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ПРИСВЯЧЕННЯ 
 

Мені випала честь працювати з Доном і Карлою навіть і без 
ченнелінгу з Ра. Гармонія між нами трьома була такою 
очевидною і легкою, начебто старі друзі зібралися разом 
знову для іншої пригоди у свідомості. Ми  відчували, що ми 
повинні виконувати служіння в такий спосіб, який  наші 
серця знали краще усього. Дон був схожий на старшого 
брата, який знав таємниці того, як грати цю гру життя, яку 
Карла і я тільки починали вивчати. 
 
Після ченнелінгу з Ра і смерті Дона, Карла і я прожили 
життя разом впродовж 28 років як чоловік і дружина, і вона 
стала найдорожчою, самою ніжною любов’ю мого життя. 
Тепер, коли вона також померла, я з моїми сучасними 
компаньйонами Гарі Біном і Остіном Бріджесом, 
продовжуємо роботу, яку вона і Дон почали в 1968 році як 
Love & Light Research. 
 
Незважаючи на ці причин ця книга присвячена Дональду T. 
Елкінсу, чий інтелект, інтуїція і досвід у паранормальних 
явищах повністю підготували його, щоб провести вражаючу 
бесіду з Ра, і також Карлі Л. Рюкерт, яка безстрашно 
запропонувала своє життя для служіння планеті Земля, 
оскільки вона служила інструментом для контакту з Ра. 
Мудрість Дона і любов Карли проклали шлях через вуаль 
забуття для будь-кого, хто хоче стати шукачем істини. 
 
Джім Маккарті 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Ніколи не було і не може навіть бути єдиного 
непроблематичного визначення того, що означає пошук 
істини. Шляхи до знання і  людської досконалості такі ж 
численні як зірки і не піддаються зведеній категорізації. 
Якщо хтось, можливо, говорить про єдність істини, одну 
істину, то він повинен відкрити вхід до того, що має 
відношення до цієї проблеми, яка перевищує усі відомі 
обмеження і фактично залишає позаду усі легко окреслювані 
вимоги до самого знання. З будь-якої точки зору досяжної 
для випробування, такий вхід важко отримати; і безсумнівно 
набагато важче досягти свого шляху до засвоєння і 
інтеграція такого досвіду. 
 
Отже, коли  товста вуаль, яка оточує нашу людську 
свідомість, стає трохи тоншою, щоб дозволити 
швидкоплинний проблиск у рай, то це завжди сприймається 
як диво і звичайно   у будь-якому випадку натхненням. І 
коли  через вуаль  проникає світло таке яскраве, що воно 
безперечно проходить  дискретно з’єднані точки,  туман 
втіленого існування, то цей випадок гідний великої уваги. 
Для зростаючої кількості шукачів такого шляху, Контакт з 
Ра — якраз таке світло. 
 
Будьте упевненими, що повідомлення в цій роботі витримані 
у літературному жанрі, до якого вони вже давно були 
придатні. Вони належать до категорії ченнелінгових 
повідомлень. Дійсно, хороша пропозиція ченнелінгового 
матеріалу вже доступна для шукача істини і проникливіші 
шукачі вже давно усвідомили, що потрібно обережно 
ставитися до розгляду цих пропозицій. Все ж, якщо 
говорити тільки про мій власний досвід, то Контакт з Ра 
видається в цьому жанрі як джерело, яке витримало кожне 
випробування, яке я зміг накласти на нього. З погляду 
масштабу, з погляду послідовності, з погляду глибини і з 
погляду невичерпності – він немає ні паралелей, ні рівних. 
Але усі ці судження – просто  оцінки  одного читача. Кожен 
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з нас повинен досягти наших власних висновків. Тому 
дозвольте мені просто порекомендувати вам текст, 
передаючи будь-якому серйозному читачеві мої щирі 
благословення. 
 
Якщо подивитися з зовнішнього боку, то зустрічі тих, чиї 
інтереси до Закону Одного глибокі і залишаються 
незмінними, являються частково дивовижними. Навряд чи  
десь ми можемо знайти ще учених, інженерів, філософів, 
поетів, містиків, економістів, фермерів і офісних менеджерів 
зібраних в одну групу для пошуку і здатних  домовитися в 
тому, що пред’являється. Це говорить про багатозначність 
матеріалу, який просто приголомшує. Я не знаю ніякого 
іншого шляху ввійти в цю багатозначність, ніж обережне 
читання тексту, обмірковування по порядку багатьох мовних 
зворотів, які часто відкриваються на космічному ландшафті, 
який вражає своїм масштабом і в той же час надаючи 
можливості для подальшого дослідження. 
 
Історія трьох хоробрих шукачів пригод, чиї колективні 
зусилля зробили цю комунікацію можливою – сама по собі 
розповідь, яку варто послухати. В цій розповіді говориться 
про важливі деталі і так само, як про абсолютну вірність до 
фактичної правди подій, з якою я коли-небудь стикався, в 
“Битві з вітряними млинами” Гарі Л. Біна. Ця історія, це  
треба визнати, щиро гостра. Один дізнається, що прийняття 
на себе відповідальності  за просунення вперед Закону 
Одного не обійшлося без втрат. І що ціна була справді 
велика для усіх, кого це стосувалося. Тому я бажаю 
закінчити цю коротку передмову і висловити мою вдячність 
тим безстрашним мандрівникам, які пішли переді мною і 
грали вирішальну роль у відкриття просвітлення, 
наповненого любов'ю і світлом. Це просвітлення, на якому я 
вчився з іншими з подібним розумом, подібним духом і 
подібними зобов'язаннями пошуку істини, яка манила 
завжди  з місця не досяжного для розуму, але анітрохи не 
віддаленого від відкритого серця. 
 
Стівен Таймен, доктор філософії  
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Мерфісборо, Ілінойс 
10 жовтня  2016 року 
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ВДЯЧНІСТЬ 
 

Висловимо вдячність деяким людям без кого цієї книги не 
було б і іншим,  без кого ця книга не змогла б досягти свого 
повного потенціалу. 
 
Висловлювати вдячність Одному Нескінченному Творцю, 
можливо здається незвичайною, але як Ра згадував багато 
разів, Один Творець зробив усе, щоб розпізнати Себе, тож з 
цього я і повинен розпочати. Дякую тобі, Нескінченний 
Творець. Кожне слово в цій книзі говорить про тебе, як 
Автора усього, кожного, повсюди – в таємничості і 
благоговінні  за межами  нашої уяви. 
 
Дякуємо тобі  Ра – всім 6,5  мільйонам духів, які складають 
вашу об'єднану свідомість – за  турботу за кожного з нас на 
Землі, щоб говорити з такою любов'ю, мудрістю, силою і 
точністю у відповідь на наші заклики про допомогу, 
оскільки ми переміщаємося в четверту щільність любові і 
розуміння. Твої слова надихають і інформують мене кожний 
день мого життя. 
 
Оскільки я повертаюся до людського царства, то є два 
гіганти, які проходять через  моє серце кожен без 
виключення день. Ці двоє почули заклик до контакту з Ра і 
доклали кожне зусилля, ризикуючи усім і віддаючи себе 
служінню, просто, щоб провести цю бесіду, просто, щоб 
внести маленьку ясність, маленьке просвітлення, маленьку 
перспективу для спраглого шукача і для цього дуже 
неспокійного  світу. 
 
Великий інтелект Дона Елкінса (Don Elkins), надприродна 
інтуїція і десятиліття досвіду в дослідженні усіх аспектів 
паранормальних явищ зробили його досконалим 
запитувачем для проведення бесіди з соціальною 
сукупністю пам'яті Ра. Він був наймудрішою особою, якого 
я коли-небудь зустрічав. Я не перестаю дивуватися, що я 
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відчуваю кожного разу, коли я читаю запитання, які він 
поставив Ра. 
 
Приголомшує духовна безстрашність Карли Л. Рюкерт 
(Carla L. Rueckert), яка ризикувала значно більшим, ніж своїм 
життям кожного разу, коли вона залишила своє фізичне тіло, 
щоб  відкрити  двері до всесвіту, отримавши у свою чергу 
перспективу або філософію, яка може бути унікальною в 
людській історії. Спасибі тобі і захоплюються тобою після 
усіх слів, які ти дала світу, і тим паче, усього, що ти 
особисто дали мені з кожною посмішкою і щохвилини свого 
життя розділеного зі мною. Я не можу повірити, що я мав 
такий привілей як твій компаньйон впродовж контакту з Ра і 
твій чоловік на протязі  багатьох років життя разом пізніше. 
Хоча ти  більше не тут, я ходжу щодня з тобою. 
  
 
Я  висловлюю глибоку вдячність Тоубі Уілоку (Tobey 
Wheelock), який багато років тому ініціював Проект 
Переслухання. На цій роботі він проводив роки, щоб 
прослухати касетні записи усіх 106 сеансів контакту з Ра — 
транскрибуючи, редагуючи, вдосконалюючи і кінець кінцем 
працюючи з добровольцями в Проекті Переслухання поки 
він не створив для світу злегка редаговану версію, яка є 
основою для тексту цієї книги. Його присвячення цілісності 
матеріалу – абсолютне. Без проекту переслухання  Тоубі, ця 
книга не змогла б існувати. І без його невтомної роботи світ 
не мав би кращого інструменту вивчення Закону Одного у 
світі, подібно до  Гарі, Остіна  і мене, що провели численні 
часи в наших власних вивченнях на сайті: 
www.lawofone.info. 
 
І згадуючи про тих добровольців в Проекті Переслухання, я 
висловлюю свою вдячність  Террі Шу і парі інших, які 
побажали залишитися анонімними. Я знаю, що стомливі 
години, які ви витратили на цей проект, зробили більш 
досконалим текст, який репрезентує велику бесіду записану 
на тих касетах. 
 

http://www.lawofone.info/
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Я не можу не подякувати Гарі Біну (Gary Bean) за все, що він 
зробив, щоб ця книга стала реальністю. Розпочинаючи з 
злегка редагованої версії і завершуючи книгою  The Ra 
Contact, він привів нашу команду до видання книги, 
координуючи, редагуючи, вносячи вклад, і тримаючи під 
наглядом цей матеріал на кожній стадії циклу. L/L Research 
не змогла б функціонувати сьогодні, якщо б не було Гарі 
Біна. Ви не здивуєтеся, почувши, що я гаряче люблю його, 
як робила Карла переді мною. 
 
Велика подяка і любов  Остіну Бріджесу (Austin Bridges), хто 
є невід'ємною і життєво важливою частиною L/L Research і 
цієї книги. Від тисячі рішень, необхідних для видання книги, 
до вкладення творчого потенціалу і композиції, до 
здійснення протягом  місяців інтенсивного завершального 
редагування з Гарі і мною, до форматування всієї роботи, 
управляючи її друком і структуруючи індекс, енергія Остіна 
була неоцінимою і надавала  допомогу розвитку книги The 
Ra Contact. 
 
Спасибі  Стіву Тайману (Steve Tyman) за допомогу в 
редагуванні Вступу до цієї книги, створення Передмови і 
допомогу мені в ченнелінгу  після смерті Карли. 
 
Тисячоразове спасибі Джозефу Дартезу (Joseph Dartez), хто  
спрямував свій методичний розум на систематичне читання 
106 сеансів, зробивши список 202 термінів. Ті терміни, 
об'єднані з термінами Карли і моїми власними, сформували 
основу екстраординарного індексу, який супроводжує цей 
матеріал. 
  
 
І, ах, славний Індекс. Понад 9000 каталогізованих питань і 
відповідей! Від початкового списку термінів, Гарі 
координував найбільшу добровільну діяльність, яка 
буквально охопило глобус, від друзів в Кентуккі, 
Вашингтоні, Огайо, Колорадо, Вірджинії і Теннессі, до 
Китаю, Німеччини і Італії. Цей скарб вивчення не зміг би 
досягти без справді інтенсивних зусиль Джейд Норби, 
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Джосена Блументаля, Шона Шу, Фокса Хатта, Джозефа 
Дартеза (і ще  інші внески), Ерез Батат, Джанлуки 
Маузейко, Лейна Отіо і Кена Уенда. Спасибі також  
Джеремі Уайленд, який запропонував технічну допомогу в 
автоматизації частини процесу. І глибокий уклін  Остіну, 
який витратив величезну енергію, щоб форматувати і 
створити структуру, яка привела Індекс в його нинішній 
стан ясності, точності і досконалості. 
 
Я також хотів би виразити сердечне спасибі Шону Шу. На 
додаток  його роботи над Індексом, він так чи інакше 
знайшов час, щоб сприяти проникливому редагуванню 106 
сеансів в ще більший проект. Потім я виявив можливість 
додати виноски до окремих випадків, коли Ра або Дон 
згадували "раніше надану" інформацію, які б позначили те, 
де ця інформація була раніше надана. Невтомний Шон 
жваво критикував цей проект, знаходячи правильні питання 
і відповіді до 17-ти позначених нами, а потім продовжуючи 
знаходити інші 94 випадки, де Ра або Дон вказували на 
раніше згаданий матеріал. 
 
Я надзвичайно вдячний Ерону Марету (керівнику групи по 
вивченню Закону Одного у Ешвіллі), який створив яскраві 
творчі обкладинки для усіх трьох книг The Ra Contact. Яке 
ще є краще зображення, щоб асоціювати із словами Ра? Чи 
без зображення, тверда кольорова обкладинка була б самою 
відповідною? Ерон допоміг відповісти на ці питання, 
виконуючи те, на що художник не шкодує сил: 
маніфестуючи прекрасне щось із здається нічого, 
звертаючись до тем, які означають універсальність і 
космічну, але заземлену можливість цієї філософії. Він 
також великодушно запропонував деякі модифікації 
компоновки книги, які змушують їх сяяти. 
 
Я також висловлюю вдячність моєму дорогому другу 
Біатріз Гонзалес за її вклад у Вступ, який написали Гарі, 
Остін і я, оскільки вона надала мені критично важливі 
пропозиції, як організувати вміст думок, які я хотів 
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обговорити, і  обдарованій Діані Рой за останні, але 
критичні редагування того ж шматка тексту. 
  
 
А потім, тій групі людей, які великодушно запропонували 
переглянути надруковані докази в цій книзі, включаючи 
Фокса Хатта, Мері Аллен, Джейда Норби, Джеремі 
Уайленда, Шона Шу і Гарі Фанга. 
 
Гарі, Остін і я не змогли б мати кращих людей для цих 
найбільш стомливих і віднімаючих багато часу робіт, 
зроблених з любов'ю і відданістю для служіння іншим. Як 
ви можете сказати, ця книга існує передусім завдяки 
зусиллям багатьох добровольців. Якщо будь-кого ми забули 
включати в цей список, то прийміть наші вибачення і нашу 
щиру вдячність. 
 
І, врешті-решт, дякую вам від усіх безіменних людей, хто 
звертався до L/L Research або Тобі з питаннями і думками 
про можливі удосконалення тексту. Хоча більшість роботи 
над 106 сеансами була завершена нечисленною групою 
людей занесених до вищезгаданого списку, джерелом всього 
об’єму проекту була по суті юрба людей. Це ви, читач, хто 
підтримав Карлу і мене після смерті Дона. Це ви, читач, хто 
розділив наш ентузіазм і надав особисті докази ефектів 
трансформації і зцілення, які впливали на вас, надихнувши і 
розпалюючи нашу роботу, щоб зробити її доступною  усім. 
 
Джім Маккарті 
Луїсвілл, Кентуккі 
 

 
  
Разом з іншими студентами, які присвятили себе цій 
інформації, обоє  наших життів були украй і остаточно 
перетворені планами Ра на майбутнє. Філософія Закону 
Одного служила підставою і структурою наших 
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світоглядних і духовних пошуків. Дійсно, Гарі подобається 
говорити, що він злегка торкнувся своїми пальцями того, 
чого  не було  до цієї роботи. 
 
