати це багатьма
способами, щоб цей інструмент отримав знання про вашу
сукупність звукових вібрацій. Я старатимуся передати коротшу
дисторсію в цей час.
Існують два види тих, хто може зцілити: люди, як наприклад ви,
хто, маючи природжену дисторсію у напрямку до надання знання
Закону Одного, може зцілювати, але не робить цього; і люди, які,
маючи те ж знання, але показують не істотні дисторсії у напрямі
до Закону Одного в думці, тілі, або дусі, проте, відкрили канал
до тієї ж здатності.
Справа в тім, що є люди, які без належного навчання, скажемо
так, проте, зцілюють. Це питання цікавить тих, хто в своєму житті
не справляється з цією роботою і виявляє деякі труднощі в
поглинанні енергії розумної нескінченності і отже стають дуже
спотвореними таким чином, що викликають дисгармонію у себе і
інших і можливо навіть визнають необхідним припинити
лікувальну діяльність. Тому, люди першого типу, ті, хто прагне
служити і готові тренуватися в думці, слові, і дії – це ті, хто зможе
зручно підтримати дисторсію у напрямі служіння в області
зцілення.
Запитувач: Тоді, чи можете ви дати нам знання по зціленню?
Ра: Я - Ра. Це можливо.
Запитувач: Чи ви навчите нас?
Ра: Я - Ра. Ми будемо навчати.
Запитувач: Я зовсім не знаю, скільки це займе часу. Чи можливо,
щоб ви дали короткий огляд програми навчання? У цей момент, я
не знаю, які запитання поставити.
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Ра: Я - Ра. Ми розглядаємо ваш запит на інформацію, оскільки
ви відмітили, що є істотний ряд сукупностей звукових вібрацій, які
можна використати послідовно, щоб навчити цілителя.
Короткий огляд – це дуже доречний вхід, з якого ви зможете
зрозуміти, що входить у підготовку.
По-перше, розум має знати себе. Це можливо найбільш
вимоглива частина лікувальної роботи. Якщо розум знає себе,
тоді відбувається найголовніший аспект зцілення. Свідомість – це
мікрокосм Закону Одного.
Друга частина має відношення до тренування сукупності тіла. У
потоках, що досягають вашої планети в цей час, ці розуміння
тренування мають відношення до балансу між любов'ю і
мудрістю, які використовує тіло в його природних функціях.
Третя область – духовна, і в цій області, перші два тренування
через
досягнення
контакту
з
розумною
з'єднуються
нескінченністю.
Запитувач: Я вважаю, що я трохи знаю про виконання першого
кроку. Чи можете ви трохи уточнити інші два кроки, з якими я
анітрохи не знайомий.
Ра: Я - Ра. Уявіть тіло. Уявіть щільніші аспекти тіла. Перейдіть
звідти до найпрекраснішого знання про шляхи енергії, які
обертаються і спонукають тіло до дії. Зрозумійте, що усі природні
функції тіла мають усі аспекти від щільного до тонкого, і можуть
бути перетворені в те, що ви можете назвати священним. Це
коротке дослідження другої області.
Щоб звернутися до третьої, якщо ви хочете, то уявіть функцію
магніту. Магніт має два полюси. Один тягнеться вверх, другий
вниз. Функція духу - об'єднати прагнення енергії тіла/розуму
тягнутися вверх/вниз з потоком нескінченного розуму. Це коротке
пояснення третьої області.
Запитувач: Тоді, ця учбова програма включала б індивідуальновизначені речі, спеціальні інструкції і вправи?
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Ра: Я - Ра. Ми в цей час не втілені серед ваших людей; отже, ми
можемо вести і намагатися конкретизувати, але ми не можемо
показати на прикладі. Це перешкода. Проте, дійсно повинні бути
справедливі специфічні вправи для розуму, тіла, і духу впродовж
процесу викладання/вивчення, який ми пропонуємо. І ще раз
повторюємо, що зцілення – одна із дисторсій Закону Одного. Щоб
досягти неспотвореного розуміння цього закону, нема
необхідності зцілювати або показувати будь-яку маніфестацію, а
тільки потрібно тренувати розуміння.
Ми просили б ще один або два запитання до закінчення цього
сеансу.
Запитувач: Моя мета – передусім довідатися більше про Закон
Одного і було б дуже корисно відкрити методи зцілення. Я
обізнаний про вашу проблему відносно свободи волі. Чи можете
ви повідомити мені Закон Одного і закони зцілення?
Ра: Я - Ра. Закон Одного, незважаючи на обмеження назви, як ви
називаєте сукупність звукової вібрації, можна апроксимувати
заявляючи, що усі речі це одне, що немає ніякої полярності,
немає правильного або неправильного, немає дисгармонії, а є
тільки тотожність. Усе є одне, і це одне – любов/світло,
світло/любов, нескінченний Творець.
Одна з первісних дисторсій Закону Одного – це зцілення.
Зцілення відбувається, коли сукупність духу/тіла/розуму
усвідомлює в собі глибину Закону Одного; тобто, що немає ніякої
дисгармонії, немає недосконалості; що усе завершене і ціле і
досконале. Отже, розумна нескінченність в межах цієї сукупності
духу/тіла/розуму перетворює ілюзію тіла, розуму, або духу до
форми, відповідної із Законом Одного. Цілитель служить
збуджувачем або
каталізатором
для цього повністю
індивідуального процесу.
Один пункт, який може представляти інтерес: цілитель, який хоче
навчитися, повинен прийняти дисторсію розуміння, як
відповідальність за отримання/прохання. Це обов'язок/честь, яку
треба ретельно обміркувати з точки зору свободи волі, перед тим
як запитати.
Запитувач: Я припускаю, що ми повинні продовжити завтра.
© 1984 L/L Research

106

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 4
Ра: Я - Ра. Ваше припущення правильне, поки ви не відчули, що
потрібно задати певне запитання. Цей інструмент накормлений
приблизно на цю тривалість роботи.
Запитувач: Я маю ще одне коротке запитання. Чи цей
інструмент, здатний до проведення двох сеансів за день, або ми
повинні проводити тільки один?
Ра: Я - Ра. Цей інструмент здатний до проведення двох сеансів
за день. Проте, її повинні заохочувати, щоб вона підтримувала
свою тілесну сукупність сильною за допомогою харчування
вашими продуктами до такої міри, яка виходить за межі
нормального споживання ваших продуктів харчування цим
інструментом, оскільки, щоб говорити, ми користуємося цим
фізичним матеріалом.
Далі, діяльність цього інструменту повинна контролюватися, щоб
запобігти неадекватності, бо ця діяльність еквівалентна
напруженому робочому дню на фізичному рівні.
Якщо брати до уваги ці застереження, то можна провести два
сеанси. Ми не бажаємо виснажувати цей інструмент.
Запитувач: Дякую вам, Ра.
Ра: Я - Ра. Я залишаю вас у любові і світлі одного Нескінченного
Розуму, яким є Творець. Вирушайте в дорогу у владі і мирі
одного Творця. Адонай.
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Сеанс 5
23 січня 1981року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я на зв’язку.
Запитувач: В минулий раз, коли ми спілкувалися, ми говорили
про навчання зціленню. Моє враження від того, що ви надали нам
у минулому сеансі, що потрібно по-перше очистити себе певними
тренуваннями і вправами. Потім для того, щоб вилікувати
пацієнта, потрібні, наприклад, мабуть певні вправи, щоб створити
розумову конфігурацію у пацієнта, яка дозволить йому
виліковувати себе. Я правий?
Ра: Я - Ра. Хоча ваша дисторсія навчання/розуміння по суті
правильна, ваш вибір сукупності звук/вібрація не зовсім такий же
точний, який дозволяє ваша мова.
Це не правильно, наприклад, що цілитель виконує роботу. Робота
виконується сама по собі. Цілитель – тільки каталізатор, як цей
інструмент потребує багатьох каталізаторів, щоб забезпечити
канал для наших слів. Все-таки, не можна думати про цю роботу
як приклад або вправу будь-якого виду.
Зцілення/робота відповідні в тому, що це форма ченелінгу деякої
дисторсії розумної нескінченності.
Запитувач: Ми вирішили прийняти, якщо пропонується,
обов'язок/честь для вивчення/викладання лікувального процесу.
Я хочу запитати відносно першого кроку, якого ми повинні
досягти, щоб стати ефективними цілителями.
Ми повинні розпочати із першого з трьох
Ра: Я - Ра.
навчань/викладань.
Ми
розпочинаємося
з
розумового
викладання/навчання
необхідного для контакту з розумною нескінченністю. Передумова
розумової праці – здатність зберегти мовчання свого «я» в
стаціонарному стані, коли це вимагається. Розум має бути
відкритий подібно до дверей. Ключ – мовчання.
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Всередині дверей лежить ієрархічна конструкція, яку ви можете
порівняти з географією і деяким чином геометрією, бо ієрархія
дуже регулярна, має внутрішні взаємозв’язки.
Щоб почати освоювати концепцію розумових тренувань,
необхідно дослідити себе. Повинна бути засвоєна полярність
вашого виміру. Там, де ви знаходите терпіння в межах вашого
розуму, ви повинні свідомо знайти відповідне нетерпіння і
навпаки. Кожна думка, яка існує має в свою чергу антитезу.
Тренування розуму включають, в першу чергу, ідентифікацію як
тих речей, які ви схвалюєте, так і тих речей, які ви не схвалюєте в
собі, а потім балансування кожної і вирівнювання позитивного і
негативного заряду кожної. Розум містить усі речі. Тому, ви
повинні виявити цю закінченість в собі.
Друге розумове тренування – прийняття закінченості в межах
своєї свідомості. Полярність у фізичній свідомості існує не для
того, щоб ретельно вибирати серед властивостей і створювати
ролі, які викликають блокування і плутанину у вже спотвореній
сукупності розуму. Кожне прийняття згладжує частини багатьох
дисторсій,
породжених вашою здатністю, яку ви називаєте
судженням.
Третє тренування розуму – повторення першого, але з пильним
поглядом у напрямі дружніх об'єктів, яких ви зустрічаєте. У
кожному об'єкті існує закінченість. Отже, потрібна здатність
розуміти кожен баланс. Коли ви розглядаєте терпіння, то ви
відповідальні за відображення у вашому ментальному розумінні,
нетерпіння/терпіння. Коли ви розглядаєте нетерпіння, то вашій
розумовій конфігурації потрібне розуміння терпіння/нетерпіння.
Ми використовуємо це як простий приклад. Більшість
конфігурацій розуму мають багато аспектів, і розуміння як своєї
полярності, так і тої, яку ви назвали іншою полярністю, може і
повинне стати зрозумілим в результаті витонченої роботи.
Наступний крок – прийняття
полярності інших «я», яка
віддзеркалює другий крок. Це перші чотири кроки вивчення
розумових тренувань. П'ятий крок включає спостереження
географічних і геометричних зв’язків і співвідношень свого
розуму, розуму інших «я», масового розуму і нескінченного
розуму.
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Друга область викладання/навчання – це розуміння/вивчення
сукупності тіла. Необхідно добре знати своє тіло. Тобто
використовувати розум, щоб дослідити, як почуття, упередження,
які б ви назвали емоціями, впливають на різні частини сукупності
тіла. Це потрібно як для розуміння тілесної полярності, так і її
прийняття, яка повторюється в хімічній/фізичній маніфестації
роботи, яку ви зробили свідомо в розумі.
Тіло – це творіння розуму. Воно має свої упередження. По-перше,
потрібно повністю зрозуміти біологічне упередження, а потім
знайти повне вираження в розумінні протилежного упередження.
Знову, індивідуум може стати досконалим в процесі прийняття
тіла, як збалансованим, так і поляризованим. Потім буде
завдання, щоб розширити це розуміння на тіла інших «я», кого ви
зустрінете.
Найпростіший приклад цього – це розуміння того, що кожний
біологічний чоловік – це жінка; кожна біологічна жінка – це
чоловік. Це простий приклад. Проте,майже у кожному випадку
там, де ви пробуєте зрозуміти своє тіло, або тіло іншого «я», ви
знову знайдете, що для цього потрібна найвитонченіша
прозорливість, щоб повністю зрозуміти полярності сукупності.
В цей час ми запропонували б закрити опис до наступного часу
роботи і таким чином ми могли б присвятити цей час третій
області, яка співмірна з її важливістю.
Ми можемо відповісти на одне коротке запитання перед тим, як
залишимо цей інструмент.
Запитувач: Чи комфортно інструменту? Чи можемо ми щось
зробити, щоб збільшити комфорт інструменту?
Ра: Я - Ра. Свічку потрібно повертати за годинниковою стрілкою
приблизно на 10º кожного сеансу, щоб поліпшити потік
спіралевидної енергії через її механізми отримання. Інша річ, що
ця специфічна конфігурація в порядку. Але ми просимо, щоб
описані і використані об'єкти були геометрично центровані і
перевірялися час від часу. Також важливо, щоб вони не
виставлялися в тому просторі/часі, в якому робота не важлива.
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Я - Ра. Я залишаю цей інструмент у любові і у світлі одного
нескінченного Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного
Творця. Адонай.
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Сеанс 6
24 січня 1981 року
Ра: Я- Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я на зв’язку.
Запитувач: Ми хотіли б продовжити вчорашній матеріал.
Ра: Я- Ра. Це для нас прийнятне.
Зараз ми поновлюємо третю частину викладання/вивчення
стосовно розвитку енергії зцілення.
Третя область – це духовна сукупність, яка утілює області сили і
свідомості, які найменше спотворені у вашої сукупності
духу/тіла/розуму. Дослідження і балансування духовної сукупності
є дійсно щонайдовша і найвитонченіша частина вашого
викладання/навчання. Ми розглядаємо розум як дерево. Розум
управляє тілом. Коли розум гостро направлений, збалансований
і обізнаний, тоді тілу комфортно працювати з будь-якими
упередженнями і дисторсіями, відповідно збалансованими для
цього інструменту, тоді інструмент готовий відновити свою
роботу.
Це робота вітру і вогню. Енергетичне поле духовного тіла – це
шлях, або канал. Коли тіло і розум сприйнятливі і відкриті, то дух
може стати діючим човником або комунікатором між висхідною
індивідуальною енергією/волею істоти і низхідними потоками
творчого вогню і вітру.
Подібно до усіх інших, як цей інструмент назвав, надприродних
здібностей, на лікувальну здатність, впливає відкриття проходу
або човника до розумної нескінченності. На вашому плані є
багато тих, хто має випадковий отвір або вхід в своє духовне
енергетичне поле, які іноді створюються проковтуванням хімічних
речовин таких, як наприклад наркотику ЛСД, як його назвав цей
інструмент, хто може випадково і безконтрольно встановити
зв'язок з джерелами енергії. Вони можуть або не можуть бути
істотами, які бажають служити. Мета обережного і свідомого
відкриття цього каналу – служити надійнішим способом, більш
банальним або звичайним способом, з точки зору сукупності
дисторсій цілителя. Для інших це може здаватися чудесами. Для
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того, хто свідомо відкрив двері до розумної нескінченності, це
звичайно і банально; це так, як повинно бути. Життєвий досвід
частково трансформується. Продовжується велика робота.
В цей час ми відчуваємо, що цих вправ достатньо для початку.
Ми будемо в майбутньому, коли ви відчуєте, що досягли того, що
перед вами ставилося, починати вводити вас в точніше розуміння
функцій і використання цього входу в практиці зцілення.
Запитувач: Я думаю, що може було б доречно розказати трохи
про історію вашого походження, можливо інформацію, що має
відношення до вашого перебування на планеті Земля раніше,
якщо це можливо.
Ра: Я- Ра. Я є частиною сукупності соціальної пам'яті, один з
тих, хто подорожував за межами іншої планети в межах вашої
власної сонячної системи, як цей об'єкт назвав би це. Це
планетарна сфера, яку ви називаєте Венерою. Ми – стара раса
по вашим міркам. Коли ми знаходилися в шостому вимірі, то
наше фізичне існування було таким, яке б ви назвали золотим.
Ми були високими і до деякої міри тендітними. Наша оболонка
фізичного тіла, яку ви називаєте шкірою, мала золотий блиск.
У цій формі ми вирішили ходити серед ваших людей. Ваші люди у
той час багато в чому відрізнялися від нас по фізичному
зовнішньому вигляду, як ви, можливо, назвали б це. Отже, ми не
змішувалися з населенням і були очевидно іншими ніж вони.
Отже, наш візит був відносно коротким, бо ми опинилися в
лицемірній позиції, коли нас гучно вітали, як інших, ніж ви, як
інших “я”. Саме тоді ми побудували структури, до яких ви
проявили інтерес.
Запитувач: Як ви подорожували з Венери до цієї планети?
Ра: Я- Ра. Ми користувалися думкою.
Запитувач: Чи можливо було узяти когось із людей цієї планети
у той час і перемістити його на Венеру? Чи він вижив би? Чи були
умови на Венері гостинними?
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Ра: Я- Ра. Умови третьої щільності не гостинні для життєвих
форм ваших людей. П'яті і шості виміри цієї планетарної сфери
дуже сприятливі для зростання/викладання/навчання.
Запитувач: Як вам вдалося переміститися з Венери? Вам
довелося змінити ваш вимір, щоб ходити по Землі?
Ра: Я- Ра. Ви пам'ятаєте вправу вітру. Розчинення в “ніщо” – це
розчинення в єдності, де немає ніякого “нічого”. У шостому
вимірі, ми здатні управляти подумки розумною нескінченністю,
яка представлена в кожній частці світла або дисторсії світла
таким чином, що ми змогли стати точними копіями нашої
сукупності духу/тіла/розуму шостої щільності, видимими в третій
щільності. Нам дозволила цей експеримент Рада, яка охороняє
цю планету.
Запитувач:Де розміщена ця Рада?
Ра: Я- Ра. Ця Рада розташована у октаві, або восьмому вимірі
планети Сатурну, в області, яку ви в тривимірних термінах
розумієте як кільця.
Запитувач: Чи є будь-які люди, як наприклад ви, які знаходяться
на Землі або на будь-якій з інших планет в нашій сонячній
системі?
Ра: Я- Ра. Ви просите інформацію про сучасний простір/час, чи
інформацію в континуумі простору/часу?
Запитувач: Обидві.
Ра: Я- Ра. В часі/просторі, в якому є ваше минуле, було
населення третьої щільності на планеті, яка перебувала у вашій
сонячній системі. Є різні назви, якими називали цю планету.
Сукупність звукової вібрації, яку зазвичай використовували ваші
люди – Малдек.
Ці істоти знищили свою планетарну сферу і отже були вимушені
шукати дім для себе в цій третій щільності, яка єдина у вашій
сонячній системі в сучасному часі/просторі, яка була гостинна і
здатна запропонувати необхідні уроки, щоб зменшити їх дисторсії
духу/тіла/розуму відносно Закону Одного.
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Запитувач: Як вони прибули сюди?
Ра: Я- Ра. Вони прийшли через процес “збирання урожаю” і
втілилися через процес інкарнації із ваших вищих сфер в межах
цієї щільності.
Запитувач: Як давно це трапилося?
Ра: Я- Ра. Мені важко спілкуватися з цим інструментом. Ми
повинні поглибити її стан.
Це відбувалося приблизно 500000 років назад.
Запитувач: Чи усе людське населення Землі за походженням із
Малдека?
Ра: Я- Ра. Це новий рядок запитань і він заслуговує свого
власного розгляду. Ті люди, яких зібрали в процесі “збирання
урожаю” до вашої сфери від сфери відомої під іншими іменами
перед її ліквідацією, але вашим людям відомої як Малдек,
інкарнувалися, багато на поверхні вашої Землі і в її тілі.
Населення вашої планети містить багато різних груп, зібраних в
процесі “збирання урожаю” із інших двомірних і закінчивших цикл
розвитку тривимірних сфер. Ви – не
всі однієї раси або
походження. Експеримент, в якому ви приймаєте участь,
унікальний для цього континууму часу/простору.
Запитувач: Я думаю, що було б доречно виявити, як Закон
Одного діє в цьому переміщенні істот на нашу планету і на
процес “збирання урожаю”?
Ра: Я- Ра. Закон Одного просто заявляє, що усі речі – це одне,
що усі істоти – це одне. Є певна поведінка і мислеформи сумісні
з розумінням і практикою цього закону. Ті, хто завершує цикл
випробувань, демонструють ступені дисторсії цього розуміння
думки і дії, які розділяють їх, завдяки власному вибору дисторсії
вібрації, яка найзручніша для їх сукупностей духу/тіла/розуму.
Цей процес охороняється або спостерігається тими, хто
виховував цих істот, будучи дуже близько до Закону Одного в
своїх дисторсіях, проте, рухаючись у напрямку до активного
служіння.
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Отже, ілюзія створюється
світлом, або строго кажучи
світлом/любов’ю, але це не так зрозуміло. Це знаходиться на
різних ступенях інтенсивності. Духовна сукупність кожної істоти,
зібраної в процесі “збирання урожаю”,
рухається уздовж лінії
світла доти, поки світло не стане дуже яскравим, в цей час істота
реально зупиняється. Ця істота може ледве досягла третьої
щільності або, можливо, вже дуже, дуже близько до закінчення
дисторсії сукупності вібрації любові/світла третьої щільності.
Проте, ті, хто випадає із цієї октави посилення світла/любові,
потім випробовують головний цикл, впродовж якого, є можливості
для відкриття дисторсій, які властиві кожному об'єкту і, тому,
зменшення цих дисторсій.
Запитувач: Яка тривалість в наших роках одного з цих циклів?
Ра: Я- Ра. Один головний цикл складає приблизно 25000 ваших
років. Є три цикли цієї природи, впродовж яких ті, хто досяг успіху
можуть бути зібрані в процесі “збирання урожаю” у кінці будьякого із трьох головних циклів. Але, приблизно між 75000 і 76000
ваших років, незважаючи на їх прогрес, усі збираються впродовж
цього часу, оскільки планета безпосередньо пройшла через
корисну частину цього виміру, і перестає бути корисною для
нижчих рівнів вібрації в межах цієї щільності.
Запитувач:
Яка зараз позиція
послідовності циклів в цей час?

цієї

планети

відносно

Ра: Я- Ра. Ця сфера знаходиться в цей час у вібрації четвертого
виміру. Її матеріал дуже заплутаний із-за сукупності соціальної
пам'яті вбудованої в її свідомість. Їй не легко переміститися до
вібрацій, які манять. Тому, це приводить до деяких незручностей.
Запитувач: Чи ці незручності неминучі протягом декількох років?
Ра: Я- Ра. Ці незручності або дисгармонійна сукупність вібрацій,
почалася декілька ваших років назад. Це повинно тривати
невпинно впродовж періоду приблизно тридцяти ваших років.
Запитувач: Після цього періоду в тридцять років я припускаю, що
планета стане планетою четвертинної щільності. Чи це коректно?
Ра: Я- Ра. Це так.
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Запитувач: Чи можливо оцінити, який відсоток сучасного
населення буде мешкати на планеті четвертинної щільності?
Ра: Я- Ра. Збору урожаю ще не було, отже, оцінка безглузда.
Запитувач: Чи цей факт, що ми зараз знаходимося в цьому
періоді переміщення, пов'язаний з причиною, що ви зробили
свою інформацію доступною для населення?
Ра: Я- Ра. Ми ходили серед ваших людей. Ми пам'ятаємо. Ми
пам'ятаємо горе: побачили багато чого. Ми шукали інструмент з
належними параметрами дисторсій сукупності духу/тіла/розуму і
шукали підтримки і розуміння сукупностями духу/тіла/розуму,
готовими прийняти цю інформацію з мінімальним спотворенням і
максимальним бажанням служити декілька ваших років.
Відповідь, коротше кажучи, така. Проте, ми бажали, щоб ви
знали, що в нашій пам'яті, ми дякуємо вам.
Запитувач: Дископодібні кораблі, які ми називаємо НЛО – дехто
говорив, що вони прилетіли з планети Венера. Хіба будь-який з
них був вашим кораблем?
Ра: Я- Ра. Ми користувалися кристалами для багатьох цілей.
Корабель, про який ви говорите, не використовувався нами у
вашому просторі/часі сукупності сучасної пам'яті. Проте в
минулому у вашій ілюзії, ми користувалися кристалами і
дзвоноподібною формою.
Запитувач: Як давно ви
кораблем, щоб приземлитися?

користувалися

дзвоноподібним

Ра: Я- Ра. Ми відвідували ваших людей 18000 ваших років назад
і не приземлялися; знову, 11000 років тому.
Запитувач: Менш ніж тридцять років назад з’явилися фотографії
дзвоноподібного корабля і повідомлення про контакт з Венерою.
Чи ви знаєте про ці повідомлення?
Ра: Я- Ра. Ми знаємо про одиничність цих нападів у вашому
сучасному просторі/часі. Ми більше не з Венери. Проте, є
мислеформи, створені серед ваших людей із того часу, коли ми
ходили серед вас. Тому, пам'ять і створені мислеформи –
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частина
вашої сукупності суспільної пам'яті. Це масова
свідомість, як ви, можливо, називаєте це, створює ще раз
випробування для тих, кому потрібний такий досвід. Сучасне
населення Венери – більше не знаходиться у шостій щільності.
Запитувач: Чи в цей час прилітають з інших планет будь-які НЛО,
про які зараз повідомляється, чи знаєте ви про це?
Ра: Я- Ра. Я – один з членів Конфедерації Планет в Служінні
Нескінченному Творцю. В цю Конфедерацію входить приблизно
п'ятдесят-три цивілізації, які охоплюють приблизно п'ятсот
сукупностей планетарної свідомості. Ця Конфедерація включає
людей із вашої власної планети, які досягли вимірів вище
третього. Вона включає планетарні об'єкти із вашої сонячної
системи, і включає планетарні об'єкти із інших галактик. Це
справді Конфедерація, члени якої не однакові, але об’єднані в
служінні згідно із Законом Одного.
Запитувач: Чи будь-хто з них прибував сюди в цей час на
космічному кораблі? У минулому, скажімо, тридцять років тому?
Ра: Я- Ра. Ми повинні заявити, що ця інформація неважлива.
Якщо ви
зрозумієте це, то ми відчуваємо, що можна
запропонувати прийнятну інформацію. Закон Одного – ось те, що
ми маємо тут встановлювати. Проте, ми поговоримо і на цю тему.
Кожне планетарне творіння, яке бажає з'явитися в межах вашого
третього виміру дисторсії простору/часу, просить дозволу
порушити карантин, як ви могли б це назвати і з'являється перед
вашими людьми. Причина і мета для цієї появи – зрозуміти і або
прийняти, або відкинути. У вашому небі в будь-який момент часу
знаходяться до п'ятнадцяти істот із Конфедерації. Інші доступні
вам через думку.
Нині, у вашій щільності на космічному кораблі працюють сім
істот. Їх цілі дуже прості: дозволити істотам вашої планети
узнати про нескінченність, яку часто краще показати не
інформованому як таємницю або невідомість.
Запитувач: Я повністю обізнаний про те, що ви передусім
зацікавлені в поширенні інформації з приводу Закону Одного.
Проте, це моє судження, і я можу бути неправим, що для того,
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щоб поширювати цей матеріал, необхідно включати такі питання,
як наприклад те, яке я тільки поставив. Якщо це не реально, то я
міг би обмежитися питаннями застосування Закону Одного. Але я
розумію, що в цей час мета полягає в тому, щоб широко
поширювати цей матеріал. Чи це коректно?
Ра: Я- Ра. Це сприйняття тільки злегка спотворене у вашому
розумінні/навчанні. Ми бажаємо, щоб ви продовжували так, як
вам зручно. Це ваше місце. Ми, в наданні цієї інформації,
знаходимо нашу дисторсію розуміння нашої мети, щоб
пропонувати не лише інформацію, але і її значення згідно з
нашими дисторсіями сприйняття її відносної важливості. Отже,
іноді наші твердження будуть такими, які мають на увазі, що
питання малозначне. Це відбувається завдяки нашому
сприйняттю, що це питання малозначне. Проте, якщо питання не
має потенціалу для відповіді/надання, яке може зазіхати на
свободу волі, то ми пропонуємо свої відповіді.
Запитувач: Велике спасибі. Ми не хочемо перевтомлювати
інструмент. Ми значно перевищили наш нормальний робочий час.
Чи змогли б ви сказати мені, в яких умовах знаходиться
інструмент?
Ра: Я- Ра. Інструмент збалансований завдяки вашій турботі.
Проте, її фізичний носій оклякає.
Запитувач: У такому разі можливо ми повинні продовжити
пізніше.
Ра: Я- Ра. Я залишаю вас у любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 7
25 січня 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нашого нескінченного
Творця. Зараз я на зв’язку.
Запитувач: Ви згадали, що є ряд членів Конфедерації Планет.
Які способи служіння, або типи служіння доступні
членам
Конфедерації?
Ра: Я - Ра. Я припускаю, що ви мали на увазі служіння, яке ми з
Конфедерації можемо запропонувати, а не служіння, яке
доступне нам.
запропонувати тим, хто
Служіння, яке доступне нам, щоб
викликав нас, еквівалентне
подвоюванню потреби/дисторсіі
запиту, розділеному або інтегрованому з основною дисторсією
Закону Одного, яка відображає вільний вибір тих, хто не знає про
єдність творіння.
Запитувач: Виходячи з цього, я припускаю, що трудність, яку ви
маєте при контакті з цією планетою в цей час – це суміш людей,
деякі з яких знають про єдність, а деякі ні, і тому ви не можете
прийти відкрито або надати доказ вашого контакту. Це коректно?
Ра: Я - Ра. Як ми тільки що повторили через цей інструмент, ми
повинні об'єднати усі частини вашої сукупності соціальної пам'яті
в її ілюзії розділення на частини. Потім в результаті цього ми
зможемо побачити межу нашої здатності служити. Нам таланить,
що Закон Служіння дорівнює подвоюванню бажань тих, хто
викликає. Інакше, ми не могли б існувати в цьому просторі/часі в
цьому сучасному континуумі ілюзії. Коротше кажучи, ви в
основному праві. Думка про нездатність, не є частиною нашої
основної сукупності мислеформ у напрямку до ваших людей, а це
швидше – максимальний розгляд того, що можливе.
Запитувач: Ви маєте на увазі, що подвоєння, це якщо десять
людей викликають вас, то ви можете перерахувати це в
планетарне відношення, як 100 людей, піднесемо до квадрата
десять і отримаємо 100?
Ра: Я – Ра. Це неправильно.
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Це послідовність, де один, два, три, чотири, кожний новий виклик
подвоює попереднє число.
Запитувач: Якби десять істот на землі вимагали вашого
служіння, то як би ви вичислили їх запит, користуючись цим
методом квадрата?
Ра: Я - Ра. Ми подвоюємо кожне число послідовно, збільшуючи
10 разів.
Запитувач: Який був би результат цього обчислення?
Ра: Я - Ра. Складно передати результат. Це приблизно 1012.
Істоти, які викликають, іноді не повністю об'єднуються в їх запиті і,
отже, подвоювання запиту може бути меншим. Отже, є
статистична втрата за період виклику. Проте, можливо, завдяки
цій статистично виправленій інформації, ви зрозумієте механізм
подвоювання запиту.
Запитувач: Тоді, скільки істот нині на планеті Земля закликають
до вашого служіння?
Ра: Я - Ра. Мене особисто викликають приблизно 352000.
Конфедерацію, з її повним спектром сукупності істот викликають
приблизно 632000000 ваших сукупностей духу/тіла/розуму. Ці
числа були спрощені.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, який
застосування закону подвоювання до цих цифр?

результат

Ра: Я - Ра. Число майже безглузде в кінцевому сенсі, оскільки є
багато, багато цифр. Проте, це утворює великий запит, який усі у
Творінні відчувають і чують нібито наші власні істоти спотворені у
напрямку до великого і нездоланного горя. Воно вимагає нашого
служіння.
Запитувач: З якого погляду цей запит був би достатнім, щоб ви
ходили відкрито серед людей на Землі? Скільки істот на Землі
викликали Конфедерацію?
Ра: Я - Ра. Ми не обчислюємо можливість знаходження серед
ваших людей кількістю викликів, а тільки за згодою всієї
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сукупності соціальної пам'яті, яка стала обізнана про нескінченну
свідомість усіх речей. Це було можливо серед ваших людей
тільки в окремому випадку.
В цьому випадку там, де сукупність соціальної пам'яті, яка
служить Творцю, бачить цю ситуацію і має ідею відповідної
допомоги, яку можна донести до ваших людей, то сукупність
соціальної пам'яті, яка бажає здійснити цей проект, кладе його
перед Радою Сатурну. Якщо він схвалюється, то карантин
знімається.
Запитувач: Я хочу запитати
функції Ради?

про цю Раду. Хто її члени

і які

Ра: Я - Ра. Члени Ради – представники від Конфедерації і від
тих вібраційних рівнів ваших внутрішніх планів, що несуть
відповідальність за вашу третю щільність. Імена не важливі, тому
що немає ніяких імен. Ваша сукупність духу/тіла/розуму просить
імена і у багатьох випадках використовується сукупність звукових
вібрацій, які сумісні із дисторсіями вібрацій кожної істоти. Проте,
концепт імені – не частина Ради. Якщо запрошуються імена, то
ми зробимо спробу їх надати. Проте, не усі вибрали імена.
У кількості дев’яти осіб Рада засідає на постійній сесії, хоча її
члени змінюються за допомогою балансування, як б ви назвали
нерегулярно. Це сесійна Рада. Щоб підтримувати цю Раду, є
двадцять-чотири особи, які пропонують свої послуги, коли треба.
Ці особи віддано спостерігають і називаються кураторами.
Рада діє за допомогою, як би ви назвали, телепатичного контакту,
за єдністю або згодою дев'яти, дисторсії яких змішуються
гармонійно таким чином, що Закон Одного переважає з легкістю.
Коли є потреба обговорити ідею, то Рада запрошує дисторсіюсукупність цієї потреби, балансуючи її як описано, а потім
рекомендує розглядати як відповідну дію. Це включає: 1)
обов'язковий
допуск
сукупності
соціальної
пам'яті
до
Конфедерації; 2) пропонування допомоги тим, хто невпевнений,
як допомогти сукупності соціальної пам'яті, яка просить допомоги
у деякому сенсі сумісній як з викликом, так і Законом, і кількість
викликів (інакше кажучи, іноді опір виклику); 3) визначення
внутрішніх питань Ради.
© 1984 L/L Research

122

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 7
Це відомі обов'язки Ради. Якщо виникає будь-який сумнів, то вони
здатні контактувати з двадцяти-чотирма, хто пропонує
ідею/судження/згоду Раді. Крім того, Рада може повторно
обговорювати будь-яке питання.
Запитувач: Ви згадали дев'ятьох, хто засідає в Раді. Чи ці
"дев'ять" ті ж самі дев'ять, які згадувалися в цій книзі? (Запитувач
показує на Uri.)
Ра: Я - Ра. Рада Дев'яти підтримала (в напівспотвореній формі)
два головні джерела, які відомі вам, як Марк і як Генрі. У першому
випадку, канал став письменником. У іншому, канал не став
письменником. Проте, без допомоги письменника, енергія не
зможе проходити в канал.
Запитувач: Це імена, про які ви говорили. Це Марк Проберт і
Генрі Пухаріч?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Я зацікавлений в застосуванні Закону Одного,
оскільки він має відношення до свободи волі щодо того, що б я
назвав рекламуванням з допомогою здійснення контактів НЛО з
планетою Земля. Здається, Рада дозволяла знімати карантин
багато разів в минулі тридцять років. Це здається мені формою
рекламування, що ми робимо прямо зараз, таким чином все
більше людей буде пробуджуватися. Я правий?
Ра: Я - Ра. Щоб перетворити ваш запит у доречну відповідь,
потрібно
розплутати концептуалізацію вашої розумової
сукупності. Будьте терплячими з нами.
Рада Сатурну не дозволяла знімати карантин з континууму
часу/простору, який ви згадали. Відбулося певна кількість
приземлень. Деякі із істот відомі вам, як група Оріону.
По-друге, наданий дозвіл, не порушує карантин на проживання
серед вас, але потрібно з'являтися у виді мислеформи перед
тими, хто спостережливий.
По-третє, ви праві в припущенні, що дозвіл був наданий у
часі/просторі, коли був розроблений ваш перший пристрій з
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ядерним зарядом і був використаний членами Конфедерації, щоб
допомогти вашим людям таким чином, щоб їм спало на думку,
що це таємниця. Це
те, що означає рекламування і це
правильно. Таємниця і невідомість випадків, які дозволяється нам
запропонувати, мають бажаний намір створення у ваших людей
знання про нескінченну можливість. Коли ваші люди зрозуміють
нескінченність, тоді і тільки тоді, можна відкрити браму до Закону
Одного.
Запитувач: Ви сказали, що Оріон був джерелом деяких з цих
контактів з НЛО. Чи можете ви розказати мені що-небудь про ці
контакти, їх мету?
Ра: Я - Ра. Вважайте, якщо хочете, простий приклад намірів, як
лихо/добро. Цей приклад - Адольф. Це ваша сукупність звукової
вібрації.
Намір – мабуть об'єднати вибрані сукупності дисторсій під
назвою еліта із сукупності
соціальної пам'яті,
а потім
поневолення різними способами тих, кого бачать з дисторсіями,
як не-еліту. Потім існує концепція очищення сукупності соціальної
пам'яті і додавання її до дисторсії мислення так званої групи
Оріону як імперії. Проблема, яка стоїть перед ними полягає в
тому, що вони стикаються з багатьма випадковими енергіями,
звільненими завдяки концепції відділення. Вони стають
уразливими, оскільки дисторсії між їх власними членами не
гармонізовані.
Запитувач: Яку щільність має група Оріону?
Ра: Я - Ра.
Подібно до Конфедерації, щільність масової
свідомості, яка охоплює ця група – різні.
До складу цієї
організації входить дуже мало істот з третьою щільністю, велика
кількість четвертої щільності, так само багато п'ятої щільності, і
дуже мало істот шостої щільності. Їх кількість можливо вдесятеро
менше ми у будь-який момент в континуумі простору/часу,
оскільки проблема духовної ентропії примушує їх випробувати
постійний розпад їх сукупності соціальної пам'яті. Їх влада така ж
сама, як і наша. Закон Одного не ігнорує ні світла, ні темряви, та
доступний для служіння як іншим так і служіння собі. Проте,
служіння іншим призводить до служіння собі, і отже зберігає і
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потім гармонізує дисторсії тих істот, які шукають
тренування розумної нескінченності.