Ми очевидно маємо дякувати Ра за його виняткову 
прозорливість, але це значить і Дону Елкінсу, Карлі Рюкерт, 
і, незважаючи на його протест, Джіму Маккарті, на якому 
ми зосередимо увагу. Ми жили і працювали з двома з цих 
трьох. Ми знаємо добре їх історію, їх особливості характеру 
і їх енергії. Ми знаємо, що Дон, Карла і Джім віддали себе 
повністю  контакту з Ра не з метою популярності, статусу, 
багатства або придбання особистої влади, але повністю з 
метою служіння. Вони просто бажали принести світло в це 
затемнене місце, щоб дозволити любові звернутися до 
наших сердець. Адже змінюючи свідомість, Карла 
ризикувала для того, щоб виконувати це служіння. 
Заборгованість – це зрештою не життєздатний концепт, 
проте ми і інші духовні шукачі залишаються в боргу перед 
ними за подарунок, який утамовує пошук багатьох життів. 
Спасибі Карлі, Дону і Джіму, що підняли мантію своїх 
втілених місій до такої цілісності, стійкого присвячення і 
чистоти серця. 
 
Хоча Карла брала участь на ранніх стадіях створення цієї 
книги, вона завершила свою інкарнацію до того часу, як ця 
робота дійсно добралася до стадії реалізації. Отже це був 
Джім, який з метою створення (і назви) The Ra Contact: 
Teaching the Law of One, прочитав багато разів  усі 106 
сеансів перед тим, як до них доторкнулися пальці  наших 
рук. На кожному кроці створення цієї книжки описаної 
вище, Джім Маккарті люб'язно вніс свій вклад, 
прозорливість, підтримку і радість. І особливо, свою 
дружбу. 
 
Гарі Л. Бін 
Остін Бріджес 
Луїсвілл, Кентуккі 
 



 

 16

 
  

ПРОЛОГ 
 

Починаючи восени 2004 року, Тоубі Уілок почав те, що 
прийде під назвою "Проект Переслухання". Як випливає з 
назви, він з допомогою добровольців, систематично 
повторно прослуховували оригінальні записи 106 сенсів 
контакту з Ра тричі на протязі восьми років. Від цих зусиль 
з'явилася нова транскрипція, яка стала основою цієї книги. 
 
Після завершення проекту у березні 2012 року, Тобі написав 
"Звіт переслухання," прискіпливо каталогізуючи багато змін 
до тексту і розділяючи з великим зусиллям з його подорожі 
приблизно на те, що він назвав версією переслухання і 
злегка редагованою версією. Перша – це точна транскрипція 
того, що на аудіокасетах, включаючи усі слова і звуки. 
Друга – це злегка редагована версія того ж. Версія 
переслухання і злегка редагована версія – це не вторинні або 
засновані на оригіналі п'яти виданих книг; натомість, вони  
повністю нові рукописи, узяті безпосередньо з початкового 
матеріалу (тобто, магнітофонних стрічок). 
 
Текст книги The Ra Contact походить безпосередньо від 
злегка редагованої версії. Тому велика більшість змін до 
версії переслухання і злегка редагованої версії (деталізовано 
в "Звіті переслухання") реалізовані в цій книзі. Проте, були 
зроблені додаткові уточнення до тексту The Ra Contact. 
Тому, читач може виявити легкі невідповідності між 
змінами, каталогізованими в звіті і матеріалі, ясно 
викладеним в цій книзі. 
 
The Ra Contact має служити продовженням злегка 
редагованого проекту. І в цьому відношенні його місія – 
надати якомога кращу, точну транскрипцію фактичного 
звуку з незначними, здебільшого граматичними 
редагуваннями для того, щоб поліпшити читабельність. Два 
томи The Ra Contact не заперечують і не замінюють оригінал 
п'яти виданих книг. Обидва видання продовжуватимуть 
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пропонуватися разом, щоб читач вибрав  форму читання,  
що має свої власні достоїнства. 
 
Ви можете прочитати "Звіт переслухання" Тобі у кінці цієї 
книги, разом з додатком, який підсумовує наші додаткові 
уточнення. Його вебсайт,  www.lawofone.info – це єдиний 
кращий інструмент для вивчення  цієї роботи. Ми 
висловлюємо свою нескінченну і щиру вдячність Тобі за 
його виняткове присвячення цьому проекту і відкриття 
шляху до цієї книги. 
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ВСТУП 
 

З 15 січня  1981 року по 15 березня 1984 року три віддані 
шукачі істини отримали усні повідомлення, розміщені в цій 
книзі. Повідомлення, які ви виявите, прийшли від цивілізації 
позаземних істот, які ідентифікували себе як Ра. The Ra 
Contact: Teaching the Law of One ( Контакт з Ра: Вчення про 
Закон Одного) містить цілий, виправлений і зараз 
уніфікований запис цього трирічного періоду контакту з Ра. 
 
Цей вступ не має наміру повністю пояснити контакт або 
його філософію. Мета цього розділу – просто  
запропонувати читачеві маленький контекст відносно того, 
як стався цей контакт, деякі передумови про джерело, з яким 
Дон Елкінс, Карла Рюкерт і Джім Маккарті зв'язувалися, і 
стислий опис того, що це джерело говорило про 
метафізичну реальність. Цей вступ не має великого значення 
для читання і розуміння цієї книги; він пропонується як 
засіб орієнтації і приготування до прийдешньої мандрівки. 
 

Про Ра 
У древній історії Землі, Ра відомий як єгипетський бог 
сонця. Проте, він заявляє, що коли вони відвідали єгиптян, 
то вони прийшли як брати і сестри, а не як боги. Вони 
прийшли тому, що цивілізація розвинула культуру і систему 
віри, яка підготувала їх, щоб осягнути концепти Закону 
Одного. Ця готовність до Закону Одного притягнула Ра до 
них, щоб служити учителями цих принципів. 
 
Ра повідомляє, що  їх зусилля допомогти цій специфічній 
культурі були неправильно представлені і спотворені. 
Єгиптяни, особливо королівська еліта, зберегла 
повідомлення тільки для себе, позбавила повідомлення 
властивого їм співчуття, спотворивши філософію єдності 
усіх речей. Тому Ра видалив себе з єгипетського 
експерименту, але вони продовжували до сих пір 
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спостерігати за розвитком Землі на відстані. Це було 
давнішнє бажання Ра виправити спотворення при 
представленні Закону Одного впродовж цього періоду часу, 
що привело їх до встановлення контакту з нашою групою. 
 
Але причина була не тільки в цьому. Ра також здійснив 
контакт з нашою групою тому, що Земля наближається до 
кінця 75000-річного головного циклу еволюції і багато хто з 
її населення готовий перейти до наступної еволюційної 
стадії, яку Ра називає четвертою щільністю, щільністю 
любові і розуміння. Вони бажали допомогти переміщенню в 
цей час і отже відповіли на виклик для служіння, яке 
прийшло із цієї планети. 
 
Ра сказав, що вони знаходяться в шостій щільності і вони, з 
їх слів, "сукупність соціальної пам’яті". Це те, чим 
планетарне населення стає в щільностях після еволюції з 
нашої власної щільності. У цій структурі, думки, пам'ять і 
досвід кожного індивідуума стає відомим і доступним всій  
групі. Отже, все соціальне тіло складається з багатьох 
унікальних індивідуумів, які також мають доступ до 
загального групового сховища пам'яті і ідентичності. 
 
Згідно з Ра, у населення Землі після його випуску до 
четвертої щільності народиться  його власна сукупність 
соціальнї пам'яті. Подібно тому, як на протязі якогось часу  
еволюціонують індивідууми, також еволюціонує сукупність 
соціальної пам'яті, перетворюючись і стаючи більше 
об'єднаною, оскільки уроки кожної вищої щільності 
еволюції успішно усвідомлені. Щодо Ра, як сукупності 
соціальної пам'яті, то немає ніякої відмінності між 
індивідуумом і цілою групою. Отже, коли ми зв'язалися з Ра, 
то ми звернулися до одної індивідуалізованої істоти 
сукупності соціальної пам'яті. Відколи кожен в цій групі має 
доступ до загального розуму, то нібито ми спілкуємося з 
усіма 6,5 мільйонами істот сукупності соціальної пам'яті Ра. 
 
Ра є також частиною більшої групи названою 
Конфедерацією Планет в служінні Одному Нескінченному 
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Творцю, яка складається з багатьох інших сукупностей 
соціальної пам'яті від інших планет в нашій локальній 
області галактики Чумацький Шлях. Згідно з Ра, члени 
Конфедерації пропонують свої служіння через проведення 
ченнелінгу і інші засоби до різних індивідуумів і груп у 
всьому світі впродовж деякого часу і їх взаємодія з цією 
планетою простягається в наше глибоке доісторичне 
минуле. Наша група була в контакті з різними членами цієї 
Конфедерації відколи ми почали в 1962 р. 
 
Первинне повідомлення Конфедерації завжди полягало в 
тому, що ми живемо у всесвіті єдності, що світ, як ми 
сприймаємо його, це – ілюзія, що ми маємо тут вчитися, як 
давати і отримувати любов, і що медитація – один  з 
головних засобів виявлення Творця, який існує   у  кожному 
з нас. 
 
В ході цієї бесіди, Ра звичайно брав на себе відповідальність 
за їх майбутнє, але відмовився від будь-яких повноважень, 
вказуючи, що те, в чому  їм довелося взяти участь, було 
тільки їх перспективою, що вони описали, як "декілька 
різних точок зору на інформацію, яка є завжди однією і тією 
ж". Вони бажали не ідентифікувати себе як джерело цієї 
інформації. Натомість, вони особливо просили, щоб про їх 
написали як "сумирних посланців Закону Одного". У цьому 
твердженні вони визнають свої обмеження і шанують своє 
відношення до тієї істини, яка перевершує (але включає) 
кожну уявну частину  ідентичності по всьому всесвіту: 
 

[Ми заохочуємо, щоб шукач не переміщував] центр 
уваги від Одного Нескінченного Джерела любові і 
світла, від якого ми  усі – сумирні посланці, знаючи, 
що ми самі являємося крихітною частиною Творця, 
незначною частиною прекрасної цілісності 
нескінченного розуму. 

 

Закон Одного  і його Космологія 
Це те, як Ра описав Закон Одного: 
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Воістину немає нічого правильного або 
неправильного. Немає ніякої полярності, бо усе буде, 
як ви сказали б, примирене в деякому пункті  вашого 
танцю 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 істоти або речі  подібні або 
частково подібні. Ви – кожна  річ, кожна істота, 
кожна емоція, кожна подія, кожна ситуація. Ви – 
єдність. Ви – нескінченність. Ви – любов/світло, 
світло/любов. Ви є. Це Закон Одного.  

 
У цій книзі, Ра ставить нас віч-на-віч перед тією ж основною 
істиною, яку повідомляли містики з усіх частин світу 
впродовж віків: вражаюча реалізація того, що існує Один 
Нескінченний Творець всередині нас і всередині усього і 
скрізь. Фактично, Закон Одного заявляє, що немає нічого, 
що не є Творцем; немає нічого  за межами цієї основної 
єдності. Ра повідомляє, що Творець зробив нескінченне 
творіння з Себе з метою пізнання і отримання досвіду. Ця 
"розумна нескінченність," як Ра називає її, генерує назовні із 
свого власного існування галактики, зірки, планети, істот як 
наприклад ми самі, темряву і світло, любов і страх, кожний 
відтінок значення і досвіду, кожен спосіб мислення і 
діяльності, і усю іншу реальність і уявлення на кожному 
плані існування. І Цим обдаровані усі без виключення уявні 
частини цього творіння на основі свобідної волі: здатність 
вчитися, рости, думати, адаптуватися, робити еволюційний 
вибір, планувати шлях повернення досвіду до Творця. 
 
Оскільки ми подорожуємо в наших духовних мандрівках, то 
ми розвиваємо свобідну волю, захотівши поступово узнати 
себе ясніше, і рано чи пізно ми стаємо єдиними з Одним 
Творцем. Оскільки уся нескінченність об'єктів в 
нескінченному творінні подорожує цим шляхом, то Один 
Творець пізнає Себе методами, які неймовірні і нескінченні 
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через свобідну волю вибору, який робить кожна частина 
творіння. 
 
Мандрівка, яку здійснює кожен дух, згідно з Ра, рухається 
через нескінченну систему "октав", кожна октава ділиться на 
сім висхідних щільностей (чи концентрацій) світла. У 
першій щільності нашої поточної октави, вогонь і вітер 
вчать землю і воду сформуватися таким чином,  щоб 
зробити основу для подальшого біологічного життя. 
 
Друга щільність – це рівень свідомості, населеної 
бактеріями і одноклітинними організмами у нижчих стадіях 
до розвитку рослин і тварин у вищих стадіях. Уроки цієї 
щільності включають перетворення від випадкової зміни  
першої щільності до більш послідовного усвідомлення, яке 
полегшує ріст і напрямок руху. Оскільки істоти проходять 
через другу щільність, вони починають докладати зусилля у 
напрямі наступної щільності самосвідомості; і оскільки 
духовна сукупність пробуджується, то стає можливим 
перехід до третьої щільності. 
 
Земля і її людське населення зараз наближаються до кінця 
циклу третьої щільності, згідно з Конфедерацією. У цій 
третій щільності, щільності вибору, ми маємо більш 
високорозвинену самосвідомість, яка включає розум, тіло і, 
уперше, повністю активізований дух. Функція цієї щільності 
– поляризувати  нашу свідомість і вибрати нашу форму 
любові, нашу форму служіння. На одному кінці спектру 
поляризації – служіння собі: виняткова любов до себе, яка 
відкидає універсальну любов і прагне управляти, 
маніпулювати, експлуатувати і навіть поневолювати інших 
для своєї вигоди. На іншому кінці спектру – служіння  
іншим: любов не лише до себе, але і до усіх  інших Я. 
Служіння іншим шукає і охоплює універсальну, безумовну 
любов, бачить Творця в усіх речах, і підтримує свобідну 
волю усіх. Наші прожиті життя не такі вже чорно-білі, 
оскільки ми докладаємо зусилля у напрямі будь-якого кінця 
спектру полярності  свідомості. 
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У відповідності з різними філософськими традиціями Землі, 
Ра повідомляє, що ми просуваємося до "нового віку," або до 
того, що Ра назвав “збиранням урожаю” до четвертої 
щільності любові і розуміння. Там народжується сукупність 
соціальної пам'яті, де думки стають речами, любов стає 
видимою і позитивна і негативна полярність відділяються 
одна від одної, щоб жити в довкіллі більше прийнятному для 
їх відповідних і розбіжних шляхів еволюції. 
 
П'ята щільність – щільність  світла, в якій мудрість стає 
центром і критерієм для переходу до наступної щільності. 
Шоста щільність балансує і об'єднує любов, вивчену в 
четвертій щільності зі світлом (мудрістю), вивченим в п'ятій 
щільності і продукує силу, щоб служити іншим 
ефективніше, ніж окремо любов або мудрість. Сьома 
щільність досягає царства досвіду, який навіть важко 
описати. Згідно з Ра – це щільність "вічності," і тут ми 
починаємо переміщатися в повну гармонію з Одним 
Творцем. Восьма щільність представляє повне з'єднання 
усього творіння з Одним Творцем і може розглядатися як 
перша щільність нової октави, подібно до розміщення нот в 
музичній гамі. Плоди цієї октави кінець кінцем 
народжуватимуть іншу октаву щільностей, чиї плоди 
народжуватимуть іншу октаву щільностей, і так далі, 
нескінченно. 
 