через свої

Ті, хто шукає розумну нескінченність через використання служіння
собі створюють ту ж кількість влади але, як ми говорили, мають
постійну трудність із-за концепту відділення, яке неявно
проявляється в служінні собі, яке спричиняє влада над іншими.
Це ослабляє і кінець кінцем розкладає енергію, зібрану такими
сукупностями духу/тіла/розуму, як названої групи Оріону так і
сукупностей соціальної пам'яті, які входять до складу групи
Оріону.
Слід зазначити, ретельно обдумати і прийняти, що Закон Одного
доступний будь-якій сукупності соціальної пам'яті, яка вирішила
старатися разом шукати мету, як для служіння іншим так і для
служіння собі. Закони, які є первісними дисторсіями Закону
Одного, потім використовуються в дії і ілюзії простору/часу, як
засіб для розвитку в результаті зробленого вільного вибору. Отже
усі істоти вчаться, байдуже, що вони шукають. Усі вивчають те ж
саме, деякі швидко, деякі повільно.
Запитувач:
Використовуючи як приклад п'яту щільність з
приводу сукупності соціальної пам'яті групи Оріону, то якою була
їх попередня щільність перед тим, як вони стали п'ятою
щільністю?
Ра: Я - Ра. Прогрес через щільність послідовний. Сукупність
соціальної пам'яті п'ятої щільності складається із сукупностей
духу/тіла/розуму, зібраних в процесі “збирання урожаю” із
четвертої щільності. Потім суміш або масова сукупність
духу/тіла/розуму в результаті об'єднується, завдяки нескінченно
різним можливостям комбінацій дисторсій.
Запитувач: Я пробую зрозуміти, як така група, як наприклад
група Оріону, прогресує. Як можна прогресувати від нашої третьої
щільності до четвертої, якщо бути в групі Оріону і бути
спрямованим на служіння собі. Що для цього потрібно вивчити?
Ра: Я - Ра. Це останнє довге запитання для цього інструменту в
цей час.
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Ви згадаєте, що ми розглядали деякі деталі відносно того, як ті,
хто не орієнтувався у напрямку на пошук служіння іншим, проте,
знаходили і могли користуватися входом до розумної
нескінченності. Це вірно для усіх щільностей в нашій октаві. Ми не
можемо говорити про тих, хто вище нас, як ви сказали б, про істот
в
наступному кроці квантування або октаві. Проте, це
справедливо відносно щільності цієї октави. Істоти, які зібрані в
процесі “збирання урожаю”, можуть бачити і насолоджуватися
світлом/любов'ю відповідної щільності. Ті, хто знайшов це
світло/любов, любов/світло без вигоди від бажання служіння
іншим, проте, завдяки закону свободи волі, мають право на
використання цього світла/любові для будь-якої мети. Також,
можна вставити, що є системи навчання, які дозволяють шукачам
відділення, знайти ці входи.
Це навчання таке ж важке, як і те, яке ми описали вам, але є ті,
хто наполегливо продовжує навчання точно так, як і ви бажаєте
продовжити важкий шлях пошуку, щоб знати про підходяще
служіння. Дисторсії цього феномена для тих, хто прагне служити
собі бачаться, завдяки Закону Одного, точно такими ж, як і для
тих, хто прагне служити іншим, всім, а не одному? Служіння собі і
служіння іншим – подвійний метод вислову одного і того ж, якщо
ви зможете зрозуміти суть Закону.
Зараз ми відповіли б на будь-яке коротке запитання, якщо ви
його маєте.
Запитувач: Чи можемо ми що-небудь зробити, щоб інструменту
було зручніше?
Ра: Я - Ра. Ви можете зробити невелике коригування. Проте, ми
зараз можемо користуватися цим інструментом з мінімальною
дисторсією і без виснаження інструменту до будь-якої істотної
міри.
Чи бажаєте ви запитувати далі?
Запитувач: Ми не бажаємо втомлювати інструмент. Велике
спасибі. Це було дуже корисно і ми хотіли б продовжити на
наступному сеансі від цього пункту.
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Ра: Я - Ра. Я залишаю вас у любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 8
26 січня 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я на зв’язку.
Запитувач: Я маю запитання відносно того, що я називаю
рекламуванням Конфедерації. Воно має відношення до свободи
волі. Як я розумію,
певні контакти були дозволені
Конфедерацією, але це обмежується із-за свободи волі тих, хто
не орієнтується яким чином вони хочуть контактувати. Багато
людей на нашій планеті хочуть отримати цей матеріал, але хоча
ми поширюємо його, все ще багато хто не знає, що це доступно.
Чи є будь-яка можливість створення деякого ефекту, який би я
назвав рекламою, чи це проти принципу свободи волі?
Ра: Я - Ра. Вважайте, що шлях, який вибрала ваша сукупність
життєвого досвіду, це ваша воля. Розгляньте збіги і випадкові
обставини, завдяки яким одна річ перетікала в наступну. Добре
це обдумайте.
істота отримує ту можливість, яка їй потрібна. Ця
Кожна
інформація із джерела буття не буде
використовуватися
сукупністю життєвого досвіду кожного з тих серед ваших людей,
які шукають. Отже реклама повинна бути загальною, а не
вказувати на необхідність пошуку будь-якого конкретного
матеріалу, а тільки, щоб запропонувати ноуменальний аспект
ілюзії.
Запитувач: Ви сказали, що деякі з приземлень на даному етапі
здійснювалися групою Оріону. Чому група Оріону приземляється
тут? В чому їх мета?
Ра: Я - Ра. Їх мета – завоювання, на відміну від тих з
Конфедерації, хто чекає запиту. Так звана група Оріону закликає
себе до завоювання. Як ми казали раніше, їх мета – визначати
місцезнаходження
певних сукупностей духу/тіла/розуму, які
вібрують в резонансі з їх власною вібраційною сукупністю, потім
поневолити не-еліту, як ви, можливо, називаєте тих, хто
знаходиться не у вібрації Оріону.

© 1984 L/L Research

128

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 8
Запитувач: Чи було приземлення в Паскагула в 1973 році, коли
Чарлі Хіксона взяли на борт на місці посадки?
Ра: Я - Ра. Приземлення, про яке ви говорите, ви б назвали
аномалією. Вона з’явилася не під впливом Оріону, ні
мислеформою наших людей, але швидше планетарною істотою
вашої вібрації, яка пройшла через карантин неушкодженою і
випадково приземлилася.
Запитувач: Що вони зробили з Чарлі Хіксоном, коли вони узяли
його на борт?
Ра: Я - Ра. Вони використали життєвий досвід його сукупності
духу/тіла/розуму, зосереджуючись на досвіді сукупності, який ви
називаєте війною.
Запитувач: Як вони використовували його?
Ра: Я - Ра. Використання досвіду – це навчання. Розгляньте расу,
яка дивиться фільм. Вона переживає історію і солідаризується з
почуттями, сприйняттями і дослідами героя.
Запитувач: Чи мав Чарлі Хіксон спочатку ту ж сукупність
соціальної пам'яті як і ті, хто підняв його?
Ра: Я - Ра. Ця істота сукупності звукової вібрації не мала зв’язку
з тими, хто користувався ним.
Запитувач: Чи використовували його досвід війни для того, щоб
більше знати про Закон Одного?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи мали нормальну конфігурацію істоти, які підняли
його? Він описав їх, швидше як незвичайних.
Ра: Я - Ра. Конфігурація їх істот – їх нормальна конфігурація.
Незвичність не дивовижна. Ми самі, коли ми вибрали місію серед
ваших народів, щоб вивчати ваші народи, то ми прибули в іншій
формі, ніж наша власна, в якій ми сприймалися б як світло.
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Запитувач:
Хіксона?

Якої щільності були істоти, які підняли Чарлі

Ра: Я - Ра. Істоти, до яких ви виявляєте таку зацікавленість –
істоти третьої щільності, які
досить досконалі. Ми повинні
зрозуміти, що ці істоти не зможуть користуватися сукупністю
духу/тіла/розуму Чарлі, за винятком того, якщо рішення про
служіння ця істота надала перед втіленням.
Запитувач: Звідки вони або яке походження істот, які підняли
Чарлі?
Ра: Я - Ра. Ці істоти із галактики Сиріус.
Запитувач: Чи можливо для будь-кого з нас контактувати з
Конфедерацією напряму?
Ра: Я - Ра. При спостереженні дисторсій тих, хто переніс цю
емпіричну послідовність,
ми вирішили поступово ухилитися,
повинен вам сказати, від прямого контакту в мислеформі.
Здається, найменша дисторсія доступна тільки в комунікації
розум-розум. Тому, прохання взяти на борт не з тих, які ми
виконуємо. Ви більше всього цінуєтеся у вашій теперішній
орієнтації.
Зараз ми просимо вас задати потрібне коротке запитання перед
тим, як ми закінчимо цей сеанс?
Запитувач: Що ми можемо зробити, щоб інструменту було
зручніше?
Ра: Я - Ра. Інструмент добре збалансований. Можна зробити
маленькі корекції в конфігурації хребта інструменту, щоб він був
прямішим. Продовжуйте також безупинно контролювати
розміщення і орієнтацію використаних символів. На цьому
конкретному сеансі, кадило злегка відхилилося і тому цей
інструмент випробує легкий дискомфорт.
Запитувач: Чи має кадило кутове відхилення, чи поперечне
відхилення?
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Ра: Я - Ра. Воно відхилене приблизно на три градуси
належної перпендикулярності.

від

Я - Ра. Я залишаю вас у любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 9
27 січня 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нашого нескінченного
Творця. Зараз ми на зв’язку.
Запитувач: Лікувальним вправам, які ви нам дали, притаманна
така природа, що краще зосередитися на специфічній вправі в
певний час. Я хотів би запитати, на яких вправах я повинен
зосередитися ввечері?
Ра: Я - Ра. Знову кажу, що керувати вашим судженням – це
вторгнення в вашу дисторсію континууму простору/часу під
назвою майбутнє. В межах наших дисторсій/судження прийнятно
говорити
про минуле або сучасне. Для нашої дисторсії
викладання/навчання не прийнятно направляти замість того, щоб
викладати/навчати. Замість цього, ми можемо запропонувати
процес, за допомогою якого кожен вибирає першу з вправ в
порядку, в якому ми їх дали і
ви відчуваєте, при вашій
прозорливості, що вони не повністю сприйняті вашою сукупністю
духу/тіла/розуму.
Це належний вибір, будувати фундамент, переконавшись, що
ґрунт хороший для будівлі. Ми оцінили інтенсивність вашого
зусилля з погляду витрати енергії. Візьміть це до уваги і будете
терплячими, бо ми не давали коротку або легку програму
свідомого викладання/навчання.
Запитувач: Як я розумію, процес еволюції нашого планетарного
населення, має певну кількість часу для прогресу. Це загалом
ділиться на три 25000-річні цикли. У кінці 75000 років планета
прогресує сама. Що змусило, щоб ця ситуація відбувалася з
точністю до років в кожному циклі?
Ра: Я - Ра. Візуалізуйте, якщо бажаєте, специфічну енергію, яка
втікає ззовні і згущається всередину, формуючи мініатюрну сферу
творіння, керованого вашою Радою Сатурну. Побачте ритм
цього процесу. Живий потік створює ритм, який такий же
неминучий, як ритм
вашого годинника. Кожна з ваших
планетарних істот починає перший цикл, коли енергетичний
зв'язок став спроможним в цьому довкіллі підтримувати такі
досліди тіла/розуму. Отже, кожна з ваших планетарних істот
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знаходиться на різному циклічному графіку, як ви можете це
назвати. Розрахунок часу цих циклів – це вимірювання, рівне
порції розумної енергії.
Ця розумна енергія пропонує вид годинника. Цикли рухаються так
точно, як годинник вимірює годину. Отже, прохід від розумної
енергії до розумної нескінченності відкривається незважаючи на
обставини після удару годинника.
Запитувач: Яким було походження оригінальних, перших об’єктів
на цій планеті? Де були вони перед тим, як прийшли на цю
планету?
Ра: Я - Ра. Першими об'єктами на цій планеті були вода, вогонь,
повітря і земля.
Запитувач: Де з’явилися подібні до нас люди, які були першими
тут, звідки вони прийшли? Відкіля вони еволюціонували?
Ра: Я - Ра. Ви говорите про досвід третьої щільності. Перші з тих,
що прибули сюди, були перенесені із іншої планети вашої
сонячної системи, під назвою Червона Планета – Марс. Довкілля
цієї планети стало негостинним для істот третьої щільності. Тому,
у той час перші істоти були цієї раси під керівництвом декількох
опікунів.
Запитувач: Яка це раса і як вони добралися з Марса сюди?
Ра: Я - Ра. Ця раса – це комбінація сукупностей духу/тіла/розуму
тих з вашої так званої Червоної Планети і обережних серій
генетичних коригувань, зроблених опікунами цього часу. Ці
об'єкти прибули, або були збережені, для експериментів на вашій
сфері за допомогою не статевого виду народження, а складалися
з підготовленого генетичного матеріалу для втілення сукупностей
духу/тіла/розуму тих істот із Червоної Планети.
Запитувач: Я припускаю, що ви говорите про те, що опікуни
перенесли расу сюди після того, як раса померла на Марсі
фізично, як нам відомо. Чи це коректно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
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Запитувач: Опікуни очевидно діяли в межах розуміння Закону
Одного. Чи можете ви пояснити застосування Закону Одного в
цьому процесі?
Ра: Я - Ра. Закон Одного був запропонований цими опікунами як
внесення мудрості опікунів при контакті з істотами із Червоної
Планети, і отже об'єднання сукупності соціальної пам'яті раси
опікуна з расою Червоної Планети. Проте, це збільшило кількість
дисторсій при застосуванні Закону Одного з точки зору інших
опікунів і це стало початком дії, що для цієї планети був
призначений карантин, бо відчувалося, що свобода волі істот з
Червоної Планети була урізана.
Запитувач: Чи дотримувалися істоти Червоної Планети Закону
Одного перед тим, як залишили Червону Планету?
Ра: Я - Ра. Істоти Червоної Планети намагалися вивчати Закони
Любові, як одну із форм первісних дисторсій Закону Одного.
Проте, тенденції цих людей у напрямку до агресивних дій
викликали такі проблеми в атмосфері довкілля їх планети, що
вона стала негостинною для дослідів третьої щільності ще до
кінця її циклу. Отже, істоти Червоної Планети не пройшли через
процес “збирання урожаю” і продовжили спробу вивчити Закон
Любові у вашій ілюзії.
Запитувач: Як давно відбувався цей перехід з Червоної Планети
до Землі?
Ра: Я - Ра. У вашому часі цей перехід відбувся приблизно 75000
років тому.
Запитувач: 75000 років тому?
Ра: Я - Ра. Це приблизно правильно.
Запитувач: Чи мали ці істоти форму, яку я маю зараз —дві руки,
дві ноги – на цій планеті перед тим, як відбувся перехід?
Ра: Я - Ра. Так, вашу сферу відвідували в різні часи за останні
чотири мільйони ваших років, кажучи приблизно. Ці відвідувачі не
впливали на цикли планетарної сфери. Її довкілля не було
третьої щільності до часів, які ми раніше згадували.
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Запитувач: Тоді, приблизно 75000 років назад, тут були істоти
другої щільності. Який вигляд мали ці істоти?
Ра: Я - Ра. Друга щільність – це щільність високорозвиненого
рослинного і тваринного життя, яке існує без висхідного руху у
напрямку до нескінченності. Ці істоти другої щільності
знаходяться в октаві свідомості точно так, як і ви знаходите різні
орієнтації свідомості серед свідомих істот вашої вібрації.
Запитувач: Чи будь-яка з цих істот другої щільності мала форму
подібну до нашої – дві руки, дві ноги, голова і чи ходили вони
вертикально на двох ногах?
Ра: Я - Ра. Істоти двох вищих під-вібраційних рівнів другої
щільності мали конфігурацію двоногого, як ви згадали. Проте, ці
істоти не були здатні випрямлятися повністю, як це робите ви і
мали тенденцію нахилятися, ледве залишивши чотириногу
позицію.
Запитувач: Звідки прийшли ці істоти? Чи були вони продуктом
еволюції, як розуміють наші вчені? Чи вони розвивалися із
оригінального матеріалу землі, як ви говорили?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи еволюціонували ці істоти потім із другої щільності
до третьої щільності?
Ра: Я - Ра. Це правильно, хоча не можна дати ніяких гарантій
скільки циклів це займе, щоби істота отримала хороші уроки
свідомості про себе, які є передумовою для переміщення до
третьої щільності.
Запитувач: Чи є зараз на нашій планеті будь-яка специфічна
раса людей, яка втілилися тут із другої щільності?
Ра: Я - Ра. На вашій сфері в цей час немає ніяких сукупностей
свідомості другої щільності. Проте, є дві раси, які користуються
формою другої щільності. Одна – це істоти із планетарної сфери,
яку ви називаєте Малдек. Ці істоти опрацьовують свою сукупність
розуміння через серії того, що б ви назвали кармічним
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відшкодуванням. Вони живуть в глибоких підземних проходах і
відомі вам як "снігова людина".
Інша раса, якій запропонували жити в цій щільності опікуни, які
бажають надати сукупності духу/тіла/розуму тим, хто в цій
щільності в цей час має відповідно розроблені фізичні носії, як ви
назвали б ці хімічні сукупності, на випадок, якщо тут станеться те,
що ви називаєте ядерною війною.
Запитувач: Я не розумію, якими являються ці носії або істоти,
щоб бути відповідними у випадку ядерної війни.
Ра: Я - Ра. Ці істоти існують як інстинктивні істоти другої
щільності, які тримається в резерві, щоб сформувати, як б ви
назвали б, генофонд у випадку, коли стануть потрібні сукупності
тіла. Ці сукупності тіла можуть витримати великі дози радіації, яку
сукупності тіла, в яких ви зараз мешкаєте, не здатні це зробити.
Запитувач: Де мешкають ці сукупності тіла?
Ра: Я - Ра. Ці сукупності тіла другої раси живуть в незаселених
густих лісах. Є багато різних місць на поверхні вашої планети.
Запитувач: Ці істоти типу сніжної людини?
Ра: Я - Ра. Це правильно, хоча ми не можемо назвати їх сніжною
людиною, оскільки вони рідкісні і можуть уникати виявлення.
Перша раса мало знає про близькість іншої сукупності
духу/тіла/розуму, але ці істоти можуть уникати зустрічі завдяки їх
технологічному розумінню, яке вони мали перед їх втіленнями
тут. Це істоти з палаючими очами – вони більше всього знайомі
вашим людям.
Запитувач: Тоді, існують два різні види сніжної людини. Це
коректно?
Ра: Я - Ра. Це буде останнє запитання.
Існує три види сніжної людини, якщо ви хочете використовувати
цю сукупність звукової вібрації для трьох таких різних рас
сукупності духу/тіла/розуму. Перші два ми вже описали. Третя –
це мислеформа.
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Запитувач: Я хотів би запитати, що ми можемо зробити, щоб
допомогти комфорту інструменту.
Ра: Я - Ра. Цей інструмент вимагатиме деякого коригування
нижніх частин її сукупності тіла. Виникли дисторсії із-за
блокування
енергетичного
центру,
який
ви
називаєте
шишковидним.
Я залишаю в любові і світлі одного нескінченного Творця.
Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця. Адонай.
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Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця. Я
зараз на зв’язку.
Запитувач: Я думаю, що це прояснило б дещо для нас, якщо б
ми повернулися до часу якраз перед переміщенням духів із
Малдеку, щоб подивитися, як діяв Закон Одного відносно цього
переміщення і чому це переміщення було потрібне. Що сталося з
людьми Малдеку і що змусило їх залишити свою планету? Як
давно відбулася ця подія?
Ра: Я – Ра. Народи Малдеку мали цивілізацію частково подібну
до тої соціальної сукупності, відомої вам як Атлантида, яка
придбала багато технологічної інформації і користувалася цим
без турботи про збереження своєї сфери, керуючись в більшості
сукупністю думок, ідей і дій, які ви можете асоціювати з вашою так
званою негативною полярністю або служінням собі. Проте,
більшість людей виражала
щиру структуру думки/віри, яка
здавалася сприймалася сукупностями тіла/розуму цієї сфери, як
позитивною і направленою на служіння іншим. Спустошення, яке
зруйнувало їх біосферу і викликало її розпад, відбулося в
результаті того, що ви називаєте війною.
Ескалація пішла далі поширюватися на технології, які ця
соціальна сукупність мала в своєму розпорядженні в просторі/часі
в той час. Це було приблизно 705000 ваших років назад. На цій
сфері цикли почалися набагато, набагато раніше через його
відносну здатність підтримувати життєві форми першого виміру у
більш ранні моменти в континуумі простору/часу вашої сонячної
системи. Ці істоти були так травмовані із-за цього випадку, що
вони були, як ви можете назвати, в складному соціальному
становищі або стані плутанини і страху. Пройшов деякий час.
Ніхто не міг їх досягти. Ніякі істоти не могли їм допомогти.
Приблизно 600000
ваших років назад тодішні члени
Конфедерації змогли розгорнути сукупність соціальної пам'яті і
розв'язати вузол страху. Потім істоти змогли згадати, що вони
були свідомі. Це усвідомлення привело їх до точки, яку б ви
назвали нижчими астральними планами, де їх змогли виховувати
доти, поки кожна сукупність духу/тіла/розуму завершила
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виліковування від цієї травми настільки, що кожна істота змогла
дослідити дисторсії, які випробувала в попередній сукупності
життя/ілюзії.
Після цього досвіду викладання/навчання, було прийняте групове
рішення помістити себе в те, що ви можете назвати кармічним
пом'якшенням. Для цієї мети вони втілилися на вашій планетарній
сфері в те, що не було прийнятною людською формою. Потім
вони проходили випробування доти, поки їх дисторсії деструкції
не змінилися дисторсіями у напрямку до бажання менш
спотвореного бачення служіння іншим. Оскільки це було свідомим
рішенням великої більшості тих істот із Малдеку, то переміщення
до цієї планети почалося приблизно 500000 ваших років назад і
був використаний вид сукупності тіла доступний на той час.
Запитувач: Доступною сукупністю тіла на той час, на яку ми
посилаємося, було тіло мавпи?
Ра: Я – Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи будь-яка із істот Малдеку трансформувалася з
того часу? Чи вони все ще знаходяться у другій щільність, або –
деякі з них у третій щільності?
Ра: Я – Ра. Свідомість цих істот завжди була в третій щільності.
Механізм пом’якшення проектувався за допомогою розміщення
свідомості в цих фізико-хімічних сукупностях у другій щільності,
де вони не можуть бути кмітливими або управлятися в межах, які
властиві роботі дисторсії сукупності розуму третьої щільності.
Запитувач: Чи пішли далі будь-які істоти зараз, чи завершили
навчання у кінці циклу і зробили переміщення із тіл другої
щільності до тіл третьої щільності?
Ра: Я – Ра. Багато з тих істот змогли видалити накопичення, які
ви називаєте кармою, і отже змогли прийняти цикл третьої
щільності в тілі третьої щільності. Більшість з тих істот досягла
такого успіху, що інкарнувалася десь у іншому місці творіння
для подальшого циклу в третій щільності. Оскільки ця планета
досягла третьої щільності, то деякі з цих істот стали здатними
приєднати форму третьої щільності до вібрації цієї сфери.
Залишається небагато тих, хто ще не пом’якшив спотворень
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попередніх дій через координацію духу/тіла/розуму. Тому, вони
залишаються.
Запитувач: Це снігові люди, про яких ви говорили?
Ра: Я – Ра. Це один вид снігової людини.
Запитувач: Отже наша людська раса утворилася з тих, хто
спочатку прийшов із Малдеку і тих, хто прийшов з Марсу. Чи є тут
істоти з інших місць?
Ра: Я – Ра. Істоти, що випробовують ваш континуум
простору/часу, прийшли з багатьох, багатьох місць в творінні, як
би ви назвали їх, оскільки, коли відбувається зміна циклу, то ті,
хто повинен повторити випробування, знаходять планетарну
сферу, яка відповідає цим повторенням. До деякої міри це
незвично для планетарної сукупності духу/тіла/розуму, щоб
містити істот з багатьох, багатьох різних місць, але це пояснює
багато чого для вас, ви бачите і випробовуєте випадок третього
виміру з великою кількістю тих, хто повинен повторювати цикл.
Отже, дуже важко зорієнтуватися,
щоб об'єднати навіть з
допомогою багатьох ваших викладань/навчань.
Запитувач: Коли був знищений Малдек, то чи усі люди з Малдеку
мали проблему страху, чи були деякі достатньо передові, щоб
переміститися на інші планети?
Ра: Я – Ра. У випадку планетарної ліквідації ніхто не врятувався,
бо це дія, яка повертає соціальну сукупність назад до самої
планетарної сукупності. Ніхто не уникнув вузла або плутанини.
Запитувач: Чи існує будь-яка небезпека такого випадку на Землі
в цей час?
Ра: Я – Ра. Ми відчуваємо, що оцінка вашої планетарної
сукупності духу/тіла/розуму, так званого майбутнього, менш ніж
безневинна. Ми говоримо тільки про умови існування розуму для
такого розвитку технології і такого розгортання. Це дисторсія
нашого бачення/розуміння, як сукупності розуму і духу тих з
ваших людей, які потребують орієнтації замість "забави"
потрібного роззброєння, незважаючи на те, що усе це частина
Творця. Тому, вільний вибір – це ваш власний обов'язок.
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Запитувач: Коли завершується навчання у кінці циклу, і істоти
переміщаються від однієї планети до іншої, то якими засобами їх
переміщають до нової планети?
Ра.
У
плані
Творця,
перший
крок
Ра:
Я
–
розуму/духу/тіла/всеосяжності/буття – розмістити
дисторсії
сукупності духу/тіла/розуму в належному місці любові/світла. Це
зроблено, щоб гарантувати належне лікування сукупності і
остаточного настроювання сукупності всеосяжність/буття. Це
досить мінлива тривалість вашого часу/простору. Після того, як
це завершено, досвід циклу розкладається і фільтрується доти,
поки не залишиться тільки сутність дисторсій в їх чистій формі. В
цей
час,
зібрані
в
процесі
“збирання
урожаю”
розуму/тіла/духу/всеосяжності/буття
оцінюють
необхідну
щільність для їх буття і вибирають більше відповідне нове
довкілля або для повторення циклу, або, щоб рухатися вперед в
наступний цикл. Цей спосіб “збирання урожаю” охороняється і
опікується багатьма.
Запитувач: Коли істота переміщається із однієї планети до
наступної, то чи переміщається вона думкою або за допомогою
корабля?
Ра: Я – Ра. Розум/тіло/дух/всеосяжність/буття – одне із Творцем.
Немає ніякої дисторсії часу/простору. Тому, належне місце
розташування
в
нескінченному
масиві
часу/простору
визначається за допомогою мислення.
Запитувач: Поки об'єкт втілений в цю третю щільність в цей час,
то він може або вчитися несвідомо без знання про те, що він
вивчає, або він може вчитися після того, як він усвідомить, що він
вивчає те, що стосується Закону Одного. Завдяки другому
способу свідомого навчання, чи може істота значно прискорити
свій ріст? Чи це коректно?
Ра: Я – Ра. Це правильно.
Запитувач: В такому разі, хоча багато істот не усвідомили того,
чого вони дійсно бажають, та щоб прискорити свій ріст, вони
повинні зробити все, щоб виявити це, поки вони втілені. Чи це
правильно, що вони можуть прискорити свій ріст значно більше,
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поки знаходяться в третій щільності, ніж
щільності?
Ра: Я – Ра.
концепцію.

між втіленнями цієї

Це правильно. Ми спробуємо обговорити цю

Закон Одного має одну з його первісних дисторсій – це дисторсія
свободи волі, отже кожна істота вільна приймати, відхиляти або
ігнорувати свою сукупність духу/тіла/розуму і ігнорувати навіть
саме творіння. Серед вашої дисторсії сукупності соціальної
пам'яті є багато тих, хто в цьому часі/просторі, займаються
щоденно, як ви говорите, працюючи на Закон Одного в одній з
його первісних дисторсій; тобто, із дисторсією любові. Проте,
якщо ця ж істота, будучи схильною в глибині душі своєї сукупності
духу/тіла/розуму у напрямку до любові/світла, потім приймає
відповідальність за накопичення кожного моменту часу/простору,
доступних для цього, то така істота може допомогти своєму
розвитку в майже такий же спосіб, як ми описали уповноваження
виклику конфедерації вашою дисторсією соціальної сукупності.
Запитувач: Чи могли б ви сформулювати це по-іншому ... як ви
уповноважуєте цей виклик?
Ра: Я – Ра. Ми розуміємо вас, що зараз ви говорите про нашу
попередню інформацію. Виклик починається з одного. Цей виклик
дорівнює нескінченності і не має ніякого значення, як ви сказали
б. Це – наріжний камінь. Другий виклик додається. Третій виклик
уповноважує або подвоює другий, і так далі, кожен додатковий
запит подвоює або надає повноваження усім попереднім
викликам. Отже, виклик багатьох ваших людей – в багато, багато
разів посилюється і стає переважаючим, щоб його чули в
нескінченному просторі Одного Творіння.
Запитувач: Для загального розвитку читача цієї книги, чи змогли
ви викласти деякі з практик або вправ, які треба виконувати, щоб
прискорити рух у напрямі Закону Одного?
Ра: Я – Ра.
Вправа 1. Вона найбільше урівноважена і придатна для вашої
сукупності ілюзії. Даний момент часу містить любов. Це мета/урок
цієї ілюзії або щільності. Вправа – свідомо бачити цю любов в
усвідомленні і розумінні дисторсій. Перша спроба – наріжний
© 1984 L/L Research

142

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 10
камінь. На цьому виборі ґрунтується решта життєвого досвіду
істоти. Другий пошук любові доповнює цей момент. Третій пошук
уповноважує другий, четвертий посилює або подвоює третій. Як і
в попередньому виді повноваження, буде деяка втрата енергії ізза недоліків пошуку в дисторсії нещирості. Проте, свідомий
самоаналіз бажання шукати любов – це основний акт волі, як і
раніше, із-за цього тертя втрата енергії несуттєва.
Вправа 2. Всесвіт – це одне існування. Коли сукупність
духу/тіла/розуму розглядає іншу сукупність духу/тіла/розуму, то
бачить Творця. Це корисна вправа.
Вправа 3. Пильно подивіться в дзеркало. Побачте Творця.
Вправа 4. Вглядіться в творіння, яке знаходиться у сукупності
духу/тіла/розуму кожної істоти. Побачте Творця.
Основа або передумова цих вправ – надання переваги тому, що
можна назвати медитацією, спогляданням або молитвою. Ці
вправи можна розглядати з цієї позиції. Без цього, дані не
знижуватимуться
в
корінь
дерева
розуму,
отже
не
облагороджуватимуть тіло і не торкнуться духу.
Запитувач: Я ставив питання про появу цивілізацій Атлантиди і
Лемурії, коли з’явилися ці цивілізації і звідки вони прийшли?
Ра: Я – Ра. Це останнє питання цього сеансу. Цивілізацій
Атлантиди і Лемурії була не одна, а їх було дві. Спочатку давайте
поглянемо на істоти Му.
Це були істоти частково примітивної природи, але які мали дуже
передові духовні дисторсії. Ця цивілізація була частиною цього
циклу і проходила випробовування раніше
в межах циклу
приблизно 53000 років назад. Це було корисне і неушкоджене
місце, яке затопив океан під час реорганізації тектонічних плит
вашої сфери, а не через їх власну дію. Вони послали людей, які
вижили і досягли багатьох місць, які ви називаєте Росією,
Північною Америкою і Південною Америкою. Індійці – нащадки
цих істот, до яких ви відчуваєте деяке співчуття у ваших
дисторсіях соціальної сукупності. Подібно до інших інкарнацій
цього циклу, вони прийшли з іншого місця. Проте, ці специфічні
істоти були значною мірою із планети другої щільності, яка мала
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деякі труднощі, із-за віку її сонця, щоб досягнути умов життя
третьої щільності. Ця планета була із галактики Денеб.
Раса Атлантиди була сумішшю соціальної сукупності, яка почала
формуватися приблизно 31000 років назад у вашій ілюзії
континууму простору/часу. Вона повільно зростала і була
аграрною расою приблизно до 15000 ваших років назад. Вона
швидко досягла високого технологічного розуміння, яке було
викликане здатністю користуватися розумною нескінченністю в
інформативній формі. Ми можемо додати, що вони також
користувалися розумною енергією, маніпулюючи природними
вливаннями індиго або шишковидним променем із божественної
або нескінченної енергії. Отже, вони могли створювати життєві
форми. Замість того, щоб почати зцілювати і вдосконалювати
свої власні сукупності духу/тіла/розуму, вони повернули свої
дисторсії у напрямку до того, що ви можете назвати негативним.
Приблизно 11000 ваших років назад, перші, як ви називаєте,
війни, змусили приблизно сорок відсотків цього населення
залишити щільність
за допомогою розпаду тіла. Другий і
найбільше руйнівний конфлікт відбувався приблизно 10821 рік
назад у вашій ілюзії. Це змінило конфігурацію Землі і велика
частина Атлантиди була затоплена. Три позитивно-орієнтовані
групи з Атлантиди залишили це географічне місце розташування
перед цим спустошенням і перемістилися в гірські області, які ви
називаєте Тібетом, Перу і Туреччиною.
Чи ви маєте будь-яке коротке запитання перед тим, як ми
закриємо цей сеанс?
Запитувач: Тільки одне, окрім того, що ми можемо зробити, щоб
інструменту було зручніше. Я захотів би отримати ваше
визначення галактики, слова "Галактика", оскільки ви ним
користуєтеся.
Ра: Я – Ра. Ми користуємося терміном, який відомий вашим
людям під звуковою вібрацією "галактика". Ми визнаємо, що деякі
галактики містять одну планетарну систему і сонячні групи. Інші
містять декілька. Проте, важливість місця розташування в
нескінченній розмірності часу/простору така мала, що
ми
приймаємо наявну дисторсію в такому неоднозначному терміні.
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Запитувач: Тоді дев'ять планет і сонце, які ми маємо в нашій
системі, ви теж відносите до галактики?
Ра: Я – Ра. Ні.
Запитувач: Скільки зірок повинне бути, приблизно, в галактиці?
Ра: Я – Ра. Це залежить від галактичної системи. Як ви знаєте,
ваша власна галактика містить багато, багато
мільйонів
планетарних об'єктів і зоряних тіл.
Запитувач: Я тільки пробував дістатися про визначення, яким ви
користувалися для галактики. Ви згадали пару разів термін
галактика в посиланні на те, що ми називаємо сонячною
системою і це викликало деяку плутанину. Чи є якийсь спосіб, за
допомогою якого ми можемо зробити, щоб інструменту було
зручніше?
Ра: Я – Ра. Цьому інструменту частково було б зручніше, якщо
більше підтримувати сукупність тіла. Окрім цього, ми можемо
тільки повторити прохання, щоб ретельно вирівняли використані
символи, щоб полегшити балансування цього інструменту. Наш
контакт вузькосмуговий і отже місце впадання має бути точним.
Я – Ра. Я залишаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 11
28 січня 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я на зв’язку.
Запитувач: Чи повинні ми включати ритуал, який ви
запропонували використовувати, в книгу, яка буде результатом
цих сеансів?
Ра: Я - Ра. Ця справа несуттєва, бо наша пропозиція була
зроблена з метою встановлення контакту через цей інструмент і з
цією групою.
Запитувач: Чи будь-як допомогло б інструменту (ім'я) і (ім’я)
присутніх на цих сеансах? Чи має значення кількість членів в
групі на цих сеансах?
Ра: Я - Ра. Самі головні особи – запитувач і сукупність звукової
вібрації (ім'я). Дві особи додатково допомагають комфорту
інструменту, активізуючи здібності інструменту розділити
сукупність фізичної енергії, яка є частиною вашої вібрації любові.
Запитувач: Учора ви говорили, що Малдек був знищений із-за
війни. Якщо Малдек не знищив би себе із-за війни, то чи став би
планетою, що еволюціонувала в служінні собі і чи включені істоти
збільшили б щільність, і перейшли, в так звану, четверту
щільність в негативному сенсі або сенсі служіння собі?
Ра: Я - Ра. Сукупність планетарної соціальної пам'яті, Малдек,
мав аналогічну ситуацію з вашою власною сферою щодо суміші
енергетичного напряму. Отже, хоча невідомо, ймовірно був би
змішаний процес “збирання урожаю” – незначна
кількість
переміщень у четверту щільність, незначна кількість переміщень
у напрямку до четвертої щільності для служіння собі, велика
більшість повторювала б третю щільність. Це приблизно із-за того
факту,
що
паралельні
вихори
вірогідності/можливості
зупиняються, коли відбувається дія і починають діяти нові вихори
вірогідності/можливості.
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Запитувач: Де знаходиться планета, що розташована на
протилежному боці нашого сонця відносно нас, про яку ми не
знаємо?
Ра: Я - Ра. В області на протилежному боці вашого сонця
знаходиться сфера з дуже, дуже холодною природою, але досить
велика, щоб спотворювати певні статистичні цифри. Ця сфера не
належить до так названих планет, оскільки вона замкнена в
першій щільності.
Запитувач: Ви говорили, що істоти з Малдеку можуть
переміститися в четверту негативну щільність. Чи є люди, які
перейшли із нашої сучасної третьої щільності до місць у всесвіті і
служать самі собі на планетах негативного типу четвертої
щільності?
Ра: Я - Ра. Ваше питання незрозуміле. Сформулюйте його по
іншому.
Запитувач: Оскільки відбувається закінчення нашого циклу і
випуск, то чи може хто-небудь перейти із нашої третьої щільності
до планети четвертої щільності негативного типу, або служіння
собі?
Ра: Я - Ра. Зараз ми зрозуміли специфіку вашого запиту. У цьому
процесі “збирання урожаю” вихор вірогідності/можливості такого
урожаю, трохи замалий для цього типу. Це правильно.
Запитувач: Чи можете ви сказати нам, що сталося з Адольфом
(Гітлером)?
Ра: Я - Ра. Сукупність духу/тіла/розуму, відома як Адольф
знаходиться в цей час на лікувальні в середніх астральних
планах вашого сферичного силового поля. Ця істота дуже
заплуталася і, хоча знає про обставини зміни рівня вібрації
зв'язаних з припиненням існування сукупності хімічного тіла,
проте, потребує багато турботи.
Запитувач: Чи є хто-небудь загальновідомий в нашій історії, хто
перейшов до четвертої щільності служіння собі або негативного
виду планети або будь-хто, хто перейде туди?
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Ра: Я - Ра. Кількість істот зібраних в процесі “збирання урожаю”
дуже мала. Проте, декілька проникли на восьмий рівень, який
тільки доступний для проходу із сьомого рівня через шостий.
Проникнення на восьмий або рівень розумної нескінченності
дозволяє сукупності духу/тіла/розуму бути зібраною в процесі
“збирання урожаю”, якщо вона бажає у будь-який час/простір
впродовж циклу.
Запитувач: Хто з цих людей відомий в історії нашої планети по
імені?
Ра: Я - Ра. Ми згадаємо декілька. Один з них відомий як Тарас
Бульба, другий відомий як Чингіз Хан, третій відомий як Распутін.
Запитувач: Як вони досягли цього? Що було потрібне їм, щоб
досягти цього?
Ра: Я - Ра. Усі вищезгадані особи знали, пам'ятали, як
користуватися розумінням атлантів, щоб застосувати різні центри
впадання енергії сукупності духу/тіла/розуму для досягнення
входу до розумної нескінченності.
Запитувач: Чи здатні вони були робити те, що ми називаємо, як
магія? Чи могли вони робити паранормальні речі, поки вони були
втілені?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Перші дві згадувані особи мало
використовували ці здібності свідомо. Проте, вони були схильні
цілеспрямовано служити собі і не жаліли ніяких зусиль для
особистого тренування, щоб подвоювати, посилювати і таким
чином уповноважувати цей вхід. Третій був свідомим адептом і
також не жалів ніякого зусилля в прагненні служити собі.
Запитувач: Де зараз знаходяться ці три особи?
Ра: Я - Ра. Ці особи знаходяться у вимірі, який відомий вам як
четвертий. Тому континуум простору/часу не сумісний.
Апроксимація місця розташування простору/часу кожного закрита
і не актуальна для розуміння. Кожен вибрав планету четвертої
щільності, яка була присвячена прагненню зрозуміти Закон
Одного через служіння собі, одну з яких ви знаєте як група
Оріону, другу ви знаєте як Касіопея, третю ви знаєте як Південний
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Хрест; проте, ці місця розташування не задовільні. Ми не маємо
словника для необхідного геометричного обчислення, щоб
передати це розуміння вам.
Запитувач: Хто пішов до групи Оріону?
Ра: Я - Ра. Він відомий як Чингіз Хан.
Запитувач: Що він тепер робить там зараз? Яка його робота
або рід занять?
Ра: Я - Ра. Ця особа служить Творцю по-своєму.
Запитувач: Розкажіть нам більш точно, як він здійснює своє
служіння, чи це неможливо?
Ра: Я - Ра. Ми можемо обговорити цей запит. Проте, ми
користуємося будь-якою можливістю, яку ми маємо, щоб
повторити основне розуміння/навчання, що усі істоти служать
Творцю.
Той, кого ви згадуєте, як Чингіз Хана, нині втілений у фізичне
світлове тіло, який працює над поширенням думки через
контроль над тими, кого ви можете назвати як хрестоносці. Він, як
ви назвали б цю особу, клерк по перевезенням.
Запитувач: Що роблять хрестоносці?
Ра: Я - Ра. Хрестоносці рухаються на своїх колісницях, щоб
завоювати планетарні соціальні сукупності духу/тіла/розуму
перед тим, як вони досягнуть стадії соціальної пам'яті.
Запитувач: На якій стадії планета досягає соціальної пам'яті?
Ра: Я - Ра. Соціальна сукупність духу/тіла/розуму стає сукупністю
соціальної пам'яті, коли вся група істот має одну орієнтацію або
пошук.
Групова пам'ять втрачає особистість в коренях дерева розуму і
стає відомою соціальною сукупністю, отже створюючи сукупність
соціальної пам'яті. Переваги цієї сукупності – відносна відсутність
дисторсій в розумінні соціального буття і відносна відсутність
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дисторсій
в
дотриманні
напряму
пошуку,
розуміння/дисторсії доступні істотам суспільства.

бо

усі

Запитувач: В такому разі хрестоносці з Оріону прибувають на цю
планету з метою контролю розуму. Як вони це роблять?
Ра: Я - Ра. Як усі, вони поділяють погляди Закону Одного,
дотримуючись свобідної волі. Контакт здійснюється з тими, хто
викликав. Потім вони на планетарній сфері діють як робите ви,
щоб поширювати атрибути і філософію їх специфічного розуміння
Закону Одного для служіння собі. Вони стають елітою. Через них,
починається спроба створювати умови за допомогою яких
поневолюється решта планетарних істот, їх свобідна воля.
Запитувач: Чи можете ви назвати будь-які імена, які відомі на
планеті, які є одержувачами зусиль хрестоносців?
Ра: Я - Ра. Я прагну не застосовувати силу до дисторсії свобідної
волі. Якщо назвати людей включених в майбутнє вашого
простору/часу – це порушити закон; отже, ми відмовляємо в цій
інформації. Ми просимо вас розглянути дії тих осіб, в яких ви
спостерігаєте насолоду від дисторсії у напрямку до влади. Таким
чином ви зможете розрізнити для себе цю інформацію. Ми не
повинні втручатися, скажемо так, в планетарну гру. Це не головне
для процесу “збирання урожаю”.
Запитувач:
Як
хрестоносці
індивідуумам на Землі?

передають

свої

концепції

Ра: Я - Ра. Є два головні шляхи, так само, як є два головні
способи, скажемо так, поляризації у напрямку служіння іншим. На
вашому плані є сукупності пам'яті/духу/тіла, які тренуються і
виконують вправи для того, щоб знайти контакт з джерелами
інформації і енергії, які ведуть до входу в розумну нескінченність.
Також є інші, сукупність вібрацій яких така, що цей вхід відкритий і
є контакт з повним служінням собі в його первісній дисторсії
маніпуляції іншими, яка надається без труднощів, без навчання,
без контролю.
Запитувач: Який вид інформації передається від хрестоносців
до цих людей?
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Ра: Я - Ра. Група Оріону передає інформацію з приводу Закону
Одного з орієнтацією на служіння собі. Інформація може бути
технічною, такою самою як і від Конфедерації, в спробах
допомогти цій планеті в служінні іншим, надаючи, як ви назвали,
технічну інформацію. Цією групою надається технологія у формі
різних засобів контролю або маніпуляції іншими, щоб служити
собі.
Запитувач: Невже ви хочете сказати, що деякі учені отримують
технічну інформацію, скажемо так, телепатично, яка потім
становиться придатними технічними пристроями?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Проте, дуже позитивно орієнтовані
учені отримали інформацію, як би ви назвали цю дисторсію, що
має намір розблоковувати мирні засоби прогресу, який відкотився
назад до останніх відлунь потенційної деструкції із-за подальшого
прийому іншими ученими негативної орієнтації/дисторсії.
Запитувач: Це про те, як ми вивчили ядерну енергію? Чи була це
суміш позитивної і негативної орієнтації?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Істоти, відповідальні за добір учених,
мали змішану орієнтацію. Учені були надзвичайно позитивні в
своїй орієнтації. Проте, їх послідовники мали змішану орієнтацію,
у тому числі одну надзвичайно негативну особу, як ви назвали б
її.
Запитувач: Ця надзвичайно негативна особа все ще втілена на
Землі?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Отже я припускаю, що ви не можете назвати цю
особу. Тож я запитаю у вас, звідки Нікола Тесла отримав свою
інформацію?
Ра: Я - Ра. Особа, відома як Нікола, отримав інформацію від
джерел Конфедерації, прагнучих допомогти цій надзвичайно,
скажемо так, ангельські позитивній особі в поліпшенні існування
інших сукупностей духу/тіла/розуму. Це прикро, скажемо так, що
подібно до багатьох мандрівників вібраційні дисторсії ілюзії
третьої щільності змусили цю особу стати надзвичайно
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спотвореною в сприйняттях інших сукупностей духу/тіла/розуму і
таким чином стали перешкодою до його місії і, в результаті,
спотворили його цілі.
Запитувач: Якою припускалася робота Тесли, щоб принести
користь людству на Землі, і якими були його цілі?
Ра: Я - Ра. Найбажанішою метою сукупності духу/тіла/розуму
Ніколи було звільнення усіх планетарних істот від темряви. Отже,
він спробував надати планеті нескінченну енергію планетарної
сфери для використання в освітленні і двигуні.
Запитувач: Що ви точно маєте на увазі під звільненням
планетарних істот від темряви?
Ра: Я - Ра. (Більшість з наступної відповіді була втрачена із-за
аварійного режиму магнітофона. Суть відповіді зазначена
нижче.) Ми говоримо про звільнення людей від темряви у
буквальному значенні.
Запитувач: Чи це звільнення від темряви відповідає Закону
Одного або це має бути будь-який реальний результат?
Ра: Я - Ра. Результат такого звільнення створює два види
досвіду.
По-перше, досвід, щоб не було потреби шукати необхідний
заробіток для оплати енергії у ваших грошах.
По-друге, дозвілля у зв'язку з цим, дозволило б проілюструвати
можливості і збільшило б вірогідність свободи пошуку себе і
початок пошуку Закону Одного.
На вашому плані, мало хто, працюючи фізично від світанку до
темряви, як ви називаєте це, може свідомо обдумувати Закон
Одного.
Запитувач: Що ви думаєте про промислову революцію взагалі.
Вона планувалася в будь-який спосіб?
Ра: Я - Ра. Це буде останнє запитання цього сеансу.
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Це правильно. Мандрівники інкарнувалися в декілька хвиль, як ви
можете їх назвати, для того, щоб ввести в дію поступове
звільнення від вимог добових циклів і від відсутності свободи
дозвілля.
Запитувач: Це було останнє запитання, і як завжди я запитаю, чи
є щось, що ми можемо зробити, щоб інструменту було зручніше?
Ра: Я - Ра. Ви добре вчитеся. Найголовніше – ретельно
вирівняти символи. Коригування,
виконане в цьому
специфічному часі/просторі допоможе фізичній сукупності цього
інструменту в дисторсії комфорту.
Чи можемо ми запитати, чи маєте ви будь-які короткі запитання,
на які ми можемо відповісти перед закриттям сеансу?
Запитувач: Я не знаю, чи це коротке питання, чи ні, тож ми
можемо зберегти його до наступного разу, але моє запитання
полягає в тому, чому хрестоносці з Оріону роблять це? В чому їх
остаточна мета? Це ймовірно потрібно занадто багато часу, щоб
відповісти.
Ра: Я - Ра. Це не займе багато часу, щоб відповісти. Служити собі
– це служити усім. Служіння собі, коли дивитися з цієї точки зору,
вимагає постійного розширення використання енергій інших для
маніпуляції на благо собі із дисторсіями у напрямку до влади.
Якщо є подальші запитання, щоб прояснити цю тему, ми будемо з
вами знову на зв’язку.
Запитувач: Я забув про одну річ. Чи можемо ми провести інший
сеанс сьогодні, пізніше?
Ра: Я - Ра. Це добре.
Запитувач: Дякую вам.
Ра: Я - Ра. Я залишаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 12
28 січня 1981 року
Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я на зв’язку.
Запитувач: В останньому сеансі ви згадали, що хрестоносці
Оріону прибувають сюди на колісницях. Чи можете ви описати
колісниці?
Ра: Я – Ра. Термін колісниця – це термін, використаний у війнах
серед ваших народів. Це його значення. Одна із форм корабля
Оріону наступна: по-перше, подовжена овальна форма, яка по
природі темніша, ніж срібло, але має металічний зовнішній
вигляд, якщо дивитися у світлі. При відсутності світла, вона
здається червоною або вогняною в деякому сенсі.
маленькі об'єкти
Другий корабель включає дископодібні
приблизно дванадцять футів у діаметрі, коробчасту форму,
розмір сторони якої приблизно сорок футів у вашому вимірі.
Третій корабель може набути бажаної форми через використання
механізмів контролю думки. В межах цієї групи працюють різні
сукупності цивілізацій. Деякі можуть більше користуватися
розумною нескінченністю, ніж інші. Вони дуже рідко обмінюються
інформацією друг з другом, тому колісниці дуже різні по формі і
зовнішньому вигляду.
Запитувач: Чи були будь-які спроби з боку Конфедерації, щоб
зупинити прибуття колісниць Оріону сюди?
Ра: Я – Ра. Кожна спроба піддається карантину цієї планети.
Проте, мережа опікунів, багато в чому подібна до будь-якого
іншого шаблону патрулів на будь-якому рівні, не перешкоджає
усім без виключення істотам проникати через карантин, якщо
запит робиться в світлі/любові, на що буде мовчазна згода Закону
Одного. Якщо запиту нема, то із-за глісування через мережу
відбувається проникнення в цю мережу.
Запитувач: Хто посилає цей запит?
Ра: Я – Ра. Ваше запитання неясне. Сформулюйте по-іншому.
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Запитувач: Я не розумію, як Конфедерація зупиняє колісниці
Оріону від проходу через карантин?
Ра: Я – Ра. Цей контакт на рівні світло-форма або світлове тілоістота залежить від рівня вібрації опікуна. Ці опікуни охоплюють
сфери впливу ваших земних полів енергії і знають про
наближення будь-яких істот. Істота, яка наближається, вітається
іменем одного Творця. Отже, будь-яка істота, яка вітається,
заливається любов’ю/світлом і буде вільно підкорятися карантину
із-за влади Закону Одного.
Запитувач: Що сталося б з істотою, яка не підкорилася
карантину після привітання?
Ра: Я – Ра. На рівні, про який ми говоримо, не підкоритися
карантину після привітання було б еквівалентно не зупинитися
перед входом в тверду цегляну стіну.
Запитувач: Що сталося б з істотою, якщо б вона це зробила? Що
сталося б з її колісницею?
Ра: Я – Ра. Творець – це одне існування. Вібраційний рівень тих,
хто здатний проломити карантинні межі такий, що при баченні
мережі любові/світла неможливо порушити цей Закон. Тому,
нічого не трапляється. Не робиться ніяка спроба. Немає ніякого
протиставлення. Проникнути через карантин можуть тільки ті
істоти, які виявили вікна або дисторсії в континуумі простору/часу,
що оточує поля енергії вашої планети. Через ці вікна вони
приходять. Ці вікна рідкісні і непередбачувані.
Запитувач: Чи пояснює це те, що ми називаємо "хлопками НЛО",
велика кількість яких з'явилася в 1973 році?
Ра: Я – Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи відноситься більшість НЛО, які ми бачимо в
нашому небі, до групи Оріону?
Ра: Я – Ра. Багато з тих, які ви бачите у вашому небі, від групи
Оріону. Вони посилають повідомлення. Деякі повідомлення
отримують ті, хто орієнтується у напрямі служіння іншим. Потім ці
повідомлення змінюються, щоб бути прийнятними для тих істот,
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незважаючи на застереження про труднощі попереду. Це саме те,
що можуть зробити істоти, які служать собі, коли стикаються з
тими, хто бажає служити іншим. Контакти, які група Оріону визнає
найкориснішими для своїх цілей – це контактувати з істотами
орієнтованими у напрямку служіння собі. У вашому небі є багато
мислеформ позитивної природи, які є проекціями Конфедерації.
Запитувач: Ви згадували, що хрестоносці Оріону, коли вони
проходять через мережу, надають як технічну, так і нетехнічну
інформацію. Я думаю, що я знаю, що ви маєте на увазі під
технічною інформацією, але, який тип не технічної інформації
вони надають? Чи я правий в припущенні, що це робиться через
телепатичний контакт?
Ра: Я – Ра. Це правильно. Через телепатію розповсюджується
філософія Закону Одного із дисторсією служіння собі. Передовим
групам надаються ритуали і вправи, і вони були записані так
само, як істоти орієнтовані на служіння іншим, записували
розповсюджувану
філософію
своїх
учителів.
Філософія
торкається служіння шляхом маніпулювання іншими так, щоб
вони знали з досвіду, що служать іншим, і отже через цей досвід
вони стають здатними оцінити служіння собі. Ці істоти стають
орієнтованими у напрямку служіння собі і у свою чергу
маніпулюють іншими таким чином, що вони, у свою чергу можуть
випробували служіння у напрямку інших Я.
Запитувач: Чи це першопричина того, що ми називаємо чорною
магією?
Ра: Я – Ра. Це правильно в одному сенсі і некоректно в іншому.
Група Оріону допомогла так званим негативно орієнтованим
серед вас сукупностям духу/тіла/розуму. Ці істоти самі були
зацікавлені у служінні собі у будь-якому випадку і багато хто з вас
на так званих внутрішніх планах негативно орієнтовані і отже
доступні як внутрішні учителі, або наставники, так звані володарі
певних духів, які шукають цю дисторсію служіння собі.
Запитувач: Чи можлива для істоти тут на Землі така плутанина,
що вона викликає як Конфедерацію, так і групу Оріону
альтернативно, спочатку одну, потім іншу, а потім знову першу?
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Ра: Я – Ра. Це цілком можливо для розстроєного каналу, як ви
називаєте це служіння, щоб отримати як позитивний, так і
негативний зв’язок. Якщо істота в основному орієнтується у
напрямі служіння іншим, то істота почне отримувати
повідомлення фатуму. Якщо істота в основному орієнтується у
напрямку до служіння собі, то хрестоносці в цьому випадку, не
знаходять
необхідним брехати, а просто почнуть давати
філософію, яку вони мають дати. Багато ваших так званих
контактерів заплуталися і самознищилися тому, що канали були
орієнтовані у напрямку служіння іншим, але у пошуках доказів,
були відкриті для брехливої інформації хрестоносців, які потім
змогли нейтралізувати ефективність каналу.
Запитувач: Чи відноситься більшість з цих хрестоносців до
четвертої щільності?
Ра: Я – Ра. Так, більшість з них відноситься до четвертої
щільності. Це правильно.
Запитувач:
щільності?

Звичайно,

чи

невидимі

нам

істоти

четвертої

Ра: Я – Ра. Використання слова "звичайно" збиває з пантелику
значення питання. Давайте перефразовуємо для ясності.
Четверта щільність, за вибором, не видима для третьої щільності.
Але четверта щільність може бути видимою. Проте, істоти
четвертої щільності вибирають бути невидимими із-за
необхідності концентрації на важкуватій вібраційній сукупності,
якою є третя щільність, яку ви випробовуєте.
Запитувач: Чи є будь-які істоти Конфедерації або Оріону, що
живуть на Землі і видимі серед нас в нашому суспільстві в цей
час?
Ра: Я – Ра. Немає ніяких істот будь-якої групи, які ходять серед
вас в цей час. Проте, хрестоносці Оріону користуються двома
видами істот, які роблять те, що їм наказано, скажемо так.
Перший тип – мислеформа; друга – свого роду робот.
Запитувач: Чи змогли б ви описати робота?
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Ра: Я – Ра. Робот може нагадувати будь-яку іншу істоту. Це
конструкція.
Запитувач: Чи є роботами ті, кого зазвичай називають "люди в
чорному "?
Ра: Я – Ра. Це некоректно.
Запитувач: Хто такі "люди в чорному "?
Ра: Я – Ра. Люди в чорному – вид мислеформи-істоти, які мають
деякий вид істоти в своїй структурі. Вони мають певні фізичні
характеристики. Проте, в їх істинній вібраційній природі відсутні
вібраційні характеристики третьої щільності і тому, вони можуть
матеріалізуватися і дематеріалізуватися, коли необхідно.
Запитувач: Чи усі ці люди в чорному використовуються
хрестоносцями Оріону?
Ра: Я – Ра. Це правильно.
Запитувач: Ви говорили про мандрівників. Хто вони такі? Звідки
вони приходять?
Ра: Я – Ра. Уявіть, якщо ви бажаєте, пісок на ваших берегах.
Джерела розумної нескінченності такі ж незліченні, як піщинки.
Коли сукупність соціальної пам'яті досягає повного розуміння
свого бажання, вона може зробити висновок, що її бажання
служити іншим із дисторсією простягнути свою руку, фігурально,
до будь-яких істот, які викликають допомогу. Ці істоти, яких ви
можете назвати Братами і Сестрами Скорботи переміщаються до
цього запиту скорботи. Ці істоти приходять із усіх сфер
нескінченного творіння і пов'язані разом бажанням служити цій
дисторсії.
Запитувач: Скільки їх зараз втілені на Землі?
Ра: Я – Ра. Їх кількість приблизна із-за масивного напливу
народжених в цей час із-за інтенсивної необхідності поліпшити
планетарну вібрацію і отже допомогти процесу збирання урожаю.
Їх кількість наближається до шістдесят-п'яти мільйонів.
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Запитувач: Чи відноситься більшість з них до четвертої
щільності? Із якої щільності вони приходять?
Ра: Я – Ра. Невелика кількість приходить із четвертої щільності.
Найбільша кількість мандрівників, як ви їх називаєте, приходить із
шостої щільності. Бажання служити має бути дисторсією у
напрямку до величезної чистоти розуму і що ви, можливо,
називаєте безрозсудною хоробрістю або хоробрістю, в
залежності від вашої дисторсії судження. Виклик/небезпека для
мандрівника полягає в тому, що він може забути свою місію, стати
кармічно включеним, і отже бути захопленим виром інкарнації,
щоб уникнути деструкції.
Запитувач: Що повинна одна з цих істот зробити, щоб стати
кармічно включеною? Чи могли б ви навести приклад цього?
Ра: Я – Ра. Істота, яка діє свідомо в манері нелюбові до інших
істот, може стати кармічно включеною.
Запитувач: Чи багато хто з цих мандрівників мають фізичні
хвороби в цій ситуації третьої щільності?
Ра: Я – Ра. Із-за екстремальної розбіжності між дисторсіями
вібрації третьої щільності і їх більшої щільності, якщо ви бажаєте,
мандрівникам, як правило, заважають деякі перешкоди, трудності
і вони відчувають сильну відчуженість. Найбільш розповсюджена
трудність – відчуженість, реакція проти планетарної вібрації із-за
змінення особи, як ви назвали б це, і хвороби сукупності тіла, які
відображають трудності в коригуванні планетарних вібрацій, як
наприклад те, що ви називаєте алергією.
Запитувач: Дякую вам. Чи є що-небудь, що ми можемо зробити,
щоб інструменту було зручніше?
Ра: Я – Ра. Ми просимо вас вирівняти об'єкт, на якому стоять
символи. Це не є істотною дисторсією тільки для цього сеансу,
але ви знайдете, коли проведете вимірі всього комплексу, що він
на 1,4º відхиляється від правильного вирівнювання і місце
відпочинку також на 0,5º від належної орієнтації. Не турбуйтеся
про це в нинішньому просторі/часі, але не дозволяйте цим
дисторсіям залишатися на довгий період, бо контакт буде
поступово слабшати.
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Я - Ра. Я залишаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 13
29 січня 1981 року
Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я на зв’язку.
Запитувач: В першу чергу я хотів би вибачитися за те, що ми
ставимо так багато безглуздих питань у своїх пошуках. Я
вважаю, що нам надана велика честь і привілей, щоб також бути
скромними посланцями Закону Одного. Зараз я вірю, щоб
підготувати цю книгу, треба почати з початку Творіння і слідувати
через
еволюцію
людини
на
Землі,
дослідуючи,
як
використовувався Закон Одного у всі часи. Я також хотів би дати
заголовок цій книзі, Закон Одного і хотів би вказати в якості
автора, Ра. Чи згодні ви з цим?
Ра: Я – Ра. Ваше запитання неясне. Чи можете ви сформулювати
окремі запитання по кожній темі?
Запитувач: По-перше, я хотів би почати з початку Творіння, ще з
того, як далеко ми можемо пройти і слідувати за розвитком
людини до теперішнього часу. Чи це прийнятне?
Ра: Я – Ра. Це повністю ваше розпізнання /розуміння/рішення.
Запитувач: По-друге, я хотів би назвати книгу, Закон Одного,
автор якої Ра. Чи це прийнятне?
Ра: Я – Ра. Заголовок книги прийнятний. Сукупність звукової
вібрації Ра, як автора, в нашій дисторсії розуміння, неповна. Ми –
посланці.
Запитувач: Чи можете ви указати потім, хто буде автором книги?
Ра: Я – Ра. Я можу тільки попросити, якщо ваше
розпізнання/розуміння запропонує використовувати сукупність
звукової вібрації Ра, то приєднайте фразу "скромний посланець
Закону Одного".
Запитувач: Дякую вам. Чи можете ви розказати мені про перші
відомі речі в Творінні?
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Ра: Я – Ра. Перша відома річ в Творінні – нескінченність.
Нескінченність – це Творіння.
Запитувач: Те, що ми випробовуємо як Творіння виходить із цієї
нескінченності. Яким був наступний крок або наступний розвиток?
Ра: Я – Ра. Нескінченність стала обізнаною. Це було наступним
кроком.
Запитувач: Після цього, що було потім?
Ра: Я – Ра. Усвідомлення привело до фокусування нескінченності
в нескінченну енергію. Ви називаєте це різними сукупностями
звукової вібрації, найзагальнішими для вашого слуху – "Логос"
або "Любов". Творець – зосередження
нескінченності як
обізнаний або свідомий принцип, названий нами так, як ми
можемо створити на вашій мові розуміння/вивчення розумної
нескінченності.
Запитувач: Чи можете ви повідомити наступний крок?
Ра: Я – Ра. Наступний крок: в нерухомому просторі/часі вашої
ілюзії з’являється рух вперед, який ви можете бачити у вашій
ілюзії. Наступний крок – нескінченна реакція на творчий принцип
Закону Одного в його первісній дисторсії – свободі волі. Отже
можливі багато, багато вимірів, нескінченна кількість. Енергія
рухається від розумної нескінченності спочатку завдяки
виявленню рандомізованої творчої сили, а потім, створюючи
патерни в голографічному стилі, які з'являються як повне
Творіння незалежно від напряму або енергії, які досліджуються.
Ці патерни енергії починають потім упорядковувати своє власне
місце дії, скажемо так, ритми і поля енергії, отже створюючи
виміри і всесвіти.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як були сформовані
галактики і сонячні системи?
Ра: Я – Ра. Ви повинні уявити великий стрибок думки в цьому
запиті, оскільки останнім у цьому запиті був фізичний всесвіт, як
ви називаєте його, який ще не народився.
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Енергії рухали все більше і більше розумні патерни до
індивідуалізації різних енергій, витікаючих із творчого принципу
розумної
нескінченності
і
становилися,
як
наприклад,
співтворцями. Отже почалася так звана фізична матерія. Концепт
світла сприяє розумінню цього великого стрибка думки, оскільки
ця вібраційна дисторсія нескінченності – будівельний блок, який
відомий як матерія, світло стає розумним і повним енергії, отже
будучи першою дисторсією розумної нескінченності, яка
називається творчим принципом.
Це світло любові було вимушене мати в самому факті існування
певні характеристики, серед яких нескінченне ціле парадоксально
описане прямою лінією, як ви назвали б це. Цей парадокс
відповідальний за форму різних фізичних ілюзій об’єктів, які ви
називаєте сонячними системами, галактиками, і планетами
обертання і має тенденцію у напрямку до лінзоподібної форми.
Запитувач: Я думаю, що я вчинив помилку, випередивши
процес, який ви описували. Чи було б корисно заповнити цей
великий стрибок через помилку, яку я зробив?
Ра: Я – Ра. Я спробував ліквідувати цей розрив. Проте, ви можете
запитати мене у будь-якій формі, яку ви вважаєте відповідною.
Запитувач: Повернемося до запитання якраз перед цим
питанням про галактики і планети і розкажіть мені, яким був
наступний крок?
Ра: Я – Ра. Кроки, як ви їх називаєте, по суті питання, одночасні і
нескінченні.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як розумна
нескінченність стала, скажемо так (мені важко з мовою), як
розумна нескінченність стала індивідуалізованою сама по собі.
Ра: Я – Ра. Це доречне запитання.
Розумна нескінченність розпізнала концепт. Цей концепт був
розпізнаний, щоб стати свободою волі усвідомлення. Цей концепт
– конечність. Це було першим і первісним парадоксом або
дисторсією Закону Одного. Отже та розумна нескінченність
інвестувала себе в дослідження множини. Із-за нескінченних
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можливостей розумної нескінченності немає ніякого закінчення
множини. Отже, у вічному теперішньому дослідження вільно
продовжується нескінченно.
Запитувач: Чи була галактика, в якій ми знаходимося, створена
розумною нескінченністю або була створена частиною розумної
нескінченності?
Ра: Я – Ра. Галактика і всі інші матеріальні речі, які ви знаєте –
продукція індивідуалізованих частин розумної нескінченності. У
свою чергу кожне дослідження починалося з пошуку свого центру
і
становилося
співтворцем.
Користуючись
розумною
нескінченністю, кожна частина створила всесвіт і дозволяючи
ритмічність вільного вибору і граючи з нескінченним спектром
можливостей, кожна індивідуалізована частина направила
любов/світло в те, що ви можете назвати розумною енергією,
отже створивши так звані Закони
Природи будь-якого
специфічного всесвіту.
Кожен індивідуалізований всесвіт, у свою чергу, фокусувався до
становлення співтворця і дозволяючи подальшу різноманітність,
створював подальші розумні енергії, упорядковуючи або
примушуючи Закони Природи проявитися у вібраційні патерни
того, що б ви назвали сонячною системою. Отже, кожна сонячна
система має свою власну, скажемо так, локальну систему
координат ілюзорних Законів Природи. Це треба розуміти, що
будь-яка частина, незалежно від розміру, будь-якої щільності або
ілюзорного патерну містить, як в голографічній картині, одного
Творця, який є нескінченністю. Отже усе починається і
закінчується в таїнстві.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як індивідуалізована
нескінченність створила нашу галактику і якщо та ж частина
створила нашу сонячну систему і, якщо так, то як це сталося?
Ра: Я – Ра. Ми не розуміємо ваш запит. Ми були під
враженням/дисторсією того, що ми відповіли на це специфічне
запитання. Чи ви знову ставите це запитання?
Запитувач: Я ставлю питання, чи сонячна система, в якій ми
знаходимося зараз, була створена уся відразу, чи наше сонце
було створене спочатку, а планети пізніше?
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Ра: Я – Ра. У вашій ілюзії процес відбувався від більшого до
меншого. Отже співтворець, індивідуалізуючи галактику, створив
енергетичні патерни, які потім фокусувалися в численні центри
подальшого усвідомлення розумної нескінченності. Отже,
сонячна система, в якій ви живете має свої власні патерни,
ритми, і так звані закони
природи, які унікальні для неї.
Послідовність така:
від
спіральної енергії галактики до
спіральної енергії сонця, до планетарної спіральної енергії, до
спіральної енергії емпіричного середовища, які починають першу
щільність усвідомлення свідомості планетарних об'єктів.
Запитувач: Чи могли б ви розказати мені про цю першу щільність
планетарних об'єктів?
Ра: Я – Ра. Кожен крок повторює розумну нескінченність у
відкритті усвідомлення. Планетарне довкілля починається з того,
що б ви назвали хаосом, енергією неорієнтованою і випадковою в
її нескінченності. Повільно, у ваших термінах розуміння, там
формується центр самосвідомості. Отже Логос рухається. Світло
приходить, щоб сформувати темряву, згідно із патернами
співтворця і вібраційними ритмами, отже конструюючи певний вид
досвіду. Це розпочинається з першої щільності, яка є щільністю
свідомості, мінерального і водного життя на планеті, що вчиться
від вогню і вітру усвідомленню існування. Це перша щільність.
Запитувач: Як ця перша щільність потім прогресує до більшого
усвідомлення?
Ра: Я – Ра. Спіральна енергія, яка є характеристикою того, що ви
називаєте "світлом", рухається по лінії спіралі, надаючи спіралі
неминучий вектор вгору до більшого усебічного існування
розумної нескінченності. Отже, існування першого виміру
старається у напрямку уроків усвідомлення другої щільності, яке
включає ріст замість розкладання або випадкової зміни.
Запитувач: Чи могли б ви визначити, що ви маєте на увазі під
ростом?
Ра: Я – Ра. Уявіть, якщо ви хочете, різницю між вібраційним
мінеральним або водним життям першої щільності і нижчими
істотами другої щільності, які починають переміщатися з місця на
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місце в межах їх існування. Цей рух – характеристика
щільності, прагнення у напрямку до світла і росту.

другої

Запитувач: Що ви маєте на увазі під словами, прагнучи у
напрямку до світла?
Ра: Я – Ра. Дуже спрощений приклад росту другої щільності, що
старається у напрямку до світла, це прагнення листка у напрямку
до джерела світла.
Запитувач: Чи є будь-яка фізична різниця між першою і другою
щільністю? Наприклад, якщо б я зміг побачити планету як першої,
так і другої щільності поруч, так як є, то чи зміг би я побачити їх
обох? Чи вони обидві були б фізичними для мене?
Ра: Я – Ра. Це правильно. Усі планети у октаві вашої щільності
були б явно видимі, але з четвертої по сьому існує вільний вибір
бути невидимими.
Запитувач: Отже, як відбувається прогрес від другої щільності до
третьої?
Ра: Я – Ра. Друга щільність прагне до третьої щільності, яка є
щільністю самосвідомості або самоусвідомлення. Прагнення має
місце у формах вищої другої щільності, які ідентифікують себе
істотами третьої щільності до такої міри, що вони стають
самосвідомими сукупностями тіла/розуму, і отже стаючи
сукупностями духу/тіла/розуму і вводячи третю щільність – першу
щільність свідомості духу.
Запитувач: Який рівень щільності нашої планети Земля в цей
час?
Ра: Я – Ра. Сфера, на якій ви живете – третьої щільності з її
істотами сукупності духу/тіла/розуму. Зараз вона знаходиться в
континуумі простору/часу четвертої щільності. Це викликає деякі
труднощі в процесі збирання урожаю.
Запитувач:
Як планета третьої щільності стає планетою
четвертої щільності?
Ра: Я – Ра. Це буде останнє запитання.
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Четверта щільність, скажемо так, наближається так, як ваш
годинник відбиває години. Простір/час вашої сонячної системи
надав можливість цій планетарній сфері переміститися по спіралі
в простір/час іншої вібраційної конфігурації. Це примушує
планетарну сферу бути здатною формуватися цими новими
дисторсіями. Проте, мислеформи ваших людей впродовж цього
періоду переміщення такі, що сукупності духу/тіла/розуму як
індивідуума, так і суспільства розсипані по спектру замість того,
щоб стати здатними ухопитися за вістря, скажемо так, румб в
одному напрямі.
Отже, вхід у вібрацію любові, як іноді називається вашими
людьми вібрація розуміння, не ефективний з вашою нинішньою
соціальною сукупністю. Отже, процес “збирання урожаю” має бути
таким, що багато хто повторюватиме цикл третьої щільності.
Енергії ваших мандрівників, ваших учителів, і ваших адептів в
цей час прагнуть збільшити урожай. Проте, урожай буде
невеликим.
Запитувач: Я хотів би вибачитися за іноді невідповідні
запитання. Іноді важко задати правильне запитання. Я не бажаю
повторювати будь-яку тему, яку ми вже проходили. Я помічаю, що
цей період коротший, ніж попередні робочі сеанси. Чи є причина
для цього?
Ра: Я – Ра. Життєва енергія цього інструменту трохи занизька.
Запитувач: З цього я припускаю, що було б краще не проводити
іншоого сеансу сьогодні. Чи це правильно?
Ра: Я – Ра. Так, краще провести сеанс пізніше, якщо це
прийнятно, оскільки ми моніторимо цей інструмент і припиняємо
користування їм, коли стає мало матеріалу, який ми беремо з
нього. Ми не бажаємо виснажити цей інструмент.
Запитувач: Це завжди прийнятно у будь-якому сеансі. Я задам
своє завершальне питання. Чи є що-небудь, що ми можемо
зробити, щоб інструменту було зручніше або допомогло в цій
комунікації?
Ра: Я – Ра. Це добре.
Продовжуйте так само.
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Я - Ра. Я залишаю вас у любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 14
29 січня 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця. Ми
зараз на зв’язку.
Запитувач: Після перечитування цієї роботи зранку, я подумав,
чи не було б корисно заповнити декілька прогалин. Ви сказали,
що друга щільність докладає зусиль у напрямку до третьої
щільності, яка є щільністю самосвідомості або самоусвідомлення.
Прагнення має місце, коли істоти третьої щільності надають
самоусвідомлення істотам вищої другої щільності. Чи могли б
ви пояснити, що ви маєте на увазі під цим?
Ра: Я - Ра. Так само, як ви наділи одяг, так само істоти третьої
щільності облачили або одягли на деяких істот другої щільності
самоусвідомлення. Це часто можливо для тих, кого ви називаєте
улюбленими тваринами. Це також робиться іншими засобами
убрання. Вони включають багато так званих релігійних груп, які
персоніфікують і посилають любов до різних природних істот
другої щільності в їх груповій формі.
Запитувач: Коли ця Земля була другої щільності, то як істотам
другої щільності на ній надали таке вкладання?
Ра: Я - Ра. Цього виду вкладання, власне кажучи, не було, але
вкладання простої третьої щільності – лінії спірального світла,
викликала висхідну дисторсію від щільності до щільності. Процес
триває довше, коли немає ніякого вкладання, зробленого завдяки
інкарнації істот третьої щільності.
Запитувач: Отже, якою була форма тіла другої щільності – як
вона виглядала – яка стала в третій щільності земною людиною?
Як вона виглядала в другій щільності?
Ра: Я - Ра. Різниця між тілесними формами другої і третьої
щільності мають у багатьох випадках більше подібного одна до
одної. В цьому випадку на вашій планетарній сфері цей процес
був перерваний тими, хто інкарнувався тут із планетарної сфери,
яку ви називаєте Марсом. Вони були скоректовані генетичною
зміною і тому була деяка різниця, яка дуже помітна у
різноманітності замість поступового підйому двоногих форм із
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рівня другої щільності до рівня третьої щільності. Це
не має
нічого спільного з так званим розміщенням духу. Це тільки
стосується обставин напливу форм цієї культури.
Запитувач: Я зрозумів з попереднього матеріалу, що це
відбувалося 75000 років тому. Це було тоді, коли почався процес
еволюції нашої третьої щільності. Чи можете ви розказати мені
історію, звертаючи увагу тільки на пункти розвитку, скажемо так,
як це відбувалося в межах цих 75000 років, будь-який момент,
коли контакт допоміг цьому розвитку?
Ра: Я - Ра. Перша спроба допомогти вашим народам була тоді,
75000 років назад. Ця спроба 75000 ваших років назад була
описана нами раніше. Наступна спроба була приблизно 58000
ваших років назад і продовжувалася впродовж довгого періоду у
вашому вимірі, з народом Му, як ви називаєте цю расу або
соціальну сукупність духу/тіла/розуму. Наступна спроба була
довгою і відбувалася приблизно 13000 ваших років назад, коли
деяка розумна інформація була запропонована людям з
Атлантиди, що є тим же видом зцілення і роботи з кристалами
про яку ми говорили раніше. Наступна спроба відбулася 11000
ваших років назад. Це приблизні значення, оскільки ми повністю
не можемо обробити система виміру вашого континууму
простору/часу. Це було в країні, яку ви називаєте Єгиптом і про це
ми також говорили. Інші істоти, які прийшли з нами повернулися
приблизно 3500 років назад для того, щоб спробувати допомогти
знову соціальній сукупності духу/тіла/розуму Південної Америки.
Проте, піраміди їх так званих міст не використовувалися
належним чином.
Тому, це далі не продовжувалося. Також було приземлення
приблизно 3000 ваших років назад у Південній Америці, як ви
називаєте її. Було декілька спроб допомогти вашим народам
приблизно 2300 років тому в області Єгипту. Останню частина
циклу ми ніколи не виходили з вашого п'ятого виміру і працюємо в
цьому останньому підциклі, щоб підготуватися до “збирання
урожаю”.
Запитувач: Чи був єгипетський візит 11000 років назад єдиним,
коли ви фактично ходили по Землі?
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Ра: Я - Ра. Я розумію ваше питання, спотворене у напрямі
скоріше себе ніж інших. Ми, вібраційна звукова сукупність Ра,
ходили серед вас тільки у той час.
Запитувач: Я зрозумів, що ви говорили на більш ранньому
сеансі, що піраміди були побудовані, щоб оточити кільцем Землю.
Скільки пірамід було побудовано?
Ра: Я - Ра. Існує шість балансуючих пірамід, і п'ятдесят дві інших,
які будувалися для додаткового зцілення і посвячення ваших
соціальних сукупностей духу/тіла/розуму.
Запитувач: Що таке – балансуюча піраміда?
Ра: Я - Ра. Уявіть, якщо ви хочете, геометрично точну мережу
багатьох силових полів Землі. Енергії течуть в земні плани, як ви
назвали б їх, із магнітно-визначених точок. Із-за зростання
дисторсій мислеформ в розумінні Закону Одного, сама планета
бачить, що має потенціал для нестійкості. Балансуючі
пірамідальні структури були заряджені кристалами, які
створювали відповідний баланс енергій, викликаючи витікання з
різних геометричних центрів електромагнітної енергії, яка оточує і
формує планетарну сферу.
Запитувач: Дозвольте мені зробити резюме і ви скажіть мені, чи
я правий. Усі ці візити впродовж минулих 75000 років були
здійснені з метою наданням людям Землі розуміння Закону
Одного і таким чином дозволяючи їм прогресувати вгору в
четверту, п'яту і шосту щільність. Це було служіння Землі.
Піраміди використовувалися також для надання Закону Одного їх
власним способом. Балансуючі піраміди мене не зовсім
переконали. Чи я правий доки ще?
Ра: Я - Ра. Ви праві в межах точності, дозволеної мовою.
Запитувач: Чи балансуюча
змінити її вісь обертання?