 

Як відбувся контакт з Ра 
Дон Елкінс розпочав ставити великі питання про життя, 
коли він був в молодшій середній школі. Між щоденним 
читанням, писанням і арифметикою він думав про себе: В 
чому сенс життя? Наскільки великий  всесвіт і як це 
працює? Чого ми не знаємо? Це бажання зрозуміти і 
об’єднати шматки головоломки залишалося неослабним 
впродовж його втілення. У своєму професійному житті 
Елкінс став професором як машинобудування, так і фізики, а 
в своєму особистому житті став дослідником НЛО, 
реінкарнації і інших областей, які можна  нашвидкуруч 
помістити під заголовком паранормальні. Він усвідомив, що 
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сучасній науці не вистачає фундаментальних робіт у 
виявленні мети всесвіту, тож він вернувся до цих областей 
за відповідями, які наука не змогла забезпечити. 
 
Карла Л. Рюкерт була обдарованою особою починаючи з 
дитинства з швидко зростаючим інтелектом і глибокою 
особистою вірою. В останній момент вона назвала себе 
"єпископальцем" і, зрештою, містичною християнкою. В 
минулому, Карла була не по літах розвинутою дитиною, яка 
перевершувала інших в школі, освоюючи будь-який тест 
запропонований їй. І найбільше зосереджувалася, 
незважаючи на жорсткі обставини стати дорослою, Карла 
тремтіла від любові до життя. Вона жила танцюючи, 
співаючи,  взаємодіючи з природою і втілюючи в життя 
щире служіння. Вона була так віддана ідеї любові, що люди 
часто сприймали її як немовля або простодушну, яка 
викликає бажання захистити Карлу від світу, який вони 
відчувають менш чистим, ніж була вона. 
 
У кінці 1961 року Дон отримав малу, коричневу книгу, 
творчо названу Коричневий Записник, який уклав Уолт 
Роджерс із Детройта, Мічіган, який раніше віч-на-віч 
стикнувся з об'єктом НЛО. Після зіткнення, пан Роджерз 
спостерігав "тривалий телепатичний контакт" з цим об'єктом 
– явище, про яке часто повідомлялося в подібних зіткненнях 
з 1950-х років. Укладений Роджерзом коричневий записник 
містив інформацію про метафізичну природу реальності від 
нібито наявних позаземних джерел. Також описувалося, як 
група людей, які медитували разом, змогла отримати цей 
вид інформації через телепатичний контакт з позаземними 
істотами. Елкінс був так вражений  кореляціями між 
матеріалом ченнелінгу в записнику і  його  власній роботі, 
що на основі цієї інформації, він вирішив провести 
експеримент з дюжиною його студентів фізики в Луїсвіллі, 
Кентуккі. 
 
Новини про це досягли вух подруги одного з тих студентів. 
Вона нещодавно сильно захопилася мовчазною медитацією, 
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тож вона захотіла взяти участь в цьому. Її ім'я було Карла Л. 
Рюкерт. 
 
Дон не розказав групі, що може статися, за винятком того, 
що може статися щось цікаве, якщо вони медитуватимуть 
разом. Він фактично намагався провести науковий 
експеримент, щоб подивитися, чи можуть студенти 
отримати позаземний телепатичний контакт без спонукання. 
Не було ніяких остаточних результатів і через деякий час 
Уолт Роджерс відвідав групу і провів ченнелінг із своїм 
джерелом, Хатоном – істотою, з якою він зустрівся віч-на-
віч. Хатон сказав, що вони пробували провести ченнелінг 
через частину групи Дона, але студенти не усвідомили, що 
враження, які вони отримали, але не висловлювали, були від 
інопланетян. Елкінс відчував, що ця подія анулює наукову 
обгрунтованість експерименту, але він почав продукувати 
результати. Після цього візиту кожен в групі, окрім Карли, 
навчився, як проводити ченнелінг; вона віддала перевагу 
мовчазній медитації. 
 
Після цієї зустрічі шляхи Карли і Дона розійшлися, але вони 
кінець кінцем возз'єдналися і офіційно об'єдналися для 
спільної місії дослідження і пошуку в 1968 р. Двома роками 
пізніше вони сформували L/L Company, змінивши її назву  
на L/L Research в 1976 році. І тільки в 1974 році – через 
дванадцять  років після того, як Карла взяла участь у 
першому експерименті Дона по проведенню ченнелінгу, Дон 
попросив Карлу зайнятися проведенням ченнелінгу самій. 
Не випадково, що в той же рік Елкінс почав фактично 
зберігати (не викидати або повторно перезаписувати) 
касетні записи ченнелінгів. Якість повідомлень швидко 
зростала завдяки здатності Карли в проведенні ченнелінгу і 
пов'язана з удосконаленнями, які вона ввела в рудиментарні 
протоколи Дона. Серед них, Карла удосконалила ключові 
процедури налаштування інструменту і стимулювання 
контакту, які стали ознаками стилю L/L Research  по 
проведенню ченнелінгу. 
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У 1978 році, Джім Маккарті жив поза національною 
мережею енергопостачання в рубленому будиночку, який 
він побудував на своїх 132 акрах землі в лісах центрального 
Кентуккі. Одного вечора, коли він слухав по своєму радіо з 
батарейним живлення радіостанцію WKQQ із Лексінгтона, 
Кентуккі, він почув інтерв'ю з Доном Елкінсом і Карлою Л. 
Рюкерт по темі НЛО. Зачарований, Джім сподівався 
зустрітися з ними одного дня. Роком пізніше, його бажання 
здійснилося, коли він був представлений Дону і Карлі 
знайомим фермером-поселенцем, який знав їх. Після поїздок 
в Луїсвілл ввечері кожної неділі протягом року, щоб брати 
участь в їх медитаціях по проведенню ченнелінга, Дон і 
Карла запросили Джіма приєднатися до них, щоб допомогти 
в їх дослідженнях. Джім переїхав до них  23 грудня 1980 
року. 
 
Двадцять-трьома днями пізніше, 15 січня 1981 року, у той 
час коли Карла навчала студента, як проводити ченнелінг, 
голос заговорив через Карлу і сказав, "Я – Ра". Раніше, до 
цього сеансу, усі ченнелінги Карла проводила свідомо, але 
коли вона служила інструментом  каналу Ра, то вона ставала 
повністю несвідомою. В деякому сенсі, чого ніколи 
повністю не розумів ні Дон, ні Карла або Джім, вона 
залишила своє тіло для контакту з Ра. Потім  Ра зміг 
віддалено і механічно приводити в рух голосові зв'язки 
Карли, щоб створювати відповіді на питання Дона. Для 
кожного подальшого з 105 сеансів після першого, Карла 
плавно переходила в несвідомий стан, повністю не 
усвідомлюючи того, що проходило через неї. Вона не знала 
про це до 23-го сеансу, коли Дон почав показувати їй 
транскрипції слів Ра. Раніше, він приховував їх від неї, щоб 
зберегти наукову життєздатність контакту. 
 
Контакт з Ра був таким квантовим стрибком вперед в суть 
розуміння і широту бачення, що Дон, Карла і Джім 
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присвятили себе повністю цьому контакту в наступні три 
роки і два місяці.1 
 
 
  
 

Бесіда з Ра 
Стиль контакту з Ра – тільки питання-відповідь. Вони 
відчували, що цей формат був кращим, щоб гарантувати, що 
свобідна воля кожної особи в групі не буде обмежена. Ра 
описав їх контакт як "вузькосмуговий",  який мав на увазі 
декілька речей: перша,  вимагалася велика зосередженість і 
дисципліна, щоб підтримувати їх контакт; друга, по якості 
інформація була набагато більш точною і глибокою, ніж 
була доступна через свідомий ченнелінг; і третя, що вони 
бажали фокусуватися головним чином на філософії і вічних 
духовних принципах, які мали на увазі відхід від 
швидкоплинної інформації, яка не мала ніякого тривалого 
значення. 
 
Ра вибрав Дона, Карлу і Джіма для спілкування тому, що 
Дон і Карла практикували і вдосконалювали процес 
проведення ченнелінгу впродовж років. Але 
фундаментальніше, вони вибрали цих трьох шукачів як 
групу тому, що вони насолоджувалися істотною, тривалою 
гармонією, яка не потребувала зусиль. Також важливим 
було те, що бажання Карли було абсолютно чистим і 
цілковито присвячене служінню Одному Нескінченому 
Творцю, особливо через комунікацію і головним чином 
через проведення ченнелінгу. Ці чинники підтримували 
контакт з Ра в стійкій формі, щоб кінець кінцем провести 
106 сеансів дослідження Закону Одного. 
 
Приготування для контакту з Ра починали увечері перед 
тим, як проводити кожний сеанс. Дон, Карла і Джім 

 
1 Щоб прочитати більш поглиблений звіт про події, які поступово 
привели до контакту з Ра, подивіться випуск Ресурси (the Resource 
Series).   
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медитували разом, а потім переглядали попередній сеанс, 
щоб сформулювати нові питання, які будуть пропонувати 
Ра. Було виявлено, що передача сексуальної енергії, 
збільшуючи життєві енергії Карли, подовжують сеанси Ра, 
тож Карла і Джім, які вже мали інтимні відношення, 
присвячували цю передачу Одному Творцю і  контакту з Ра. 
Зранку до сеансу, Дон, Карла і Джім легко снідали, а потім 
Джім робив масаж спини Карли, щоб відвернути 
артритичний біль, який кінець кінцем вона відчула б лежачи 
нерухомо приблизно годину. 
 
Між сніданком і сеансом, вони медитували разом у вітальні, 
і впродовж цієї медитації Дон часто отримував інше 
запитання або два, щоб поставити Ра. Потім вони 
усамітнювалися в кімнаті Ра і укладали Карлу в ліжко 
посеред кімнати. Джім встановлював три магнітофони, щоб 
гарантувати успішний запис. Дон вимірював те, що Ра 
назвав "аксесуарами" – Біблію, ладан, чашу води і свічку, 
щоб бути упевненим, що вони були  оптимально розміщені 
за інструкцією Ра. (Ці вироби вибирав Ра із-за їх особистого 
значення для Карли, оскільки вона використовувала їх в 
церковному вівтарі і прикрашала його  цими виробами 
кожної неділі. Вони були великою утіхою для неї, коли вона 
залишала своє тіло.) 
 
Ра надав групі ритуал захисту, названий Круг Одного, по 
якому Дон і Джім ходили навколо Карли, повторюючи 
слова, які відображали їх бажання служити іншим. Потім 
Дон сідав в своє крісло і переглядав питання до Ра, а Джім 
сідав в своє крісло і починав медитацію, яка тривала 
впродовж сеансу. Він візуалізував переміщення світла через 
енергетичні центри Карли від її голови до її стоп. Через 
хвилину або дві після завершення Кругу Одного, Ра починав 
сеанс. 
 
Впродовж трирічний контакту з Ра, Дон зміг поставити 
понад 2600 запитань до Ра. Відповіді на них дозволили йому 
припасувати один до одного багато шматків головоломки, 
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які були потрібні для завершення відповіді на його найбільш 
актуальні запитання. 
 
Шукач шукає Одного 
Ра сказав, що кожен з нас – шукач  істини. Коли ми 
посилюємо свою волю, щоб шукати істину і віримо в те, що 
ми знайдемо любов у собі і у світі навколо нас, то ми 
безсумнівно знайдемо свою істинну природу, яка є так чи 
інакше, Одним Нескінченним Творцем. Як говорив Ра: 
 

Шукач шукає Одного. Цього Одного треба шукати, 
скажемо так, балансуючи і приймаючи себе, 
усвідомлюючи як очевидні дисторсії так і всі 
досконалості. Відпочиваючи в цьому балансному 
усвідомленні, потім істота відкриває себе до 
всесвіту, яким він є. Потім світлова енергія усіх 
речей може притягнутися цим інтенсивним 
пошуком, і де завгодно внутрішній пошук зустріне 
притягнену космічну прану і відбудеться 
усвідомлення Одного. 
 

Впродовж наших сеансів, Конфедерація майже завжди 
починає повідомлення кожного сеансу порадою шукачам 
розглядати повідомлення ретельно і користуватися своїм 
власним умінням розпізнавати, щоб визначити, що корисне і 
істинне для себе і залишити решту позаду. Ми відлунюємо 
це побажання до читачів цієї книги, заохочуючи усіх, хто 
читає слова Ра, підійти  до них з відкритим гострим 
розумом. Ми використали вище слово "істина", але 
нагадуємо вам, що ви є тою істиною, яку ви шукаєте; немає 
повідомлення, немає філософії, або будь-якої комбінації 
слів, яка може коли-небудь зрівнятися або замістити того, 
ким ви є. 
 
Благословення вашій подорожі в пошуку Одного 
Нескінченного Творця в собі, у ваших друзях і сім'ї і у світі 
навколо вас. 
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ПРИМІТКА ДЛЯ ЧИТАЧА 
 

Коли Дон, Карла і я проводили ці сеанси з Ра на початку 80-
х років, то ми знали, що ми проживаємо кращі дні наших 
життів. Ми знали, що ця робота була первинною причиною 
того, що ми знаходимося на цій Землі. Ми ледве змогли 
повірити в нашу удачу, адже ми приєдналися до позаземних 
істот, які говорили так красномовно, так точно і так глибоко 
про природу творіння, про те, як ми усі еволюціонуємо, про 
сенс життя і що любов, світло і єдність – основні  будівельні 
блоки усіх речей. Дуже просто, Ра говорив мовою наших 
сердець і наших духів, і ми вібрували в гармонії із кожним 
їх словом. 
 
За ці роки ми переконалися, що існує невелика спільнота 
шукачів істини, які також потужно вібрують з інформацією 
Ра. Якщо ви – один  з цих людей, то ласкаво просимо в нашу 
сім'ю. Навіть, якщо ми ніколи не зустрінемося, то краще 
знати, що ви  тут. У нашому спільному служінні Одному 
Нескінченному Творцю ми  завжди разом, байдуже, який 
зовнішній вигляд ви маєте в нашій фізичній реальності. Тож 
ми посилаємо нашу любов і світло до вас і просимо, щоб ви 
розділили вашу любов і світло з кожним, кого ви зустрінете 
в усіх теперішніх і майбутніх життєвих випробуваннях. 
 
Джім Маккарті 
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Сеанс 1  
 15 січня 1981 року 

(1.0) Ра: Я – Рa. Я не говорив раніше  через цей інструмент. 
Нам довелося чекати, поки вона не була точно налагоджена, 
оскільки ми посилаємо вузькосмугову вібрацію. Ми вітаємо 
вас в любові і  світлі нашого Нескінченого Творця. 

Ми спостерігали за вашою групою. Ми були викликані 
вашою групою, бо ви потребуєте різноманітних дослідів в 
ченнелінгу,  який проходить з більш інтенсивним, або як ви, 
можливо, назвали б це, сучасним підходом до системи 
вивчення патернів ілюзій вашого тіла, розуму і духу, який ви 
називаєте пошуком істини. Ми сподіваємося запропонувати 
вам частково іншу точку зору на інформацію, яка  завжди і 
вічно одна і та ж сама. 

Конфедерація Планет в Службі Нескінченного Творця має 
тільки одне важливе твердження. Це твердження, друзі мої, 
як ви знаєте, полягає в тому, що: "Усі речі, все життя, усі 
творіння – частина  Думки Першоджерела". 

Ми розвиватимемо кожен канал, якщо ми можемо. Прийом 
нашого пучка променів  більш вишуканий, ніж деякі з 
каналів з ширшою смугою вібрації, відкритих іншими 
членами для ввідної і проміжної роботи. 

Дозвольте нам мигцем розглянути  думку. Що це таке,  друзі 
мої – замислитися? Про що сьогодні ви думали? Які думки 
ви обмірковували сьогодні? Які думки сьогодні були 
частиною Думки Першоджерела? У скількох з ваших думок 
перебувало творіння? Чи містило воно любов? І чи було  
вільне служіння? 