піраміда

перешкоджала

Землі

Ра: Я - Ра. Це запитання не ясне. Сформулюйте його по-іншому.
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Запитувач: Чи балансування відноситься до індивідуума, який
посвячується в піраміді, чи воно відноситься до фізичного
балансування Землі на її осі в просторі?
Ра: Я - Ра. Балансуючі пірамідальні структури могли і були
використані
для
індивідуального
посвячення.
Проте,
використання цих пірамід також проектувалося для балансування
мережі планетарної енергії. Інші піраміди розміщувалися не
правильно для зцілення Землі, а тільки для зцілення сукупності
духу/тіла/розуму. Нашу увагу привернуло те, що з точки зору
нашої дисторсії/розуміння третьої щільності вашої планетарної
сфери, ваша щільність була спотворена у напрямку континууму
простору/часу в один патерн втілення для того, щоб мати повнішу
можливість вивчити/викладати Закони або
Шляхи первісної
дисторсії Закону Одного, якою є Любов.
Запитувач: Я хочу зробити це твердження і ви скажіть мені, чи я
правий. Балансуючі піраміди були зроблені для того, щоб, як ми
називаємо, збільшити тривалість життя істот таким чином, щоб
вони придбали б більше мудрості Закону Одного, поки вони були
у фізичному стані якийсь час. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Проте, піраміди, які не названі нами
сукупністю звукової вібрації балансуючими пірамідами, були
численніші
і
використовувалися
виключно
для
мети
викладання/навчання цілителів, щоб зарядити і дозволити ці
процеси.
Запитувач: В нашій західній пустелі Джордж Ван Тессел
побудував машину, названою інтегратрон. Чи буде ця машинна
працювати для цієї мети – збільшення тривалості життя?
Ра: Я - Ра. Ця машина незавершена і не буде функціонувати для
наведеної вище мети.
Запитувач: Хто дав Джорджу інформацію відносно того, як її
побудувати?
Ра: Я - Ра. Були два контакти, які дали особі із сукупністю
звукової вібрації, Джордж, цю інформацію. Один був із
Конфедерації. Другий був із групи Оріону. Конфедерація була
вимушена шукати дисторсію у напрямку до безконтактного
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патерну із-за зміни вібраційної сукупності розуму того, кого ви
називаєте Джордж. Отже, група Оріону використала цей
інструмент; проте, цей інструмент, хоча був спантеличений, був
сукупністю духу/тіла/розуму, який присвятив себе служінню
іншим, отже, скажемо так, зробив це погано, щоб дискредитувати
це джерело.
Запитувач: Чи є будь-яке значення для людей цієї планети
зараз, щоб завершити цю машину?
Ра: Я - Ра. Зараз наближається процес “збирання урожаю”. В цей
час немає будь-якої причини прикладати зусилля для цих
дисторсій у напрямі довговічності, а швидше, потрібно
заохочувати дисторсії у напрямі пошуку свого Я, яке очевидно
знаходиться в полі енергії фіалкового променя для того, щоб
визначити “збір урожаю” кожної сукупності духу/тіла/розуму.
Запитувач: Повертаючись до того, коли ми розпочали цей 75000річний період, чи був урожай через 25000 років після початку,
який був 50000 років тому. Чи можете ви сказати мені, скільки
були зібрано урожаю у той час?
Ра: Я - Ра. Урожаю не було.
Запитувач: Не було ніякого урожаю? А приблизно 25000 років
тому?
Ра: Я - Ра. Збір урожаю відбувся в останній період другого циклу,
як ви вимірюєте простір/часу, з індивідуумами, які знайшли вхід
до розумної нескінченності. Урожай цього часу, хоча надзвичайно
малий, був із осіб екстремальної дисторсії у напрямку до
служіння, які зараз повторюють основний цикл. Тому, ці істоти
залишилися в третій щільності, попри те, що вони могли у будьякий момент/теперішність залишити цю щільність через
використання розумної нескінченності.
Запитувач: Отже в урожаї 25000 років тому, особи, які могли
перейти в процесі “збирання урожаю” в четверту щільність
захотіли залишитися тут для служіння цьому планетарному
населенню. Чи це правильно?
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Ра: Я - Ра. Це правильно. Отже, не було ніякого урожаю, але
були урожайні особи, які повинні вибрати спосіб їх входу в
четвертий вимір.
Запитувач: В такому разі впродовж минулих 2300 років ви
працюєте, щоб створити більший урожай, який тільки можливий у
кінці 75000-річного циклу. Чи можете ви сформулювати це
відносно Закону Одного, чому ви робите це?
Ра: Я - Ра. Я говорю від сукупності соціальної пам'яті, названої
Ра. Ми прийшли до вас, щоб допомогти вам. Наші зусилля в
служінні були перекручені. Отже наше бажання – виключити в
міру можливості дисторсії, викликані тими неправильними
тлумаченнями нашої інформації і керівництва. Загальна причина
служіння, як наприклад пропонує Конфедерація, полягає в тому,
що первісна дисторсія Закону Одного – це служіння. Кожна істота
Творіння подібна до тіла, якщо ви приймете цю аналогію третьої
щільності. Хіба ми нехтували б болем в нозі? Синяком на шкірі?
Розрізом, який нагноюється. Ні. Немає ніякого ігнорування
виклику. Ми, істоти скорботи, вибрали як наше служіння, спробу
вилікувати скорботу, яку ми називаємо аналогічною болям
сукупності/дисторсії фізичного тіла.
Запитувач: Який рівень щільності Ра?
Ра: Я - Ра. Я знаходжуся в шостій щільності з сильним пошуком у
напрямку до сьомої щільності. Наше “збирання урожаю” буде
тільки приблизно через два з половиною мільйони ваших років і
наше бажання – бути готовими до “збирання урожаю”, оскільки
він наближається в нашому континуумі простору/часу.
Запитувач: І ви готуєте себе для цього “збирання урожаю” через
служіння, яке ви можете надавати. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Ми пропонуємо Закон Одного, рішення
парадоксів, балансування любові/світла і світла/любові.
Запитувач: Як довго продовжується один з ваших циклів?
Ра: Я - Ра. Один з наших циклів дорівнює 75 мільйонам ваших
років.
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Запитувач: 75 мільйонам років?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: У вашому служінні з надання Закону Одного, ви
працюєте з будь-якими іншими планетами в цей час, чи тільки з
Землею?
Ра: Я - Ра. В цей час ми працюємо тільки з цією планетарною
сферою.
Запитувач: Ви заявили, що вас викликали 352000 земних осіб.
Чи означає це, що ця кількість розумітиме і сприйматиме Закон
Одного?
Ра: Я - Ра. Ми не можемо оцінити коректність вашого твердження
для тих, хто викликав, оскільки у кожному конкретному випадку
вони можуть не зрозуміти відповідь на свій запит. Окрім того, ті,
хто не викликав раніше із-за великої травми, можуть виявити
відповіді на виклик приблизно одночасно з тими, хто викликав
пізніше. Немає ніякого часу/простору у виклику. Тому, ми не
можемо оцінити кількість ваших сукупностей духу/тіла/розуму, які
будуть у вашому просторово-часовому континуумі/дисторсії, чути
і розуміти.
Запитувач: Як ви зазвичай виконуєте своє служіння по наданню
Закону Одного? Як ви робили це в минулі 2300 років? Як
зазвичай ви передавали його людям Землі?
Ра: Я - Ра. Ми користувалися каналами, як наприклад цей канал,
але у більшості випадків канали відчувають себе натхненними
мріями і баченням без свідомого знання нашої ідентичності або
існування. Ця специфічна група була виділена, щоб спробувати
розпізнати такий контакт. Це робить цю групу здатною розпізнати
фокальне або вібраційне джерело інформації.
Запитувач: Коли ви контактуєте з особами в їх снах і інакше, то
цим особам спочатку доведеться вести пошук у напрямі Закону
Одного. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Наприклад, особи єгипетської нації
були в стані пантеїзму, як ви можете назвати дисторсію у напрямі
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окремого поклоніння різним частинам Творця. Ми змогли
контактувати з одним із тих, чия орієнтація була у напрямі
Одного.
Запитувач: Я припускаю, що, оскільки цикл закінчується і
відбуваються хвилювання, то будуть деякі особи, які розпочнуть
пошук або каталізуються в пошуку із-за травми і потім почують
ваші слова телепатично або записаними як наприклад в цій книзі.
Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Ви праві, окрім
розпочалися.

розуміння, що хвилювання уже

Запитувач: Чи можете ви сказати мені, хто відповідальний за
передачу книги Оаспе (Oahspe)?
Ра: Я - Ра. Цю книгу передала одна із сукупностей соціальної
пам'яті Конфедерації, чия ідея, яка пропонувалося Раді, мала
користуватися частиною відомої фізичної історії так званих
релігій або релігійних дисторсій вашого циклу для того, щоб
завуалювати або частково відкрити аспекти і первісні дисторсії
Закону Одного. Для їх вібраційних характеристик можна взяти
будь-які імена. Інформація приховувала глибше розуміння любові
і світла, і спроби розумної нескінченності через багатьох
посланців викладати/навчати істот вашої сфери.
Запитувач: Чи були будь-які інші книги, які ви можете назвати, які
доступні для цієї мети, що надала Конфедерація?
Ра: Я - Ра. Ми не можемо поділитися цією інформацією, бо це
спотворило б ваші патерни розпізнання у вашому майбутньому.
Ви можете запитати про конкретну книгу.
Запитувач: Хто передавав книгу Урантія?
Ра: Я - Ра. Ця книга була передана рядом безтілесних істот
ваших власних земних планів, так званих внутрішніх планів. Цей
матеріал не передавався Радою.
Запитувач: Хто говорив через Едгара Кейсі?
Ра: Я - Ра. Ніяка істота не говорила через Едгара Кейсі.
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Запитувач:
Кейсі?

Звідки надійшла інформація, яку повідомив Едгар

Ра: Я - Ра. Ми пояснили перед цим, що розумна нескінченність
вводить в дію розумну енергію з восьмої щільності або октави.
Сукупність звукової вібрації, названої Едгаром, користувалася
цим входом, щоб розглядати теперішність, яка не є континуумом,
який ви випробовуєте, але є потенційною сукупністю соціальної
пам'яті цієї планетарної сфери. Термін, який використали ваші
народи - "Хроніки Акаші" або "Зал Хронік". Це останнє запитання,
яке ви можете зараз поставити.
Запитувач: Чи є що-небудь, що ми можемо зробити, щоб
інструменту було зручніше, або допомогло впродовж передачі?
Ра: Я - Ра. Ми тільки повторюємо важливість вирівнювання . Цей
інструмент розміщений з відхиленням на 0,2º від напряму місця
відпочинку, яке коректне. Це можна побачити "на око," скажемо
так, і визначити інструментом. Ви сумлінні. Чи є будь-яке коротке
питання, на яке ми можемо відповісти перед тим, як закрити цей
сеанс?
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, як ми можемо
вдосконалити свої зусилля?
Ра: Я - Ра. Закон є Одно. Ніяких помилок не існує.
Я - Ра. Я залишаю цей інструмент в любові і світлі одного
нескінченного Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного
Творця. Адонай.
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30 січня 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я на зв’язку.
Запитувач: Я хотів би вибачитися за будь-які минулі і майбутні
безглузді запитання. Вони виникають завдяки тому факту, що я
шукаю належний вхід в дослідження Закону Одного.
Я хотів би запитати про використання інструменту, чи має
значення час, коли ми користуємося інструментом або кількість
слів або інформація, яку надає інструмент? Іншими словами, чи
мені доведеться квапитися, щоб поставити запитання, чи я можу
діяти не поспішаючи, щоб поставити запитання?
Ра: Я - Ра. Є дві частини вашого запиту. По-перше, резерв
життєвої енергії цього інструменту, яка є продуктом тіла, розуму і
духовних дисторсій різних сукупностей – ключ до тривалості
часу, який ми можемо витратити, використовуючи цей інструмент.
Ми шукали вашу групу і ми вийшли на контакт з вами, бо кожен у
вашій групі має значно більшу життєву енергію сукупності тіла.
Проте, цей інструмент був налагоджений найбільш відповідно
дисторсіям сукупності духу/тіла/розуму його існування в цій
ілюзії. Тому, ми залишилися з цим інструментом.
По-друге, ми зв'язуємося із швидкістю, яка залежить від нашої
обережної маніпуляції з цим інструментом. Ми не можемо бути
більш швидкими, скажемо так. Тому, ви можете ставите
запитання швидко, але відповіді, які ми запропонуємо, будуть
передаватися з заданою швидкістю.
Запитувач: Це не точно те, що я мав на увазі. Якщо, скажемо
так, мені потрібно сорок-п'ять хвилин, щоб поставити запитання,
то чи інструменту надається тільки п'ятнадцять хвилин, щоб
відповісти, або чи зміг би інструмент вийти за межі години з
своїми відповідями?
Ра: Я - Ра. Енергія, яка потрібна для цього контакту, вводиться в
цей інструмент як функція часу. Тому, час – це чинник, як ми
розуміємо ваш запит.
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Запитувач: В такому разі я повинен ставити свої запитання
швидко, щоб не скорочувати час на відповіді. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Ви повинні робити так, як ви вважаєте правильним.
Проте, щоб отримати відповіді, які ви вимагаєте, ми можемо
порадити інвестувати щось з того, що ви випробовуєте як час.
Хоча ви втрачаєте час на запитання, ви отримуєте користь від
конкретної відповіді. У багатьох випадках в минулому, ми
уточнювали необдумано сформульовані запитання.
Запитувач: Дякую вам. Перше запитання. Чому на цій планеті
відбувається швидке старіння?
Ра: Я - Ра. Швидке старіння на цій планеті третьої щільності
відбувається із-за тривалої відсутності рівноваги сукупності
мережевого приймача ефірної частини енергетичного поля цієї
планети. Дисторсії мислеформ ваших людей змусили енергетичні
потоки входити в планетарну магнітну атмосферу, як би ви
назвали цю мережу патернів енергії, таким чином, що належні
потоки неправильно наповнюються
балансною вібрацією
світла/любові від, скажемо так, космічного рівня цієї октави
існування.
Запитувач: Чи я вважаю правильним, що одна з ваших спроб в
служінні цій планеті мала допомогти населенню більш повно
зрозуміти і практикувати Закон Одного таким чином, щоб швидке
старіння змінити до нормального старіння?
Ра: Я - Ра. В значній мірі ваше припущення правильне.
Запитувач: Яке найбільше служіння населення нашої планети
могло би виконати індивідуально?
Ра: Я - Ра. Є тільки одне служіння – Закон Одного. Пропозиція
себе Творцеві – найбільше служіння, єдність, джерело. Істота,
яка шукає одного Творця, перебуває з розумною нескінченністю.
Від цього пошуку, від цієї пропозиції, буде розвиватися
численність можливостей, яка залежить від дисторсій
сукупностей духу/тіла/розуму відносно різних ілюзорних аспектів
або центрів енергії різних сукупностей вашої ілюзії.
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Отже, деякі становляться цілителями, інші працівниками, деякі
учителями, і так далі.
Запитувач: Якщо особа на цій планеті була б абсолютно
збалансована відносно Закону Одного, то чи вона випробувала
б процес старіння?
Ра: Я - Ра. Абсолютно збалансована особа скоріше стомилася б
ніж видимо постаріла. Уроки були б вивчені, особа померла б.
Проте, це відповідно і є формою старіння, яку ваші люди не
випробовують. Розуміння приходить повільно, сукупність тіла
розкладається швидше.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені трохи більше про слово,
"балансування," яким ми користуємося?
Ра: Я - Ра. Уявіть, якщо ви хочете, Одну Нескінченність. Ви не
маєте ніякого уявного образу. Отже, процес починається. Любов
створює світло, становиться любов’ю/світлом і втікає в
планетарну сферу згідно з електромагнітною мережею точок або
центрів входу. Потім ці потоки доступні індивідуумові, який,
подібно до планети, має мережу електромагнітних полів енергії з
точками або центрами входу.
У збалансованого індивідуума кожен центр енергії збалансований
і функціонує яскраво і повністю. Блокування вашої планетарної
сфери викликають деяке спотворення розумної енергії.
Блокування сукупності духу/тіла/розуму далі спотворюють або
виводять з рівноваги цю енергію. Існує тільки одна енергія. Її
можна розуміти, як любов/світло або світло/любов або розумна
енергія.
Запитувач: Чи я правий, що припускаю, що одним з блокувань
сукупності духу/тіла/розуму може бути, скажемо так, его, яке
могло б бути збалансованим, користуючись балансом
підлості/гідності. Чи я правий?
Ра: Я - Ра. Це некоректно.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як ви балансуєте его?
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Ра: Я - Ра. Ми не можемо працювати з цією концепцією, оскільки
вона використана неправильно і не зможе допомогти розумінню.
Запитувач: Як індивідууму збалансувати себе? Який
крок?

перший

Ра: Я - Ра. Крок тільки один – розуміння енергетичних центрів, які
створюють сукупність духу/тіла/розуму. Це розуміння можна
коротко підсумувати як зазначено нижче. Перше балансування –
це Малкут, або Земля, вібраційна енергетична сукупність, під
назвою сукупність червоного променя. Розуміння і прийняття цієї
енергії – фундаментальне. Наступна енергетична сукупність, яка
може бути заблокована – емоційна або особиста сукупність,
також відома як сукупність оранжевого променя. Це блокування
часто демонструватиме себе як особисту оригінальність або
спотворення відносно самосвідомого розуміння або прийняття
себе.
Третє блокування нагадує ближче всього те, що ви назвали его.
Це жовтий промінь або центр сонячного сплетення. Блокування в
цьому центрі часто проявляється
як дисторсії у напрямі
енергетичної маніпуляції і іншої соціальної поведінки стосовно
близьких і тих, хто зв'язаний з сукупністю духу/тіла/розуму. Ті, у
кого заблоковані перші три енергетичні центри або входи,
матимуть тривалі труднощі в здатності продовжувати пошук
Закону Одного.
Сердечний центр, або зелений промінь – це центр, з якого істоти
третьої щільності можуть відштовхнутися і піднятися, скажемо
так, до розумної нескінченності. Блокування в цій області може
проявитися як труднощі у вираженні того, що ви можете назвати
універсальною любов’ю або співчуттям.
Центр голубого променя витікання енергії – це центр, який,
уперше працює як вхід так і вихід. Блокування в цій області може
привести до труднощів в сприйманні сукупностями духу/розуму
своєї власної особи і подальших труднощів у вираженні такого
розуміння себе. Істоти заблоковані в цій області можуть мати
труднощі в стосунках з іншими сукупностями духу/тіла/розуму.
Наступний центр – центр
шишковидної залози або центр
індигового променя. Ті, к кого заблокований цей центр можуть
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випробовувати зменшення впадання розумної енергії із-за
маніфестацій, які з'являються як підлість. Це те, про що ви
говорили. Як ви можете бачити, це тільки одна з багатьох
дисторсій, зв’язаними з декільками точками впадання енергії в
сукупність духу/тіла/розуму. Балансування індигового променя є
основним видом роботи духовної сукупності, яка потім направляє
потік на перетворення або трансмутацію третьої щільності в
четверту щільність. Цей енергетичний центр одержує найменш
спотворені виявлення любові/світла від розумної енергії, а також
являється потенціалом для отримання ключа до входу в розумну
нескінченність.
Центр впадання енергії, що залишився – просто
повне
вираження вібраційної сукупності розуму, тіла і духу істоти.
Закономірно, що на цьому рівні енергії не має ніякого значення
чи буде він "збалансований" чи "незбалансований", бо це
поперемінний компроміс його власного балансу. Якою б не була
дисторсія, нею не можна маніпулювати, як можна іншими і тому,
не особливо важливий при розгляді балансування істоти.
Запитувач: Ви раніше надали нам інформацію відносно того, що
ми повинні зробити для балансування. Чи є будь-яка придатна
для друку інформація, яку ви можете надати нам зараз про
специфічні вправи або методи балансування цих енергетичних
центрів?
Ра: Я - Ра. Вправи, передані для публікації, в порівнянні із зараз
наданим матеріалом – в підсумку хороший початок. Важливо
дозволити кожному шукачеві просвітити себе і отже бути
учителем/учнем і учнем/учителем замість того, щоб будь-який
посланець спробував на мові істоти викладати/вчити. Це не
збалансовано у вашій третій щільності. Ми вчимося від вас. Ми
навчаємо вас. Отже, ми навчаємо/учимося. Якщо б ми вчили вас,
то це викликало б дисбаланс у напрямі дисторсії свобідної волі. Є
інші питання допустимої інформації. Проте, ви ще не торкнулися
цих пунктів у вашому опитуванні і наша сукупність
вірить/відчуває, що запитувач повинен сформувати цей матеріал
таким чином, щоб ваші сукупності духу/тіла/розуму мали доступ
до цього. Отже, ми відповідаємо на ваші запити, оскільки вони
з'являються у вашій сукупності розуму.
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Запитувач: Учора ви заявили, що “зараз настає процес збирання
врожаю. В цей час немає будь-якої причини прикладати зусилля у
напрямку довговічності, а швидше, потрібно заохочувати
прикладати зусилля для пошуку сутності свого Я. Те, де очевидно
перебуває поле енергії фіолетового променя визначить урожай
сукупності духу/тіла/розуму.” Чи могли б ви розказати нам про
кращий спосіб пошуку сутності свого Я?
Ра: Я - Ра. Ми давали вам цю інформація в декількох
формулюваннях. Проте, ми можемо тільки додати, що матеріал
для розуміння – це ваше Я: сукупність духу/тіла/розуму. Вам
надали цю інформацією для зцілення, як ви називаєте цю
дисторсію. Цю інформацію можна розглядати в загальнішому
контексті, як шляхи, щоб
зрозуміти себе. Розуміння,
випробовування, сприймання і об’єднання себе з собою і іншими
Я, і остаточно з Творцем – це шлях до сутності свого Я. У кожній
нескінченно малій частині вашого Я перебуває Один в усій його
владі. Тому, ми можемо тільки заохочувати ці напрямки роздуму
або молитви, як засіб суб'єктивно/об'єктивно використовувати або
об’єднувати різні розуміння, щоб посилити процес пошуку. Без
такого реверсивного методу аналітичний процес не зміг би
об'єднати в єдності багато розумінь, здобутих в такому пошуку.
Запитувач: Я не маю наміру ставити одне і те ж запитання двічі,
але є деякі області, які я вважаю такими важливими, що більше
розуміння можна отримати, якщо відповідь переформулювати
декілька разів іншими словами. Спасибі за ваше терпіння. Учора,
ви також згадали, що у кінці останнього 25000-річного періоду не
було ніякого збирання урожаю, але "були урожайні істоти, які
вибрали свій спосіб входу в четверту щільність". Чи могли б ви
розказати мені, що ви мали на увазі, що "вони вибрали свій спосіб
входу в четверту щільність"?
Ра: Я - Ра. Ці пастирі, або як дехто називає їх, "Старіша Раса,"
вибирають самі простір/часу свого відходу. Навряд, що вони
залишаться до тих пір, поки інші Я не пройдуть процес збирання
урожаю.
Запитувач: Що ви маєте на увазі під словами "інші Я", які
пройдуть процес збирання урожаю?
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Ра: Я - Ра. Інші Я, це ті, про яких ці істоти піклувалися, це ті, які не
досягли стадії збирання урожаю впродовж другого головного
циклу.
Запитувач: Чи могли б ви розказати мені дещо про історію тих,
кого ви називаєте Старішою Расою?
Ра: Я - Ра. Питання неясне. Переформулюйте його по-іншому.
Запитувач: Я ставлю це питання тому, що я читав про Старішу
Расу раніше, в книзі, Дорога в Небо (Road in the Sky), Джорджа
Хант Вільямсона (George Hunt Williamson), і я запитую, чи ця
Старіша Раса була тією ж, про яку він говорив?
Ра: Я - Ра. Зараз питання розв’язується само собою, бо ми
згадували раніше про спосіб ухвалення рішення, яке змусило ці
істоти залишитися тут після закриття другого головного циклу
вашого поточного головного циклу. Є деякі спотворення в описах
того, який відомий як Михаїл; проте, ці спотворення виникли
передусім з того факту, що ці істоти – не сукупність соціальної
пам'яті, але швидше група сукупностей духу/тіла/розуму, які
присвятили себе служінню. Ці істоти працюють разом, але
повністю не об'єднані; отже, вони не повністю бачать думки,
почуття і мотиви інших. Проте, їх бажання служити – це тип
служіння для четвертого виміру, отже це об'єднує їх в те, що ви
можете назвати братерством.
Запитувач: Чому ви називаєте їх Старішою Расою?
Ра: Я - Ра. Ми назвали їх таким чином, щоб познайомити вас,
запитувач, з їх ідентичністю, як розуміється ця дисторсія
сукупності вашого розуму.
Запитувач: Чи є в цій Старішій Расі будь-які мандрівники?
Ра: Я - Ра. Вони – планетарні істоти, які пройшли процес
збирання урожаю, а мандрівники тільки в тому сенсі, що вони
захотіли, в любові четвертої щільності, негайно реінкарнуватися в
третю щільність замість переходу до четвертої щільності. Це
примушує їх бути мандрівниками, які ніколи не залишали земний
план із-за їх свобідної волі, а не через їх вібраційний рівень.
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Запитувач: У вчорашньому матеріалі ви згадали, що першою
дисторсією була дисторсія свобідної волі. Чи є послідовність,
перша, друга і третя дисторсія Закону Одного?
Ра: Я - Ра. Тільки в межах короткого моменту. Після цього
моменту численність дисторсій рівносильні. Перша дисторсія,
свобідна воля знаходить центр. Друга дисторсія, відома вам як
Логос, Творчий Принцип або Любов. Отже, ця розумна енергія
створює дисторсію, відому як Світло. Із цих трьох дисторсій
походять багато, багато ієрархій дисторсій, кожна з яких має свої
власні парадокси, які синтезовані, ні один не буває важливішим
ніж інший.
Запитувач: Ви також сказали, що ви пропонуєте Закон Одного,
який є балансуванням любові/світла з світлом/любов'ю. Чи є
будь-яка різниця між світлом/любов’ю і любов’ю/світлом?
Ра: Я - Ра. Це буде завершальне питання цього простору/часу.
Існує та ж сама різниця між любов’ю/світлом і світлом/любов’ю,
яка є між викладати/вчитися і вчитися/викладати. Любов/світло –
надає можливість, силу і дарувальник енергії. Світло/любов – це
маніфестація, яка відбувається, коли світло виражається з
любов'ю.
Запитувач: Чи є що-небудь, що ми можемо зробити, щоб
інструменту було зручніше? Чи можемо ми провести сьогодні два
сеанси?
Ра: Я - Ра. Цей інструмент вимагає певної маніпуляції фізичної
сукупності тіла із-за жорсткості. Окрім цього, усе гаразд, енергії
збалансовані. Є легке спотворення ментальної енергії цього
інструменту із-за хвилювання за того, кого вона, як ви називаєте
це, любить. Це тільки злегка знижує життєві енергії інструменту.
Дані маніпуляції дозволять інструменту бути готовим до іншої
роботи.
Запитувач: Під маніпуляцією ви маєте на увазі те, що вона
повинна піти на прогулянку або що ми повинні натерти її спину?
Ра: Я - Ра. Ми мали на увазі останнє. Повинне бути розуміння, що
ця маніпуляція повинна бути зроблена тим, хто в гармонії з
особою.
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Я - Ра. Я залишаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця. Адонай.
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Сеанс 16
31 січня 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз ми на зв’язку.
Запитувач: Я хотів би запитати, як можуть Опікуни утримувати на
карантині Землю, беручи до уваги дисторсію свобідної волі
Закону Одного? Чи знаходиться цей карантин в межах свобідної
волі?
Ра: Я - Ра. Опікуни охороняють дисторсію свобідної волі
сукупностей духу/тіла/розуму третьої щільності на цій планетарній
сфері. Події, які вимагали активації карантину, вторгалися в
дисторсію свобідної волі сукупностей духу/тіла/розуму.
Запитувач: Можливо я неправий, але мені здається, що група
Оріону втручається у свобідну волю. Як це співвідноситься з
інформацією, яку ви тільки що надали?
Ра: Я - Ра. Балансування відбувається від виміру до виміру.
Спроби так званих хрестоносців заважати свобідній волі
прийнятні в цьому вимірі в їх розумінні. Проте, сукупності
духу/тіла/розуму цього виміру, як ви називаєте третю форму
виміру свобідної волі, не можуть, скажемо так, повністю
розпізнати дисторсії маніпуляції. Отже, для того, щоб
збалансувати просторові дисперсії вібрації, вводиться карантин,
щоб балансувати ситуацію і тим самим свобідна воля групи
Оріону не порушується, отримавши виклик. Тим часом, третя
група не перешкоджає вільному вибору.
Запитувач: Чи змогли б ці "вікна", які трапляються, дозволити
групі Оріону проходити через них час від часу, балансуючи цю
свобідну волю?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи могли б ви розказати мені, як це працює?
Ра: Я - Ра. Найближча аналогія – генератор випадкових чисел в
певних межах.
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Запитувач: Яке джерело цього генератора випадкових чисел?
Чи створене воно Опікунами, щоб балансувати їх охорону? Чи це
джерело створили інші, окрім Опікунів?
Ра: Я - Ра. Усі джерела – одно. Проте, ми розуміємо ваш запит.
Явище вікна – друге я феномена Опікунів. Воно діє із вимірів за
межами простору/часу, які ви можете назвати областю розумної
енергії. Подібно до ваших циклів, таке балансування, такі ритми
відбуваються як удари годинника. У випадку вікна, годинника
нема. Тому, це здається випадковим. Це не випадково у вимірі,
який продукує цей баланс. Ось чому ми заявили, що аналогія
була в певних межах.
Запитувач: Отже, це вікно балансування перешкоджає Опікунам
скоротити їх позитивну поляризацію, повністю виключивши
контакт з Оріоном через екранування. Чи це коректно?
Ра: Я - Ра. Це частково правильно. Фактично, балансування
дозволяє рівну кількість позитивного і негативного вливання, яке
збалансоване соціальними сукупностями духу/тіла/розуму. Отже
вашій конкретній планетарній сфері потрібна більш позитивна
інформація або стимул, ніж негативна із-за частково негативної
орієнтації дисторсії вашої соціальної сукупності.
Запитувач: Таким чином, в підсумку свобідна воля збалансована
таким чином, що індивідууми мають рівну можливість вибрати,
або служіння іншим або служіння собі. Чи це коректно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Я вірю, що це глибоке одкровення Закону Свобідної
Волі. Дякую.
Далі незначне запитання, щоб навести приклад цього принципу.
Якщо б Конфедерація приземлилася на Землі, то їх приймали б
як богів, порушивши Закон Свобідної Волі і отже скорочуючи їх
поляризацію служіння усім. Я припускаю, що та ж річ сталася б,
якщо б група Оріону приземлилася. Як це вплинуло б на їх
поляризацію служіння собі, якщо б вони змогли приземлитися і
стали відомі як боги?
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Ра: Я - Ра. У випадку масового приземлення групи Оріону, ефект
поляризації сильно зріс би у напрямі служіння собі, і навпаки,
якщо б приземлилися члени Конфедерації.
Запитувач: Якщо група Оріону змогла б приземлитися, то чи
зросла б їх поляризація? Я пробую зрозуміти, чи було б краще,
щоб вони працювали за кулісами, щоб отримати новобранців,
скажемо так, із нашої планети, людей з нашої планети, які діють
включно по їх власній свобідній волі, чи було б краще, щоб група
Оріону приземлилася на нашій планеті і продемонструвала
дивовижну силу і отримала цих людей подібним способом?
Ра: Я - Ра. Перший випадок, зрештою, скажемо так, більш
корисний для групи Оріону тому, що не зазіхає на Закон Одного
завдяки приземленню і, отже, виконує свою роботу через людей
цієї планети. У другому випадку, масове приземлення створило б
втрату поляризації із-за порушення свобідної волі планети.
Проте, це була б азартна гра. Якщо б планета була потім
завойована і стала б частиною Імперії, то свобідна воля потім
була б відновлена. Через бажання групи Оріону прогресувати у
напрямку до одного Творця це обмежує їх дії. Це бажання
прогресувати
перешкоджає
групі
порушувати
Закон
Заплутування.
Запитувач: Ви згадали слово "Імперія" відносно групи Оріону.
Впродовж деякого часу я думав, що кінофільм «Зоряні війни»
(Star Wars) був так чи інакше алегорією на те, що фактично
відбувається. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно так само, як проста дитяча казка – це
алегорія дисторсії/розуміння фізичної/філософської/соціальної
сукупності.
Запитувач: Чи процес збирання урожаю істот орієнтованих у
напрямі служіння собі подібний до процесу збирання урожаю
істот орієнтованих у напрямі служіння іншим?
Ра: Я - Ра. Процес “збирання урожаю” один. Ті, хто по рівню
вібраційної сукупності здатні ввійти в четверту щільність, можуть
вибрати свій спосіб подальшого пошуку одного Творця.
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Запитувач: Тоді, оскільки ми ввійдемо в четверту щільність, то
повинне бути розділення, скажемо так, і частина індивідуумів, які
йдуть в четверту щільність, підуть на планети або місця, де
будуть служити іншим, і частина піде в місця, де буде служити
собі. Чи це коректно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені про походження Десяти
Заповідей?
Ра: Я - Ра. Джерело цих заповідей дотримується закону
негативних істот, створюючи враження, що це інформація від
позитивно
орієнтованих
сукупностей
духу/тіла/розуму.
Інформація спробувала скопіювати або підробити позитивність,
зберігаючи негативні характеристики.
Запитувач: Чи було це зроблено групою Оріону?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Якою була їх мета у цьому діянні?
Ра: Я - Ра. Мета групи Оріону, як згадувалося раніше –
завоювання і поневолення. Це робиться через виявлення і
встановлення еліти і примушення інших служити еліті через різні
засоби, як наприклад закони, які ви згадали і інші способи надані
цими істотами.
Запитувач: Чи був одержувач заповідей позитивно, чи негативно
орієнтованим?
Ра: Я - Ра. Одержувач був надзвичайно позитивним, отже в
результаті отримав деякі
псевдопозитивні характеристики
інформації. Оскільки контакт був невдалим, то ця істота,
вібраційна сукупність Мойсей, не залишився під імовірним
впливом серед тих, хто уперше чув філософію Закону Одного.
Тому ця істота була видалена з цього вібраційного рівня третьої
щільності в приниженому або засмученому стані, втративши
честь і віру, як ви можете назвати, з якою він почав осмислення
Закону Одного і звільнення свого племені, як їх називали у тому
часі/просторі.
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Запитувач: Якщо ця істота була позитивно орієнтована, то як
група Оріону налагодила контакт з ним?
Ра: Я - Ра. Це було інтенсивним, скажемо так, полем битви між
позитивно орієнтованими силами Конфедерації і негативно
орієнтованими джерелами. Так званий Мойсей був відкритий для
сприйняття і отримав Закон Одного в його простій формі. Проте,
інформація стала негативно орієнтованою із-за тиску його людей,
які вимагали, щоб він зробив специфічні фізичні речі на планах
третьої щільності. Це залишило істоту відкритою для інформації і
філософії служіння собі.
Запитувач: Це було повністю неприйнятне для істоти, яка
повністю обізнана про Закон Одного, щоб сказати "Не (роби
щось)". Чи це коректно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи можете ви надати мені деякі історичні факти з
вашої сукупності соціальної пам'яті і як ви стали усвідомлювати
Закон Одного?
Ра: Я - Ра. Шлях нашого навчання продовжується до сих пір.
Немає ніякої історії, як ми розуміємо ваш концепт. Уявіть, якщо ви
хочете, круг буття. Ми знаємо альфу і омегу як нескінченність
розуму. Круг ніколи не зупиняється. Це теперішність. Щільності,
які ми перетинали в різних пунктах в крузі, відповідають
характеристикам циклів : перший – цикл усвідомлення; другий –
цикл росту; третій – цикл самоусвідомлення; четвертий – цикл
любові або розуміння; п'ятий – цикл світла або мудрості; шостий
– цикл світла/любові, любові/світла або єдність; сьомий – цикл
проходу; восьмий – октава, який переміщає в містерію, в яку ми
проникаємо.
Запитувач: Велике спасибі. У попередньому матеріалі, перед
тим, як ми зв'язалися з вами, Конфедерація заявила, що
фактично нема минулого або майбутнього, що усе – теперішнє.
Хіба це було б хорошою аналогією?
Ра: Я - Ра. В третій щільності існує минуле, теперішнє і майбутнє.
Коротко, істота видалена із континууму простору/часу може
побачити, що в циклі завершення існує тільки теперішність. Ми
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самі прагнемо вивчити це розуміння. На сьомому рівні або вимірі,
ми повинні, якщо наші скромні зусилля достатні, стати одними з
усіма, отже не маючи ніякої пам'яті, ніякої ідентичності, ні
минулого або майбутнє, але існуючи у всьому.
Запитувач: Чи це означає, що ви мали б усвідомлення усього,
що є?
Ра: Я - Ра. Це частково правильно. Наше розуміння цього, що це
не може бути наше усвідомлення, але просто усвідомлення
Творця. Усе, що є знаходиться у Творці. Тому, це знання було б
доступне.
Запитувач: Я ставив запитання, скільки заселених планет
знаходяться в нашій галактиці і чи вони усі досягали вищої
щільності за допомогою Закону Одного? Не здається, що існує
інший шлях, щоб досягти вищої щільності? Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Будь ласка переформулюйте свій запит.
Запитувач: Скільки заселених
галактиці?