Ви – не  частина матеріального всесвіту. Ви – частина  
думки. Ви танцюєте в залі, в якому немає ніякого матеріалу. 
Ви танцюєте думками. Ви переміщаєте своє тіло, свій розум 
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і свій дух в декілька ексцентричних патернів, бо ви не 
повністю пізнали концепт, що ви – частина  Думки 
Першоджерела.  

В цей час ми перемістилися до інструменту, відомого як 
Дон. Я – Рa.  

[Двохвилинна пауза] 

Я – Ра. Я є знову з цим інструментом. Ми знаходимося 
близько, щоб  розпочати контакт, але нам важко проникнути 
через певну розумову напругу і неуважність, яка характерна 
для цього каналу. Тому ми опишемо вид вібрації, яку 
посилаємо. Інструмент знайде, що ми  входимо в 
енергетичне  поле під невеликим  кутом у напрямку до 
тильної сторони верхньої частини голови  вузькою, але 
сильною областю інтенсивності. Ми не можемо 
запропонувати ніякого покращення із-за наших власних 
передавальних обмежень. Тому, якщо інструмент може 
відчувати цей специфічний ефект, то він може потім 
висловити наші думки, які приходять до нього. Ми знову 
зробимо спробу встановити цей контакт. Я – Рa . 

[Пауза дев’яносто секунд] 

Цей інструмент опирається нашому контакту. Проте, ми 
запевняємо її, що ми задоволені, що контакт з тим, хто  
відомий як Дон в цей час не пріоритетний для цього 
інструменту. Тому ми будемо рухатися далі до того, хто 
відомий як Леонард. Знову ми застерігаємо інструмент, що 
це вузькосмугова комунікація, яка відчувається як вібрація, 
яка входить в ауру. Ми зараз перенесемо цей контакт. Я – 
Ра. 

[Пауза дев’яносто секунд] 

Я – Ра. Ми вітаємо вас ще раз в любові і світлі нашого 
Нескінченного Творця. Ми просимо, щоб ви були 
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терплячими, бо нам важко підтримувати канал. Проте, ми, 
можливо, додамо до вашого розуміння деякі виміри. 

В цей час ми були б раді спробувати звернутися до будь-якої 
теми або питання, яке ті істоти в кімнаті можуть потенційно 
використати у запиті. 

(1.1) Запитувач: Чи мають члени Конфедерації конкретну 
мету, і якщо так, то чи могли ви розказати нам, яка ваша 
мета? 

Ра: Я – Ра. Зараз ми  спілкуємося. Ми теж маємо свій дім. 
Ми  не являємося тими, хто  знаходиться в [щільності] 
Любові , або [щільності] Світла.2 Ми – ті, хто перебуває в  
Законі Одного. У нашій вібрації полярності гармонізовані, 
складнощі спрощені і парадокси мають своє рішення. Ми 
єдині. Це наша природа і наша мета. 

Ми з давніх-давен перебуваємо на вашій планеті і служили з 
різним успіхом в передачі Закону Одного, Єдності, 
Цілісності вашим людям. Ми ходили по вашій землі. Ми 
бачили обличчя ваших людей. Тут  не було  багато істот із 
Конфедерації. Ми переконалися, що це не ефективно. 

Проте, ми тоді відчували велику відповідальність, за 
видалення дисторсії і повноважень, які були надані Законом 
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 достатньо інформації, з якої ти можеш витягнути нашу 
мету, брат мій?  

2 Слово "щільність" було додане тут, щоб додати ясність до того, що, ми
вважаємо, мав на увазі Ра. Четверта щільність – щільність  любові і 
розуміння. П'ята щільність – щільність  світла. Ра знаходиться в шостій 
щільності, де любов і світло об'єднані. 
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(1.2) Запитувач: Так. Спасибі.  

Ра:  Ми цінуємо твою вібрацію. Чи є інше запитання? 

(1.3) 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. Чи нам треба 
пояснювати?  

(1.4) Запитувач: Будь ласка. 

Ра: Що ти не розумієш? 

(1.5) Запитувач: Чи могли б  ви надати мені трохи більше 
подробиць 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 декретувати Закон Одного. Проте, священики і 
люди цієї ери швидко спотворили наше повідомлення, 
позбавляючи його, скажемо так, співчуття, з яким воно має 
єдність від самої природи. Відколи закон 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. Ця специфічна соціальна сукупність 
прийняло інші міфи, інші розуміння, скажемо так, які 
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більше зв’язані з полярністю і вашою вібраційною 
сукупністю. 

Чи в цій формі  достатня кількість інформації, або ми 
можемо поговорити ще? 

(1.6) Запитувач: [Нерозбірливо] 

Ра: Чи є інше запитання? 

(1.7) 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 
подорожжю або пошуком свого сприйняття творіння. 

Те, що нескінченне не може бути численним, бо множина – 
це концепція, що має межу. Щоб зрозуміти нескінченність, 
ви повинні ідентифікувати або визначити цю нескінченність 
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 неправильного. 
Немає ніякої полярності, бо усе буде, як ви сказали б, 
примирене в деякому пункті  вашого танцю сукупності 
духу/тіла/розуму, різними дисторсіями якого ви зараз 
розважаєте себе. Ця дисторсія у будь-якому випадку не 
потрібна. Її вибирає кожен з вас як альтернативу розумінню 
повної єдності думки, яка зв’язує усі речі.  
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Ви не говорите, що істоти або речі подібні або частково 
подібні. Ви – кожна  річ, кожна істота, кожна емоція, кожна 
подія, кожна ситуація. Ви – єдність. Ви – нескінченність. Ви 
– любов/світло, світло/любов. Ви є. Це Закон Одного.

Чи потрібно формулювати детальніше цей закон? 

(1.8) Запитувач: [Нерозбірливо] 

Ра: Чи є інше запитання на цей час? 

(1.9) Запитувач:  Чи можете ви розказати щось про майбутні 
планетарні зміни? 

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. 

(1.10) Запитувач: Інше запитання. Чи можливо створити 
будь-яке прискорене розуміння [у] інших істот, [чи 
прикласти] усі зусилля . . . свої індивідуальні зусилля, 
прискорюючи своє розуміння? Іншими словами, якщо 
індивідуум докладає зусилля, які служать каталізатором 
взагалі, щоб збільшити усвідомлення планетарної 
свідомості,  чи він просто працює над собою,  чи це 
можливо [нерозбірливо]? 

Ра: Я – Ра. Ми повинні відповісти на твоє питання в двох 
частинах, обидві з яких однаково важливі. 

По-перше, ти повинен розуміти, що ми не бачимо 
відмінності між самим тобою і іншими. Ми не вважаємо, що 
існує розділення між зусиллями усвідомлення своєї потреби 
дисторсії, яку ви проектуєте як особа, або дисторсії, яку ви 
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проектуєте як інша особа. Отже, вчитися – те  ж саме, що і 
навчати, за винятком того, що  ти  не навчаєш тому, що  
вивчаєш сам; інакше ти мало чого б дав собі/їм. Твоїй 
сукупності духу/тіла/розуму, треба обдумати це розуміння, 
оскільки ця дисторсія грає роль у твоїх випробуваннях в цій 
групі. 

Щоб повернутися до другої частини нашої відповіді, ми 
заявляємо, що наше розуміння обмежене,  хоча воно є. 

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  гострий 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 спотворення. Небагато тих, хто стане просвітленим, 
завдяки спільному використанню вашого світла,  являються 
значно більш ніж достатньою причиною для якомога 
більшого зусилля. Служити одному – це служити усім.  

Тому, ми пропонуємо повернутися до твого запитання, щоб 
заявити, що дійсно тільки одна діяльність варта уваги: 
вчитися/навчати або навчати/вчитися. Немає нічого, що так 
допомагає продемонструвати Думку Першоджерела за 
винятком вашого існування і дисторсії  виникають  в 
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результаті нез'ясовного, нерозбірливого, або утаємниченого 
вашого буття. Отже, спроба розрізнити і з’єднати свій шлях 
через багато дисторсій групового духу/тіла/розуму,  який 
можливий серед ваших людей в ході вашого навчання – 
дуже  хороше зусилля. Про твоє бажання служити ми 
можемо говорити тільки в термінах героїзму. 

Чи можемо ми поговорити на цю тему при будь-якій іншій 
можливості? 

(1.11) 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 ти розумієш, як 
піклуватися про цей інструмент? 

(1.12) 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 
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чутливість до вібрацій любові і заряджена вода створить 
комфорт.  

Зараз,  ти розумієш? 

(1.13) Запитувач: Не повністю. 

Ра: Я – Ра. Ми досліджуємо твій розум, щоб знайти 
вібрацію “Алрак”. Це та вібрація від тебе,  яка містить 
найбільшу кількість того, що б ви назвали любов’ю. Інші 
називали  цю істоту “Карла”.  

Заряджання води роблять за допомогою всіх присутніх,  
розміщенням їх рук над склянкою і візуалізуючи силу 
любові, що входить у воду. Це середовище буде дуже 
ефективно заряджатися  вібраціями любові. 

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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(2.0) 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 ментальних 
дисторсій у  цьому просторі/часі. Таким чином, я  запевняю  
цю групу, що моя власна дисторсія соціальної пам'яті має 
один конкретний метод зв'язку з небагатьма, хто може 
гармонізувати свої дисторсії  з нашими і це – відповіді  на 
запит інформації. Нам комфортно в цьому форматі. Зараз 
можна починати задавати питання. 

(2.1) Запитувач: Я здогадуюся, що є багато людей, які 
зрозуміли б те, про що ви говорите, яких достатньо 
зацікавив цей матеріал, щоб створити книгу з цих 
повідомлень і я буду задавати питання, якщо  ви згодні на 
те, щоб ми створили книгу. 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 прийнятні дисторсії і є той мотив, 
із-за якого ми спілкуємося з цією групою. Є небагато людей, 
які зрозуміють без істотного спотворення те, що ми 
повідомляємо через цей канал з цією сукупністю 
духу/тіла/розуму.  

Проте, якщо у вас є бажання поділитися нашими 
повідомленнями з іншими, то наша  дисторсія сприймає це, 
як найкорисніше впорядковування і кристалізацію 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. 
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(2.2) Запитувач: Чи могли б ви розказати нам що-небудь з 
історії вашого походження, ваших більш ранніх часів в 
ілюзії, можливо вашої інкарнації на цій планеті, про яку ви 
говорили перед цим і вашого контакту з більш ранніми 
расами на цій планеті? Тоді ми мали б щось,  з чого можна 
почати писати цю книгу. 

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 її, 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 напруги під час наших дослідів у вашому 
локальному просторі/часі. Навчати/вивчати – це  наша 
філософська відповідальність, а не історична. Зараз 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 навчати/вчитися за 
допомогою прямого контакту і дисторсії свобідної волі 
індивідуального почуття або особи  ніщо не загрожує, як ми 
думали, бути порушеними, оскільки ці культури були вже 
ретельно вирівняні з усеосяжною вірою в життєздатність або 
свідомість усього.  

Ми прийшли і нас вітали люди, яким 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 



Сеанс 2 

42

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 спотворення, які 
не відносилися до Закону Одного. Ми спробували 
контактувати з правителями землі, до якої ми прийшли, яку 
ви називаєте Єгиптом і до деяких областей 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 був … як би цей інструмент назвати, 
мандрівником. Отже, ця сукупність духу/тіла/розуму 
отримала наше повідомлення-дисторсії і змогла змішати 
свої дисторсіїї з нашими власними.  

Ця молода істота отримала сукупність звукових  вібрацій, 
яка вібрувала  в знак поваги до бога, оскільки ця сукупність 
тіла/розуму, яким ми назвали інструмент для зручності, була 
названа "Амен". Істота вирішила, що це ім'я, будучи знаком 
поваги до 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, на яке ми посилалися. Ця 
істота, Ахенатен, переконався, що вібрація Одного була 
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істинною духовною вібрацією і отже декретував Закон 
Одного. 

Проте, віру цієї істоти прийняли дуже мало людей. Його 
священики проводили нещире служіння, без духовної 
дисторсії до пошуку. Народи продовжували вірити в свої 
віри. Коли ця істота покинула цю щільність, то вірування 
знову поляризувалася у  віру у багатьох богів. Так 
продовжувалося до тих пір, поки один, відомий як Магомет 
не доставив людям зрозумілішу дисторсію взаємовідносин 
духу/тіла/розуму. 

Чи ви маєте детальніший інтерес на цей час? 

(2.3) Запитувач: Ми дуже зацікавлені в повній історії, яку ви 
розказали  і деяких деталях введення в Закон 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 – представити  це як  засіб вивчати/навчати населення 
планети, яка читатиме їх в цей час – це  дослідити різні 
аспекти того, про що ви говорите нам.  

Ви говорили про кристалічне зцілення. (Ще одна річ, яку я 
можу згадати, це те, коли інструмент стає стомленим, то ми 
хочемо припиняти зв’язок і продовжити його пізніше, коли 
інструмент відновиться.) І якщо інструмент знаходиться у 
відповідному стані в цей час, то ми хотіли б поговорити  про 
кристалічне зцілення, яке ви згадали. 

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 
кристали  для зцілення заряджаються через очищені канали. 
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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. 

Щоб детально розглянути різні кристали, які  будуть 
використані, цей  інструмент вже виснажений, хоча ви 
можете запитати у нас, якщо ви бажаєте на іншому сеансі. 
Делікатність, скажемо так,  вибору кристалу дуже критична 
і, воістину, кристалічна структура як наприклад алмазу або 
рубіну 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? 

(2.4) 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 
так зрозуміли дисторсії [сукупності] духу/тіла/розуму вашої 
культури. У пірамід були  дві цілі:  
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По-перше, щоб мати належним чином орієнтоване місце 
посвячення тих, хто бажав стати очищеним або посвяченим 
каналом для Закону Одного. 

По-друге, потім ми бажали ретельно направити посвячених 
на розвиток зцілення людей, кому вони прагнули допомогти 
і самій планеті. Піраміда за пірамідою  заряджалися 
кристалом і посвячення призначалося балансувати вхідну 
енергію Одного Творця з  багатьма і багаторазовими 
дисторсіями планетарного духу/тіла/розуму. Цими 
зусиллями 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, як цей інструмент 
хоче, щоб ми назвали її так. 

Цей інструмент починає втрачати енергію. Ми просимо ще 
одне запитання або тему, а потім ми повинні залишити  цей 
простір/час. 

(2.5) Запитувач: Чи 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, яка 
створюється нашою  енергією. 

Якщо ви маєте будь-які запитання про належне 
використання цієї [сукупності] духу/тіла/розуму, то ми були 
б вдячні вам  за запитання. 

(2.6) Запитувач: Вважайте, що вони задані. Мені більше 
нічого сказати. Що таке – належне  використання цього 
інструменту? Що повинні ми зробити, щоб максимізувати її 
здатність . . . комфорт, відновлення, тощо? 
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Ра: Я – Ра. Ми задоволені, що ви поставили це запитання, бо 
з точки зору нашого розуміння,   ми не маємо 
права/обов'язку ділитися нашим сприйняттям будь-якої теми 
крім філософії без прямого запитання. Проте, ця 
[сукупність] духу/тіла/розуму використовується 
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 тут"?  

Відповідь: "Ми шукаємо Закон Одного".  

Питання: "Чому ми шукаємо Ра"?  

Відповідь: "Ра – сумирний  посланець Закону Одного". 

Обоє разом: "Радіємо і очищаємо це місце в ім’я Закону 
Одного. Нехай ніяка мислеформа не ввійде в круг, по якому 
ми ходимо навколо цього інструменту, бо  Закон  Один". 

Інструмент в цей час 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, 
походять від будь-якого з її почуттів. Отже, краще зробити 
наступне: 
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Розмістіть у узголов'я істоти чисту чашу з водою. 

В центрі покладіть Біблію, якої вона торкається частіше 
всього. Треба більш ретельно вирівняти книгу з 
ментальними дисторсіями 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. 

Ми відчуваємо, що хоча ця сукупність обставин/дій і може 
здаватися дуже спотвореною від цілеспрямованого 
випробування вивчати/навчати, але ці удосконалення 
техніки трансу зменшать ментальні дисторсії людей рядом з 
інструментом, оскільки вони сприймають удосконалення  
дисторсії інструменту відносно втоми. Ми тільки додамо те, 
що якщо ці сеанси вивчати/навчати будуть проводитися 
впродовж простору/часу, коли ваше сонце не освітлює вашу 
кімнату, то  краще окликнути 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 

(3.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз я на зв’язку з вами. 

(3.1) Запитувач:  Моє перше питання: чи правильно ми 
виконали ритуал для початку спілкування? 

Ра: Я – Ра. Розміщення артефактів призначене  для 
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 висловив бажання служити. Інакше, обслуговуюча особа 
мислено наголошує на складнощах, що не можуть бути 
врегульовані належним чином.  

Ми застерігаємо вас, щоб ви остерігалися тих, хто у першу 
чергу більше не бажає служити іншим, від їх участі на 
початку або надання своїх дисторсій сукупності 
духу/тіла/розуму в  будь-якому сеансі, інакше ми будемо не 
в змозі належним чином змішати наші дисторсії  з 
дисторсіями цього інструменту.  

(3.2) Запитувач: Чи повинен я в даний момент перемістити 
Біблію, свічку і ладан? 

Ра: Я – Ра. Це було б доречним. 

(3.3) Запитувач: (Після переміщення предметів.) Чи це 
належна позиція? 

Ра: Я – Ра. Виправить кут ладану таким чином, що він був 
перпендикулярним до площини двадцять градусів на північ-
північний схід. 

(3.4)  Запитувач: (Після корекції.) Чи так задовільно? 
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Ра: Я – Ра. Перевірте на око, щоб зробити тонку корекцію. 
Ми пояснимо процес, за допомогою якого це  стає істотним 
стабілізатором дисторсії.  

Фіміам діє як джерело енергії для фізичного тіла цього 
інструменту, показуючи його людяність. 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, надає сукупності цього інструменту вид раю і 
миру, який вона шукає. Отже при активації енергії знизу 
доверху, інструмент стає збалансованим і втома не зростає. 

Ми цінуємо вашу турботу, бо це дозволить нам 
продовжувати легше навчати/вчитися. 

(3.5) Запитувач: Чи зараз  усе  правильно вирівняно? 

Ра: Я – Ра . Я вважаю це знаходиться  в прийнятних межах. 

(3.6) Запитувач: На останньому сеансі ми поставили два 
запитання, які зберегли для цього сеансу: один мав 
відношення до замкового каменя  Великої Піраміди в Гізі; і 
другий, як ви переміщали важкі блоки. Я знаю, що ці 
запитання не важливі з точки зору  Закону Одного, але це 
моє судження, яке ви можете   виправити, бо  це забезпечило 
б легкий вхід для читачів матеріалу. Ми дуже вдячні за ваш 
контакт і звичайно приймемо пропозиції відносно того, як 
ми повинні продовжувати цю роботу. Це тільки одне 
припущення. 

Ра: Я – Ра.  Я не буду пропонувати належну послідовність 
запитань. Це ваша прерогатива, як вільного агента Закону 
Одного, який  узнав/зрозумів, що наша сукупність 
соціальної пам'яті не може ефективно розрізнити дисторсії 
соціальної сукупності духу/тіла/розуму ваших людей. Зараз 
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ми бажаємо поповнити нашу честь/відповідальність  за 
навчання/вивчення відповідями на  запитання. Цього 
вистачить, бо ми не можемо виміряти 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 "граніт". 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 більш дорогоцінним. Він 
складався, зокрема, із золота. Це взагалі не змінило 
властивостей піраміди, як ви називаєте її, і було 
спотворенням через бажання декількох передати мандат на 
використання структури тільки як королівського місця. 

Чи ви бажаєте запитувати далі по цьому першому питанню? 

(3.7) Запитувач: Що ви мали на увазі під димарем? В чому 
була його специфічна мета? 

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 
будь-яких перешкод або протягу. 

(3.8) 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 
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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 скінченна 
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 скінченності 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 речей, які не підвладні вашим 
теперішнім засобам фізичного аналізу  дії на відстані. 

(3.9) Запитувач: Мені пригадується приблизно таке 
висловлення:  що якщо ви мали б достатню віру, то ви б 
могли сказати горі, щоб вона перемістилася і гора 
переміщалася. Мені здається, що це приблизно те, про що ви 
говорили, і мені здається, що якщо ви повністю обізнані про 
Закон Одного, то ви здатні це зробити. Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. Дисторсія звукової вібрації “віра”  – це можливо 
один із каменів спотикання, між тими, хто йде, скажемо так, 
нескінченним шляхом і тими, хто дотримується скінченного 
розуміння-доказування. 



Сеанс 3 

52

Ви точно праві у вашому розумінні відповідності віри і 
розумної нескінченності; проте, один – це духовний термін, 
а інший прийнятніший можливо для дисторсій 
концептуальних рамок тих, хто шукає з олівцем і лінійкою. 

(3.10) 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? Чи я правий? 

Ра: Я – Ра.  Ви некоректні в тому, що є відмінність між 
індивідуальною силою 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 вимірювання 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 станеться після цього розчинення 
в  об'єднаному Я з усіма тими, хто там є,  ми все ще 
прагнемо стати усім, що  є, і все ще  ми є Ра. Отже ми 
рухаємося вперед. 

(3.11) Запитувач: Тоді, піраміда побудована взаємною дією 
багатьох людей? 
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Ра: Я – Ра.  Піраміди, які ми задумали/побудували, були 
сконструйовані із мислеформ, створеними нашою 
сукупністю соціальної пам'яті. 

(3.12) Запитувач: Тоді камінь створювався думкою на місці 
замість того, щоб ще переміщати його кудись? 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.  

(3.13) 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, які створені мислеформою із думки скінченності 
енергії і існування у вашому, скажемо так, викривленому 
відображенні рівня мислеформи. 

Чи можемо ми відповісти вам  будь-яким більш відповідним 
способом? 

(3.14) Запитувач: Це трохи тривіально, але я запитаю, чому, в 
такому разі, піраміду побудували з багатьох блоків замість 
створення всієї форми відразу? 

Ра: Я – Ра.  Є закон, який, ми вважаємо одною 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 вона здається 
побудованою, а не зробленою думкою. 
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(3.15) Запитувач: Гаразд, в такому разі ми говоримо про 
піраміду, зокрема про Велику Піраміду, і я вважаю, що вона 
передусім лікувальна машина, а також ви говорили про неї, 
як пристрій для посвячення. Чи це одні і ті ж самі концепції? 

Ра: Вони – частина  однієї сукупності наміру/обміну 
любов’ю/світлом. Щоб використовувати її належним чином 
з перспективою зцілення, важливо мати очищений і 
присвячений канал, або джерело енергії, з якого витікала 
любов/світло Нескінченного Творця; отже метод посвячення 
був потрібний, щоб підготувати розум, тіло, і дух для 
служіння роботі Творця. Обидва істотні. 

(3.16) Запитувач:  Чи сама форма піраміди . . .  це та ключова 
функція у процесі посвячення? 

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, існують дві головні функції піраміди зв'язані 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 нинішнього циклу знаходять дисторсії своєї 
сукупності духу/тіла/розуму.  

Коли характер і індивідуальність, які справді ідентичні 
розуму, будуть відкритими,  тоді стануть відомими усі без 
виключення  аспекти тіла. 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, стати мертвим і зможе 
починати інше життя. 
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Ми радимо в цей момент задати будь-які необхідні питання і 
швидко закінчити цей сеанс. Чи майте ви будь-яке 
запитання  в цьому просторі/часі? 

(3.17) Запитувач: Є тільки одне запитання, чи є що-небудь, де 
ми помилилися, або щось, що ми змогли б зробити, щоб 
інструменту стало зручніше? 

Ра: Ми скануємо цей інструмент. 

Цьому інструменту багато в чому допомогли ці обережності. 
Ми пропонуємо тільки приділити деяку увагу шиї, яка 
здається в цьому тілі/дисторсії  викривлена в області 
слабкості/сили. Тому, могла б допомогти більша підтримка 
шийної області. 

(3.18) Запитувач: Чи повинні ми поїти її  водою із чаші 
позаду її голови після того, як ми зарядимо її, або повинні  
використати іншу склянку з водою? 

Ра:  Ця і тільки ця чаша буде найбільш корисною, оскільки  
чистий матеріал, існуючий в чаші,  приймає, зберігає, і 
відповідає любовній вібрації, активізованій 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 

(4.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(4.1) Запитувач: Закінчуючи останній сеанс, я поставив 
питання, яке було занадто довгим, щоб відповісти. Воно 
мало відношення до форми піраміди і 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. 

(4.2)  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 знаходиться 
посвячена істота. 

Якщо ви уявите разом зі мною сторону так званої 
пірамідальної форми і подумки уявите цей трикутник 
розрізаним на чотири рівні трикутники, то 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, з  різними 
переплетеними енергетичними полями сукупностей 
духу/тіла/розуму.  

Отже це проектувалося так,  щоб посвячений повинен бути 
здатним сприйняти, а потім стати каналом для цього, 
скажемо так,  входу до розумної нескінченності за 
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допомогою розуму. Такий другий пункт проектування цієї 
конкретної форми. 

Чи можемо ми продовжити подальший опис будь-якого 
виду  вашого запиту? 

(4.3) Запитувач: Як я розумію це, посвячений мав 
знаходитися на центральній лінії  піраміди, але на висоті 
вище  основи, яка визначається перетином чотирьох 
трикутників, зроблених розділенням  кожної сторони 
чотирьох трикутників. Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно. 

(4.4) Запитувач: Тоді, у цій точці,  фокусується енергія, яка 
екстра-вимірна по відношенню до наших вимірів. Я правий? 

Ра: Я – Ра.  Ви можете використовувати цю сукупність 
звукової вібрації. Проте, це не зовсім коректно, оскільки 
немає ніяких "екстра" вимірів. Ми віддали б перевагу  
використанню терміну “багатовимірна”. 

(4.5) Запитувач: Чи розмір піраміди впливає на ефективність 
посвячення? 

Ра: Я – Ра. Піраміда будь-якого розміру має свою власну 
точку входу 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 високого розміру, щоб вхідна точка 
багатовимірної розумної нескінченності повністю 
охоплювала і заповнювала канал, і все тіло могло 
перебувати в цій сфокусованій області. 
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До того ж, для лікувальної мети потрібно, щоб як канал так і 
посвячений  перебували  в межах цієї сфокусованої точки,  
щоб мати можливість зцілитися. 

(4.6) Запитувач: Чи велика піраміда в Гізі все ще придатна 
для використання з цією метою, чи вона більше не 
функціонує? 

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 все ще 
залишається примара потоку  із-за зсуву точок потоку, які у 
свою чергу є результатом зсуву електромагнітних полів 
вашої планети. Це сталося також із-за негармонійних 
вібрацій сукупностей тих, хто користувався місцем 
посвячення і зцілення  для менш співчутливих цілей. 

(4.7) Запитувач: Чи можливо побудувати піраміду із наявних 
матеріалів,  належним чином її вирівняти і використовувати  
сьогодні? 

Ра: Я – Ра. Це цілком можливо, ви можете  побудувати 
пірамідальну структуру. Використаний матеріал не 
критичний, важливі лише співвідношення сукупності 
простору/часу. 

Проте, використання структури для посвячення і зцілення 
залежить повністю від внутрішньої  дисциплінованості 
каналів, які спробують  зробити це. 

(4.8) Запитувач: Тоді моє запитання буде таким, чи є 
інкарновані  на планеті сьогодні індивідууми, які мають  
необхідну внутрішню дисциплінованість, щоби 
користуючись вашими інструкціями, створити і пройти 
посвячення в піраміді, яку вони побудують, а потім 
повторити це знову? Чи знаходиться це в межах можливості 
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для будь-кого на планеті сьогодні, чи жоден не здатний 
зробити 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 і без використання 
конструкцій. 

Чи можемо ми далі поговорити про деякі конкретні 
питання? 

(4.9) Запитувач: Якщо ми знайдемо індивідуумів, які мають 
природжену здатність, то чи зможете ви дати інструкції по 
технікам зцілення? 

Ра: Я – Ра. Це можливо. Ми повинні додати, що різним 
сукупностям духу/тіла/розуму  властиві багато систем 
викладання/навчання  зцілення пацієнта. Ми просимо вас 
розглянути відносну простоту розуму у більше ранньому 
циклі і менш спотворену, але часто надмірно ускладнених 
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  іноді 
повністю в латентній формі багато навичок і розуміння, яке 
ближче всього відповідає дисторсіям процесів зцілення 
пацієнта.  
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(4.10) Запитувач: Мені дуже сподобалося, але є одна 
дрібниця, звідки починати, щоб продовжувати дослідження  
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 просите. 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 дотримуватися свого  
власного викладання /навчання в цій області. 

(4.11) Запитувач: Я вважаю, що першим кроком повинен бути 
пошук індивідуума із здібністю, принесеною  ним в цю 
інкарнацію? Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(4.12) 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. 

(4.13) Запитувач: Тоді, я припускаю, що відібраний 
індивідуум неодмінно повинен бути тим, хто дуже 
гармонізує із Законом Одного. Хоча він, можливо, не має 
ніякого інтелектуального розуміння його, він повинен жити 
по Закону Одного? Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. Це є як коректно, так і некоректно. В першому 
випадку, це буде коректним стосовно  індивідуума, яким є 
сам Запитувач, хто має дисторсію у напрямку до зцілення, 
як ви називаєте це. 
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Некоректність повинна спостерігатися там, де зцілюють ті, 
чия діяльність у вашій ілюзії простору/часу не відображає 
Закон Одного, але хто здатен знайти свій шлях до розумної 
нескінченності незважаючи на план існування, в якому ця 
дисторсія знайдена. 

(4.14) Запитувач: [Убік: Джім, ти розумієш це?] Я трохи 
заплутався. Я частково розумію вас, але я не упевнений, що 
я повністю зрозумів вас. Чи змогли ви переформулювати це 
інакше? 

Ра: Я – Ра. Я можу по-іншому формулювати це  багатьма 
способами, враховуючи  надані інструменту знання  вашої 
сукупності звукових  вібрацій. Я старатимуся передати в цей 
час  коротшу дисторсію. 

Існують два види тих, хто може зцілити: люди, як наприклад 
ви, хто, маючи природжену дисторсію у напрямку до 
знання-надання Закону Одного, можуть зцілювати, але не 
роблять цього; і люди, які, маючи ті ж самі знання, але  не 
показують істотну дисторсію у напрямі до Закону  Одного в 
думці, тілі, або дусі,   проте, відкрили канал до тих же 
здібностей. 

Справа в тім, що є люди, які без належного навчання, 
скажемо так, все ж 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 комфортно підтримати 
дисторсію до служіння в області зцілення. 
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(4.15) Запитувач:  Тоді,  чи можете ви дати нам практичні 
знання по зціленню? 

Ра: Я – Ра.  Це можливо.  

(4.16) Запитувач: Ви навчите нас?  

Ра: Я – Ра.   Ми будемо навчати. 

(4.17) Запитувач: Я зовсім не знаю, скільки це займе часу, 
або, якщо ви можете, то розкажіть про це. Чи можете ви 
привести короткий огляд потрібної програми навчання? У 
цей момент, я не знаю, які запитання поставити. Я буду 
ставити запитання з надією, що це матиме якийсь сенс. 