планет знаходиться

в нашій

Ра: Я - Ра. Ми припускаємо, що ви мали на увазі усі виміри
свідомості або щільності усвідомлення в цьому запитанні.
Приблизно кожна п'ята з усіх планетарних об'єктів містить
усвідомлення однієї або більше щільностей. Деякі планети
гостинні тільки для певної щільності. Ваша планета, наприклад, в
цей час гостинна для першої, другої, третьої і четвертої
щільності.
Запитувач: Орієнтовно, скільки планет в цій галактиці зірок
мають усвідомлення, незважаючи на щільність?
Ра: Я - Ра. Приблизно 67 мільйонів.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, який відсоток планет з
третьою, четвертою, п'ятою, шостою і т.п. щільністю?
Ра: Я - Ра. Відсотків сімнадцять – першої щільності, відсотків
двадцять – другої щільності, відсотків двадцять сім – третьої
© 1984 L/L Research

192

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 16
щільності, відсотків шістнадцять – четвертої щільності, відсотків
шість – п'ятої щільності. Від іншої інформації ми утримаємося.
Запитувач: Чи усі планети перших п'яти
прогресували від третьої щільності завдяки
застосуванню Закону Одного?

щільностей
знанню і

Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Тоді існує тільки один шлях виходу планети із
ситуації, в якій ми знаходимося, щоб населення стало обізнаним і
розпочало здійснення Закону Одного. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, який відсоток планет з
третьою, четвертою і п'ятою щільністю, про які ви говорили тут,
поляризовані негативно у напрямку служіння собі?
Ра: Я - Ра. На цей запит ми не можемо дати відповідь із-за Закону
Заплутування.
Ми можемо тільки сказати, що негативних або орієнтованих на
служіння собі планетарних сфер набагато менше. Надання вам
інформації про точну кількість планет є недоречним.
Запитувач: Я хотів би привести аналогію відносно того, чому так
мало негативно орієнтованих планет, а потім запитати у вас, чи
ця аналогія хороша.
У позитивно орієнтованому суспільстві з служінням іншим, дуже
просто перемістити великий валун, змушуючи кожного допомогти
його переміщати. У суспільстві, орієнтованому у напрямку
служіння собі, було б значно важче змусити кожного працювати
на благо усіх, щоб перемістити валун. Тому, набагато легше
досягти мети по принципу служіння іншим, щоб рости в позитивно
орієнтованих суспільствах, ніж в негативно орієнтованих
суспільствах. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Велике спасибі.
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Чи можете ви розказати мені, як сформувалася Конфедерація
Планет і чому?
Ра: Я - Ра. Бажання служити починається у вимірі любові або
розуміння і стає переважаючою метою сукупності соціальної
пам'яті. Отже, процентиль планетарних істот приблизно на
чотири відсотки більший, чия ідентичність, скажемо так, давно,
дуже давно у вашому часі шукали ту ж річ: служіння іншим.
Стосунки між цими істотами, оскільки вони приходили до
розуміння інших істот, інших планетарних істот, і інших концептів
служіння поділялися і продовжували об’єднувати тих, хто
зазвичай дотримувався цілі служіння. Отже, кожен добровільно
розмістив дані сукупності соціальної пам'яті в тому, що ви можете
вважати центральною сукупністю думки, доступною усім. Потім
була створена структура за допомогою якої кожна істота могла
здійснити своє власне служіння, поки не надходив запит на будьяке інше розуміння збільшення служіння. В цьому причина
утворення і спосіб роботи Конфедерації.
Запитувач: Ви говорите, що в Конфедерації присутні приблизно
п'ятсот планет. Здається, що в Конфедерацію входить відносно
невелике число планет, враховуючи велике число планет в цій
галактиці. Чи є для цього причина?
Ра: Я - Ра. Є багато Конфедерацій. Ця Конфедерація працює з
планетарними сферами сімох ваших галактик і відповідальна за
запити щільностей цих галактик.
Запитувач: Чи могли б ви визначити слово “галактика”, оскільки
ви тільки що користувалися їм?
Ра: Я - Ра. Ми використовуємо цей термін в тому сенсі, як ви
використовуєте термін “зоряні системи”.
Запитувач: Я трохи заплутався, скільком планетам Конфедерації
ви служите?
Ра: Я - Ра. Я бачу замішання. У нас є складнощі з вашою мовою.
Термін “галактика” треба розділити. Ми називаємо “галактикою”
локальну вібраційну сукупність. Отже, ваше Сонце – ми назвали
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б центром галактики. Ми бачимо, що ви маєте інше значення для
цього терміну.
Запитувач: Так. У нашій науці термін “галактика” відноситься до
двоопуклої зоряної системи, яка містить мільйони і мільйони
зірок. Була плутанина стосовно цього в наших більш ранніх
сеансах і я радий отримати роз’яснення цього терміну.
Користуючись терміном “галактика” в сенсі, про який я тільки що
заявив, двоопуклої зоряної системи, яка містить мільйони зірок,
чи ви знаєте про еволюцію інших галактик окрім цієї одної?
Ра: Я - Ра. Ми обізнані про життя в нескінченному об’ємі. Ви праві
в цьому припущенні.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, чи розвиток життя в
інших галактиках подібний до розвитку життя в нашій галактиці?
Ра: Я - Ра. Поступ життя дещо тяжіє до того ж, асимптотично
наближаючись до відповідності впродовж нескінченності. Вільний
вибір того, що б ви назвали галактичними системами, створює
надзвичайно малі відмінності від однієї з ваших галактик до
іншої.
універсальний в
Запитувач: Тоді Закон Одного – справді
творінні поступу у напрямку до восьмої щільності в усіх
галактиках. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Є нескінченні форми, нескінченне
розуміння, але поступ вперед один.
Запитувач: Я припускаю, що індивідууму нема необхідності
розуміти Закон Одного, щоб перейти від третьої до четвертої
щільності. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Абсолютно необхідно, щоби істота усвідомила це не
розуміючи цього для того, щоб пройти процес “збирання урожаю”.
Розуміння цього не відбувається в цій щільності.
Запитувач: Це дуже важливий пункт. Я використав неправильне
слово. Я мав намір сказати, що я вважаю, що істоті не потрібно
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свідомо знати про Закон Одного, щоб перейти від третьої до
четвертої щільності.
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: В якій щільності істоті необхідно свідомо знати про
Закон Одного для того, щоб прогресувати?
Ра: Я - Ра. “Урожай” п'ятої щільності складається з тих, чиї
вібраційні дисторсії свідомо приймають обов'язок/честь Закону
Одного. Ця честь/відповідальність – основа цієї вібрації.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені трохи більше про цей
концепт відповідальності/честі?
Ра: Я - Ра. Кожна відповідальність – це честь; кожна честь – це
відповідальність.
Запитувач: Дякую вам. Чи можете ви дати короткий опис умов в
четвертій щільності?
Ра: Я - Ра. Ми просимо вас взяти до уваги те, що ми говоримо
про те, що немає слів, щоб позитивно описати четверту
щільність. Ми можемо тільки пояснити, чого немає і приблизно
пояснити, що це таке. Після четвертої щільності наша здатність
стає більш обмеженою доти, поки ми не станемо обходитися без
слів.
Отже, чим не є четверта щільність: в ній нема слів, якщо їх не
вибрали. Нема важких хімічних носіїв для діяльності сукупності
тіла. Нема дисгармонії з своїм Я. Нема дисгармонії серед людей.
Нема можливості викликати дисгармонію будь-яким шляхом.
Апроксимації позитивних тверджень: це рівень типу двоногого
носія, який набагато щільніший і повніший життя; це рівень, на
якому кожне Я знає про думку інших Я; це рівень, на якому він
знає про вібрації інших Я; це рівень співчуття і розуміння
скорботи третьої щільності; це рівень прагнення у напрямку до
мудрості або світла; це рівень, на якому індивідуальні відмінності
оголошені, хоча автоматично гармонізовані груповою згодою.
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Запитувач: Чи могли б ви визначити слово “щільність”, оскільки
ми користуємося їм?
Ра: Я - Ра. Термін “щільність” ви відносите до математичних.
Найближча аналогія – музика, де після семи нот у вашому
західному типу гами, якщо ви хочете, восьма нота починає нову
октаву. В межах вашої великої октави буття, яку ми розділяємо з
вами, є сім октав або щільностей. В межах кожної щільності є сім
під-щільностей. В межах кожної під-щільності, є сім під-підщільностей. В межах кожної під-під-щільності, сім під-під-підщільностей і так далі нескінченно.
Запитувач: Я помітив, що час цього сеансу зайняв більше
години. Я хотів би запитати, чи повинні ми продовжувати? В
якому стані інструмент?
Ра: Я - Ра. Цей інструмент збалансований. Тож можна
продовжувати, якщо ви бажаєте.
Запитувач: Я розумію, що кожна щільність має сім підщільностей, яка знову має сім під-щільностей, і так далі. Це
дійсно розширюється до великих розмірів, оскільки кожна
збільшується завдяки силі семи. Чи означає це, що на будь-якому
рівні щільності, відбувається все, про що ви можете подумати?
Ра: Я - Ра. Із вашої плутанини ми вибираємо концепт, з яким ви
боретеся, це існування можливості/нескінченності. Ви можете
розглядати будь-яку сукупність вірогідності/можливості,
як
існуючу.
Запитувач: Чи речі подібні до мрій стають дійсністю в іншій
щільності?
Ра: Я - Ра. Це залежить від природи мрії. Це велика тема.
Можливо найпростіша річ, про яку ми можемо говорити, якщо
мрія, як ви її називаєте, це мрія, яка притягується до Я і потім
стає реальністю для нього. Якщо це споглядальна загальна мрія,
то
вона
може
ввійти
в
нескінченність
сукупностей
вірогідності/можливості і відбутися де-небудь у іншому місці, не
маючи ніякого специфічного прикріплення до полів енергії творця.
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Запитувач: Щоб трішечки це прояснити, якщо я сильно мрію про
будівництво судна, то чи це відбувається в одній із інших
щільностей?
Ра: Я - Ра. Це повинно бути, відбулося або відбувається.
Запитувач: Тоді, якщо істота сильно мріє про боротьбу, то вона
відбувається?
Ра: Я - Ра. В цьому випадку фантазія істоти стосується свого Я і
інших
Я,
це
прикріплює
мислеформу
до
сукупності
вірогідності/можливості зв’язаної з Я, яке є творцем цієї
мислеформи. Отже це збільшило б вірогідність/можливість
введення цієї мислеформи у випадку третьої щільності.
Запитувач: Чи група Оріону використовує цей принцип, щоб
створити сприятливі умови, щоб задовольнити свою мету?
Ра: Я - Ра. Ми надамо більш конкретну відповідь, ніж запитання.
Група Оріону користується ворожими або іншими мріями
негативної природи, щоб забезпечити зворотний зв’язок або
посилити свої мислеформи.
Запитувач: Чи багато мандрівників знаходяться, чи прибувають
на нашу планету під впливом думок Оріону?
Ра: Я - Ра. Як ми говорили раніше, мандрівники стають повністю
істотами третьої щільності сукупності тіла/розуму. Є дуже багато
можливостей такого впливу на мандрівників відносно сукупності
духу/тіла/розуму на цій планетарній сфері. Тільки різниця
трапляється з духовною сукупністю тих, хто має броню світла,
яка надає можливість ясніше розпізнати те, що було б не бажане
для сукупності духу/тіла/розуму. Це не більше, ніж відхилення і
не може бути назване розумінням.
До того ж, мандрівники в своєму власному дусі/тілі/розумі менш
спотворені,
скажемо
так,
до
блукання
в
плутанині
позитиву/негативу
третьої щільності. Отже, вони часто не
розпізнають так легко негативну природу думок, як це роблять
багато негативних індивідуумів або істот.
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Запитувач: В такому разі, чи повинні мандрівники, оскільки вони
інкарнуються тут, стати самою пріоритетною метою групи Оріону?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Якщо мандрівника успішно обмежила, скажемо так,
група Оріону, то що станеться з цим мандрівником, коли настане
процес “збирання урожаю”?
Ра: Я - Ра. Якщо мандрівник продемонстрував би негативну
орієнтацію у напрямку служіння собі, то він був би, як ми
говорили раніше, захоплений планетарною вібрацією і коли
настав би процес “збирання урожаю” то можливо він знову
повторив би головний цикл третьої щільності як планетарна
істота. Це було останнє повне запитанням в цьому сеансі.
Чи є коротке запитання, на яке ми можемо відповісти перед тим,
як ми закриємо цей сеанс?
Запитувач: Чи можна зробити щось, щоб
зручніше?

інструменту було

Ра: Я - Ра. Цьому інструменту настільки зручно, наскільки
можливо для вас, окрім слабких дисторсій його сукупності тіла. Ви
добросовісні.
Я - Ра. Я залишаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця. Адонай.
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Сеанс 17
3 лютого 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і у світлі нескінченного Творця.
відповідатимемо, ми повинні виправити
Перед тим, як ми
помилку, яку ми виявили в передачі нашої інформації до вас. У
нас виникли труднощі при спілкуванні у вашому просторі/часі.
Тому знову можуть будуть помилки цього типу. Не соромтеся
ставити запитання, щоб ми могли перерахувати вимірювання у
вашому просторі/часу.
Помилка стосується впливу із-за прибуття у вашу планетарну
сферу як групи Оріону, так і відповідно емісарів Конфедерації. Ми
надали дати для прибуття групи Оріону – 2600 років і для
прибуття Конфедерації – 2300 років. Це некоректно. Повторне
обчислення вказує на 3600 для групи Оріону і 3300
для
Конфедерації.
Зараз ми на зв’язку.
Запитувач: Велике спасибі. Я хотів би сказати знову, що ми
вважаємо великою честю, привілеєм і обов'язком бути здатними
виконувати цю конкретну роботу. Я хотів би повторити, що деякі з
моїх питань можуть іноді здаватися недоречними, але я пробую
ставити їх в деякому сенсі так, щоб отримати точку опори в
застосуванні Закону Одного.
Зараз ми знаходимося в четвертій щільності. Чи буде зростати
вплив четвертої щільності в наступні тридцять років? Чи ми
бачитимемо більше змін в нашому довкіллі і нашого впливу на
нього?
Ра: Я - Ра. Четверта щільність – це вібраційний спектр. Ваш
континуум часу/простору закрутив в спіраль вашу планетарну
сферу і вашу, як ми назвали галактику, а ви називаєте зоряну
систему, в цю вібрацію. Це змушує саму планетарну сферу
електромагнітно перебудувати свої вихори прийому потоків
космічних сил, які виражають себе як вібраційна мережа таким
чином, що Земля намагнічується, як ви можете це назвати,
четвертою щільністю.
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Це відбувається з деякою незручністю, про що ми говорили
раніше, із-за енергій мислеформ ваших людей, які збурюють
упорядковані структури енергетичних патернів спіральної енергії
Землі, що збільшує ентропію і непридатне тепло. Це змусить
вашу планетарну сферу створювати деякі розломи в її
зовнішньому шарі, щоб бути відповідно намагніченою до
четвертої щільності. Це планетарне коригування.
Ви виявите різке зростання кількості людей, як ви називаєте
сукупності духу/тіла/розуму, чиї вібраційні потенціали включають
потенціал
дисторсій четвертої щільності. Отже здається,
скажемо так, це буде нове покоління, яке втілюється для роботи
в четвертій щільності.
Також незабаром буде різке зростання негативно орієнтованих
або поляризованих сукупностей духу/тіла/розуму і соціальних
сукупностей, із-за поляризуючих умов різкого розмежування між
характеристиками четвертої щільності і орієнтацією на служіння
собі третьої щільності.
Ті, хто залишиться в четвертій щільності на цьому плані будуть
мати позитивну орієнтацію. Багато хто прийде з інших місць, які
відкриються
завдяки
самим
наполегливим
зусиллям
Конфедерації, які включають як ваші внутрішні плани, внутрішні
цивілізації, так і з інших вимірів, але “урожай” все ще буде
набагато менший того, який ця планетарна сфера здатна зручно
підтримувати для служіння.
Запитувач: Чи можливе використання деяких технік або інших
засобів, щоб допомогти істоті досягти рівня четвертої щільності за
ці останні дні?
Ра: Я - Ра. Безпосередньо допомогти іншій істоті неможливо.
Тільки можливо зробити доступним каталізатор у будь-якій формі,
найголовніше – випромінювання єдності свого Я з Творцем;
менш важлива – інформація, якою ми обмінюємося з вами.
Ми самі не відчуваємо невідкладності, щоб широко поширювати
цю інформацію. Достатньо того, що ми зробили її доступною для
трьох, чотирьох, або п'яти людей. Це надзвичайно достатня
нагорода, якщо один з них отримає розуміння четвертої щільності
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завдяки цьому каталізатору, а потім, скажемо так, виконає
дисторсію служіння Закону Одного.
Ми заохочуємо неупереджену спробу до обміну інформацією без
турботи про кількість або швидкий ріст серед інших. Те, що ви
намагаєтеся зробити цю інформацію доступною – це ваше
служіння. Якщо спроба досягне одного, то вона досягне усіх.
Ми не можемо запропонувати найкоротший шлях до просвіти.
Просвіта – це мить, відкриття розумної нескінченності. Це можна
виконати тільки самому і для себе. Інше Я не може
викладати/навчати просвіті, а може тільки навчати/викладати
інформацію, натхнення, або обмін любов’ю, таємницею,
невідомим, яке простягається до інших Я, і які починають процес
пошуку, який закінчується миттєво, але хто може знати, коли
істота відкриє вхід?
Запитувач: Дякую вам. Чи можете ви розказати мені, ким була
істота, перед втіленням на Землі, відомої як Ісус із Назарету?
Ра: Я - Ра. Мені важко зрозуміти це запитання, як воно
сформульовано. Чи можете ви представити цей запит в іншій
формі?
Запитувач: Я мав намір сказати, чи можете ви розказати мені, чи
входив Ісус із Назарету в Конфедерацію перед втіленням тут?
Ра: Я - Ра. Той, хто відомий вам як Ісус із Назарету не мав імені.
Ця істота була із п'ятої щільності найвищого рівня цієї під-октави.
Ця істота прагнула ввійти в цю планетарну сферу для того, щоб
розділити вібрацію любові якомога чистіше. Отже, ця істота
отримала дозвіл виконати цю місію. Ця істота була мандрівником
без імені від Конфедерації, з п'ятої щільності, представляючи
розуміння п’ятої щільності – вібрації розуміння або любові.
Запитувач: Хіба ви говорили, що вібрація п’ятої щільності – це
любов?
Ра: Я - Ра. Я зробив помилку. Я мав намір сказати, що це була
четверта щільність, найвищий рівень четвертої щільності, який
переходить в п’яту щільність. Ця істота могла перейти до п'ятої
щільності,
але захотіла повернутися до третьої для цієї
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специфічної місії. Ця істота була з найвищої під-октави вібрації
любові. Це четверта щільність.
Запитувач: Коли я спілкувався з вами як Ра, то ви іноді
індивідуалізували себе як істота, чи я говорив з сукупністю
соціальної пам'яті?
Ра: Я - Ра. Ви говорите з Ра. Немає ніякого розділення. Ви могли
б назвати це сукупністю соціальної пам'яті, що означає множину.
Ми розуміємо це так, що ви звертаєтеся до індивідуалізованої
частини свідомості.
Запитувач: Чи я завжди говорю з однією і тією
індивідуалізованою частиною свідомості в кожному з сеансів?

ж

Ра: Я - Ра. Ви говорите з однією і тією ж істотою через канал або
інструмент. Іноді цей інструмент має низький рівень життєвої
енергії. Це утруднятиме наші переходи. Проте, цей інструмент
сильно відданий цьому завданню і віддає усе, що має для цього
завдання. Тому, ми можемо продовжувати навіть тоді, коли
енергія низька. Ось чому ми зазвичай говоримо в кінці сеансу про
нашу оцінку рівнів життєвої енергії інструменту.
Запитувач: Я хотів би ясніше висловити свою точку зору тепер,
коли я переконаний в собі. Люди цієї планети, послідовники будьякої релігії або зовсім ніякої релігії, які не мають ніякого
інтелектуального знання взагалі про Закон Одного, все ще
можуть
перейти в процесі “збирання урожаю” в четверту
щільність, якщо вони мають цю вібрацією. Чи це коректно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Проте, ви знайдете мало тих, хто
пройшов процес “збирання урожаю” і чиє випромінювання не
змушує інших узнати про свою, як ви можете назвати, духовність
– якість
дисторсії сукупності духу/тіла/розуму. Отже, мало
ймовірно, щоб істота була б зовсім невідома його знайомим, як
незвичайно промениста особа, навіть якщо б не була
індивідуумом, який тяжіє до будь-якої із дисторсій ваших так
званих релігійних систем.
Запитувач: Коли Ісус із Назарету інкарнувався, то чи були
спроби групи Оріону, щоб дискредитувати його деяким чином?
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Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, що зробила група
Оріону для того, щоб спробувати викликати його крах?
Ра: Я - Ра. Ми можемо описати взагалі, що відбувалося. Їх
методика будувалася на іншій негативно орієнтованій інформації.
Цю інформацію дали тому, кого ваші люди називали "Яхве
(Yahweh)". Ця інформація включала багато засуджень поведінки і
обіцяла владу в третій щільності при служінні собі. Ці два види
дисторсій були навіяні тим, хто вже був орієнтований думати
цими мислеформами.
Це кінець кінцем призвело до багатьох викликів істоті, відомої як
Ісус. Це кінець кінцем привело його до істоти з сукупністю
звукової вібрації "Іуда," як ви називаєте цю істоту, хто вважав, що
робить доречно, здійснюючи або примушуючи Ісуса до
необхідності внесення в планетарну сферу третьої щільності
дисторсії влади над іншими.
Ця істота, Іуда, відчував, що якщо загнати в безвихідь, то істота,
яку ви називаєте Ісусом, потім змогла б побачити мудрість у
використанні сили розумної нескінченності для того, щоб
управляти іншими. Той, кого ви називаєте Іуда, помилився в цій
оцінці реакції істоти Ісуса, чиє викладання/навчання не було
орієнтоване у напрямку цієї дисторсії. Це призвело до деструкції
тілесної сукупності істоти, відомої як Ісус.
Запитувач: Отже, якщо Ісус був з четвертої щільності, а сьогодні
на планеті присутні мандрівники, які прийшли з п'ятої і шостої
щільності, то що дало йому можливість бути таким хорошим
цілителем, і чи можуть ці істоти п'ятої і шостої щільності робити
те ж саме зараз?
Ра: Я - Ра. Ті, хто зцілює можуть бути будь-якою щільності, яка
має свідомість духу. Це включає третю, четверту, п'яту, шосту і
сьому щільності. В третій щільності зцілення відбувається точно
так, як і в інших. Проте, в третій щільності більше ілюзорного
матеріалу, який треба зрозуміти, збалансувати і прийняти, щоб
рухатися вперед.
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Ворота до розумної нескінченності можуть бути відкритими тільки
тоді, коли для цілителя відкрите розуміння вхідних потоків
розумної енергії. Це так звані Закони Природи вашого локального
континууму простору/часу і його мережі електромагнітних джерел
або наявних входів потоків енергії.
Спочатку пізнайте розум і тіло. Потім, оскільки дух інтегрує і
синтезує, вони гармонізуються в сукупність духу/тіла/розуму, яка
може рухатися серед вимірів, і може відкрити вхід до розумної
нескінченності, отже зцілення відбувається завдяки своєму світлу
і розділення цього світла з іншими.
Істинне зцілення – просто випромінювання свого Я, яке створює
середовище, в якому з’являється каталізатор, який ініціює
розпізнавання свого Я, за допомогою властивостей самозцілення
себе.
Запитувач: Як Ісус вивчив це впродовж свого втілення?
Ра: Я - Ра. Ця істота вивчила здатність до зцілення завдяки
природному пригадуванню в дуже молодому віці. На жаль, ця
істота уперше виявила свою здатність проникнути в розумну
нескінченність завдяки дисторсії, яку ви називаєте "гнівом", на
товариша. Ця істота торкнулася істоти, відомої як Ісус і була
смертельно поранена.
Отже той, хто відомий як Ісус, усвідомив, що у нього є жахливий
потенціал. Він вирішив виявити, як користуватися цією енергією
на благо, а не для шкоди. Він був надзвичайно позитивно
поляризований і пам'ятав більше ніж більшість мандрівників.
Запитувач: Як ця агресивна дія проти товариша вплинула на
духовний ріст Ісуса? Куди він пішов після фізичної смерті?
Ра: Я - Ра. Істота, яку ви називаєте Ісусом, була стимульована
цим досвідом і почала період пошуку і дослідження. Він спершу, в
дуже молодому віці, вивчав цілодобово конструкції своєї релігії,
яку ви називаєте Іудаїзмом, і вивчив їх настільки, що став
рабином, як ви називаєте викладання/навчання цього
специфічного ритму або дисторсії розуміння.
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У віці приблизно 13,5 років, він залишив місце проживання своєї
земної сім'ї, як ви назвали б це, і пішов в інші місця для
подальшого пошуку інформації. Це тривало нерегулярно доти,
поки йому не виповнилося приблизно двадцять п'ять років, коли
він повернувся до свого сімейного житла, і вивчав і практикував
ремесло свого земного батька.
Коли він став здатним об'єднати або синтезувати увесь досвід, то
він почав говорити з іншими Я і викладати/навчати тому, що він
відчував впродовж попередніх років і що природно заслуговує на
увагу. Він звільняв від кармічної деструкції інших Я в останній
період свого життя і говорив на хресті, як ви його називаєте,
"Батько, пробачте їх, бо вони не відають, що коять". У пробаченні
лежить зупинка колеса дії або того, що ви називаєте кармою.
Запитувач: Яку щільність має Ісус зараз?
Ра: Я - Ра. Ця інформація нешкідлива хоча неважлива. Зараз він
вивчає уроки вібрації мудрості, п'ятої щільності, яка також
називається вібрацією Світла.
Запитувач: В нашій культурі говорять, що він повернеться. Чи
можете ви сказати мені, чи це планується?
Ра: Я - Ра. Я спробую усунути непорозуміння в цьому питанні. Це
важко. Ця істота знала, що не була істотою сама по собі, а діяла
як посланець одного Творця, кого ця істота бачила як любов. Ця
істота знала, що це була остання частина цього циклу і говорила,
що люди з його свідомістю пройдуть процес “збирання урожаю”.
Конкретна сукупність духу/тіла/розуму, яку ви називаєте Ісусом,
не повернеться. Як член Конфедерації, він говорить через канал.
Проте, є інші з ідентичною свідомістю, які вітатимуть людей в
четвертій щільності. В цьому сенсі – це повернення.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, чому ви говорите, що
Земля буде позитивною планетою четвертої щільності, замість
того, щоб стати планетою негативної четвертої щільності тому
що, здається, зараз тут існує дуже багато негативності?
Ра: Я - Ра. Земля здається негативною завдяки, скажемо так,
тихого жаху, який є загальною дисторсією хороших, або
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позитивно орієнтованих істот у подіях, які відбуваються у вашому
теперішньому просторі/часі. Проте, кількість людей, орієнтованих
на служіння іншим і які будуть зібрані в процесі “збирання
урожаю”, значно переважає тих, чия орієнтація у напрямку до
служіння собі, що визначає якість урожаю.
Запитувач: Іншими словами, негативних істот буде менше, ніж
позитивних істот, які перейдуть в четверту щільність в результаті
“збирання урожаю”. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Велика більшість ваших людей
повторюватимуть третю щільність.
Запитувач: Чому Тарас Бульба, Чингісхан і Распутін були зібрані
раніше до того, як відбудеться “збирання урожаю”?
Ра: Я - Ра. Це право/обов'язок/привілей тих, хто свідомо відкрив
ворота до розумної нескінченності, вибрати свій спосіб покинути
третю щільність. Люди негативної орієнтації, які досягли цього
права/обов'язку частіше всього хочуть рухатися вперед в своєму
навчанні/викладанні служіння собі.
Запитувач: Я зрозумів, що “збирання урожаю” відбудеться в
2011 році, чи воно розподілене в часі?
Ра: Я - Ра. Це апроксимація. Ми уже говорили, що ми маємо
трудність
з
вашим
простором/часом.
Це
відповідна
вірогідність/можливість зв'язку простору/часу для “збирання
урожаю”. Ті, хто не інкарнувався в цей час увійдуть до “збирання
урожаю”.
Запитувач: Якщо істота хоче служити іншим замість того, щоб
служити собі, поки вона знаходиться в цій третій щільності, то чи
існують "кращі способи" служіння іншим, або будь-який спосіб
точно такий же по суті, як і будь-який інший спосіб?
Ра: Я - Ра. Кращий спосіб служіння іншим був ясно наданий в
попередньому матеріалі. Ми повторимо коротко.
Кращий спосіб служіння іншим – це постійна спроба прагнути
розділити любов Творця, якою її знає внутрішнє Я. Це включає
знання свого Я і здатність відкрити своє Я іншому Я без вагання.
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Це включає, скажемо так, випромінювання, яке є суттю або
серцем сукупності духу/тіла/розуму.
Звертаючись до суті вашого питання, кращий спосіб для кожного,
хто шукає в третій щільності можливість служити іншим, є
унікальним для кожної сукупності духу/тіла/розуму. Це означає,
що сукупність духу/тіла/розуму повинна шукати в межах свого
розуму своє власне розпізнання способу, як краще усього
служити іншим Я. Це буде по-різному для кожного. Немає ніякого
кращого способу. Немає ніякого узагальнення. Нічого не відоме.
Запитувач: Я не бажаю займати додатковий час, щоб ставити
одні і ті ж питання знову. Деякі області я розглядаю досить
важливими відносно Закону Одного, щоб поставити питання поіншому для того, щоб отримати іншу відповідь.
У книзі Оаспе (Oahspe) заявлено: якщо істота досягла 51%
служіння іншим і менше ніж 50% служіння собі, то ця істота
пройде процес “збирання урожаю”. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно, якщо збір урожаю буде в позитивний
четвертий вимір.
Запитувач: Який відсоток служіння для істоти, щоб вона
пройшла процес “збирання урожаю” до негативного виміру?
Ра: Я - Ра. Істота, яка бажає дотримуватися курсу служіння собі
повинна досягти рівня п'яти, це 5% служіння іншим і 95% служіння
собі. Вона повинна наблизитися до тотальності. Негативний шлях
дуже важкий, щоб досягти можливості пройти “збирання урожаю”
і вимагає великого присвячення.
Запитувач: Чому, щоб досягти можливості “збирання урожаю”,
негативний шлях набагато важчий ніж позитивний?
Ра: Я - Ра. Це відбувається завдяки дисторсії Закону Одного, яка
вказує, що вхід до розумної нескінченності буде брамою у кінці
прямого і вузького шляху, як ви можете назвати це. Щоб досягти
51% присвячення добробуту іншим Я також важко, як досягти 5%
присвячення іншим Я. Між цими двома цифрами пролягає,
скажемо так, вирва байдужості.
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Запитувач: В такому разі, якщо істота проходить процес
“збирання урожаю” в четверту щільність з оцінкою 51% служіння
іншим і 49% служіння собі, то на який рівень четвертої щільності
вона приходить? Я припускаю, що в четвертій щільності існують
різні рівні.
Ра: Я - Ра. Це правильно. Кожна істота входить в під-щільність,
яка вібрує відповідно до розуміння цієї істоти.
Запитувач: В цей час, скільки рівнів існує в третій щільності?
Ра: Я - Ра. Третя щільність має нескінченний ряд рівнів.
Запитувач: Я чув, що тут існує сім астральних і сім деваханічних
рівнів. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Ви говорите про деякі з більших відмінностей в рівнях
на ваших внутрішніх планах. Це правильно.
Запитувач: Хто населяє астральний і деваханічний плани?
Ра: Я - Ра. Істоти населяють різні плани у відповідності з їх
природою/вібрацією. Астральний план змінюється в діапазоні від
самих низьких мислеформ до просвітлених істот, які присвячені
викладанню/вивченню вищих астральних планів.
У деваханічних планах, як ви називаєте їх, існують ті, чиї вібрації
дуже близькі до первісних дисторсій любові/світла.
Крім цих планів існують і інші.
Запитувач: Чи існує сім під-планів у того, який ми називаємо
своїм фізичним планом?
Ра: Я - Ра. Ви праві. Це важко зрозуміти. Існує нескінченний ряд
планів. У вашій конкретній дисторсії континууму простору/часу
існує сім під-планів сукупностей духу/тіла/розуму. Ви виявите
вібраційну природу цих сімох планів, оскільки ви проходите через
ваші емпіричні дисторсії, зустрічаючи інших Я з різних рівнів, які
відповідають центрам впадання енергії фізичного носія.
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Невидимі, або внутрішні плани третьої щільності населені тими,
хто не має природної сукупності тіла, як наприклад ви; тобто,
вони не збирають свої сукупності духу/розуму в хімічне тіло.
Проте ці істоти діляться на тих, яких ви можете назвати штучним
видінням в межах видіння на різних рівнях. На верхніх рівнях,
стає менше бажання передавати знання вниз до зовнішніх планів
існування,
із-за
інтенсивного
навчання/викладання,
яке
відбувається на цих рівнях.
Запитувач: Коли ми рухаємося через ці плани, то чи необхідно
проходити один рівень за один раз?
Ра: Я - Ра. З нашого досвіду відомо, що одні проходять декілька
рівнів за раз, інші проходять їх повільно. Деякі намагаються
проникнути на вищі плани без проходження через енергії так
званих фундаментальніших планів. Це викликає дисбаланс
енергії.
Ви переконаєтеся, що погіршення стану здоров’я, як ви називаєте
цю дисторсію,
часто буває в результаті витонченої
невідповідності енергій, деякі з яких з вищих енергетичних рівнів
активізуються свідомими спробами істоти, поки істота не пройшла
нижчі енергетичні центри або під-щільності цієї щільності.
Запитувач: Чи існує "кращий спосіб" медитації?
Ра: Я - Ра. Ні.
Запитувач: В цей час, в кінці циклу, як розподіляються
перевтілення на фізичний план, скажемо так, на цю планету?
Ра: Я - Ра. Істоти, які бажають отримати критично потрібний
досвід для того, щоб пройти процес “збирання врожаю”,
утілюються з пріоритетом над тими, хто буде з великою
вірогідністю/можливістю повторно випробувати цю щільність.
Запитувач: Як довго продовжується цей вид розділення?
Ра: Я - Ра. Це триває відколи перша фізична істота свідомо
виявила необхідність отримати хороші уроки цієї щільності. Це
було початком того, що ви можете назвати старшинством
вібрації.
© 1984 L/L Research

210

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 17
Запитувач: Чи можете ви пояснити, що ви маєте на увазі під
старшинством вібрації?
Ра: Я - Ра. Це буде завершальне питання цього сеансу.
Старшинство вібрації – це пріоритетне сприяння, скажемо так,
слідувати шляхами Закону Одного, який заохочує індивідуумів
пройти процес “збирання урожаю”. Кожний індивідуум починає
усвідомлювати час “збирання урожаю” і необхідний рівень, щоб
спрямувати дух/тіло/розум у напрямі навчання/викладання цих
уроків, надаючи їм пріоритет для того, щоб істота мала якомога
кращу можливість, скажемо так, досягти мети в цій спробі.
Чи є будь-які короткі запитання в цей час?
Запитувач: У мене тільки одне запитання, що можемо ми
зробити, щоб інструменту було зручніше?
Ра: Я - Ра. Цей інструмент не носить відповідний одяг для цієї
роботи. Оскільки вливання відбуваються в областях, скажемо так,
сьомої чакри, як ви називаєте ці центри енергії, просочується
через шосту, і так далі, то інші або базові чакри частково
втрачають активність. Отже, ця особа має бути обережнішою в
своєму виборі теплого одягу для частини сукупності тіла, яку ви
називаєте ногами.
Чи можемо ми відповісти на будь-які інші короткі запитання?
Запитувач: Тоді нам потрібно положити на ноги більш теплу
ковдру. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Зараз я залишаю цей інструмент. Я залишаю вас у любові і світлі
одного нескінченного Творця. Адонай.
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Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз ми на зв’язку.
Запитувач: Я подумав учора увечері, що, якщо я був би на місці
Ра прямо зараз, то перша дисторсія Закону Одного змусила б
мене змішувати деякі помилкові дані з правдивою інформацією,
що я передавав би цій групі. Ви робите це?
Ра: Я - Ра. Ми навмисно цього не робимо. Проте буде деяка
плутанина. В цьому конкретному проекті не входить в наш намір
передавати помилкову інформацію, щоб висловити в цьому
обмежуючому оточенні вашої системи мови почуття Нескінченної
Містерії Одного Творіння в його нескінченній і розумній єдності.
Запитувач: Дякую вам. Я прочитаю моє запитання: "Багато
містичних традицій пошуку на Землі дотримуються віри, що
індивідуальне Я має бути стерте або знищене і матеріальний світ
проігнорований, щоб індивідуум досяг “нірвани”, або просвіти.
Яка належна роль індивідуального Я і його мирської діяльності,
щоб допомогти індивідуумові, щоб більше опанувати Закон
Одного"?
Ра: Я - Ра. Належна роль істоти в цій щільності – випробувати
усі бажані речі, потім аналізувати, розуміти і приймати цей досвід,
витягаючи з них сутність любові/світла. Нічого не треба усувати.
Ні від чого не треба відмовлятися.
Орієнтація розвивається із-за бажання аналізувати. Ці бажання
стають все більше і більше викривленими у напрямку до
свідомого застосування любові/світла, оскільки істота забезпечує
себе чистим досвідом. Ми переконалися, що недоречно занадто
заохочувати подолання будь-яких бажань. На фізичному плані ми
пропонуємо уявлення замість здійснення тих бажань, які не
співзвучні із Законом Одного, отже оберігаючи первісну дисторсію
свобідної волі.
Причина полягає в тому, що нерозсудливо переборювати те,
подолання чого вносить дисбаланс, що створює труднощі у
балансуванні континууму простору/часу. Отже, подолання
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створює подальше середовище, щоб
очевидно буде подолане.

триматися за те, що

Для кожної істоти в належний час
прийнятні подолання,
розуміння, прийняття, а потім розділення з іншими Я. Відповідна
дисторсія повинна рухатися від дисторсій одного виду до
дисторсій іншого виду, які можуть бути більш співзвучними із
Законом Одного.
Найкоротший шлях, скажемо так, це проігнорувати або здолати
будь-яке бажання. Замість цього повинне бути розуміння і
прийняття. Це вимагає терпіння і життєвого досвіду, який повинен
бути дбайливо проаналізований із співчуттям до себе і до інших.
Запитувач: В основному, я сказав би, що фундаментальний
принцип Закону Одного – ніколи не зазіхати на свобідну волю
іншої особи. Чи можете ви привести будь-яке інше порушення
Закону Одного, ніж це основне правило?
Ра: Я - Ра. Коли хтось іде далі від первісної дисторсії свобідної
волі, то він приходить до розуміння фокусних точок розумної
енергії, які створені розумом або способами конкретної сукупності
духу/тіла/розуму в його середовищі, яке б ви назвали як
природним, так і штучним. Отже, цих дисторсій будуть уникати ті,
хто не бере до уваги дисторсії центрів енергії любові/світла, або
скажемо так, Логосу цієї конкретної сфери або щільності. Вони
включають відсутність розуміння потреб природного довкілля,
потреб сукупностей духу/тіла/розуму інших Я. Їх багато із-за
різних дисторсій штучних сукупностей, в яких розум і
усвідомлення самих істот вибирає спосіб використання доступних
енергій.
Отже, якщо одна із дисторсій не підходить одній істоті, то вона
може підходити іншій. Ми можемо запропонувати спробувати
пізнати інше Я, як самого себе і отже діяти так, як потрібно іншим
Я, розуміючи інтелект і усвідомлення інших Я. У багатьох
випадках це не включає ломку дисторсії свобідної волі в
спотворенні або фрагментації названого порушення. Проте,
служіння – це делікатна справа.
Співчуття, чутливість і
здатність співчувати допомагає уникнути дисторсій штучного
розуму і усвідомлення.
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Область або арена, яка названа соціальною сукупністю – це
арена, яка не потребує ніякої особливої турботи, бо це
обов'язок/прерогатива/честь конкретної планетарної сфери, щоб
діяти згідно з своєю свобідною волею і спробувати допомоги
соціальній сукупності.
Отже, ви маєте дві прості директиви: усвідомлення розумної
енергії, виявленої у природі і усвідомлення розумної енергії,
виявленої у своєму Я, яке розділяється істотою з соціальною
сукупністю. Ви маєте один нескінченно витончений і різний набір
дисторсій, які
ви можете
усвідомлювати; тобто, дисторсії
відносно свого Я і іншого Я не з приводу свобідної волі, а з
приводу гармонійних стосунків і служіння іншим, оскільки інші Я
отримали б більшу вигоду.
Запитувач: Оскільки істота в цій щільності росте з дитинства, то
вона все більше узнає про свої обов’язки. Чи є вік, нижче якого
істота не відповідальна за свої дії, чи вона відповідальна від часу
свого народження?
Ра: Я - Ра. Істота, яка утілюється на земному плані, стає
самосвідомою в різні моменти в своєму часі/просторі при
проходженні через континуум. Це в середньому, скажемо так,
приблизно п'ятнадцять
ваших місяців. Деякі істоти стають
самосвідомими в певний період ближче до втілення, деякі в
період далі від цієї події. У будь-якому випадку з цього моменту
відповідальність має зворотній зв’язок з минулим в континуумі
таким чином, що істота повинна зрозуміти дисторсії і поступово їх
відмінити, оскільки істота їх вивчила.
Запитувач: Отже істота у віці чотирьох років була б повністю
відповідальна за будь-які дії, які були проти або негармонійні із
Законом Одного. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Можна зауважити, що це повинне бути
врегульовано структурами вашої соціальної сукупності, щоб нові
істоти до втілення були забезпечені наставниками фізичної
сукупності духу/тіла/розуму, що дозволить їм швидко вивчити те,
що сумісне із Законом Одного.
Запитувач: Хто ці наставники?
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Ра: Я - Ра. Це ті наставники, яких
учителями і друзями.

ви називаєте батьками,

Запитувач: Ви учора заявили, що пробачення – це викорінювач
карми. Я припускаю, що збалансоване пробачення для повного
викорінювання карми вимагало б пробачення не лише інших Я, а
також і пробачення самого себе. Чи я правий?
Ра: Я - Ра. Ви праві. Ми коротко більш докладно розглянемо це
розуміння для того, щоб прояснити.
Пробачення інших Я – це пробачення свого Я. Розуміння цього
наполягає на повному пробаченні на свідомому рівні свого Я і
інших Я, бо вони єдині. Отже, повне пробачення неможливе без
пробачення себе.
Запитувач: Дякую вам – це найбільш важливий момент.
Ви згадали, що існує ряд Конфедерацій. Чи всі вони служать
нескінченному Творцю в основному однаково, чи деякі
спеціалізуються на конкретних видах служіння?
Ра: Я - Ра. Усі служать одному Творцю. Немає нічого іншого, щоб
служити, бо Творець – усе що є. Неможливо не служити Творцю.
Існують просто різні дисторсії цього служіння.
Як
Конфедерація, яка працює з вашими людьми, кожна
Конфедерація – це група індивідуальних сукупностей соціальної
пам'яті, що спеціалізуються на виконанні того, що потрібно
маніфестувати.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, як Яхве (Yahweh)
зв’язувався з людьми Землі?
Ра: Я - Ра. Це частково складне питання.
Перше спілкування було таким, яке б ви назвали генетичним.
Друге спілкування – це ходіння серед ваших людей, щоб зробити
подальші генетичні зміни у свідомості. Третє – це серія діалогів з
обраними каналами.
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Запитувач: Чи можете ви сказати мені, якими були ці генетичні
зміни і як вони здійснювалися?
Ра: Я - Ра. Деякі з цих генетичних змін відбувалися у формі,
подібній до того, що ви називаєте процесом клонування. Отже,
істоти інкарнувалися в образі Яхве. Другий – природний контакт,
який ви знаєте як сексуальний, змінюючи сукупність
духу/тіла/розуму через природний засіб репродукування,
придуманого розумною енергією вашої фізичної сукупності.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, що вони конкретно
робили в цьому випадку?
Ра: Я - Ра. Ми відповіли на це питання. Переформулюйте це для
подальшої інформації.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені про різницю між
сексуальним програмуванням до втручання Яхве і після
втручання?
Ра: Я - Ра. На це питання ми можемо тільки відповісти
заявляючи, що втручання генетичними засобами таке ж саме, як і
джерело цієї зміни.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені про мету Яхве у
внесенні генетичних сексуальних змін?
Ра: Я - Ра. Мета 75000 років тому, як ви вимірюєте час, була
однією і тою ж: виразити в сукупності розуму/тіла ті
характеристики, які привели б до подальшого і швидшого
розвитку духовної сукупності.
Запитувач: Як ці характеристики привели б до більш духовного
розвитку?
Ра: Я - Ра. Ці характеристики заохочували включати чутливість в
усіх фізичних сенсах, щоб посилити увагу до випробувань і
зміцнення сукупності розуму для того, щоб просувати вперед
здатність аналізувати ці випробування.
Запитувач: Коли Яхве здійснив генетичні зміни?
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Ра: Я - Ра. Група Яхве працювала з істотами з планети, яку ви
називаєте Марсом, 75000 років тому назад за допомогою того,
що ви називаєте процесом клонування. Є відмінності, але вони
лежать в майбутньому вашого континууму простору/часу і ми не
можемо порушити свобідну волю Закону Заплутування.
Приблизно 2600 років тому ( ми виправили себе: приблизно 3600
років) – час для спроб групи Оріону в цій культурній сукупності;
були серії контактів, в яких так звані Анаки (Anak), запліднили
новим генетичним кодуванням ваші фізичні сукупності таким
чином, що організми стали більшими і сильнішими.
Запитувач: Чому вони хотіли, щоб організми стали більшими і
сильнішими?
Ра: Я - Ра. Група Яхве намагалася створити розуміння Закону,
створюючи сукупності тіла/розуму здатні до сприйняття Закону
Одного. Експеримент безперечно провалився з точки зору
бажаних дисторсій із-за того факту, що замість асиміляції Закону
Одного, з’явилася велика спокуса вважати так звану соціальну
сукупність або підсукупність елітою, іншими і кращими, ніж інші Я;
це одна із технік служіння собі.
Запитувач: Отже група Оріону зробила ці сукупності тіла
більшими, щоб створити еліту, щоб Закон Одного можна було
застосувати в так званому негативному сенсі?
Ра: Я - Ра. Це некоректно. Істоти групи Яхве відповідали за цю
процедуру в окремих випадках, як експерименти у боротьбі з
групою Оріону.
Проте, група Оріону змогла скористатися цією дисторсією
сукупності тіла/розуму, щоб прищепити думки про еліти, замість
концентрацій на вивченні/викладанні єдності.
Запитувач: Чи був Яхве представником Конфедерації?
Ра: Я - Ра. Яхве був представником Конфедерації,
помилявся в своїх спробах допомогти.

але

Запитувач: Отже контакти Яхве не допомогли створити те, що
Яхве бажав створити. Чи це правильно?
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Ра: Я - Ра. Результати цієї взаємодії були дуже змішані. Там, де
істоти мали вібраційні характеристики, які сприймали єдність,
маніпуляції Яхве були дуже корисні. Там, де істоти завдяки
свобідній волі вибирали менш позитивно орієнтовану
конфігурацію вібраційної сукупності, група Оріону змогла уперше
зробити серйозні вторгнення у свідомість планетарної сукупності.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені конкретно, що
дозволило групі Оріону здійснити найсерйозніше із цих
вторгнень?
Ра: Я - Ра. Це буде завершальним повним запитанням.
Особливо ті, хто сильний, розумний, і т.п., мають спокусу
відчувати відмінність від тих, хто менш розумний і менш сильний.
Це спотворене сприйняття ідентичності з іншими. Це дозволило
групі Оріону сформувати концепцію священної війни, як ви
можете назвати це. Це було серйозне спотворене сприйняття.
Багато з цих воєн були руйнівної природи.
я
Запитувач: Велике спасибі. Як ви ймовірно знаєте,
працюватиму наступні три дні, тож ми можемо провести інший
сеанс сьогодні ввечері, якщо ви думаєте, що це можливо.
Наступний сеанс після цього, ми зможемо провести тільки через
чотири дні. Чи ви вважаєте, що можна провести ще один сеанс
сьогодні ввечері?
Ра: Я - Ра. Цей інструмент частково слабкий. Ця дисторсія
викликана відсутністю життєвої енергії. Отже, харчування
інструменту приведе до фізичного балансування і дозволить
провести ще один сеанс. Ви розумієте?
Запитувач: Не повністю. Що особливо повинні ми зробити для
фізичного балансування?
Ра: Я - Ра. Перше – потурбуйтеся про їжу. Друге – маніпулюйте
фізичною сукупністю, щоб полегшити дисторсії болю. Третє –
застосуйте певну кількість того, що б ви назвали вправами.
Завершальний
припис:
спеціально
потурбуйтеся
про
вирівнювання символів у другому сеансі таким чином, щоб особа
могла придбати якомога більше допомоги від різних символів. Ми
пропонуємо, щоб ви перевірили ці символи ретельніше. Ці об’єкти
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злегка неправильно розташовані від належної конфігурації. В цей
час це неважливо. Більш важливо для планування другого
сеансу.
Я - Ра. Я залишаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 19
8 лютого 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз ми на зв’язку.
Запитувач: В цьому спілкуванні ми цікавимося еволюцією
розуму, тіла і духу. Мені здається, що слушно б почати з
переходу від другої до третьої щільності, а потім розслідувати
детально еволюцію істот третьої щільності Землі, звертаючи
специфічну увагу на механізми, які допомагають або
перешкоджають цій еволюції.
Чи усі істоти переміщаються із другої до третьої щільності, чи є
деякі істоти, які ніколи не проходять через це переміщення?
Ра: Я - Ра. Ваше питання допускає розуміння континууму
простору/часу розумної енергії, як живої природи вашої ілюзії. В
межах контексту цієї ілюзії ми можемо сказати, що деякі істоти не
переміщаються з однієї конкретної щільності до іншої, бо
континуум кінцевий.
Ми розуміємо всесвіт або творіння
як одне нескінченне
існування, його серце б’ється в його власній розумній енергії, це
просто один удар серця цього розуму від творіння до творіння. У
цьому контексті кожна і усяка істота мала/має/буде мати
свідомість і випробовувала/випробовує/випробовуватиме кожну
щільність.
Запитувач: Дозвольте указати на момент, коли індивідуалізована
істота другої щільності готова до переміщення в третю щільність.
Чи це істота другої щільності, яку ми назвали б твариною?
Ра: Я - Ра. Існує три види істот другої щільності, які стають,
скажемо так, одушевленими. Перший вид – це тварина. Це самий
домінуючий вид. Другий вид – це рослина, більш конкретно та,
яку ви називаєте сукупністю звукової вібрації, "дерево". Ці істоти
здатні до надання і отримання достатньої кількості любові, щоб
стати індивідуалізованими. Третій вид – це мінерали. Інколи
певне місце розташування, як ви можете назвати це, збуджують
індивідуальність через любов, яку істота отримує і надає в
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стосунках з істотою третьої щільності, яка знаходиться в
стосунках з нею. Це найменш поширене переміщення.
Запитувач: Коли відбувається перехід від другої до третьої
щільності, як істота, чи тварина, (рослина) дерево, або мінерал,
стають одушевленими?
Ра: Я - Ра. Істоти не стають одушевленими. Вони стають
обізнаними про розумну енергію в кожній частині, клітині або
атомі, як ви можете назвати це, свого існування.
Це усвідомлення є усвідомленням того, що вже надане. Усі
щільності виходять із нескінченності. Самосвідомість приходить
від даного каталізатора певного розуміння випробувань, як ми
можемо назвати цю конкретну енергію, завдяки висхідному руху
по спіралі клітини, атома або свідомості.
Отже ви можете бачите, що існує неминуча тяга до, що ви можете
назвати, залежним від обставин усвідомленням себе.
Запитувач: Отже, після переміщення в третю щільність, якщо я
правильно розумію – візьмемо за приклад Землю – усі істоти були
б подібні нам? Чи вони мали б людську форму? Чи це
правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно, беручи вашу планетарну сферу як
приклад.
Запитувач: Коли перші істоти другої щільності стали істотами
третьої щільності на цій планеті, і чи допоміг в цьому перехід істот
з Марсу, або тут були істоти другої щільності, які перейшли в
третю щільність без зовнішнього впливу?
Ра: Я - Ра. Були деякі істоти другої щільності, які завершили
перехід в третю щільність без зовнішнього стимулу, а тільки
завдяки ефективному використанню досвіду.
Інші істоти з вашої планетарної другої щільності приєдналися до
циклу третьої щільності із-за збирання урожаю, завдяки зусиллям
передачі деякого виду вібрації допомоги, яку зараз Конфедерація
надсилає вам. Проте, це спілкування було телепатичним замість
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телепатичного/словесного або телепатичного/письмового із-за
природи істот другої щільності.
Запитувач: Хто посилав допомогу істотам другої щільності?
Ра: Я - Ра. Ми називаємо себе Конфедерацією Планет на Службі
Нескінченного Творця. Це спрощення застосовується для того,
щоб полегшити трудність розуміння серед ваших людей. Ми
вагалися користуватися цим терміном, звуковою вібрацією,
розумінням, але це самий близький термін до нашого значення.
Запитувач: Отже, чи відбувся перехід другої щільності до третьої
щільності 75000 років тому? Приблизно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Де істоти другої щільності отримали фізичний носій
для інкарнації в третю щільність?
Ра: Я - Ра. Серед тих істот на цьому плані другої щільності були
істоти, які, коли піддалися дії вібрацій третьої щільності, стали
гуманоїдними істотами, як ви назвали б звукову вібрацію, третьої
щільності.
Тобто, відбулася втрата волосяного покриву тіла, як ви назвали б
це, щоб захистити його, змінилася структура шиї, щелепи і лоба
для того, щоб дозволити легше застосування голосу, і
збільшилася черепна коробка, яка потрібна для розвитку в третій
щільності. Це було нормальним перетворенням.
Запитувач: За який період часу відбулося це перетворення? Він
повинен бути дуже коротким.
Ра: Я - Ра. Припущення правильне, в наших термінах менше ніж
за півтора покоління, як ви знаєте це. Ті, хто пройшов процес
“збирання урожаю” на цій планеті змогли користуватися
новоствореною фізичною сукупністю хімічних елементів,
придатних для уроків третьої щільності.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як ця новостворена
фізична сукупність була придатна для уроків третьої щільності і
якими були ті уроки?
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Ра: Я - Ра. В третій щільності є одна причинна обумовленість. Це
потреба – самоусвідомлення, або самосвідомості. Для того, щоб
бути здатними до такого, ця хімічна сукупність тіла має бути
здатною до абстрактного мислення. Отже, фундаментальна
потреба – комбінація раціонального і інтуїтивного мислення. У
формах другої щільності це було швидкоплинно; значною мірою
вони діяли по інтуїції, яка виявлялася через практику і приводила
до результату.
Розум третьої щільності був здатний до обробки інформації таким
чином, щоб думати абстрактно і такими методами, які можна
назвати "марними", в сенсі виживання. Це первинна необхідність.
Є інші важливі інгредієнти: необхідність слабкішого фізичного
носія, щоб заохочувати використання розуму і розвиток вже
наявного усвідомлення соціальної сукупності. Також був
необхідний подальший розвиток фізичної спритності рук, як ви
називаєте цю частину вашої сукупності тіла.
Запитувач: Здається, що це ретельно спланована або
спроектована стадія розвитку. Чи можете ви розказати мені щонебудь про походження цього плану або про його розвиток?
Ра: Я - Ра. Ми повертаємося до попередньої інформації. Зверніть
увагу і згадайте дискусію про Логос. На основі первісної дисторсії
свобідної волі кожна галактика розвивала свій власний Логос.
Цей Логос мав повністю свобідну волю у визначенні шляхів
розумної енергії, які просувають уроки кожної щільності в даних
умовах планетарних сфер і сонячних тіл.
Запитувач: В такому разі, виходячи із мого розуміння я зроблю
заяву і запитаю у вас, чи я правий. Є щось, що б я назвав би
фізичним каталізатором, який діє завжди на істоти в третій
щільності. Я припускаю, що він діє приблизно так само і в другій
щільності. Цей каталізатор діє через те, що ми називаємо болем і
емоцією. Чи було первинною причиною послаблення фізичного
тіла і усунення волосяного покриву тіла, і т.п., щоб цей
каталізатор діяв би сильніше на розум і тому створював би
еволюційний процес?
Ра: Я - Ра. Це не зовсім коректно, хоча приблизно асоціюється із
дисторсіями нашого розуміння.
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Зверніть увагу на приклад дерева, якщо ви хочете. Воно
самодостатнє. Розгляньте, якщо ви хочете, істоту третьої
щільності. Ця самодостатність існує тільки через трудність і
втрати. Одному важко подолати перешкоду, яка є невід’ємною
частиною третьої щільності. Щоб подолати велику перешкоду
потрібна велика мужність. Це раціональний/інтуїтивний розум.
Отже, послаблення фізичного носія, як ви називаєте це,
проектувалося, щоб деформувати істоти у напрямку до
схильності мати справу один з одним. Отже, можна розпочати
уроки, які наближають знання любові.
Потім цей каталізатор розділяється між людьми, як важлива
частина розвитку кожного Я, а також як досвід Я в самотності і
синтезі усього досвіду через медитацію. Найшвидший шлях
навчитися – це мати справу з іншими Я. Це набагато більший
каталізатор, ніж робота з своїм Я. Робота з своїм Я без інших Я
схожа на життя без того, що б ви назвали дзеркалом. В такому
разі, своє Я не може бачити плоди свого буття. Отже, кожен може
допомогти кожному завдяки відображенню. Це також первинна
причина для послаблення фізичного носія, як ви називаєте
фізичну сукупність.
Запитувач: Отже, ми маємо істоти другої щільності, які мають
первинні спонукання у напрямку свого Я і можливо маленьке
спонукання у напрямку до служіння іншим відносно
безпосередньої сім’ї і їх переходу в третю щільність, несучи це
відхилення, але спроможні повільно модифікувати цю схильність
в те, що направлено в сторону соціальної сукупності і кінець
кінцем об'єднання із всіма. Я правий?
Ра: Я - Ра. Ви праві.
Запитувач: Отже, новоявлені істоти третьої щільності, які тільки
що перемістилися із другої щільності все ще сильно схиляються
до служіння собі. Повинні бути інші механізми, щоб створити
усвідомлення можливості служіння іншим.
Цікаво знати, по-перше, про механізм і цікаво, коли відбувся
розкол, де істота може продовжувати шлях служіння собі, який
кінець кінцем приведе її до четвертої щільності.
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Я припускаю, що істота може почати, скажімо, в другій щільності
служити собі і продовжувати безперешкодно і тільки підтримувати
те, що б ми назвали шляхом служіння собі і ніколи не зупинятися.
Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це некоректно. Концепт другої щільності служіння собі
включає служіння істотам, зв'язаним з плем'ям або стадом. Це не
можна вважати, як відділення свого Я і інших Я у другій
щільності. Все розглядається як Я в деяких формах істот другої
щільності, якщо плем'я або стадо стає ослабленим, то
ослабляється і істота всередині племені або стада.
На початку третьої щільності це безневинне немовля, скажемо
так, схиляється або спотворюється у напрямку розглядати сім'ю,
суспільство і навіть країни, як своє Я. Отже хоча дисторсія не
корисна для прогресу в третій щільності, але вона не має
полярності.
Розрив стає очевидним тоді, коли істота сприймає інших, як інше
Я і свідомо визначає, щоб маніпулювати іншими Я для вигоди
свого Я. Це початок дороги, про яку ви говорите.
Запитувач: Отже, через свобідну волю в межах досвіду третьої
щільності, через деякий час шлях розділяється і істота свідомо
вибирає, або ймовірно свідомо не вибирає. Чи свідомо істота
вибирає цей шлях в момент початкового розщепу?
Ра: Я - Ра. Ми говоримо узагальнено, яке завжди помилкове.
Проте, ми усвідомлюємо, що ви шукаєте загальне уявлення; тож
ми виключимо аномалії і говоримо про більшість.
Більшість істот третьої щільності давно вибрала шлях перед тим,
як свідомо його реалізувати.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, які схильності
створюють імпульс у напрямку вибору шляху служіння собі?
Ра: Я - Ра. Ми можемо говорити тільки метафорично. Деякі
люблять світло, деякі –
темряву. Це тема унікальних і
нескінченних варіацій Творця, який вибирає і грає своїми
дослідами як дитина на пікніку. Деякі насолоджуються пікніком і
вважають сонце прекрасним, їжу чудовою, гру оновленою і
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радіють творінню. Деяких приваблює ніч, їх пікнік – біль,
трудність, страждання інших і дослідження примхливості природи.
Вони насолоджуються різними пікніками.
Усі ці досліди доступні. І тільки свобідна воля кожної істоти
вибирає форму гри, форму задоволення.
Запитувач: Я припускаю, що істота на будь-якому шляху може
вирішити змінити шлях у будь-який час і можливо повернутися. І
зміни будуть більш важчими, якщо істота пройшла далеко перед
тим, що внести зміни. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це некоректно. В подальшому істота, як би ви це
назвали, поляризується, і чим більше влади і усвідомлення вона
матиме, тим легше ця істота змінює полярність.
Справді безпорадні ті, хто свідомо не вибрав, але хто повторив
патерни без заучування напам'ять або їх значення.
Запитувач: Я вважаю, що це дуже важливий пункт. Тоді
здається, що існує екстремальний потенціал в поляризації так
само, як і в електриці. Ми маємо позитивний і негативний полюс.
Чим більше ви заряджаєте будь-який з них, тим більша різниця
потенціалів і більша здатність працювати фізично, як ми
називаємо це.
Мені здається, що таку ж аналогію можна застосувати і до
свідомості. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це цілком правильно.
Запитувач: Отже здається, що існує взаємозв’язок між тим, що
ми сприймаємо як фізичне явище, скажемо електричне явище, і
явищем свідомості в тому, що вони походять від одного Творця і
практично ідентичні, але діють по-різному. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Знову ми спростимо відповідь на ваше запитання.
Фізична сукупність створюється з багатьох, багатьох енергій або
електромагнітних полів, що взаємодіють завдяки розумній енергії.
Розумові конфігурації або дисторсії кожної сукупності в
подальшому додають до поля електромагнітної енергії і патернів
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енергій фізичних сукупностей, духовний аспект, що служить
подальшому ускладненню полів, які себе вдосконалюють, але які
можна реалізувати багатьма спотвореними і неінтегральними
шляхами за допомогою енергетичних полів сукупностей розуму і
тіла.
Отже, замість одного, скажемо так, магніту з однією полярністю, в
сукупності духу/розуму/тіла ви маєте основну полярність, яка
виражається в тому, що б ви назвали енергію фіолетового
променя – суми полів енергій. На неї впливають думки усіх видів,
генерованих сукупністю розуму, за допомогою дисторсій
сукупності тіла і численних взаємозв’язків між мікрокосмом, який
є об'єктом і макросвітом
багатьох форм, які ви можете
представити розглядаючи зірки, як ви називаєте їх. Кожен
промінь енергії вносить вклад, який входить в електромагнітну
мережу істоти із-за її індивідуальної дисторсії.
Запитувач: Отже, це
астрологією?

джерело того, що ми називаємо

Ра: Я - Ра. Це буде останнє повне запитання в цьому сеансі.
Джерело астрології, як ви назвали це, це один із шляхів
сприйняття первісних дисторсій, які можна передбачити уздовж
ліній ймовірності/можливості, даних, скажемо так, космічних
орієнтацій і конфігурацій під час входу
фізичної/розумової
сукупності духу у фізичну/розумову/духовну сукупність в ілюзії.
Потім є можливість запропонувати основні області дисторсій і не
більше. Астрологія грає роль подібну до того, що існує один
корінь серед багатьох.
Запитувач: Що ми можемо зробити, щоб інструменту було
зручніше?
Ра: Я - Ра. Цей інструмент добре вирівняний. Ви дуже
добросовісні. Ми просимо, щоб ви більше турбувалися про те, яке
взуття носить цей інструмент, як ви називаєте сукупність звукової
вібрації, черевики.
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Я - Ра. Я залишаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 20
9 лютого 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я на зв’язку.
Запитувач: Трохи повернемося назад. Що сталося з істотами
другої щільності, які не були зібрані при “збиранні урожаю”, коли
почалася третя щільність? Я припускаю, що була деяка кількість
тих, хто не перейшов в третю щільність.
Ра: Я - Ра. Друга щільність може повторюватися впродовж
третьої щільності, як частина її циклу.
Запитувач: Отже істоти другої щільності, які не були зібрані на
початку цього 75000-річного періоду, все ще знаходяться на цій
планеті. Чи були будь-які з цих істот другої щільності, які
перейшли при “збиранні урожаю” в третю щільність за минулі
75000 років?
Ра: Я - Ра. Це дуже вірно.
Запитувач: Тож все більше і більше істот другої щільності
переходять в третю щільність. Чи можете ви навести приклад
істоти другої щільності, яка перейшла в третю щільність в
недавньому минулому?
Ра: Я - Ра. Можливо найзагальніший випадок поступового
переходу істоти другої щільності у третю щільність – це так звана
улюблена домашня тварина.
Для тварини, яка піддана індивідуалізуючим впливам зв’язку між
твариною і істотою третьої щільності, ця індивідуалізація
викликає різке підвищення потенціалу істоти другої щільності
таким чином, що при припиненні існування фізичної сукупності,
сукупність тіла/розуму не повертається в недиференційовану
свідомість цього різновиду, якщо ви хочете.
Запитувач: У такому разі, чи можете ви навести приклад істоти в
третій щільності, яка тільки що була істотою другої щільності?
Якого виду істотою вони стають тут?
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Ра: Я - Ра. Оскільки істота другої щільності повертається в третю
щільність для початку цього процесу навчання, то істота
оснащена самими нижчими, як ви можете назвати ці вібраційні
дисторсії, формами свідомості третьої щільності; тобто, оснащена
самосвідомістю.
Запитувач: Тоді це була б людина в нашій формі, яка починала б
розуміння третьої щільності. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Згадаємо про швидку зміну, яка відбувалася у
фізичному носії від другої до третьої щільності: ви говорили, що
це відбувалося приблизно за півтора покоління. Тіло втрачало
волосяний покрив і були структурні зміни.
Я обізнаний про фізику Дьюі Ларсона (Dewey B. Larson), який
заявляє, що усе – це рух або вібрація. Чи я правий в припущенні,
що основна вібрація, яка створює фізичні світові зміни, за цей
короткий період часу між змінами щільності створила різний
набір параметрів, скажу так, який дозволяє з’явитися новому виду
істоти? Я правий?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи коректна фізика Дьюі Ларсона?
Ра: Я - Ра. Фізика сукупності звукової вібрації, Дьюі – це
правильна система наскільки це можливо. Існують речі, які не
входять в цю систему. Проте, ті, хто прийде після цієї конкретної
особи, користуючись основними поняттями вібрації і вченням
вібраційних дисторсій, почнуть розуміти те, що ви знаєте як
гравітація і ті речі, які ви розглядаєте як "n" виміри. Ці речі
потрібно включити до більш універсальної, скажемо так, фізичної
теорії.
Запитувач: Чи принесла ця особа, Дьюі, цей матеріал для
використання передусім в четвертій щільності?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
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Запитувач: Учора ми говорили про розкол, який відбувається,
коли істота свідомо, або несвідомо, вибирає шлях, який веде до
служіння іншим, або служіння собі. Виникає філософське
питання, чому з’являється такий розкол. Моє враження, що так
само, як в електриці, якщо ми не маємо ніякої полярності в
електриці, то ми не маємо ніякої електрики; ми не маємо ніякої
дії. Тому, я припускаю, що те ж саме відбувається і у свідомості.
Якщо ми не маємо ніякої полярності у свідомості, ми також не
маємо ніякої дії або досвіду. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Ви можете користуватися загальним
терміном "робота".
Запитувач: Отже концепт служіння собі і служіння іншим
являється обов'язковим, якщо ми бажаємо виконувати роботу, чи
це буде робота свідомості або робота механічної природи в
концепції фізики Ньютона. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно з одним доповненням. Котушка, як ви
розумієте цей термін, це виток, потенціал, готовий до роботи. Річ,
яка відсутня без поляризації – це заряд.
Запитувач: Отже заряд забезпечується
свідомістю. Чи це правильно?

індивідуалізованою

Ра: Я - Ра. Заряд забезпечується індивідуалізованою істотою, яка
використовує вхідні і вихідні потоки енергії завдяки вибору
свобідної волі.
Запитувач: Дякую вам. Коли 75000 років тому розпочалася третя
щільність і ми інкарнувалися в істоти третьої щільності, то якою
була середня тривалість життя людини у той час?
Ра: Я - Ра. На початку цієї конкретної частини вашого континууму
простору/часу середня тривалість життя була
приблизно
дев'ятсот ваших років.
Запитувач: Чи зростала або зменшувалася середня тривалість
життя, коли ми просувалися вперед в третій щільності?
Ра: Я - Ра. Існує конкретне використання тривалості життя в цій
щільності і при гармонійному розвитку навчання/викладання в цій
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щільності, тривалість життя фізичної сукупності залишалася б
однаковою впродовж циклу. Проте, ваша конкретна планетарна
сфера розвинула вібрації завдяки другому головному циклу, який
сильно скоротив тривалість життя.
Запитувач: Якою була тривалість життя у кінці 25000 років
першого головного циклу?
Ра: Я - Ра. Тривалість життя у кінці першого циклу, який ви
називаєте головним, була приблизно сімсот ваших років.
Запитувач: Отже за 25000 років ми втратили двісті років в
тривалості життя. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені про причину
скорочення тривалості життя?

цього

Ра: Я - Ра. Причини цього скорочення – це завжди негармонійна
реляційна вібрація між іншими Я. У першому циклі це не було
критично із-за розосередження людей, але зростало відчуття
сукупності/дисторсії до відокремлення від інших Я.
Запитувач: Мені здається, що на початку кожного з цих циклів
протягом 25000 років, загалом могла бути або позитивна
поляризація, або негативна поляризація. Чи вплинули істоти з
Марсу, які вже були частково поляризовані негативно, на причину
негативної поляризація і скорочення життя?
Ра: Я - Ра. Це некоректно. Не було сильної негативної
поляризації із-за цього впливу. Зменшення тривалості життя
відбулося
передусім із-за відсутності побудови позитивної
орієнтації. Коли не відбувається ніякого прогресу, то умови, які
надає прогрес поступово втрачаються. Це одна із перешкод
залишитися неполяризованими. Можливості, скажемо так, для
прогресу неухильно зменшуються.
Запитувач: Отже я розумію це так, що на початку цього 75000річного циклу ми мали суміш із істот, які перейшли із другої
щільності на Землі, щоб стати істотами третьої щільності і групи
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істот, переміщених з планети Марс, щоб продовжувати третю
щільність тут. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Ви повинні пам'ятати, що істоти, яких
перемістили в цю сферу були у середині їх третьої щільності, так
що ця третя щільність була скоріше адаптацією ніж початком.
Запитувач: Який відсоток істот, які були тут в третій щільності у
той час були марсіанами і який відсоток були зібрані в результаті
“збирання урожаю” із земної другої щільності?
Ра: Я - Ра. Приблизно половина населення третьої щільності
були істотами із Червоної Планети, Марсу, як ви називаєте її.
Чверть істот прийшла із другої щільності вашої планетарної
сфери. Приблизно чверть – із інших джерел, інших планетарних
сфер, чиї істоти вибрали цю планетарну сферу для роботи в
третій щільності.
Запитувач: Коли вони інкарнувалися тут, то чи усі три типи
змішалися в суспільства або групи, чи вони розділилися на групи і
суспільства?
Ра: Я - Ра. Вони залишилися значною мірою незмішаними.
Запитувач: Отже ця незмішаність підтримувала можливості
войовничої діяльності між групами?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Чи допомогло це скоротити тривалість життя?
Ра: Я - Ра. Це скоротило тривалість життя, як ви називаєте це.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, чому дев'ятсот років –
оптимальна тривалість життя?
Ра: Я - Ра. Сукупність духу/тіла/розуму третьої щільності має
можливо у сто разів більш інтенсивну програму каталітичної дії,
щоб витягати суть дисторсії викладання/навчання, ніж будь-яка
інша з щільностей. Отже викладання/навчання – це найбільше
заплутування сукупності духу/тіла/розуму, яка, скажемо так,
потопає в океані досвіду.
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Впродовж перших 150 – 200
ваших років, скажемо так,
сукупність духу/тіла/розуму проходить через процес духовного
дитинства. Розум і тіло не достатньо треновані, щоб
підтримувати чистоту духовних впадань. Отже, решта тривалості
життя надається для того, щоб оптимізувати розуміння, яке
відбувається в результаті самого випробування.
Запитувач: Отже здається, що наша поточна тривалість життя
занадто коротка у тих, хто являється новачком в уроках третьої
щільності. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Ті істоти, які до певної міри самостійно
вивчили відповідні дисторсії для швидкого росту, зараз можуть
працювати в межах коротшої тривалості життя. Проте, більша
перевага ваших істот полягає в тому, що можна вважати вічним
дитинством.
Запитувач: Повернемося до першого 25000-річного періоду, або
головного циклу: який вид допомоги був наданий Конфедерацією
істотам, щоб вони мали б можливість рости в цей 25000-річний
період?
Ра: Я - Ра. Члени Конфедерації, які мешкають на внутрішньому
плані існування в межах планетарної сукупності вібраційних
щільностей працювали з цими істотами. Була також надана
допомога від Конфедерації, яка працювала з істотами з Марсу в
створенні переміщення.
Головним чином, участь була обмежена, оскільки доречно
дозволити повне функціонування механізму заплутування для
того, щоб планетарні істоти розвивали те, що вони бажали,
скажемо так, свободу їх власного розуміння.
Часто в такому випадку третя щільність планетарного циклу
відбувається таким чином, що нема потреби в допомозі ззовні,
скажемо так, або допомозі інших Я у формі інформації. Швидше,
істоти самі можуть працювати у напрямку відповідної поляризації
і цілей навчання/викладання третьої щільності.
Запитувач: Я припускаю, що якщо максимальна ефективність
була б досягнута в цей 25000-річний період, то істоти
поляризувалися б або у напрямі служіння собі, або у напрямі
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служіння іншим, або одне або друге. Це дозволило б їм при
“збиранні врожаю” у кінці цього 25000-річного періоду
переміститися на іншу планету, тому що ця планета була б в
третій щільності ще впродовж 50000 років. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Давайте розплутувати ваше складне припущення і
частково коригувати.
Первинне бажання полягає в тому, що істоти шукають і стають
одним цілим. Якщо істоти можуть зробити це миттєво, то вони
можуть просуватися вперед миттєво і, отже, це відбувається в
головному циклі, і дійсно вони залишають планету третьої
щільності у кінці цього циклу.
Проте, більше істот прямує до середини, скажемо так, розвитку
третьої щільності по всьому одному нескінченному всесвіту, в
якому після першого циклу збирається невеликий урожай; решта
значно поляризується і урожай другого циклу набагато більший;
залишки поляризуються ще більше і в
третьому циклі
досягається
кульмінація
процесу,
і
збирання
урожаю
завершується.
Запитувач: Чи спостерігала Конфедерація, щоб подивитися і
сподіватися побачити урожай у кінці 25000-річного періоду, і який
відсоток урожаю був би в позитивну четверту щільність і який
відсоток в негативну четверту щільність?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Ви можете побачити нашу роль в
першому головному циклі, як роль садівника, який, знаючи про
зміну сезонів, згоден дочекатися весни. Коли весна не
відбувається, сім'я не пускає паростки; отже, садівник повинен
працювати в саду.
Запитувач: В такому разі, мені зрозуміло, що не було ніякого
урожаю позитивних або негативних істот у кінці цих 25000 років?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Ті, кого ви називаєте групою Оріону,
зробили одну спробу запропонувати інформацію людям з третьої
щільності впродовж цього циклу. Проте, інформація не потрапила
у вуха кого-небудь, хто зацікавлений йти
цим шляхом до
полярності.
© 1984 L/L Research

235

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 20
Запитувач: Який метод застосувала група Оріону, щоб надати
цю інформацію?
Ра: Я - Ра. Використовувався метод двох видів: перший –
передача думки або те, що ви можете назвати "телепатією";
другий – структури
із певних каменів для того, щоб
запропонувати сильні впливи до влади. Це були статуї і кам'яні
утворення у зоні Тихого океану, як ви зараз називаєте їх, і в
межах регіону
вашої Центральної Америки, як ви зараз
розумієте.
Запитувач: Ви говорите, зокрема, про кам'яні голови на острові
Пасхи?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Як такі кам'яні голови впливали на людей, щоб
вибрати шлях служіння собі?
Ра: Я - Ра. Уявіть собі, якщо хочете, істот, що живуть таким
чином, що їх сукупностям духу/тіла/розуму це здається
милосердям сил, якими вони не можуть управляти. Даний об'єкт,
як наприклад статуя або кам'яна конструкція не заряджений нічим
окрім влади, може при свобідній волі тих, хто оглядає цю
специфічну структуру або конструкцію, приписати їм цю владу,
владу над тими речами, якими не можуть управляти. Отже, це
має потенціал для подальшої дисторсії влади над іншими.
Запитувач: Як були створені ці кам'яні голови?
Ра: Я - Ра. Їх створили за допомогою думки після сканування
глибин розуму, стовбура дерева розуму, щоб дивлячись на
зображення, викликати у глядача, вірогідніше всього, досвід
благоговіння.
Запитувач: Чи зробили це самі істоти з Оріону? Чи зробили вони
це
фізично? Вони приземлялися, чи вони зробили це із
ментальних планів?
Ра: Я - Ра. Майже усі ці структури і утворення були створені на
відстані за допомогою думки. Невелика кількість були створені
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пізніше для імітації оригінальних конструкцій істотами
земного плану/щільності.