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 повинен пізнати  самого себе. Це можливо 
найбільш вимоглива частина лікувальної роботи. Якщо 
розум пізнав самого себе, тоді вже відбувся найголовніший 
аспект зцілення, бо свідомість –  мікрокосм Закону Одного. 

Друга частина має відношення до тренування сукупності 
тіла. У потоках, що досягають вашої планети в цей час, ці 
розуміння і 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 з'єднуються через досягнення контакту з 
розумною нескінченністю. 
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(4.18) Запитувач: Я вважаю, що я маю деяке уявлення про 
виконання – у  всякому випадку, невелике уявлення –
першого   кроку. Чи можете ви уточнити кроки? З  іншими 
двома кроками 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. 

Звернемося до третьої: уявіть, якщо ви хочете, функцію 
магніту. Магніт має два полюси. Один тягнеться вверх, 
другий вниз. Функція духу – об'єднати  висхідну енергію 
тіла/розуму з низхідним потоком розумної нескінченності. 
Це коротке пояснення третьої області.  

(4.19) Запитувач: Тоді, чи буде ця учбова програма включати  
виконання конкретних речей, спеціальні інструкції і вправи? 

Ра: Я – Ра. Ми в цей час не втілені серед ваших людей; 
отже, ми можемо направляти і намагатися конкретизувати, 
але не можемо показати на прикладі. Це перешкода. Проте, 
впродовж процесу викладання/навчання, який ми 
пропонуємо, дійсно будуть надані достатньо конкретні 
вправи для розуму, тіла, і духу.  

І ще раз повторюємо, що зцілення – одна із дисторсій Закону 
Одного. Щоб досягти неспотвореного розуміння цього 
закону, нема необхідності зцілювати або дійсно показувати 
будь-яку маніфестацію, а тільки потрібно  тренувати 
розуміння. 

Ми просили б ще один або  два запитання до закінчення 
цього сеансу. 
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(4.20) 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 . . . ви  не можете давати рекомендації, 
так я запитаю у вас, чи ви можете   сформулювати для мене  
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 глибині душі Закон Одного; тобто, що немає 
ніякої дисгармонії, немає недосконалості; що усе завершене,  
ціле і досконале. Отже, розумна нескінченність в межах цієї 
сукупності духу/тіла/розуму перетворює ілюзію тіла, 
розуму, або духу до форми, відповідної до Закону 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 
такого зцілення. Це обов'язок/честь, яку треба ретельно 
обміркувати з точки зору свободи волі, перед тим як 
просити. 

(4.21) Запитувач: Я припускаю, що ми повинні продовжити 
завтра. 

Ра: Я – Ра. Ваше припущення правильне, поки ви не 
відчули, що потрібно задати певне запитання. Цей 
інструмент добре нагодований приблизно на цю тривалість 
роботи. 
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(4.22) Запитувач: Ще одне коротке запитання. Чи цей 
інструмент здатний до проведення двох  сеансів за день, чи 
ми повинні  проводити тільки один? 

Ра: Я – Ра.  Цей інструмент здатний до проведення двох 
сеансів за день. Проте, її треба 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 гіперактивності, 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. 

(4.23) 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 1981 року 

(5.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(5.1) Запитувач: В минулий раз, коли ми спілкувалися,  ми 
говорили про навчання зціленню. Моє враження від того, що 
ви надали нам на минулому сеансі, що  потрібно спочатку 
очистити себе певними тренуваннями і вправами. Потім для 
того, щоб вилікувати пацієнта,  потрібні, наприклад, мабуть 
певні вправи, щоб створити ментальну конфігурацію у 
пацієнта, яка дозволить йому виліковувати себе. Я правий? 

Ра: Я – Ра. Хоча ваша дисторсія  навчання/розуміння по суті 
правильна, ваш вибір сукупності звукової вібрації 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. 

Зцілюща робота конгруентна в тому, що це форма передачі 
деякої дисторсії розумної нескінченності. 

(5.2) Запитувач: Ми вирішили прийняти, якщо пропонується, 
обов'язок/честь для вивчення/викладання лікувальному 
процесу. Я хочу запитати відносно першого кроку, який ми 
повинні здійснити, щоб стати ефективними цілителями. 

Ра: Я – Ра.  Ми повинні розпочати із першого з трьох 
навчань/викладань. 

Ми розпочинаємо з ментального викладання/навчання 
необхідного для контакту з розумною нескінченністю. 
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Передумова ментальної праці – здатність  зберегти мовчання 
свого «я»  в стаціонарному стані, коли це вимагається. Розум 
має бути відкритий подібно до дверей. Ключ – мовчання. 
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 ментальних тренувань, 
необхідно дослідити своє «я». 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 ментальне 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 істот, яких ви  
зустрічаєте. У кожній істоті 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 
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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 ментальних тренувань. 
П'ятий крок включає спостереження географічних і 
геометричних зв’язків і співвідношень свого розуму, розуму 
інших «я», масового розуму і нескінченного розуму. 

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. 
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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. 

(5.3) Запитувач: Чи комфортно інструменту? Чи є щось, що 
покращить комфорт інструменту? Це все. 

Ра: Я – Ра.  Свічку потрібно повертати за годинниковою 
стрілкою приблизно на 10º кожного сеансу, щоб поліпшити 
потік спіралеподібної 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. 

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 

(6.0) Ра: Я – Ра.  Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(6.1) Запитувач:  Ми хотіли б продовжити вчорашній 
матеріал. Нам довелось зупинитися перед тим, як 
[невиразно]. 

Ра: Я – Ра.   Нас це влаштовує. 

Зараз ми продовжимо третю область викладання/вивчення, 
яка стосується енергетичних здібностей зцілення. 

Третя область – це духовна сукупність, яка утілює поля сили 
і свідомості, які найменше спотворені у вашої сукупності 
духу/тіла/розуму. Дослідження і балансування духовної 
сукупності є дійсно щонайдовша і найвитонченіша частина 
вашого викладення/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 продовжити велику 
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 волі 
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 затвору до розумної нескінченності. 
На вашому плані є багато тих, хто має випадковий отвір або 
прохід в своє духовне енергетичне поле, які іноді 
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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 того, хто свідомо відкрив 
двері до розумної нескінченності, це звичайно і банально; це 
так, як повинно бути. Життєвий досвід частково 
трансформується і 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 цієї брами  
в практиці зцілення. 

(6.2) Запитувач: Мене запитали, чи може Том Флахерті 
відвідати один із цих сеансів завтра? Ви знайомі з істотою 
Томом Флахерті? 

Ра. Я – Ра. Ця сукупність духу/тіла/розуму, звукова вібрація 
«Том Флахерті» прийнятна. Ми застерігаємо, щоб ви 
ретельно інструктували його і він повинен розуміти різні 
аксесуари і бути в настрої перед тим, як ввійти в круг. 

(6.3) Запитувач: Я не зовсім упевнений, що ви мали на увазі 
під аксесуарами.  

Ра: Я посилався на символічні об'єкти, які активують  
дисторсію цього інструменту до любові/світла. Розміщення і 
любляче прийняття їх усіма присутніми – важливе  у 
підживленні цього інструменту. Тому, включені аксесуари 
необхідно описати і пояснити присутнім своїми власними 
словами викладання/навчання, бо ви маєте належне 
відношення, щоб досягти  необхідних результатів. 
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(6.4) Запитувач: Він зрозуміє мене. Ми будемо дуже 
обережні, щоб повністю інформувати Тома перед тим, як він 
відвідає сеанс. Велике спасибі. 

Мені здається, що може було б доречно розказати трохи про 
історію вашого походження, можливо інформацію, що має 
відношення до вашого ранішого перебування на планеті  
Земля, якщо це можливо. 

Ра: Я – Ра.  Я є частиною сукупності  соціальної  пам'яті, 
одним з тих, хто подорожував з іншої планети в межах 
вашої власної сонячної системи, як ця істота назвала б 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.3 

У цьому вигляді 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. 

(6.5) Запитувач: Як ви подорожували з Венери до цієї 
планети? 

3 Здається, що ряд доказів вказує на те, що Ра мав намір сказати третій 
вимір замість шостого, включаючи інформацію дану в 6.7 і тому, що він 
говорить про «сукупність фізичного тіла» і «оболонку», а ми знаємо з 
інших сеансів, що в шостій щільності вони стали світлом (наприклад, 
8.20). 



Сеанс 6 

73

Ра:   Ми користувалися думкою. 

(6.6) Запитувач: Чи можна узяти когось  із людей у цей час з 
нашої планети і перемістити його на Венеру? Чи він вижив 
би? Чи були умови більш [невиразно]? 

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. 

(6.7) Запитувач: Як вам вдалося переміститися з Венери і я 
вважаю, що шостий вимір, якого ви досягли, повинен бути 
невидимим? Вам довелося змінити ваш вимір, щоб ходити 
по землі? 

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. 

(6.8) Запитувач:Де розміщена ця Рада? 

Ра:  Ця Рада розташована у октаві, або восьмому вимірі 
планети Сатурн,  в області, яку ви в тривимірних  термінах 
розумієте як кільця. 

(6.9) Запитувач: Чи є будь-які люди, як наприклад ви, які 
знаходяться на Землі або на будь-якій з інших планет в цій 
сонячній системі? 

Ра:  Ви просите інформацію про сучасний простір/час, чи 
інформацію в континуумі простору/часу? 
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(6.10) Запитувач: Обидві. 

Ра:  В часі/просторі вашого минулого, 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.  

(6.11) Запитувач:  Як вони прибули сюди? 

Ра:  Вони прийшли через процес збирання урожаю і 
втілилися через процес інкарнації із ваших вищих сфер в 
межах цієї щільності. 

(6.12) Запитувач: Як давно це трапилося  в наших роках? 

Ра:  Мені важко спілкуватися з цим інструментом. Ми 
повинні поглибити її стан. 

Це відбувалося приблизно п’ятсот тисяч  [500000] років 
назад. 

(6.13) Запитувач: Дякую. Чи усе населення землі – людське 
населення землі – за  походженням із Малдеку? 

Ра: Я – Ра.  Це нова серія запитань  і вона заслуговує свого 
власного розгляду. Ті люди, яких зібрали в процесі збирання 
урожаю до вашої сфери із сфери відомої під різними 
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, 
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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. 

(6.14) 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 єдині, 
що усі істоти – це  одне ціле. Існує певна поведінка і 
мислеформи сумісні  з розумінням і практикою цього 
закону. Ті, хто завершує цикл випробувань, демонструють 
різні 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 перебуває під наглядом або спостереженням тих  
дбайливих істот, які дуже близькі до Закону Одного  в своїх 
дисторсіях, проте мають дисторсію у напрямку до активного 
служіння. 

Отже, ілюзія створюється  Світлом, або строго кажучи 
світлом/любов’ю, але це не так зрозуміло. Це відбувається з 
різними ступенями 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 вібраційної 
сукупності любові/світла третьої щільності. Проте, ті, хто 
випадає із цієї октави посилення світла/любові,  потім 
випробовують головний цикл, впродовж якого, є багато 
можливостей для відкриття дисторсій, які властиві  кожній 
істоті  і, таким чином, зменшення цих дисторсій. 
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(6.15) Запитувач: Яка тривалість в наших роках одного з цих 
циклів? 

Ра:  Один головний цикл складає приблизно двадцять п’ять 
тисяч [25000]  ваших років. Є три цикли цієї природи, 
впродовж яких ті, хто досяг успіху можуть бути зібрані в 
процесі збирання урожаю.  У кінці будь-якого із трьох 
головних циклів – це  приблизно між сімдесят п’ятьма і 
сімдесят шістьома тисячами [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. 

(6.16) Запитувач:  Яка зараз позиція цієї планети відносно 
послідовності  циклу в цей час? 

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. 

(6.17) 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 
[30] ваших років. 

(6.18) Запитувач: Після цього періоду в тридцять років я 
припускаю, що ми будемо на планеті четвертого виміру або 
четвертої щільності. Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра.  Це  так. 



Сеанс 6 

77

(6.19) Запитувач: Чи можливо оцінити, який відсоток 
сучасного населення буде мешкати на планеті четвертої 
щільності? 

Ра:    Збору урожаю ще не було, отже, оцінка безглузда. 

(6.20) Запитувач: Чи цей  факт, що ми зараз знаходимося в 
цьому періоді переміщення,  пов'язаний з причиною, що ви 
зробили доступною  свою інформацію для населення? 

Ра: Я – Ра.  Ми ходили серед ваших людей. Ми пам'ятаємо. 
Ми пам'ятаємо горе. Ми багато чого бачили. Ми шукали 
інструмент з належними параметрами дисторсії  сукупності 
духу/тіла/розуму і шукали підтримки і розуміння групи 
сукупностей духу/тіла/розуму, які готові прийняти цю 
інформацію з мінімальним спотворенням і максимальним 
бажанням служити декілька ваших років. 

 Відповідь, коротше кажучи,  так. Проте, ми бажали, щоб ви 
знали, що в нашій пам'яті, ми дякуємо вам. 

(6.21) Запитувач: Дископодібні кораблі, які ми називаємо 
НЛО – дехто  говорив, що вони, можливо, 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 сучасної 
сукупності пам'яті. Проте в минулому у вашій ілюзії, ми 
користувалися кристалами і дзвоноподібною формою. 

(6.22) Запитувач: Як давно ви користувалися дзвоноподібним 
кораблем, щоб прилетіти сюди? 

Ра: Я – Ра.  Ми відвідували ваших людей вісімнадцять тисяч 
[18000]  ваших років назад і не приземлялися; знову, 
одинадцять тисяч [11000] років тому. 
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(6.23) 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 набігів у  
вашому сучасному просторі/часі. Ми  більше не проживаємо 
на Венері. Проте, існують мислеформи, створені серед 
ваших людей із того часу, коли ми ходили серед вас. Тому, 
пам'ять і створені мислеформи – частина  вашої сукупності 
суспільної пам'яті. Ця масова свідомість, як ви можете 
назвати її, створює ще раз випробування  для тих, кому 
потрібний такий досвід. Сучасне населення Венери – більше  
не знаходиться у шостій щільності. 

(6.24) Запитувач: Чи в цей час прилітають з інших планет 
будь-які НЛО, про які зараз повідомляється, чи знаєте ви 
про це? 

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 
істоти із вашої сонячної системи, і включає планетарні 
істоти із інших галактик. Це справді Конфедерація, члени 
якої не однакові, але об’єднані  в служінні згідно із Законом 
Одного.  

(6.25) Запитувач: Чи будь-хто з них прибував сюди в цей час 
на космічному кораблі? У минулі, скажімо, тридцять років? 

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, для чого ми тут. Проте, ми поговоримо і на цю
тему. 
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Кожне планетарне творіння, яке бажає з'явитися в межах 
вашої дисторсії третього виміру 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. 

(6.26) Запитувач: Я повністю обізнаний про те, що ви 
передусім зацікавлені в поширенні Закону Одного. Проте, це  
моє судження, і я можу бути неправим, що для того, щоб 
поширювати цей матеріал, необхідно включати такі 
питання, як наприклад те, яке я  тільки поставив з метою 
створення якомога більшої зацікавленості в матеріалі. Якщо 
це не реально, то я міг би обмежитися тільки 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 ваша позиція. 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. 
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(6.27) Запитувач: Велике спасибі. Ми не хочемо 
перевтомлюватися інструмент. Ми значно перевищили 
нормальний робочий час. Змогли ви сказати мені, в якому 
стані знаходиться інструмент? 

Ра:   Інструмент збалансований завдяки вашій турботі. 
Проте, її фізичний носій оклякає. 

(6.28) Запитувач: У такому разі можливо ми повинні 
продовжити пізніше. 