вашого

Запитувач: Якою була щільність істоти Оріону, що зробила
конструкцію цих голів?
Ра: Я - Ра. Конкретна істота, яка запропонувала цю можливість
людям з вашого першого головного циклу, була з четвертої
щільності, щільності любові або розуміння.
Запитувач: Ви користуєтеся однією і тією ж термінологією для
негативної четвертої щільності, як і для позитивної четвертої
щільності. Обидві називаєте виміром любові або розуміння. Чи це
коректно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Любов і розуміння, чи свого Я, чи свого
Я до інших Я – одне і теж.
Запитувач: Скільки приблизно років назад створювалися ці
голови?
Ра: Я - Ра. Приблизно 60000 ваших років назад в просторі/часі
вашого континууму.
Запитувач: Які структури були побудовані в Південній Америці?
Ра: Я - Ра. У цій місцевості моделювалися деякі характерні статуї
і утворення, які будувалися із того, що ви називаєте каменем, а
деякі – із каменя і землі.
Запитувач: Чи були лінії Наска включені в це?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Оскільки їх можна тільки бачити з висоти, то яку
користь вони мали?
Ра: Я - Ра. Ці утворення були корисними, тому що заряджені
енергією влади.
Запитувач: Я трохи заплутався. Ці лінії Наска ледве зрозумілі
для істоти, що ходить по поверхні. Вона не може бачити щось,
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тільки руйнування поверхні. Проте, якщо ви підніметеся на
велику висоту, то ви зможете побачити зразки. Яка була користь
істотам, які ходять по поверхні?
Ра: Я - Ра. На відстані простору/часу, який є зараз вашим
поточним, це важко сприйняти, що у той час/простір 60000 років
тому, земля була сформована таким чином, щоб були видимі
потужні структурні малюнки із точки на віддалених пагорбах.
Запитувач: Іншими словами у той час були пагорби, щоб
оглядати ці лінії?
Ра: Я - Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу.
Зараз ви бачите суцільно рівну поверхню, але в той час у
багатьох місцях були пагорби. Континуум простору/часу
розвивався, вітер і погода, скажемо так, значною мірою
зруйнувала як частково грізні структури малюнків на землі у той
час, так і природу навколишньої місцевості.
Запитувач: Я думаю, що я розумію: ці лінії – тільки слабкі сліди
того, що було там?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Дякую вам. Нам треба знати чи можна, чи ні провести
другий сеанс сьогодні і чи є щось, що ми можемо зробити, щоб
інструменту було зручніше?
Ра: Я - Ра. Це можливо. Ми просимо, щоб ви ретельно стежили
за вирівнюванням інструменту. В інших відношеннях, ви
добросовісні.
Чи є будь-який короткий запит перед тим, як ми закінчимо?
Запитувач: Я маю намір в наступному сеансі фокусуватися на
розвитку позитивно орієнтованих істот в перші 25000 років. Я
знаю, що ви не можете давати поради. Чи можете ви якось
прокоментувати це взагалі?
Ра: Я - Ра. Вибір за вами згідно з вашою інтуїцією.
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Я – Ра. Я залишаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Адонай.
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Сеанс 21
10 лютого 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз я на зв’язку.
Запитувач: Я маю пару запитань, які я не хочу забути запитати в
цей період, тож я поставлю їх спочатку.
Перше запитання: Чи впливає на майбутній вміст цієї книги те, що
інструмент читає матеріал, який ми вже отримали?
Ра: Я - Ра. Майбутні, які ви вимірюєте в часі/просторі, зв’язки, які
ми пропонуємо через цей інструмент, не пов’язані з сукупністю
розуму інструменту. Це відбувається завдяки двом речам: поперше – вірності інструменту своєму присвяченню служити
нескінченному Творцю; по-друге – дисторсії/розумінню нашої
соціальної сукупності пам'яті, що найефективніший шлях
передавати матеріал з якомога меншим спотворенням, потребує
використання сукупності звукової вібрації, щоб видалити свідому
сукупність розуму з сукупності тіла/розуму/духу таким чином, щоб
ми могли підтримувати зв’язок без посилання на будь-яку
орієнтацію інструменту.
Запитувач: Чи ви користуєтеся словником інструменту, чи вашим
власним словником, щоб зв'язатися з нами?
Ра: Я - Ра. Ми користуємося словником мови, з якою ви знайомі.
Це не словник інструменту. Проте, ця конкретна сукупність
духу/тіла/розуму зберігає в пам’яті досить великий ряд
сукупностей звукової вібрації, відмінність яких часто не важлива.
Запитувач: Отже, ми знаємо, що на початку цього 75000-річного
циклу був встановлений повний карантин. Я припускаю, що
Опікуни знали про порушення свобідної волі, яке б сталося, якщо
б вони не встановили карантин у той час і тому це зробили. Чи це
правильно?
Ра: Я - Ра. Це частково некоректно. Некоректність випливає з
того, що ті істоти, чий досвід третьої щільності на вашій Червоній
Планеті був перенесений до передчасного закриття, допомогли
генетично переміститися в цю третю щільність. Хоча це було
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зроблено з бажання допомогти, але бачилося, як порушення
свобідної волі. Світловий карантин, який складається з Опікунів,
або садівників, як ви можете їх назвати, фактично був посилений.
Запитувач: Коли розпочався 75000-річний цикл, то тривалість
життя була приблизно дев'ятсот років, в середньому. Яким був
процес і механізм, скажемо так, реінкарнації у той час, і як час між
втіленнями у фізичну третю щільність стосувався росту сукупності
духу/тіла/розуму?
Ра: Я - Ра. Цей запит складніший, ніж багато інших. Розпочнемо.
На початку третьої щільності патерн інкарнації сукупності
духу/тіла/розуму починається в темряві, бо ви можете вважати
вашу щільність, як вид, скажемо так, сну і забуття. Забуття існує
тільки на цьому плані. Істоті третьої щільності необхідно забути,
ким вона є, щоб механізми заплутування або свобідної волі могли
працювати з новою індивідуалізованою сукупністю свідомості.
Отже, істота, яка починає – це істота в усій чистоті, орієнтована у
напрямку анімалістичної поведінки, яка використовує інших Я
тільки в якості продовження свого Я для збереження всіх Я.
Істота повільно усвідомлює, що її потреби, скажемо так, не
анімалістичні; тобто, це непотрібно для виживання. Ці потреби
включають: потребу в спілкуванні, потребу в сміху, потребу в
красі, необхідність знати всесвіт. Це початкові потреби.
Оскільки інкарнації починають накопичуватися, то виявляються
інші потреби: необхідність торгувати, необхідність любити,
необхідність бути любимими, необхідність підняти анімалістичну
поведінку до більше універсальної перспективи.
Впродовж першої частини циклів третьої щільності, втілення
автоматичні і відбуваються швидко після смерті фізичного носія.
Існує невелика потреба в
перегляді або зціленні досвіду
втілення. Коли те, що ви назвали центрами енергії, починає
активізуватися до такої міри, що
більша частина досвіду
впродовж втілення має справу з уроками любові.
Отже час, як ви розумієте, між втіленнями подовжується, щоб
приділити відповідну увагу перегляду і зціленню досвіду
попереднього втілення. У деякий момент в третій щільності стає
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активізованим центр енергії зеленого променя і в цей момент
припиняється автоматична інкарнація.
Запитувач: Коли втілення припиняє бути автоматичним, то я
припускаю, що істота може вирішити, коли їй потрібно
інкарнуватися для користі її власного навчання. Чи вибирає істота
також своїх батьків?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: В цей час нашого циклу, біля кінця, який відсоток
істот інкарнувалися по своєму власному вибору?
Ра: Я - Ра. Приблизно п'ятдесят-чотири відсотки.
Запитувач: Дякую вам. Впродовж цього першого 25000-річного
циклу чи був взагалі будь-який індустріальний розвиток, чи будьяка машина була доступна людям?
Ра: Я - Ра. Користуючись терміном "машина" в значенні, яке ви
йому приписуєте, то відповідь – ні. Проте, там були, скажемо так,
різні знаряддя з деревини і каменю, які використовувалися для
того, щоб отримати їжу і для нападу.
Запитувач: У кінці цього першого 25000-річного циклу чи були
будь-які фізичні зміни, які відбувалася швидко подібно до того, як
відбуваються у кінці 75000-річного циклу, чи це відбувається
тільки в період збирання урожаю?
Ра: Я - Ра. Не було ніяких змін за винятком того, що згідно з
розумною енергією, або що ви можете назвати фізичною
еволюцією, було пристосування фізичних сукупностей до їх
довкілля, кольору шкіри до області сфери, де жили істоти;
поступове зростання кількості людей із-за вдосконаленого
споживання продуктів харчування.
Запитувач: Я здогадуюся, що у кінці першого 25000-річного
періоду Опікуни виявили, що не було ніякого урожаю, не було ні
позитивно, ні негативно орієнтованих істот. Розкажіть мені, що
сталося потім? Які вживалися заходи?
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Ра: Я - Ра. Не вживалося ніяких заходів за винятком продовження
усвідомлення про можливість заклику про допомогу і розуміння
серед істот цієї щільності. Конфедерація була заклопотана
збереженням умов, сприяючих навчанню. Це, головним чином,
обертається навколо первісної дисторсії свобідної волі.
Запитувач: Отже садівники Конфедерації не роблять нічого в їх
саду, поки не отримали заклик про допомогу. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
Запитувач: Коли відбувався перший виклик і як це сталося?
Ра: Я - Ра. Перший запит надійшов приблизно 46000 ваших років
назад. Цей запит був від істот з Малдеку. Ці істоти знали про
потребу виправлення наслідків своїх дій і були в деякому
замішанні у втіленому стані відносно обставин їх втілення; тобто
несвідомо вони знали, а свідомо були дуже збентежені. Це
створило запит. Конфедерація послала любов і світло до цих
істот.
Запитувач: Як Конфедерація послала любов і світло? Як вони це
зробили?
Ра: Я - Ра. В Конфедерації перебувають планетарні істоти, які із
своїх планетарних сфер посилають любов і світло у виді чистих
струменів до тих, хто викликав. Це відбувається не у формі
концептуальної думки, а чистої і недиференційованої любові.
Запитувач: Отже перша дисторсія Закону Одного вимагає, щоб
групам орієнтованим на служіння собі був наданий однаковий
час?
Ра: Я - Ра. В цьому випадку не потрібно певного вашого часу із-за
орієнтації істот.
Запитувач: Якою була їх орієнтація?
Ра: Я - Ра. Орієнтація цих істот була такою, що допомога
Конфедерації не була сприйнята.
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Запитувач: Відколи допомога не було сприйнята, то не було
потрібне і балансування. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Те, що потрібне для балансування – це
можливість. Коли існує неуцтво, то немає ніякої можливості. Коли
існує потенціал, то кожна можливість має бути збалансованою; це
балансування викликається не лише позитивними і негативними
орієнтаціями істот, яким пропонується допомога, а також
орієнтацією істот, які просять допомоги.
Запитувач: Велике спасибі. Я вибачаюся за мої безглузді
запитання, але це очистило моє розуміння.
Отже, чи була будь-яка розвинена велика цивілізація в другому
25000-річному головному циклі?
Ра: Я - Ра. У сенсі величі технології не було ніяких великих
суспільств впродовж цього циклу. Було деяке просування серед
істот з Денеб, які захотіли ікарнуватися як тіло в області, яку ви
назвали Китаєм.
Були відповідно позитивні кроки у формуванні сукупності енергії
зеленого променя у багатьох частинах вашої планетарної сфери,
у тому числі Америки, континенту, який ви називаєте Африкою, на
острові, який ви називаєте Австралією, і в області, яку ви знаєте
як Індія, а також в різних розміщених далеко один від одного
народів.
Жодна з цивілізацій не стала такою, яку ви назвали б великою,
оскільки велич Лемурії або Атлантиди відома вам із-за утворення
сильних соціальних сукупностей і у випадку Атлантиди – дуже
великого технологічного розуміння.
Проте, в районах Південної Америки вашої планетарної сфери, як
ви знаєте це, було зростання вібраційної дисторсії у напрямку
любові. Ці істоти були зібрані в результаті збирання урожаю у
кінці другого головного циклу без формування сильних
соціальних або технологічних сукупностей.
Це буде останнє запитання цього сеансу. Чи є запит, на який ми
можемо відповісти швидко перед тим, як ми закриємо сеанс,
оскільки цей інструмент частково виснажений?
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Запитувач: Я тільки хотів би вибачитися за плутанину з моєї
сторони в продовженні розмови про другий 25000-річний період.
Я хотів би запитати, чи є щось, що ми можемо зробити, щоб
інструменту було зручніше? Ми хотіли б провести другий сеанс
ще сьогодні.
Ра: Я - Ра. Ви можете спостерігати легку розрегульованість між
книгою, свічкою і перпендикулярністю кадила. Це не істотно, але
як ми казали, кумулятивні ефекти погано впливають на цей
інструмент. Ви добросовісні. Гаразд, ми можемо провести другий
сеанс після відповідного здійснення вправ і маніпуляції з
фізичною сукупністю цього інструменту.
Я - Ра. Я залишаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Вирушайте в дорогу у владі і мирі одного Творця.
Адонай.
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Сеанс 22
10 лютого 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Зараз я на зв’язку.
Запитувач: Я поставлю пару запитань, щоб прояснити кінець
другого великого циклу. Потім ми перейдемо до третього і
останнього великого циклу.
Чи можете ви розказати мені, якою була середня тривалість
життя у кінці другого великого циклу?
Ра: Я - Ра. У кінці другого великого циклу тривалість життя, як ви
знаєте, варіювалася серед географічно ізольованих народів все
більше від гармонії між розумною енергією і меншою
агресивністю.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, якою була середня
тривалість життя в роках у кінці другого великого циклу?
Ра: Я - Ра. Середня величина може ввести в оману. Щоб бути
точним, тривалість життя багатьох була приблизно від тридцятип'яти до сорока ваших років в одному втіленні з можливістю
наближення тривалості життя до ста ваших років, що не
вважалося аномальним.
Запитувач: Отже можна вважати, що це радикальне зниження
середньої тривалості життя від семисот років менш ніж до ста
років впродовж цих 25000 років було викликане із-за інтенсивної
втрати служіння іншим?
Ра: Я - Ра. Це зокрема правильно. У кінці другого циклу почав
діяти Закон Відповідальності, завдяки здатності істот все більше
зрозуміти ті уроки, які мають бути вивченими в цій щільності.
Отже, істоти виявили багато шляхів, які вказували на агресивну
природу, не лише племен або як ви називаєте нації, але і в
особистих стосунках, кожного з кожним. Концепт бартеру уступив
дорогу концепту грошей, концепт власності став домінувати над
концептом відсутності власності на індивідуальній або груповій
основі.
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Отже, кожній істоті було запропоновано більш витончені способи
демонстрації або служіння іншим, або служіння собі із дисторсією
маніпуляції іншими. Коли уроки “ділитися” і “отримувати з
вдячністю” були зрозумілими, то кожен урок міг бути відхилений
на практиці.
Без ілюстрації наслідків такого навчання/викладання тривалість
життя стала зменшуватися, бо не були прийняті шляхи
обов'язку/честі.
Запитувач: Чи допомогла скорочена тривалість життя істоті в
будь-який спосіб в тому, що вона мала більше часу між
втіленнями, щоб розглянути свої помилки, чи ця скорочена
тривалість життя перешкоджала їй?
Ра: Я - Ра. Обидва судження правильні. Скорочення тривалості
життя – це дисторсія Закону Одного, який пропонує, що істота не
отримує більш інтенсивних випробувань, ніж може здолати. Це
тільки діє на індивідуальному рівні і не впливає на планетарні або
соціальні сукупності.
Отже скорочення тривалості життя відбувається завдяки
необхідності видалення істоти із інтенсивного випробування, яке
виникає в результаті, коли мудрість і любов будучи відхиленими,
відображаються назад у свідомість Творця без сприйняття як
частини свого Я. Потім у істоти виникає потреба в зціленні і оцінці
втілення.
у вашому континуумі
Некоректність справді в тому, що
простору/часу при відповідних обставинах набагато довше
втілення дуже корисне для продовження інтенсивної праці доти,
поки не будуть досягнуті результати через каталітичний процес.
Запитувач: Ви говорили про групу в Південній Америці, яка була
зібрана у кінці другого циклу. Якою була тривалість життя у кінці
другого циклу?
Ра: Я - Ра. Ця ізольована група досягла тривалості життя в 900
років в цій щільності.
Запитувач: Я припускаю, що планетарна дія, яку ми
випробовуємо зараз і яка, здається, скорочує тривалість життя
© 1984 L/L Research

247

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 22
тут, не достатньо сильно впливала на людей там, щоб
скорочувати тривалість життя. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Добре запам'ятайте, що в цьому
просторі/часі стала можливою повна ізоляція.
Запитувач: Скільки людей заселяли Землю у той час, тобто були
втілені фізично в той час?
Ра: Я - Ра. Я припускаю, що вас цікавить чисельність втілених
сукупностей духу/тіла/розуму у кінці другого великого циклу, ця
кількість становила приблизно 345000 істот.
Запитувач: Приблизно, скільки істот було зібрано в результаті
“збирання урожаю” у кінці циклу?
Ра: Я - Ра. Було зібрано приблизно 150 істот.
Запитувач: Отже, оскільки стартував наступний цикл, то чи були
це ті істоти, які залишилися працювати на планеті?
Ра: Я - Ра. Цих істот відвідала Конфедерація і вони прагнули
залишитися для того, щоб допомогти планетарній свідомості. Це
правильно.
Запитувач: Який вид візиту зробила Конфедерація до цієї групи
із 150 істот?
Ра: Я - Ра. З'являється світлова істота, яке несе те, що можна
назвати екраном світла. Вона розказала про єдність і
нескінченність усього творіння і тих речей, які чекають тих, хто
готовий до “збирання урожаю”. Вона в золотих словах описала
красоти любові. Потім, вона дозволила провести телепатичний
зв'язок, щоб показати тим, хто був зацікавлений станом третьої
щільності, побачити її як планетарна сукупність. Потім вона їх
покинула.
Запитувач: Чи усі з цих істот вирішили залишитися і допомогти
впродовж наступного 25000-річного циклу?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Вони залишилися як група. Не
залишилися ті, хто тільки периферійно був пов’язаний з цією
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культурою. Проте, вони також не змогли бути зібрані в результаті
“збирання урожаю” і отже розпочали з найвищої, скажемо так,
під-октави третьої щільності, щоб повторити цю щільність. Багато
з тих, хто був люблячою натурою – не були мандрівниками, а
походили з цього конкретного другого циклу.
Запитувач: Отже усі ці істоти все ще знаходяться з нами в цьому
циклі?
Ра: Я - Ра. Істоти, що повторюють великий цикл третьої
щільності, у незначних випадках можуть відправитися. Ці істоти
захотіли приєднатися до своїх братів і сестер, як ви назвали б цих
істот.
Запитувач: Чи ми знали ім’я будь-якої з цих особистостей із
нашого історичного минулого часу?
Ра: Я - Ра. Одна істота такої природи відома, як сукупність
звукової вібрації Святий Августин. Інша істота такої природи
відома, як Свята Тереза. Також відома істота такої природи –
Святий Франциск Асізський. Ці особи, будучи ченцями, як ви
назвали б їх, інкарнувалися в той же вид оточення, призначений
для подальшого вивчення.
Запитувач: Оскільки цикл закінчився 25000 років тому, то якою
була реакція Конфедерації на відсутність урожаю?
Ра: Я - Ра. Ми були стурбовані.
Запитувач: Чи були негайно прийняті будь-які дії, чи ви чекали
виклику?
Ра: Я - Ра. Рада Сатурну тільки дозволила ввійти в третю
щільність іншим сукупностям духу/тіла/розуму третьої щільності,
не мандрівникам, а тим, хто шукав подальший досвід третьої
щільності. Це було зроблено випадково, таким чином, щоб не
порушити свобідної волі, оскільки виклику все ще не було.
Запитувач: Наступну дію Конфедерація здійснила після того, як
отримала виклик?
Ра: Я - Ра. Це правильно.
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Запитувач: Хто або яка група зробила цей виклик
здійснила Конфедерація?

і яку дію

Ра: Я - Ра. Запит був від Атлантів. Цей запит стосувався того, що
б ви назвали розумінням із дисторсією у напрямку допомоги
іншим Я. Була прийнята дія, в якій ви берете участь в цей час:
сприйняття інформації через канал, як ви назвали це.
Запитувач: Отже цей перший запит був перед тим, як Атлантида
стала технологічно передовою?
Ра: Я - Ра. Це в основному правильно.
Запитувач: Отже, технологічне просування Атлантиди відбулося
із-за цього заклику? Я припускаю, що у відповідь на виклик, їм був
наданий Закон Одного і Закон Любові як дисторсія Закону
Одного, а чи отримали вони також технологічну інформацію, яка
змусила їх перетворитися на таке високо технологічне
суспільство?
Ра: Я - Ра. Не спочатку. Приблизно у той же час, коли ми уперше
з'явилися в небі над Єгиптом і продовжуємо це робити з того
часу, інші істоти Конфедерації з'явилися над Атлантидою, яка
досягла
рівня
філософського
розуміння.
Можливо
ми
неправильно використовуємо це слово, яке співзвучне з
комунікацією, щоб заохочувати і надихати вивчення містерії
єдності.
Проте, оскільки запити були зроблені для зцілення і іншого
розуміння, то передавалася інформація відносно кристалів і
будування пірамід так само як і храмів, як ви назвали б їх, які
були асоційовані з навчанням.
Запитувач: Чи було це навчання того ж виду підготовки до
посвячення, яке було зроблене з єгиптянами?
Ра: Я - Ра. Це навчання відрізнялося тим, що ця соціальна
сукупність була більше, скажемо так, витонченою і менш
суперечливою і жорстокою в способах мислення. Тому храми
були храмами навчання, ніж спробою повного відокремлення і
ставлення цілителів на п’єдестал.
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Запитувач: Чи в тих храмах навчалися ті, кого ми називаємо
священиками?
Ра: Я - Ра. Ви не зможете назвати їх священиками в сенсі
целібату, покори і бідності. Вони були священиками в тому сенсі,
що присвятили себе навчанню.
Труднощі стали очевидними тоді, коли істоти, які тренувалися в
цьому навчанні, почали намагатися користуватися силою
кристалів з іншою метою окрім зцілення. Вони займалися не лише
навчанням, але і стали займатися тим, що б ви назвали урядовою
структурою.
Запитувач: Чи надавалася уся інформація їм так само, як ми
отримуємо свою інформацію зараз, через інструмент такий як
цей інструмент?
Ра: Я - Ра. Час від часу були візити, але жоден не мав значення,
скажемо так, на історичний хід подій у вашому континуумі
простору/часу.
Запитувач: Щоб відбулися візити, то чи було необхідно, щоб
вони об'єднали соціальну сукупність? Які умови були потрібні,
щоб ці візити відбулися?
Ра: Я - Ра. Були дві умови: (1) подвоєний запит групи людей, який
здолав інтегральний опір тих, хто не бажав шукати або вчитися;
(2) відносна наївність тих членів Конфедерації, хто відчував, що
пряма передача інформації обов'язково буде
корисною як
Атлантам, так і представнику Конфедерації.
Запитувач: Я розумію, що ви говорите про тих наївних
представників Конфедерації, з якими траплялися такі ж речі в
минулому, то вони робили теж саме з істотами Атлантиди. Чи це
правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Ми нагадуємо вам, що ми теж одні із
тих наївних членів цієї Конфедерації і все ще намагаємося
відшкодувати ушкодження, за які ми відчуваємо відповідальність.
Це наш обов'язок так само як і честь продовжувати спілкуватися з
вашими людьми тому, щоб усі сліди дисторсій нашого
© 1984 L/L Research

251

Закон Одного: Книга 1, Сеанс 22
викладання/навчання
були
охоплені
їх
дисторсіями і було досягнуто балансування.

протилежними

Запитувач: Розумію. Отже я змалюю картину Атлантиди, і ви
скажете мені, чи я правий.
Ми маємо умову, коли досить великий відсоток людей Атлантиди
почали щонайменше йти у напрямі Закону Одного і жити по
Закону Одного, оскільки їх заклик був почутий Конфедерацією.
Цей виклик був почутий тому, що користуючись Законом
Подвоєння, він відкинув тих Атлантів, які не викликали. Потім
Конфедерація
використала
канали,
які
наприклад
ми
використовуємо зараз в комунікації, а також безпосередній
контакт, але виявилося, що це було помилкою тому, що істоти
Атлантиди все перекрутили. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно з одним виключенням. Є тільки один
закон. Це Закон Одного. Інші так звані закони – це дисторсії
цього закону, деякі з них первісні і найбільш важливі для
прогресу, що зрозуміло. Проте, було б добре, щоб кожен так
званий закон, який ми також називаємо "шляхом", вважався як
дисторсія, а не закон. Немає ніякої численності в Законі Одного.
Це буде завершальним питанням цього сеансу. Зараз ставте
запитання.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, якою була середня
тривалість життя населення Атлантиди?
Ра: Я - Ра. Середня тривалість життя, як ми говорили, вводить в
оману. В ранній стадії свого культурного досвіду тривалість
життя Атлантів була від 70 до 140 років, це звичайно, приблизно.
Із-за збільшення бажання до влади, тривалість життя швидко
зменшувалася в пізніших етапах цивілізації і, отже, була
запрошена інформація по зціленню і омолоджуванню.
Чи ви маєте будь-які короткі запити перед тим, як ми закриємо
сеанс?
Запитувач: Що ми можемо щось зробити, щоб інструменту було
зручніше? Що ми можемо зробити для неї?
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Ра: Я - Ра. З інструментом все гаразд. Частково менш легко
підтримувати ясний контакт впродовж часу, коли деякі або одна із
істот в крузі роботи не повністю свідомі. Ми просимо, щоб істоти
в крузі знали, що їх енергія корисна для збільшення живучості
цього контакту. Спасибі за добросовісні запитання.
Я - Ра. Це велика радість, щоб залишити вас в любові і світлі
одного нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись
владою і миром одного Творця. Адонай.
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Сеанс 23
11 лютого 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз ми на зв’язку.
Запитувач: Ви згадували учора про перший контакт, зроблений
Конфедерацією, який відбувався впродовж нашого третього
великого циклу. Ви заявили, що ви з'явилися в небі над Єгиптом
приблизно в той же час, коли була надана допомога Атлантиді.
Чи можете ви сказати мені, чому ви прийшли в Єгипет і якими
були ваше ставлення і думки, коли ви уперше прийшли в Єгипет?
Ра: Я - Ра. В час, про який ви говорите, були ті, хто хотів
молитися сонячному богу з головою сфінкса, якого ви знаєте як
вібраційну звукову сукупність "Гор". Ця вібраційна звукова
сукупність приймала інші вібраційні звукові сукупності, об'єктом
поклоніння яких був сонячний диск, представлений з деякою
дисторсією.
Ми витратили деякий час, як ви назвали б це, на сканування
людей із-за серйозної зацікавленості в пошуку того, кому ми
могли допомогти без порушення. Ми знайшли, що у той час
соціальна сукупність була дуже внутрішньо суперечливою у своїй
так званій релігійній вірі і тому не було відповідного заклику до
нашої вібрації. Отже, у той час, як ви знаєте, приблизно 18000
ваших років в минулому, ми відступили без вжиття заходів.
Запитувач: Ви заявили учора, що ви у той час з'явилися в небі
над Єгиптом. Чи були здатні істоти Єгипту побачити вас в своєму
небі?
Ра: Я - Ра. Так.
Запитувач:
стосунки?

Що вони бачили і як цей ефект вплинув на їх

Ра: Я - Ра. Вони бачили те, про що ви говорите, як кристалічний
потужний дзвоноподібний космічний корабель.
Це не впливало на них через їх переконання в тому, що багато
дивовижних речей відбувалося як нормальна частина світу, як ви
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назвали б це, в якому багато, багато божеств мали потужний
контроль над надприродними подіями.
Запитувач: Чи ви мали причину бути видимими для них замість
того, щоб бути невидимими?
Ра: Я - Ра. Так.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, якою була ваша причина
бути видимими для них?
Ра: Я - Ра. Ми дозволили видимість тому, що вона не мала
ніякого значення.
Запитувач: Тоді в цей час ви не контактували з ними. Чи можете
ви відповісти на те ж саме питання, яке я тільки що поставив
відносно вашої наступної спроби контактувати з єгиптянами?
Ра: Я - Ра. Наступна спроба була тривалою і відбувалася
протягом більшого періоду часу. Ядром або центром наших
зусиль було рішення з нашої сторони, що був достатній запит,
щоб спробувати походити серед ваших людей як брати.
Ми розкрили цей план перед Радою Сатурну, запропонувавши
себе як орієнтованих на служіння мандрівників, які приземляться
безпосередньо на внутрішні плани без процесів реінкарнації.
Отже ми з'явилися, або матеріалізувалися, у фізико-хімічних
сукупностях, які представляють якомога близько нашу природу.
Ця спроба, з'явитися як брати і провести обмежену кількість часу
в якості учителів Закону Одного, викликала повсюди сильний
інтерес до сонячного тіла і його вібрацій у відповідності з нашими
специфічними дисторсіями.
Ми виявили, що кожне слова, яке ми змогли висловити, мало
тридцять понять, які ми надали і спантеличили цих істот, яким ми
прийшли служити. Через короткий період ми покинули цих істот і
витратили багато часу, щоб зрозуміти, як краще усього служити
тим, кому ми запропонували свою любов/світло.
Ті, хто був в контакті з географічним об'єктом, який ви знаєте
Атлантидою, задумали використовувати для зцілення потенціали
об'єктів пірамідальної форми. Зважаючи на це і створення
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коригування у відмінностях сукупностей дисторсій двох
географічних культур, як ви назвали б їх, ми з’явилися знову
перед Радою, запропонувавши цей план Раді як допомогу в
зціленні і довговічності людей в області, яку ви знаєте як Єгипет.
Таким чином ми сподівалися полегшити навчальний процес, а
також запропонувати філософію Закону Одного. Знову Рада
схвалила цей план.
Приблизно 11000 ваших років назад ми увійшли за допомогою
мислеформи – ми виправляємо цей інструмент. У нас іноді
виникають перешкоди через низьку енергію. Приблизно 8500
років тому, ретельно розглянувши ці концепти, ми повернулися і
ніколи не покидали мислеформ вашої вібраційної планетарної
сукупності і обмірковували декілька ваших років, як ви вимірюєте
час, як побудувати ці структури.
Перша, Велика Піраміда, була сформована приблизно 6000
ваших років назад. Потім, після того, як формування будівлі або
архітектури Великої Піраміди було завершене завдяки
мислеформи, ми більше користувалися для побудови інших
пірамідальних структур, скажемо так, місцевим або земним
матеріалом замість матеріалу мислеформи. Це тривало
приблизно 1500 ваших років.
Тим часом, була надана інформація з приводу посвячення і
зцілення кристалом. Один, відомий як "Іхнатон (Ikhnaton)" зміг
сприйняти цю інформацію без істотного спотворення і через
якийсь час, скажемо так, зробив все можливе для того, щоб
призвати Закон Одного і висвячувати духовенство в цих
структурах відповідно до дисторсій посвячення і істинного
жалісливого зцілення. Це тривало не довго.
Після фізичної смерті цієї істоти на вашому фізичному плані
третьої щільності, як ми говорили раніше, наші навчання швидко
спотворили і наші структури знову стали використовуватися як
так звані "королівські" або людьми із дисторсіями у напрямку до
влади.
Запитувач: Коли ви говорили про піраміди зцілення, то я
припускаю, що спершу зцілювався розум. Чи це правильно?
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Ра: Я - Ра. Це частково правильно. Зцілення, якщо воно
здійснюється, має входити без істотного спотворення потоків
через духовну сукупність в дереві розуму. Є частини цього
розуму, які блокують енергії, які течуть до сукупності тіла. У
кожному випадку, для кожної істоти, блокування може дуже
відрізнятися.
Проте, необхідно активізувати мету духовного каналу або
човника. Отже зцілення може здійснюватися в залежності від
того, чи є блокування від духовного до ментального або від
ментального до фізичного, або чи це може бути просто
випадкова і чисто фізична травма.
Запитувач: Коли ви розпочали будівництво піраміди в Гізі,
користуючись думкою, то чи були ви у той час в контакті з
втіленими єгиптянами і чи вони спостерігали за будівництвом?
Ра: Я - Ра. У той час ми не мали тісного спілкування з втіленими
істотами на вашому плані. Ми відповідали загальному запиту
достатньої енергії в цій конкретній дії. Ми відправили думки до
усіх, хто шукав нашу інформацію.
Поява піраміди була нібито величезною несподіванкою. Проте,
вона ретельно проектувалася, щоб співпасти з інкарнацією того,
хто відомий як великий архітектор. Ця істота пізніше стала
божеством, зокрема із-за цього випадку.
Запитувач: Яке ім'я вони дали цьому божеству?
Ра: Я - Ра. Це божество мало сукупність звукової вібрації,
"Імхотеп (Imhotep)".
Запитувач: Чи можете ви сказати про загальний успіх піраміди?
Я розумію, що піраміди не досягли успіху в створенні підйому у
свідомості, на яку покладалися надії, але має бути деяка користь
від них.
Ра: Я - Ра. Ми просимо вас пам'ятати, що ми є братами і
сестрами скорботи. Якщо хоч один був врятований від цієї
скорботи до бачення одного Творця, то концепт не зазнав
невдачі.
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Наша трудність лежить у корекції дисторсій честі/відповідальності
Закону Одного, яке відбулося впродовж наших спроб допомогти
цим істотам. Дисторсії бачаться як відповідальність замість
невдачі; причина спроби тільки в тому, що мало хто був
натхненний для пошуку.
Отже, ми опинилися в парадоксальній позиції в цьому, оскільки
одні бачили просвітлення і ми досягли успіху, а інші стали
сумнішими і спантеличеними, то ми були невдахами. Це ваші
терміни. Ми наполегливо продовжуємо пошук, щоб служити.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, що сталося з Іхнатоном
після його фізичної смерті?
Ра: Я - Ра. Ця істота потім пройшла через серії зцілення і
перегляд досвіду інкарнації, який відповідав досвіду третьої
щільності. Ця істота частково поліпшила дисторсії влади великою
відданістю Закону Одного. Отже ця істота вирішила провести
серії втілень, які не мали ніяких дисторсій у напрямку до влади.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені, якою була середня
тривалість життя єгиптян в часи Іхнатона?
Ра: Я - Ра. Середня тривалість життя цих людей була приблизно
від тридцяти-п'яти до п'ятдесяти ваших років. Було багато того,
що ви б назвали, хворобою фізичної сукупності.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені про причини хвороби?
Я думаю, що я вже знаю, але я думаю, що може було б добре для
книги констатувати це.
Ра: Я - Ра. Це, як ми згадували раніше, не особливо
інформативно відносно Закону Одного. Проте, земля, яку ви
знаєте як Єгипет, у той час мала надзвичайно варварські умови
для життя, як ви назвали б їх. Річці, яку ви називаєте Нілом,
дозволялося затоплювати і відступити, отже забезпечуючи
родючі землі для розведення хвороб, які можуть переноситися
комахами. Також, приготування продуктів харчування дозволяло
формуватися хворобам. Також, у багатьох випадках були
труднощі з джерелами вода і вода, яку споживали, викликала
хвороби із-за організмів, які знаходилися в ній.
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Запитувач: Я справді розпитував про основну причину хвороби
замість механізму її передачі. Я повернуся до кореня думки, що
створило можливість хвороби. Чи змогли б ви коротко сказати
мені, якщо я правий в припущенні, що загальне зниження
мислення відносно Закону Одного за довгий час на планеті
Земля,
створило умови,
за допомогою яких розвивалися
хвороби? Це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно і сприйнятливо. Ви, як запитувач, зараз
починаєте проникати у зовнішні вчення.
Основна причина в цьому конкретному суспільстві була не так в
більш агресивній дії, хоча там були, скажемо так, тенденції, але
швидше утворення системи грошей і дуже активної торгівлі, і
розвиток тенденцій у напрямку до жадності і влади; отже,
поневолення істот іншими істотами і неправильне уявлення про
Творця в середині кожної істоти.
Запитувач: Я розумію і якщо я правий, що також був контакт в
Південній Америці. Чи можете ви розказати мені про природу
вашого контакту щодо
ставлення до цього контакту, його
наслідків, плану контакту і чому контактували з людьми в
Південній Америці?
Ра: Я - Ра. Це буде завершальне повне запитання цього сеансу.
Істоти,
які
ходили
серед
людей
на
вашому
південноамериканському континенті мали подібні бажання з
частиною істот там, щоб вивчати маніфестації сонця. Вони
вклонялися цьому джерелу світла і життя.
Отже, цих істот відвідували світлові істоти не схожі на нас. Були
надані інструкції і вони були більше прийнятні і менш спотворені,
ніж наші. Істоти самі почали конструювати серії підземних і
прихованих міст, у тому числі пірамідальні структури.
Ці піраміди були частково варіантом проекту, який ми
оприлюднили. Проте, оригінальні ідеї були доповнені бажанням
або наміром створення місць медитації і відпочинку, відчуття
присутності одного Творця; отже ці піраміди були створені для
усіх людей, а не лише для посвячення і зцілення.
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Вони залишили цю щільність, коли було виявлено, що їх плани
одностайно підтримуються і фактично були зафіксовані.
Впродовж наступних приблизно 3500 років ці плани, хоча
частково були спотворені,
наблизилися до завершення у
багатьох аспектах.
Тому, у випадку порушення карантину, істота, яка допомагала
істотам в Південній Америці уздовж південноамериканських
шляхів, які ви зокрема називаєте річкою Амазонкою, предстала
перед Радою Сатурну, щоб запросити другу спробу виправити
особисто спотворення, які сталися в її планах. Ця істота або
сукупність соціальної пам'яті повернулася і істоту вибрали, як
посланця, який ходив серед людей знову, щоб виправити
помилки.
Знову, усе було записане і істота приєдналася знову до своєї
сукупності соціальної пам'яті і залишила ваше небо.
Як і в нашому досвіді, в пізніші часи навчання були, головним
чином, дуже і грубо спотворені і фактично привели до людського
жертвопринесення замість лікування людей. Отже, ця сукупність
соціальної пам'яті також отримала обов'язок/честь залишитися
доти, поки ці дисторсії не будуть опрацьовані у сукупностях
дисторсій ваших людей.
Можливо, ви маєте будь-які короткі запитання перед тим, як ми
закриємо сеанс?
Запитувач: Чи ми можемо зробити щось, щоб інструменту було
зручніше? Відколи ви заявили, що в неї понизилася енергія, то чи
можливо провести інший сеанс сьогодні пізніше?
Ра: Я - Ра. Усе гаразд з вирівнюванням. Проте, цьому інструменту
було б корисно відпочити від трансу вдень.
Я - Ра. Зараз я залишаю цей інструмент. Я залишаю вас в любові
і
світлі
одного
нескінченного
Творця.
Ідіть
вперед,
насолоджуючись владою і миром одного Творця. Адонай.
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Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і у світлі нескінченного Творця.
Зараз ми на зв’язку.
Запитувач: Ми трохи стурбовані фізичним станом інструменту. У
неї легка гіперемія. Якщо ви можете сказати мені про доцільність
цього сеансу, то я був би вдячний за це.
Ра: Я - Ра. Життєві енергії фізичної сукупності цього інструменту
низькі. Сеанс треба буде відповідно скоротити.
Запитувач: В останньому сеансі ви згадали, що в цей останній
25000-річний цикл атланти, єгиптяни і люди з Південної Америки
контактували з Конфедерацією, а потім вона залишила їх. Я
розумію, що Конфедерація не поверталася впродовж деякого
часу. Чи могли ви розказати мені про причини, наслідки і позиції
відносно наступного контакту з людьми на планеті Земля?
Ра: Я - Ра. У випадку з атлантами, збільшення інформації
привело в результаті до діяльності, спотвореної у напрямку до
войовничості, яка призвела у кінцевому підсумку до другої
могутньої катастрофи, яка сталася 10821 ваших років назад, як ви
вимірюєте час.
Багато, багато хто були переміщені через соціальні дії як в
Атлантиді, так і в тих областях, які ви назвали
північноафриканськими пустелями, до яких деякі атланти
прийшли після першого конфлікту. Земні зміни тривали із-за цих,
як ви б назвали, ядерних бомб і іншої кристалічної зброї,
занурюючи останні великі сухопутні землі приблизно 9600 ваших
років назад.
У єгиптянин і південноамериканців результати експериментів,
хоча не були такими руйнівними, були далекі від оригінального
наміру Конфедерації. Це стало ясно не лише нам, а також Раді і
Опікунам, що
наші методи не були відповідними для цієї
конкретної сфери.
Отже, наш підхід був таким, щоб
проявити обачність,
спостереження і продовжувати спроби творчо виявити методи, за
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допомогою яких ми могли б контактувати, щоб служити з
найменшим спотворенням і найголовніше з найменшою
можливістю хибного тлумачення або антитез нашого наміру в
обміні інформацією.
Запитувач: Дякую вам. Отже я припускаю, що Конфедерація
трималася в стороні від Землі впродовж деякого періоду часу. Що
стало причиною для наступного контакту, який зробила
Конфедерація?
Ра: Я - Ра. Приблизно 3600 ваших років назад, як ви вимірюєте
час, був наплив людей з групи Оріону, як ви називаєте їх. Із-за
збільшення негативних впливів на дисторсію мислення і дію, вони
змогли розпочати роботу з тими, які уявляли себе із старих часів,
як ви могли б сказати, особливими і відмінними.
Істота Конфедерації, багато, багато тисяч ваших років назад, яку
ви, можливо, називаєте "Яхве (Yahweh)," за допомогою
генетичного клонування, створила ці специфічні відхилення серед
тих людей, які прийшли поступово жити у район Єгипту, а також
як і у багато інших місць, завдяки розосередженню після
опускання суходолу Му (Mu). Тут група Оріону знайшла родючий
ґрунт, на який посіяла сім'я негативності, як завжди, сім’я еліти,
для тих, хто маніпулює або поневолює інших.
Відомо, що Яхве відчував велику відповідальність за цих істот.
Проте, група Оріону змогла навіяти народам ім’я Яхве, яке
відповідальне за цей елітаризм. Потім Яхве зміг критично оцінити
свої вібраційні патерни і став, фактично, більше красномовною
сукупністю звукової вібрації.
У цій сукупності старий Яхве, зараз безіменний, але значущий
"Він приходить," почав посилати позитивно орієнтовану
філософію. Це було приблизно 3300 років назад. Тоді з’явилася
більша частина того, що стало відомим, як Армагедон.
Запитувач: Як група Оріону пройшла через карантин 3600 років
тому? Це ефект випадкового вікна?
Ра: Я - Ра. У той час це було зовсім не так, оскільки був
належний заклик до цієї інформації. Коли існує змішаний запит, то
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ефект вікна значно більше приводиться в рух між іншим
щільностями.
Карантин в цьому випадку, скажемо так, не патрулювався
настільки пильно, через відсутність сильної полярності, отже
вікна були дуже слабкими для проникнення. Оскільки
наближається ваше збирання урожаю, то ті сили, які ви могли б
назвати світлом, працюють згідно з їх викликом. Істоти з Оріону
зробили тільки те, для чого їх викликали. Актуальність цього
запиту зовсім не велика.
Отже, із-за способу уповноваження або подвоєння існує багато
опору для проникнення. Все ж, повинні вільно підтримуватися і ті,
хто бажає отримати негативно орієнтовану інформацію, як ви
назвали б це, отже потрібно задовольнити тих істот, проходячи
через ефект вікна.
Запитувач: Отже Яхве спробував виправити те, що я можу
назвати помилкою (я знаю, що ви не хочете називати це так), і
розпочав
3300 років тому з позитивної філософії. Чи
передавалися філософії Оріону і Яхве телепатично, чи була
використана інша техніка?
Ра: Я - Ра. Використовувалися дві різні техніки: одна через істоту,
яка більше не називала себе Яхве, і яка все ще відчувала, що,
якщо підняти істот до вищих негативних сил, то ці вищі істоти
зможуть розповсюдити Закон Одного. Отже ця істота, "Йод-ХеШін-Вау-Хе," ходила серед ваших людей у формі втіленої істоти і
вступала в шлюб в природній відтворювальній формі з вашими
фізичними сукупностями. Отже народилося покоління набагато
вищих істот, яких називали "Анаками".
Інший метод використовувався з більшим ефектом пізніше в
сценарії, який ви назвали б, мислеформою, яку, наприклад, ми
часто використовуємо серед ваших людей, щоб запропонувати
таємниче або величне. Ви, можливо, знайомі з деякими з цих
проявів.
Запитувач: Чи могли б ви розказати про деякі з них?
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Ра: Я - Ра. Цю інформацію ви можете відкрити самі. Проте, ми
коротко вкажемо шлях, вказуючи на так зване колесо в колесі і
херувимів з пильними очами.
Запитувач: Чи використовувала група Оріону подібні методи для
свого впливу 3600 років тому?
Ра: Я - Ра. У той час група або імперія мала емісара у вашому
небі.
Запитувач: Чи можете ви описати цього емісара?
Ра: Я - Ра. Цей емісар був вогняної природи, який приховувався
вдень за хмарами. Це мало стерти питання про такий носій, щоб
сумістити його з концептом істот, яких ви могли б назвати
Творцем.
Запитувач: Отже, як інформація передавалася істотам після
того, як вони бачили цю вогняну хмару?
Ра: Я - Ра. Передачею думки і породженням вогняних явищ і
інших подій для того, щоб з'явитися чудотворній істоті через
використання мислеформи.
Запитувач: Отже, чи існують будь-які пророки, які починали з цієї
ери або скоріше після неї?
Ра: Я - Ра. Істоти з імперії не досягли успіху в підтримці їх
присутності впродовж тривалого часу і після дати приблизно
3000 років у вашій історії були вимушені прийняти рішення
фізично залишити небо. Так звані пророки часто давали змішану
інформацію, але найгірше, що група Оріону змогла зробити, це
змусила цих пророків говорити про долю, оскільки пророцтво в ті
дні було заняттям тих, хто любив своїх друзів і бажали служити
тільки їм і Творцю.
Запитувач: Ви говорите, що група Оріону встигла забруднити
деякі
з
позитивно
орієнтованих
повідомлень
пророків
пророцтвами долі?
Ра: Я - Ра. Це правильно. Ваш наступний запит має бути останнім
повним запитом для цього сеансу.
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Запитувач: Чи могли б ви розказати мені, чому групі Оріону
довелося відправитися після того, як вона фігурувала в період
шістсот років?
Ра: Я - Ра. Хоча враження, що вони дали тим, хто їх викликав
було таким, що ці істоти стали елітарною групою, відбулося те,
що ви знаєте, як "діаспора". Це викликало велике розсіювання
цих людей і таким чином вони стали скромнішими і
благороднішими, менш агресивними і обізнанішими про
милосердя Одного Творця.
Їх створення мало тенденцію, щоб бути агресивними,
орієнтованими на поневолення інших. Безпосередня мета групи
Оріону завдяки їх генетичній слабкості/вищості, як ви можете
назвати, була програшем, таким чином дозволяючи співчуття
вдячності своїм сусідам, своїй сім'ї і одному Творцю, які
розпочали виліковувати почуття елітаризму, яке призводить до
дисторсій влади над іншими і викликає їх власну войовничість.
Зараз, ви можете поставити будь-які короткі запитання.
Запитувач: Що ми можемо зробити, щоб інструменту було
зручніше?
Ра: Я - Ра. Ви добросовісні. Обережно поправте верхню частину
тіла цього інструменту, якщо вона піднята.
Я - Ра. Усе гаразд. Нам в радість говорити з вами. Ми залишаємо
вас в любові і світлі одного нескінченного Творця. Ідіть вперед,
насолоджуючись владою і миром одного Творця. Адонай.
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16 лютого 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз ми на зв’язку.
Запитувач: Зараз ми продовжимо вчорашній матеріал. Ви
заявили, що близько 3000 років тому група Оріону покинула
планету із-за діаспори. Чи вдалося Конфедерації досягти деяких
успіхів після відходу групи Оріону?
Ра: Я - Ра. Багато ваших століть, як Конфедерація, так і
Конфедерація Оріону займалися інтригами, оточеними бронею
світла, на планах вище вашого власного, скажемо так, плану
часу/простору. На цих рівнях були битви і продовжується
боротьба.
На земному плані були приведені в дію енергії, які не спричинили
багатьох викликів. Були ізольовані випадки запитів, один із яких
прийшов на початку приблизно 2600 вашого року в минулому із
місця, яке ви назвали Грецією, що закінчився записуванням і
розумінням деяких аспектів Закону Одного. Ми особливо
відмічаємо одного, відомого як Талес (Thales) і іншого, відомого
як Геракліт (Heraclitus), які були професіональними філософами,
як ви можете назвати їх, навчаючи своїх студентів. Ми також
підкреслюємо розуміння того, хто відомий як Перикл (Pericles).
В той час Конфедерації дозволялося телепатично передавати
лише обмежену кількість інформації. Проте, головним чином,
впродовж цього часу імперії зникали і воскресали згідно із
настановами і енергіями, які були давно приведені в дію, не
призводячи до сильної поляризації, але швидше до суміші
позитиву і войовничості або негативу, який був характеристикою
цього завершального малого циклу вашого буття.
Запитувач: Ви говорили про Конфедерацію Оріону і боротьбу між
Конфедерацією і Конфедерацією Оріону. Чи могли б ви
повідомити будь-який концепт того, як відбувалася ця битва?
Ра: Я - Ра. Уявіть собі, якщо ви бажаєте, свій розум. Потім уявіть
його в повній єдності зі всіма іншими умами вашого суспільства.
Тоді ви цілеспрямовані і те, що є слабким електричним зарядом у
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вашій фізичній ілюзії, стало зараз надзвичайно потужною
машиною, за допомогою якої думки можуть створювати речі.
У цьому намаганні група Оріону заряджає або нападає на
Конфедерацію, озброєну світлом. Результат – нічия, як ви
назвали б це, бо обидві енергії частково виснажуються і
потребують перегрупування; негатив виснажений через відмову
маніпулювати, позитив виснажений через відмову визнати те, що
дається.
Запитувач: Чи могли б ви детально описати значення того, що ви
маєте на увазі "через відмову визнати те, що дається"?
Ра: Я - Ра. На рівні часу/простору, в якому це відбувається у
формі того, що ви можете назвати війною думок, найбільшим
прийняттям і люблячою енергією було би так любити тих, хто
бажає маніпулювати, щоби ті істоти були оточені, охоплені і
перетворені за допомогою позитивних енергій.
Проте, це битва рівних і Конфедерація знає, що не може на
рівних умовах дозволити маніпулювати собою для того, щоб
залишитися чисто позитивною. Тоді наслідком не може бути
чистота, будучи під каблуком так званих темних сил, як ви можете
сказати.
Отже ті, хто має справу з цією війною думок будуть оборонятися,
замість того, щоб прийняти це для того, щоб зберегти їх
повноцінне служіння іншим. Таким чином, вони не можуть
прийняти повністю те, що бажає дати Конфедерація Оріону –
справжнє
поневолення. Таким чином, втрачається деяка
полярність із-за цього тертя і обидві сторони, якщо ви хочете,
повинні перегрупуватися.
Це не було плідно для будь-якої сторони. Корисним наслідком
було тільки балансування енергій, доступних на цій планеті таким
чином, що ці енергії мають меншу потребу балансуватися в
просторі/часі, отже зменшуючи можливості планетарної анігіляції.
Запитувач: Яка частина Конфедерації залучалася до цієї битви
думок? Який відсоток брав участь?
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Ра: Я - Ра. Це найважча робота Конфедерації. Тільки чотири
планетарні істоти в будь-який час хотіли брати участь в цьому
конфлікті.
Запитувач: Яка щільність цих чотирьох планетарних істот?
Ра: Я - Ра. Ці істоти належать до щільності любові – четвертої
щільності.
Запитувач: Чи істота цієї щільності буде ефективнішою для цієї
роботи, ніж істота п'ятої або шостої щільності?
Ра: Я - Ра. Четверта щільність – це єдина щільність окрім вашої
власної, якій не вистачає мудрості, щоб утриматися від битви, і
бачить потребу в битві. Отже, необхідно використовувати
сукупності соціальної пам'яті четвертої щільності.
Запитувач: Чи я правий в припущенні, що як Конфедерація, так і
група Оріону використовують тільки істот четвертої щільності в
цій битві, і що п'ята і шоста щільності групи Оріону не займаються
цим?
Ра: Я - Ра. Це буде останнє повне запитання, оскільки енергії цієї
істоти низькі.
Це частково правильно. Істоти п’ятої і шостої позитивної
щільності не можуть взяти участь в цій битві. П'ята негативна
щільність також не зможе взяти участь в цій битві. Отже, до цього
конфлікту приєднуються
істоти четвертої щільності обох
орієнтацій.
Чи можемо ми попросити задати декілька коротких запитань
перед тим, як ми закриємо сеанс?
Запитувач: Моє перше прохання, чи можемо ми щось зробити,
щоб інструменту було зручніше. Також, я хотів би дійсно узнати
орієнтацію негативної п'ятої щільності, щоб не приймати участі в
цій битві?
Ра: Я - Ра. П'ята щільність – щільність світла або мудрості. Так
звані негативні істоти для служіння собі в цій щільності
знаходиться на високому рівні усвідомлення і мудрості і
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припиняють діяльність, окрім розумової. Негативна п’ята
щільність – це надзвичайно компактна і відокремлена від всіх
інших.
Запитувач: Велике спасибі. Ми не бажаємо виснажувати
інструмент. Чи можемо ми зробити щось, щоб інструменту було
зручніше?
Ра: Я - Ра. Ви дуже добросовісні. Як ми просили раніше, було б
добре спостерігати за кутами для кращого положення
інструменту. Це викликає деяке нервове блокування частини
сукупності тіла, названого ліктями.
Я - Ра. Я залишаю вас в любові і світлі одного нескінченного
Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись потужністю і миром одного
Творця.
Адонай.
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Сеанс 26
17 лютого 1981 року
Ра: Я - Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нескінченного Творця.
Зараз ми на зв’язку.
Запитувач: Чи будь-які заміни, що ми робимо,
все-таки
впливають на зв’язок з інструментом? Чи все правильно ми
встановили?
Ра: Я - Ра. Так, все правильно.
Запитувач: Ви вважаєте, що усе задовільно для безперервного
зв’язку?
Ра: Я - Ра. Ми вважаємо, що зміни впливають на цей зв’язок.
Запитувач: Чи повинні ми припинити зв’язок із-за цих змін, чи ми
можемо продовжувати?
Ра: Я - Ра. Ви можете робити так, як ви бажаєте. Проте, ми були
б не в змозі користуватися цим інструментом в цьому
просторі/часі без цих модифікацій.
Запитувач: Припускаю, що все гаразд, щоб продовжувати і ми
повертаємося до минулих 3000 років нинішнього циклу, і я
поставив би запитання, чи був доступним Закон Одного в його
письмовій або розмовній формі в межах цих 3000 років так або
інакше, як наприклад робимо ми зараз? Чи був доступним з будьякого іншого джерела?
Ра: Я - Ра. Нема ніякої можливості мати повне джерело
інформації про Закон Одного в цій щільності. Проте, відомі ваші
писання, так звані священні роботи, передали вам частку цього
Закону.
Запитувач: Чи є в Біблії, яку ми знаємо, частка цього закону?
Ра: Я - Ра. Так.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені, чи є в Старому Завіті
будь-яка частка із Закону Одного?
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Ра: Я - Ра. Так.
Запитувач: В якому більше положень Закону Одного, чи в
Старому Завіті чи в Новому Завіті?
Ра: Я - Ра. Якщо із кожної збірки, про які ви говорите, вибрати
частки, що мають відношення до Закону Одного, то їх вміст
приблизно рівний. Проте, так званий Старий Завіт має більшу
кількість матеріалу, що негативно впливає, як ви назвали б це.
Запитувач: Чи можете ви сказати мені про те, який відсоток є
впливом Оріону як в Старому, так і Новому Завітах?
Ра: Я - Ра. Ми вважаємо за краще, залишити це на розсуд тих,
хто шукає Закон Одного. Ми говоримо не для того, щоб оцінити.
Деякі з тих, хто читає цей матеріал, тлумачили б це, як
твердження. Ми можемо тільки запропонувати старанне читання і
внутрішнє засвоєння змісту. Розуміння стане очевидним.
Запитувач: Дякую вам. Чи зв'язувалися ви з будь-ким з нашого
населення у втіленому стані в третій щільності в недавні часи?
Ра: Я - Ра. Знову просимо конкретизувати "недавні часи" і
займенник "ви".
Запитувач: Чи Ра мав зв’язок з будь-ким з нашого населення в
цьому столітті, в останні, скажімо, вісімдесят років?
Ра: Я - Ра. Ні, ми не мали.
Запитувач: Чи передавався Закон Одного в останні вісімдесят
років будь-яким іншим джерелом до істоти нашого населення?
Ра: Я - Ра. Про поступ Закону Одного повідомлялося рідко, хоча є
рідкісні випадки в попередні вісімдесят ваших років, як ви
вимірюєте час.
Було багато зв’язків із четвертої щільності із-за тяжіння збирання
урожаю до четвертої щільності. Це способи універсальної любові
і розуміння. Інші навчання резервуються для тих, чия глибина
розуміння, якщо ви вибачите неправильне вживання терміну,
дозволяє рекомендувати залучати такий подальший зв’язок.
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Запитувач: Чи просувала Конфедерація свою програму допомоги
планеті Земля дещо пізніше в цьому останньому основному
циклі? З попередніх даних видно, що вони допомагали, особливо
з промисловою революцією. Чи можете ви розказати мені про
підходи і аргументацію, які стоять за цим? Чи є будь-яка причина,
окрім тієї, що вони тільки хотіли надати більше вільного часу у
останні, скажімо, сто років циклу? Чи це основна причина?
Ра: Я - Ра. Це не основна причина. Приблизно двісті ваших років
назад, як ви вимірюєте час, почалася інкарнація істотної кількості
істот,
які
із-за
старшинства
інкарнувалися
з
метою
вивчення/викладання
замість менш обізнаних про процес
викладання/навчання. Це було для нас сигналом, щоб надати
можливість розпочати зв’язок.
Мандрівники, які ходили серед вас, почали приблизно в цей час
усвідомлювати себе, вперше пропонуючи ідеї або думки, які
містять дисторсію свобідної волі. Це було передумовою, щоб
наступні
мандрівники
запропонували
інформацію
більш
специфічної природи. Думка повинна передувати дії.
Запитувач: Я хочу запитати, чи був мандрівником Абрахам
Лінкольн?
Ра: Я - Ра. Це некоректно. Ця людина була нормальною, скажемо
так, земною істотою, яка захотіла залишити свій носій і дозволити
іншій істоті користуватися ним на постійній основі. Це відносно
рідкісне явище, в порівнянні з явищем мандрівника.
Вам було б краще розглядати інкарнацію таких мандрівників,
один з яких відомий як "Томас," а інший відомий як "Бенджамін".
Запитувач: Я припускаю, що ви маєте на увазі Томаса Едісона і
Бенджаміна Франкліна?
Ра: Я - Ра. Це некоректно. Ми мали намір передати сукупність
звукової вібрації, Томас Джефферсон. Для іншого – це
правильно.
Запитувач: Дякую вам. Чи можете ви розказати мені, звідки
прийшла істота, яка користувалася тілом Абрахама Лінкольна, з
якої щільності вона прийшла і звідки?
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Ра: Я - Ра. Це була істота з вібрацією четвертої щільності.
Запитувач: Я вважаю, що позитивної?
Ра: Я - Ра. Так.
Запитувач: Чи впливав Оріон або будь-яка інша негативна сила
на його вбивство з політичних мотивів?
Ра: Я - Ра. Так.
Запитувач: Дякую вам. У недавньому минулому в останні 30-40
років наше населення узнало про явища НЛО. Якою була
основна причина зростання діяльності того, що ми називаємо
НЛО в останні сорок років?
Ра: Я - Ра. Інформація, яку джерела Конфедерації запропонували
вашій людині, Альберту [Ейнштейну], була спотворена і почали
створюватися інструменти деструкції, прикладом цього є Проект
Манхеттену і його наслідки.
Інформація, запропонована через мандрівника із звуковою
вібрацією Нікола, також випробовувалася для потенційної
деструкції: приклад, так званий Філадельфійський Експеримент.
Отже, ми відчули сильну необхідність залучити наші мислеформи
в будь-який спосіб, яким ми із Конфедерації зможемо
збалансувати ці спотворення інформації і допомогти вашій
планетарній сфері.
Запитувач: Отже, я припускаю, що ви створили в атмосфері
таємниче явище НЛО, як ми називаємо це, а потім за допомогою
телепатії посилали багато повідомлень, які могли бути прийняті
або знехтувані відповідно до Закону Одного таким чином, що
населення почало серйозно думати про наслідки того, що
сталося. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це частково правильно. Існують інші служіння, які ми
виконуємо. По-перше, інтеграція духів або сукупностей духів,
якщо ви бажаєте, у випадку використання пристроїв з ядерним
зарядом у вашому континуумі простору/часу. Це Конфедерація
вже робила.
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Запитувач: Я не повністю розумію, що ви маєте на увазі під цим.
Чи могли б ви трохи роз’яснити це?
Ра: Я - Ра. Використання розумної енергії для перетворення
матерії в енергії – така природа цієї зброї, що у багатьох
випадках переривається переміщення від третьої щільності
простору/часу до часу/простору третьої щільності або як ви
можете називати свої небесні світи.
Тому, ми пропонуємо себе, як тих, хто продовжує інтеграцію духів
або сукупності духів впродовж переміщення від простору/часу до
часу/простору.
Запитувач: Чи могли б ви розкати нам на прикладі Хіросіми або
Нагасакі, як це було зроблено?
Ра: Я - Ра. Ті, хто був знищений, не радіацією, а від травми
звільнення енергії, знайшли нежиттєздатними не лише сукупність
тіла/розуму/духу, але і розлад цієї унікальної вібраційної
сукупності, яку ви назвали духовною сукупністю, і яку ми
розуміємо як сукупність духу/тіла/розуму, що повністю
дезорганізується без можливості повторної інтеграції. Це було б
втратою для Творця частини Творця і отже нам видали дозвіл,
щоб не зупиняти події, але гарантувати виживання, скажемо так,
розформованої сукупності духу/тіла/розуму. Це ми робили в тих
подіях, які ви згадуєте, не втративши ні одного духу, ні одної
частини або олографу, або мікрокосму Нескінченного Одного.
Запитувач: Чи могли б ви розказати мені, як ви досягли цього?
Ра: Я - Ра. Це виконувалося через наше розуміння просторових
полів енергії. Вище або щільніше поле енергії управлятиме менш
щільним.
Запитувач: Отже ви говорите про те, що взагалі ви дозволяєте
населенню цієї планети вести ядерну війну і мати багато смертей
від цієї війни, але ви зможете створити умови, при яких ці смерті
не будуть більш травматичними, ніж вхід до того, що ми
називаємо небесними світами або астральним світом із-за смерті
від кулі або природної смерті від старості. Чи це правильно?
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Ра: Я - Ра. Це некоректно. Це більш травматично. Проте, істота
залишається одною істотою.
Запитувач: Чи можете ви розказати мені про стан істот, які були
убиті в Нагасакі і Хіросімі в цей час?
Ра: Я - Ра. Вони після цієї травми ще не повністю почали
лікувальний процес. Їм допомагають стільки, скільки можуть.
Запитувач: Коли лікувальний процес з цими істотами повністю
завершиться, то чи буде цей досвід смерті із-за ядерної бомби
змушувати їх регресувати при входженні в четверту щільність?
Ра: Я - Ра. Такі дії, як ядерне знищення впливає на всю планету.
Немає ніяких відмінностей на цьому рівні деструкції і планету
треба буде вилікувати.
Запитувач: Я подумав, якщо істота була в Хіросімі або Нагасакі у
той час і вона досягла успіху для збирання врожаю у кінці нашого
циклу, то чи повинна ця смерть від ядерної бомби створити таку
травму, що вона не зможе пройти процес збирання врожаю у кінці
циклу?
Ра: Я - Ра. Це некоректно. Як тільки відбудеться зцілення, то
процес збирання урожаю може йти вперед безперешкодно.
Проте, із-за пошкодження зробленого планеті, вся планета
випробує зцілення від цієї дії і немає відмінності між жертвою і
агресором.
Запитувач: Чи можете ви описати механізм планетарного
зцілення?
Ра: Я - Ра. Зцілення – це процес прийняття, пробачення, і, якщо
можливо, відновлення. Відновлення не доступне в часі/просторі, і
зараз є багато тих серед ваших людей, хто пробує відновитися
на фізичному плані.
Запитувач: Як ці люди пробують відновитися на фізичному
плані?
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Ра: Я - Ра. Вони пробують відчувати любов до планетарної
сфери, надають підтримку і зцілюють від шрамів і дисбалансу цих
дій.
Запитувач: Отже, оскільки явище НЛО стало очевидним для
багатьох людей, то багато груп людей повідомляло про контакт і
телепатичний контакт з істотами НЛО і записувало результати
того, що вони розглядали як телепатичний зв’язок. Чи
Конфедерація на те, щоб налагодити
орієнтувалася
телепатичний зв’язок з групами, які цікавилися НЛО?
Ра: Я - Ра. Це правильно, хоча деякі з наших членів видалили
себе з часу/простору, користуючись проекціями мислеформ у
вашому просторі/часі, і час від часу, з дозволу Ради, приймали
рішення з'являтися у вашому небі без приземлення.
Запитувач: Отже, усі приземлення, які сталися, за винятком
приземлення, коли відбувся контакт з (ім'я), були приземленнями
групи Оріону або подібних груп?
Ра: Я - Ра. За винятком окремих випадків, скажемо так, не
установлених зв’язків, це правильно.
Запитувач: Чи необхідно в кожному випадку цих приземлень,
щоб включені істоти викликали групу Оріону, чи деякі з цих істот
входили в контакт з групою Оріону, хоча вони не викликали цю
групу?
Ра: Я - Ра. Ви повинні глибше розуміти негативну четверту
щільність. Це вам важко. Досягнувши континууму простору/часу
третьої щільності через ваші так звані вікна, ці хрестоносці
можуть грабувати, скільки вони хочуть. Це результати функції
полярності, скажемо так, очевидця/суб’єкта або жертви.
Це відбувається завдяки щирій вірі негативної четвертої
щільності, що любити себе – це любити усіх. Кожен однодумець,
який навчав або поневолював, має учителя, який навчав любити
себе. Це навчання призначається для збирання плодів при
“збиранні урожаю” для негативної четвертої щільності або
сукупностей духу/тіла/розуму, які служать собі.
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(Наступний матеріал, із Сеансу 53
доданий для ясності.)

за 25 травня 1981, був

Запитувач: Чи можете ви розказати мені про різні техніки, які
використовують для служіння
іншим позитивно орієнтовані
представники Конфедерації для контакту з людьми цієї планети,
різні форми і техніки установки контакту?
Ра: Я - Ра. Так, ми можемо.
Запитувач: Зробіть це, будь ласка?
Ра: Я - Ра. Найефективніший метод контакту, це той, який ви
випробовуєте в цьому просторі/часі. Порушення свобідної волі є
дуже небажаним. Тому, ті істоти, які є мандрівниками на вашому
плані ілюзії, будуть тільки суб’єктами для проекцій думок, які
продукують так звані "тісні контакти" і зустрічі між позитивно
орієнтованими сукупностями соціальної пам'яті і мандрівниками.
Запитувач: Чи могли б ви навести мені приклад цих зустрічей
між сукупністю соціальної пам'яті і мандрівником, що випробував
мандрівник?
Ра: Я - Ра. Один такий приклад, з яким ви знайомі, відомий з так
званим Морісом (Morris) 3 . В цьому випадку попередній контакт,
який випробували інші істоти із круга друзів цієї людини, був
негативно орієнтований. Проте, ви згадуєте, що істота Моріс,
була непроникна до цього контакту і не могла побачити цей
контакт через фізичну оптичну апаратуру.
Проте, внутрішній голос попередив Моріса поїхати самому до
іншого місця і там з’явилася істота у формі мислеформи і
відбувся інший контакт. Отже, пробудилося бажання шукати
правду в цьому випадку і взагалі у випробуваннях його втілення.
цього виду
Пробуджене або активізоване почуття – мета
контакту. Тривалість контакту і образність змінюється в
Подробиці описані у випадку №1 в книзі «Секрети НЛО» Дона Елкінса і
Карли Рукерт. D.T. Elkins with Carla L. Rueckert. Secrets of the UFO.
Louisville, L/L Research, 1976, pp. 10-11.
3
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залежності від підсвідомих очікувань
випробовує цю можливість активації.

мандрівника,

який

Запитувач: Я припускаю, що під "тісним контактом" з кораблем
Конфедерації, мається на увазі зустріч з мислеформою корабля.
Чи мандрівники в межах минулих декількох років мали "тісні
контакти" з мислеформою корабля, який приземлився?
Ра: Я - Ра. Таке відбувалося, хоча набагато менше, ніж так звані
"тісні контакти" з Оріоном.
Ми можемо відмітити, що у всесвіті нескінченної єдності концепт
"тісні контакти" – гумористичний, оскільки чи не усі зустрічі
відбуваються самого з собою? Тому, як будь-яка зустріч може
бути меншою, ніж дуже, дуже тісною?
Запитувач: Добре, говорячи про цей вид зустрічі самого з собою,
чи будь-які мандрівники позитивної поляризації коли-небудь мали
так звані "тісні контакти" з Оріоном або негативно орієнтованою
поляризацією?
Ра: Я - Ра. Так, це відбувалося.
Запитувач: Чому це відбувається?
Ра: Я - Ра. Таке явище дуже рідкісне і відбувається, або через
відсутність сприйняття глибини позитивності того, з ким
зустрічаються істоти Оріону, або із-за бажання істот Оріону,
скажемо так, намагатися видалити цю позитивність з цього плану
існування. Тактика Оріону зазвичай така: вони вибирають прості
дисторсії розуму, які вказують на меншу розумову і духовну
діяльність сукупності.
Запитувач: Я знаю про дуже велику варіацію в контактах між
індивідуумами. Чи змогли б ви надати мені загальні приклади
методів, використаних Конфедерацією, щоб повністю або
частково пробудити мандрівників, з яким вони контактують?
Ра: Я - Ра. Щоб пробудити мандрівників, використовуються різні
методи. Основа кожного підходу – ввійти
у свідомість і
підсвідомість так,
щоб уникнути породження страху і
максимізувати потенціал для розуміння суб'єктивного досвіду,
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який має значення для істоти. Багато контактів відбуваються уві
сні, інші – в момент діяльності впродовж безсонних годин. Підхід
гнучкий і не обов'язково включає синдром "тісного контакту", яким
ви його знаєте.
Запитувач: Як щодо синдрому об’єктивного обстеження? Яке це
має відношення до контактів мандрівників з Конфедерацією і
групою Оріону?
Ра: Я - Ра. Підсвідомі очікування істот викликані природою і
подробицями
сприйняття мислеформ,
запропонованих
мислеформами Конфедерації. Отже, якщо мандрівник очікує
об’єктивного обстеження, то він хоч-не-хоч буде випробовувати
маленьку дисторсію у напрямку тривоги або дискомфорту, які
допустимі завдяки характеру очікувань підсвідомих дисторсій
мандрівника.
Запитувач: Гаразд, чи ті, кого забрали в кораблі Конфедерації,
так і кораблі Оріону, потім випробовують уявне об’єктивне
обстеження?
Ра: Я - Ра. Ваш запит вказує на некоректне мислення. Група
Оріону використовує об’єктивне обстеження як засіб залякування
індивідуума і породження почуття істот просунутої другої
щільності, як наприклад у лабораторних тварин. Сексуальні
враження – це підвид цього досліду. Намір – продемонструвати
контроль істот Оріону над мешканцями Землі.
Переживання мислеформ суб'єктивні і, головним чином, не
відбуваються в цій щільності.
Запитувач: Отже, "тісні контакти" як Конфедерації, так і Оріону
мають подвійну природу, як я розумію. Вони можуть бути
контактом або з Конфедерацією, або Оріоном. Чи це правильно?
Ра: Я - Ра. Це правильно, хоча переважають контакти орієнтовані
на Оріон.
Запитувач: Гаразд, ми маємо великий спектр істот на Землі
відносно збирання врожаю, як позитивно орієнтованих, так і
негативно орієнтованих. Хіба група Оріону мала мету
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контактувати з істотами Землі
всього цього спектру, як
позитивно, так і негативно орієнтованих істот?
Ра: Я - Ра. На цей запит важко точно відповісти. Проте, ми
спробуємо це зробити.
Найтиповіший підхід істот Оріону – вибрати тих, кого ви могли б
назвати слабоумними істотами, яким можна запропонувати для
розповсюдження більшу кількість філософії Оріону.
Деяких істот Оріону викликають надзвичайно поляризовані
негативні істоти вашого простору/часу. В цьому випадку вони
обмінюються інформацією точно так, як ми робимо зараз. Проте,
це ризик для істот Оріону із-за частоти, з якою збирається врожай
негативних планетарних істот. Потім вони намагаються
запропонувати точно такі ж планетарні негативні контакти, які
пропонували істоти Оріону. Боротьба за владу зашкоджує
полярності групи Оріону.
Так само, помилковий контакт Оріону з надзвичайно
поляризованими позитивними істотами може посіяти паніку серед
солдат Оріону, хіба що ці хрестоносці зможуть деполяризувати
істоту при помилковому контакті. Про такі випадки майже нечутно.
Тому, група Оріону вважає за краще встановлювати фізичний
контакт тільки з слабоумними істотами.
Запитувач: Отже, взагалі, ми могли б сказати: якщо індивідуум
має "тісний контакт" з НЛО або будь-яким іншим видом
експерименту, який пов'язаний з НЛО, то він повинен подивитися
на сутність контакту і його вплив, щоб визначити чи це був
контакт з Оріоном чи контакт з
Конфедерацією. Чи це
правильно?
Ра: Я - Ра. Так, це правильно. Якщо присутній страх і фатум, то
дуже вірогідно, що був контакт негативної природи. Якщо в
результаті з’являється надія, доброзичливі почуття і пробудження
позитивного почуття цілеспрямованого служіння іншим, то
очевидний контакт з Конфедерацією.
(Кінець матеріалу із Сеансу 53, 25 травня 1981 року.)
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Запитувач: Отже я припускаю, що усі групи, які отримують
телепатичний контакт з Конфедерацією – це першочергові цілі
для хрестоносців Оріону і я припустив би, що великий відсоток їх
повідомлень забруднені групою Оріону. Чи не могли б ви сказати,
який процент істот мав інформацію, забруднену групою Оріону, і
чи здатні деякі з них залишитися чистим каналом Конфедерації?
Ра: Я - Ра. Якщо надати вам цю інформацію, то вона зазіхнула б
на свобідну волю або привела б до заплутування деяких ваших
сучасників. Ми можемо тільки попросити кожну групу розглянути
відносний ефект філософії і вашої так званої конкретної
інформації.
Негативні
впливи
притягуються
не
тільки
специфічністю інформації. Вони притягуються ще і її важливістю.
Ось чому ми нерідко повторюємо, коли запитують про конкретну
інформацію, що вона неістотна, так само як трава, яка в'яне і
помирає, тоді як любов і світло одного нескінченного Творця
допомагає
нескінченним царствам створювати вічність,
створювати себе навіки.
Чому потрібно бути заклопотаним травою, яка розквітає, в'яне і
помирає тільки для того, щоб вирости знову завдяки нескінченній
любові і світлу одного Творця? Це те повідомлення, яке ми
даємо. Кожна істота тільки поверхнево розквітає і вмирає. У
глибшому сенсі немає ніякого кінця існуванню.
Запитувач: Оскільки ви заявили, що це – прямий
шлях. Існує багато плутанини.

і вузький

Ми отримали введення до Закону Одного, подорожуючи і
звертаючи увагу на головні моменти цього 75000-річного циклу.
Після цього введення я хотів би перейти безпосередньо до
головної роботи, яка є дослідженням еволюції. Я дуже вдячний і
відчуваю велику честь і привілей, щоб зробити це і сподіваюся,
що ми зможемо досягти цієї наступної фази.
Ра: Я - Ра. Друзі мої, я залишаю вас в любові і світлі одного
нескінченного Творця. Ідіть вперед, веселими і задоволеними,
насолоджуючись владою і миром одного Творця. Адонай.
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