Ра: Ми згодні. Тому, якщо ви не маєте короткого запитання, 
то ми відкланяємося. 

(6.29) Запитувач: У мене тільки одне питання, чи повинен я 
вважати, коли ви уперше здійснили контакт, оскільки тут 
був Леонард, то це було прийнятне для нього бути тут, як  і 
для Тома. Чи це правильно? 

Ра: Це правильно і завершує число тих в цей час, хто 
здатний прийти і бути придатним. Знову, пам'ятайте надані 
інструкції для приготування сукупності звукової вібрації, 
Том. 

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 

(7.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі нашого 
Нескінченного Творця. Зараз я на зв’язку. 

(7.1) Запитувач: Ви згадали, що ви були членом 
Конфедерації Планет. Які способи служіння, або типи 
служіння доступні  членам Конфедерації? Чи могли б ви 
описати деякі з них? 

Ра: Я – Ра. Я припускаю, що ви мали на увазі служіння, яке 
ми з Конфедерації можемо запропонувати, а не служіння, 
яке доступне нам. 

Служіння, яке доступне нам, щоб  запропонувати тим, хто 
викликав нас, еквівалентне  квадрату потреби/дисторсіі  
запиту, розділеному або  інтегрованому з основною 
дисторсією  Закону Одного, яка відображає  вільний вибір 
тих, хто не знає про єдність створення. 

(7.2) 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 
будь-який доказ вашого контакту. Це коректно? 

Ра: Я – Ра. Як ми тільки що повторили через цей 
інструмент, ми повинні об'єднати усі частини вашої 
сукупності соціального пам'яті в її ілюзії розділення на 
частини. Потім в результаті цього ми зможемо побачити 
межу нашої здатності служити.  

Нам таланить, що Закон Служіння підносить до квадрату 
бажання 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 
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мислеформ у напрямку до ваших людей, а це швидше – 
максимальний  розгляд того, що можливе. 

(7.3) Запитувач: Ви маєте на увазі, що «підносити до 
квадрату», це  якщо десять людей викликають вас, то ви 
можете перерахувати це в планетарне відношення людей, як 
100 людей – піднесемо  до квадрата десять і отримаємо 100? 
Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це неправильно. 
Це послідовність, де один, два, три, чотири, кожний новий 
виклик  подвоює попереднє число. 

(7.4) Запитувач: [невиразно] приведу  приклад. Якби десять, 
тільки десять, істот на Землі вимагали вашого служіння, то 
як би ви вичислили їх запит, користуючись цим правилом 
квадрата? 

Ра: Ми подвоюємо кожне число послідовно, збільшуючи 10 
разів.  

(7.5) Запитувач:  Який був би  результат цього обчислення? 

Ра: [пауза 24 секунди] Складно передати результат. Це 
приблизно одна тисяча дванадцять  [1012]. Істоти, які 
викликають, іноді не повністю об'єднуються в їх запиті і, 
отже, квадрат запиту може бути меншим. Отже, є 
статистична втрата за період виклику. Проте, можливо, 
завдяки цій статистично виправленій інформації, ви  
зрозумієте  механізм квадрату запиту. 

(7.6) Запитувач: Тоді, скільки істот нині закликають до 
вашого служіння із планети Земля? 

Ра: Мене особисто викликають приблизно триста п’ятдесят 
дві тисячі [352000]. Конфедерацію, з її  повним спектром 
сукупностей-істот викликають приблизно шістсот тридцять 
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два мільйони [632000000] ваших сукупностей 
духу/тіла/розуму. Це спрощені числа.  

(7.7) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, який  результат 
застосування закону квадратів до цих цифр? 

Ра: Число майже безглузде в кінцевому сенсі, оскільки є 
багато, багато цифр. Проте, це утворює великий запит, який 
ми усі у творінні відчуваємо і чуємо нібито наші власні 
істоти спотворені у напрямку до  великого і нездоланного 
горя. Воно вимагає нашого служіння. 

(7.8) Запитувач: З якого погляду цей запит був би достатнім 
для вас, щоб ви могли  відкрито ходити 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 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. 

(7.9) Запитувач: У мене є питання від Джіма щодо цієї Ради. 
Хто її члени  і які функції  Ради? 

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 
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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 Сесії Ради. Щоб підтримувати цю 
Раду, є двадцять-чотири особи, які пропонують свої 
служіння, коли треба. Ці особи віддано спостерігають і 
називаються Хранителями.  

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 дисторсію-сукупність цієї потреби, 
балансуючи її як описано, а потім рекомендує розглядати як 
відповідну дію. Це включає: номер один, обов'язковий 
допуск сукупності соціальної пам'яті до Конфедерації; 
номер два, 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 кількістю викликів (інакше кажучи, іноді з 
опором виклику); номер три, визначення внутрішніх питань 
Ради. 

Це відомі обов'язки Ради. Якщо виникає будь-який сумнів, 
то вони здатні контактувати з двадцяти-чотирма, хто 
пропонує ідею/судження  Раді. Крім того,  Рада може 
повторно обговорювати  будь-яке питання. 

(7.10) Запитувач: Чи ця Рада Дев’яти ті ж самі дев'ять, які 
згадувалися в цій книзі? [Запитувач показує на книгу Uri 
Андрія (Генрі) Пухаріча]. 

Ра: Я – Ра.  Рада Дев'яти підтримала в напів-неспотвореній 
формі два головні джерела, які відомі вам, як Марк і того, 
хто відомий як Генрі. У першому випадку, канал став 
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письменником. У іншому, канал не став письменником. 
Проте, без допомоги письменника, енергія не зможе 
проходити в канал. 

(7.11) Запитувач: Це імена, про які ви говорили – Марк  
Проберт і Генрі Пухаріч? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно.  

(7.12) Запитувач: Я зацікавлений в застосуванні Закону 
Одного, оскільки він має відношення до свободи волі і того, 
що б я назвав рекламуванням з допомогою контактів  НЛО з 
планетою. Тобто, Рада дозволяла знімати карантин багато 
разів в минулі тридцять років. Мені здається,  що те, що ми 
робимо прямо зараз, буде формою рекламування і таким 
чином все більше людей буде пробуджуватися. Я правий? 

Ра: Я – Ра.  Щоб перетворити ваш запит у доречну 
відповідь, потрібно  розплутати концептуалізацію вашої 
ментальної сукупності. Будьте терплячими з нами. 

Рада Сатурну не дозволяла знімати карантин з континууму 
часу/простору, який ви згадали. Відбулася певна кількість 
приземлень. Деякі з цих приземлень здійснили ваші люди. 
Деякі – істоти,  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 спостерігає. 

По-третє, ви праві в припущенні, що дозвіл був наданий у 
часі/просторі, коли був розроблений ваш перший пристрій з 
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.  
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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. 

(7.13) Запитувач: Ви згадали, що сюди прибували як наші 
люди, так і з групи Оріону? Чи можете ви розказати більше? 

Ра: Я – Ра.  Ваші сукупності думок не узгоджуються з 
вашими вібраційними звуковими сукупностями. Ми не 
можемо відповісти. Переформулюйте свій запит. 

(7.14) Запитувач: Я щойно запитав про Оріон. Ви згадали про 
Оріон, як джерело деяких з цих контактів з НЛО. Чи можете 
ви розказати мені що-небудь про ці контакти і 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 як 
дисторсії не-еліти. 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 розділення. Вони стають уразливими, 
оскільки дисторсії між їх власними членами не 
гармонізовані.  

(7.15) Запитувач:  Яку щільність має група Оріону? 

Ра: Я – Ра.  Подібно до Конфедерації, щільності масової 
свідомості, які охоплює ця група – різні.  До складу цієї 
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організації входить дуже мало істот з третьою щільністю, 
велика кількість четвертої щільності,4 так само багато п'ятої 
щільності і дуже мало істот шостої щільності. Їх кількість 
можливо вдесятеро менше нашої 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 
для служіння собі. Проте, служіння  іншим призводить до 
служіння собі, і отже зберігає і потім гармонізує дисторсії  
тих істот, які шукають  через свої тренування  розумної 
нескінченності. 

Ті, хто шукає розумну нескінченність через використання 
служіння собі створюють ту ж кількість влади але, як ми 
говорили, мають постійну трудність із-за концепту 
розділення, яке неявно проявляється в  служінні собі, що 
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 одне і те ж саме, деякі швидко, деякі повільно. 

4 Неясно і це тема для інтерпретації, але інформація про кількість істот 
п’ятої щільності в групі Оріона суперечить інформації, даній в 48.6.  
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(7.16) Запитувач:  Використовуючи як приклад п'яту 
щільність 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 щільності – 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 
маса сукупностей духу/тіла/розуму  об'єднується, завдяки 
нескінченно різним можливостям комбінацій дисторсій. 

(7.17) Запитувач: Я пробую зрозуміти, як така група, як 
наприклад група Оріону, прогресує. Я думаю, що при 
нашому переході зараз  ближче розуміння Закону Одного 
створило б умову для прийнятного переміщення, скажімо, 
від нашої третьої щільності до четвертої. І я пробую 
зрозуміти, 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. 

Згадайте, 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 кванті або октаві буття.  

Проте, це справедливо відносно щільностей 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, усе-таки, завдяки Закону 
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Свободи Волі, мають право на використання цього 
світла/любові для будь-якої мети.  

Також, можна додати, що є системи навчання, які 
дозволяють шукачам  розділення, 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 – це подвійний  метод 
висловити одне і те ж, якщо ви зможете зрозуміти суть 
Закону Одного. 

Зараз  ми можемо відповісти  на будь-яке коротке запитання, 
якщо ви його маєте. 

(7.18) 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? 

(7.19) Запитувач: Ми не бажаємо надмірно втомлювати 
інструмент. Велике спасибі. Це було дуже корисно. Ми 
хотіли б продовжити  наступний сеанс  від цього пункту. Я 
вважаю, що я починаю розуміти послідовність подій. Велике 
спасибі. 
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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 

(8.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(8.1) 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. Цей матеріал, який ми робимо зараз, 
поширюватиметься. Поширення цього матеріалу буде 
залежати від бажаннях відносно маленької кількості людей 
на планеті. Зараз, багато людей на планеті хочуть отримати 
цей матеріал, але хоча ми поширюємо його, все ще багато 
хто не знає, що він доступний. 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 б в  наступну. Добре це обдумайте. Кожна  істота 
отримує ту можливість, яка їй потрібна.  

Ця 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. 

(8.2) Запитувач: У вчорашній частині матеріалу, яку я 
зачитаю, ви говорите, що “відбулася певна кількість 
приземлень. Деякі з цих приземлень здійснили ваші люди; 
деякі  здійснили істоти, відомі вам як група Оріону”. Моє 
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перше запитання полягає в тому, що ви мали на увазі  під 
словами “приземлення здійснили ваші люди”?  

Ра: Я – Ра. Ваші люди мають в цьому часі/просторі 
технологічне досягнення, як б ви назвали це, що дає 
можливості створити і літати кораблям з обрисами, 
відомими вам як невпізнані літаючі об'єкти. На жаль для 
вібраційного рівня  соціальної сукупності пам'яті ваших 
людей, ці пристрої призначаються не для служіння людям,  а 
для потенційного руйнівного застосування. Це ще більше 
заплутує вібраційний зв'язок вашої сукупності  соціальної 
пам'яті, викликаючи ситуацію, коли ні ті, хто орієнтовані у 
напрямку до служіння іншим, ні ті, хто  орієнтовані у 
напрямку до служіння собі не можуть придбати 
силу/енергію, щоб відкрити браму до розумної 
нескінченності для сукупності соціальної пам'яті. Це у свою 
чергу приведе до того, що урожай бути маленьким. 

(8.3) Запитувач: Хто з наших людей на цих кораблях,  які ми 
називаємо літаками, не інкарнувався в цей час? Де їх база? 

Ра: Я – Ра. Ті, про кого ми говорили, знаходяться в третій 
щільності і є частиною так званого військового комплексу 
різних його дивізіонів або структур. Бази різні. Існують 
бази, як би ви їх назвали, під водою у південних водах біля 
Багамських островів, а також в водах Тихого океану у різних 
місцях  біля Чилійських водних кордонів. Також існують 
бази на Місяці, як ви називаєте цей супутник, які в цей час 
переробляються. Існують бази, які переміщаються по суші. 
Є бази, як ви назвали їх, у вашому небі. Це бази ваших 
людей, дуже численні і, як ми говорили, потенційно 
руйнівні. 

(8.4) Запитувач: Звідки прибувають  люди, які працюють на 
цих кораблях?  Чи вони зв’язані з будь-якою нацією на 
Землі?  Яке їх джерело? 
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Ра: Ті люди приходять з того ж самого місця, як ви або я. 
Вони приходять від Творця. 

Оскільки ви поставили питання в більш вузькому аспекті, то 
це люди вашого і інших урядів, які відповідають за 
національну безпеку.  

(8.5) Запитувач: Отже, мені треба розуміти, що Сполучені 
Штати мають ці кораблі на підводних базах? 

Ра: Я – Ра. Ви праві. 

(8.6) Запитувач: Як Сполучені Штати узнали про технологію 
будування цих земних [нерозбірливо]?  

Ра: Я – Ра.  Сукупності духу/тіла/розуму ваших людей 
відома вібраційна звукова сукупність Нікола. Ця істота 
залишила вашу ілюзію і  його папери містили необхідне 
розуміння, яке захопили сукупності духу/тіла/розуму вашого 
комплексу національної безпеки. Так ваші люди отримали 
основи таємної технології. 

В випадку з сукупностями духу/тіла/розуму, яких ви 
називаєте росіянами, технологія була надана одним із членів 
Конфедерації приблизно двадцять-сім  ваших років назад, в 
спробі обмінятися інформацією і принести мир до ваших 
народів. Істоти, які надали цю інформацію, помилилися, але 
ми зробили багато чого у кінці цього циклу, щоб спробувати 
допомогти вашому збиранню урожаю, з якого ми вивчили, 
що безглуздо надавати певні види допомоги. Цей чинник 
вносить вклад до нашого обережнішого підходу до цих 
даних, точно так, як і до потреб збільшити енергію, а 
викликів ваших людей стає все більше і більше. 

(8.7) Запитувач: Мене спантеличують ці кораблі, які ми 
маємо на підводних базах. Вони є [невиразно]. Чи ця 
технологія достатня, щоб затьмарити усі інші види 
озброєння? Чи ми здатні тільки літати на цих кораблях, чи 
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там є будь-яка зброя, яку було надано нам [невиразно], чи  
вони тільки транспортні кораблі? Який основний механізм 
їх [невиразно]? Дійсно важко повірити в те, що я говорю. 

Ра: Я – Ра.  В деяких випадках можливо їх невірно називати 
кораблями. Це більше відповідає тому, щоб розглядати їх як 
озброєння. Використана енергія – це  енергія 
електромагнітного поля, яка поляризує земну сферу. Є два 
основні види озброєння: один, який називається вашими 
людьми психотронним, і той,  який називається вашими 
людьми пучком заряджених частинок. Кількість 
руйнування, яку містить ця технологія, значна і ця зброя 
використовувалася у багатьох випадках, щоб змінити 
погодні шаблони і збільшити вібраційні зміни, які в цей час 
охоплюють вашу планету. 

(8.8) Запитувач: Як вони змогли  тримати це в таємниці? 
Чому ці кораблі не використовуються як транспорт? 

Ра. Уряд кожної з ваших соціальних частин ілюзії бажають 
утриматися від гласності, щоб зберігалася несподіванка у 
разі ворожої дії від тих, кого ваші люди називають 
ворогами. 

(8.9) Запитувач: Скільки мають цих кораблів Сполучені 
Штати? 

Ра: Я – Ра.  На цей час Сполучені Штати мають п’ятсот 
сімдесят три [573] кораблі. Відбувається процес поповнення 
цієї кількості. 

(8.10) Запитувач: Яка максимальна швидкість цих кораблів? 

Ра: Я – Ра.  Максимальна швидкість цих кораблів дорівнює 
квадрату земної енергії. Це поле змінюється. Межа – 
приблизно  половинна швидкості світла, як ви назвали б це. 
Це відбувається завдяки недосконалості конструкції. 
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(8.11) Запитувач: Хіба не повинен цей вид кораблів повністю 
вирішувати, або наближатися до рішення багатьох 
енергетичних проблем, які стосуються транспорту? Що ми 
використовували для транспортування [невиразно] . . . 
транспортування [невиразно]. 

Ра: Я – Ра.  Технологія, якою в цей час володіють ваші 
люди, здатна вирішити усі без виключення обмеження, які в 
цей час надокучають вашій сукупності соціальної пам'яті 
здобути досвід. Проте, турботи деяких  ваших істот із 
дисторсіями у напрямку до того, що б ви назвали потужною 
енергією примушують відмовити в цих рішеннях до так 
потрібного рішення тим, дисторсії яких можуть потім стати 
спотвореними у напрямі влади. 

(8.12) Запитувач: В той же час ви згадали, що деякі з 
приземлень були здійснені нашими людьми, ви також 
згадали, що деякі були здійснені групою Оріону. Ми мало 
говорили про групу Оріону, але чому група Оріону 
приземляється тут? Яка  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. 

(8.13) Запитувач: Конкретно, що вони роблять, коли 
приземляються? 

Ра. Є два види приземлень. У першому,  ваших людей 
беруть на борт корабля і програмують для майбутнього 
використання. Існують два або три рівні програмування. 
Перший: рівень, який виявляє тих, хто шукає. Другий: 
програма запуску. Третій: другий і глибша програма 
запуску, яка кристалізує істоту таким чином, що вона стає 
бездушною і корисною як свого роду маяк. Це одна форма 
приземлення. 
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Друга форма – це  приземлення під земною корою, вхід до 
якого  підводний. У цьому випадку, в основному, у областях 
вашої Південної Америки і Карибського моря і близько до 
так званого північного полюса. Бази цих людей підземні. 

(8.14) Запитувач: Що робить групу Оріону такою . . . яка мета 
завоювання групи Оріону? 

Ра: Я – Ра.  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. 

(8.15) Запитувач: Чи було приземлення в Паскагула в 1973, 
коли Чарлі Хіксона взяли на  борт, приземленням такого 
типу? 

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 власної вібрації, яка пройшла через  карантин 
неушкодженою і випадково приземлилася. 

(8.16) 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. 

(8.17) 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. 
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(8.18) Запитувач: Чи мав Чарлі Хіксон  спочатку ту ж 
сукупність соціальної пам'яті як і ті, хто підняв його? 

Ра: Я – Ра. Істота цієї сукупності  звукової вібрації  не мала 
зв’язку з тими, хто використав її. 

(8.19) Запитувач: Чи використовували його досвід війни для 
того, щоб більше узнати про Закон Одного? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно. 

(8.20) Запитувач: Чи мали  нормальну конфігурацію істоти, 
які підняли його? Вони [нерозбірливо] швидше як 
незвичайні. 

Ра: Я – Ра.  Конфігурація їх істот – їх  нормальна 
конфігурація. Незвичність не дивовижна. Ми самі, коли ми 
вибрали місію серед ваших народів, щоб вивчати ваших 
людей, то ми прибули в іншій формі, ніж наша власна, в якій 
ми сприймалися б як світло. 

(8.21) Запитувач:  Гаразд, якої щільності були істоти, які 
підняли Чарлі Хіксона? Яка їх щільність? 

Ра: Я – Ра.  Істоти, до яких ви виявляєте таку зацікавленість 
– істоти третьої щільності, які  досить досконалі. Ми
розуміємо вас, що ці істоти не зможуть користуватися 
сукупністю духу/тіла/розуму Чарлі, за винятком того, якщо 
рішення про служіння ця істота надала перед втіленням. 

(8.22) Запитувач:  Звідки вони або яке походження істот, які 
підняли Чарлі? 

Ра: Я – Ра.  Ці істоти із галактики Сиріус. 

(8.23) Запитувач: Найбільше приголомшлива інформація та, 
яку ви дали мені і я повинен визнати, що мені важко 
повірити в те,  що Сполучені Штати мають 573 кораблі 
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схожі на ті, які ви описали. Скільки чоловік в нашому уряді 
знають, що ми маємо їх? Скільки всього людей в 
Сполучених Штатах знають про це, у тому числі тих, хто 
працює на цих кораблях? 

Ра: Я – Ра.  Число ваших людей змінюється і необхідно 
зв'язатися в цим конкретним простором/часом  і таким 
чином розширити кількість на цей час. Приблизна кількість 
– один  п'ять, о, о [1,500]. Це тільки приблизно, оскільки ваш
континуум ілюзорного простору/часу рухається від і до 
цього часу і  на цьому зв'язку багато хто вчиться. 

(8.24) Запитувач: Де будують ці кораблі?  

Ра: Ці кораблі будують по одному в двох місцях: у 
безлюдних або посушливих областях вашого так званого 
Нью-Мексіко і у безлюдних або посушливих областях так 
званої Мексики, обидві споруди розміщені під землею. 

(8.25) Запитувач: Ви говорите, що Сполучені Штати 
фактично мають завод-виготівник в Мексиці? 

Ра: Я – Ра.  Я так сказав. Можливо я, в цей час, повторюю, 
що цей вид інформації дуже поверховий і не має ніякого 
специфічного наслідку порівняно з вивченням Закону 
Одного. Проте, ми ретельно спостерігаємо за цими 
досягненнями в надії, що процес збирання урожаю ваших 
людей буде мирним. 

(8.26) Запитувач: Я повністю усвідомлюю, що це опитування 
не має ніяких наслідків взагалі, але ця конкретна інформація 
так налякала  мене, що це змушує мене розпитати про 
обґрунтованість вашої відповіді. До цього моменту, я був 
згодний з усім. Це дуже налякало і здається неможливим, 
що цю таємницю змогли тримати в секреті  двадцять-сім 
років і що ми працюємо з цими кораблями. Я вибачаюся за 
моє відношення, але я скажу вам відверто про те, що думаю. 
Це неймовірно для мене, що ми маємо завод-виготівник в 
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Мексиці, за межами Сполучених Штатів, щоб побудувати ці 
кораблі. Можливо я помиляюся. Ці кораблі являються 
матеріальними кораблями, побудованими нашими 
фізичними людьми? Чи зміг би я  піднятися в один з них і 
водночас поїхати?  Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Ви не змогли б поїхати. 
Сполучені Штати, як ви називаєте свою соціально розділену 
сукупність, створює ці кораблі, як вид зброї. 

(8.27) Запитувач:  Тоді, немає ніяких пасажирів? Немає 
пілотів, скажемо так? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(8.28) Запитувач:  Як ними управляють? 

Ра: Я – Ра. Ними управляє комп'ютер із віддаленого джерела 
даних. 

(8.29) Запитувач:  Чому ми маємо завод в Мексиці? 

Ра: Я – Ра. Існує потреба  як в сухості землі, так і повної 
відсутності населення поблизу. Тому, ваш так званий уряд і 
так звані уряди ваших географічних сусідів організували 
підземну споруду. Урядові посадовці, які погодилися, не 
знали, з якою метою буде використовуватися  їх земля, але 
вважали, що це буде державна дослідницька установка для 
використання в тому, що б ви назвали бактеріологічною 
війною. 

(8.30) Запитувач:   Це той тип корабля, на якому перевозили 
Дена Фрай? 

Ра: Я – Ра. Той, хто відомий як  Даніель був перевезений 
мислеформою  транспортної ілюзії Конфедерації для того, 
щоб надати дані сукупності духу/тіла/розуму таким чином, 
щоб ми могли подивилися, як цей вид контакту допоміг 
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вашим людям в розкритті розумної нескінченності поза 
ілюзією обмежень. 

(8.31) Запитувач:   Чи  можливо для будь-кого з нас мати 
деякий тип контакту з Конфедерацією  прямішим способом? 

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.  

(8.32) Запитувач:  Причина, з якої розпитував вас так багато 
про кораблі, про які ви говорите, що ними управляє уряд 
Сполучених Штатів полягає в тому, що якщо ми включимо 
це в книгу, то це створить численні проблеми. Це  щось, що 
я збираюся не включати в  книгу повністю, або я збираюся 
розпитати вас  про це детальніше. Навіть важко 
сформулювати питання в цій області, але я хотів би 
поставити декілька важливих запитань про це, все ще з 
можливістю не включати цей матеріал в книгу. Який 
діаметр мають ці кораблі Сполучених Штатів [невиразно]? 

Ра: Я – Ра.  Я вважаю, що це буде останнє запитання в 
цьому сеансі. Ми поговоримо про це, якщо ви вважаєте 
доречним, в наступному сеансі, але ми просимо вас 
керуватися тільки  вашою власною інтуїцією.  

Приблизний діаметр, з урахуванням декількох змін в моделі,  
дорівнює двадцяти трьом футам, як ви вимірюєте.  

Зараз ми просимо вас задати потрібне коротке запитання 
перед тим, як ми закінчимо цей сеанс? 

(8.33) Запитувач: Що ми можемо зробити, щоб інструменту 
було зручніше? 
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Ра: Я – Ра.  Інструмент добре збалансований. Можна 
зробити маленькі корекції в конфігурації хребта 
інструменту, щоб він був прямішим. Продовжуйте також 
ретельно контролювати розміщення і орієнтацію 
використаних символів. На цьому конкретному сеансі, 
кадило  злегка відхилилося і тому цей інструмент випробує 
легкий дискомфорт. 

(8.34) Запитувач: Чи має кадило кутове відхилення, чи 
поперечне відхилення? 

Ра:   Воно відхилене приблизно на три градуси  від належної 
перпендикулярності. 

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 

(9.0) Ра: Я – Ра.  Я вітаю вас в любові і світлі нашого 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(9.1) Запитувач: Ми точно збираємося опублікувати Закон 
Одного як головну частину цієї книги. Я вибачаюся за те, що 
відволікаюся на ці теми. Ми ходимо довкола, скажемо так, 
того, який вибрати напрям, щоб розпочати книгу. Тому я 
поставлю декілька запитань і ймовірно буду ставити більше 
запитань на початку цих сеансів, це частково не матиме 
значення відносно застосування Закону Одного із-за моєї 
власної необізнаності про те, що я роблю. Проте, я 
сподіваюся швидко стати більш досвідченим, у міру нашого 
просування вперед. 

Є пара запитань, які ймовірно безглузді, але якщо б я зміг їх 
позбутися . . . вони мене трохи турбують. 

Чи можливо, щоб ви запропонували видавця для цієї книги? 

Ра: Я – Ра. Ні. 

(9.2) Запитувач: Чи можливо, щоб ви розказали нам щось про 
наші минулі втілення, наші минулі випробування перед цією 
інкарнацією? 

Ра: Я – Ра. Це можливо. Проте, така інформація вашого 
буття духу/тіла/розуму ретельно охороняється,  щоб ваші 
нинішні випробування в просторі/часі були чистими. 

Давайте проскануємо несуттєвий матеріал вашого буття. 
[20-секундна пауза.] Я здатний говорити тільки загалом 
будучи в дисторсії бажання зберегти вашу  свободу від 
упередження.  
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Було декілька разів, коли ця група працювала і жила разом. 
Стосунки були різними. Це балансування карми, як ви 
називаєте це; отже кожен учитель кожного. Робота включала 
зцілення, розуміння використання земної енергії і допомогу 
цивілізації, яка викликала, так само, як зробила ваша сфера і 
ми прийшли. Це кінець матеріалу, який ми вважаємо 
нешкідливим. 

(9.3) Запитувач: Лікувальним вправам, які ви нам дали, 
притаманна така природа, що краще зосередитися на 
конкретній вправі в певний час. Я хотів би запитати, на якій 
вправі я повинен зосередитися? Можливо маленька зміна 
вправи . . . повинен зосередитися [невиразно], скажімо 
сьогодні 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,  яку 
ви, при вашій прозорливості, відчуваєте не повністю 
оціненою за допомогою вашої сукупності  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 вам коротку або 
легку програму викладання/навчання свідомості. 

(9.4) 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, 25000 років і т. 
д.? Що визначило, щоб розпочати це? 
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Ра: Я – Ра.  Візуалізуйте, якщо бажаєте, специфічну енергію, 
яка втікає ззовні і згущається всередину, формуючи 
мініатюрну сферу створення, керованою 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 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. 

(9.5) 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. 

(9.6) Запитувач:  Люди, якими ми є зараз – перші люди 
[невиразно] подібні до нас – звідки  вони прийшли? Як  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, перші істоти були цієї раси, як ви, 
можливо, назвали їх, під керівництвом декількох Хранителів 
у той час. 
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(9.7) 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 
Хранителями цього часу. Ці істоти прибули, або були 
збережені, для експериментів на вашій сфері за допомогою 
не статевого виду народження, а яке складалося з підготовки 
генетичного матеріалу для втілення сукупностей  
духу/тіла/розуму тих істот із Червоної Планети. 

(9.8) Запитувач: Я припускаю, що ви говорите про те, що 
Хранителі перенесли расу сюди після того, як раса померла 
фізично, як нам відомо  на Марсі. Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно. 

(9.9) Запитувач: Хранителі 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 
Хранителями як внесення мудрості Хранителів при контакті 
з істотами із Червоної Планети, і отже об'єднання сукупності 
соціальної пам'яті раси Хранителя  з расою Червоної 
Планети. Проте, це збільшило кількість дисторсій при 
застосуванні Закону Одного з точки зору інших Хранителів і 
це стало початком дії,  що для цієї планети був призначений 
карантин,  бо відчувалося, що свобода волі істот з Червоної 
Планети була урізана. 

(9.10) Запитувач: Чи дотримувалися істоти  Червоної Планети 
Закону Одного перед тим, як залишили Червону Планету? 

Ра: Істоти Червоної Планети намагалися вивчати Закони 
Любові,  як одну із форм первісних дисторсій Закону 
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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.  

(9.11) Запитувач:  Як давно відбувся цей перехід з Червоної 
Планети до Землі? 

Ра: Я – Ра.  У вашому часі цей перехід відбувся приблизно 
сімдесят п’ять нуль нуль нуль [75000] років тому. 

(9.12) Запитувач: 75000 років тому? 

Ра: Я – Ра.  Це приблизно правильно.  

(9.13) Запитувач: Чи мали  істоти цієї планети таку форму, 
яку я маю зараз —дві руки, дві ноги, 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. 

(9.14) Запитувач: Тоді, приблизно 75000 років назад, тут були 
істоти другої щільності. Який вигляд мали ці істоти? 

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. 
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(9.15) 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. 

(9.16) Запитувач: Звідки прийшли ці істоти? Чи були вони 
продуктом еволюції, як це розуміють наші вчені?  Чи вони 
розвивалися із оригінального матеріалу землі, як ви 
говорили? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно. 

(9.17) Запитувач: Чи еволюціонували потім  ці істоти 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 самосвідомості, які є передумовою для 
переміщення до третьої щільності. 

(9.18) Запитувач: Чи є зараз  на нашій планеті  будь-яка 
конкретна 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 відновленням. Вони живуть в  
глибоких підземних проходах і відомі вам як "снігова 
людина". 
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Інша раса, якій запропонували жити в цій щільності 
Хранителі, які бажають надати сукупності духу/тіла/розуму 
тих, хто в цій щільності в цей час має відповідно розроблені 
фізичні носії, як би ви назвали  ці хімічні сукупності, на 
випадок, якщо тут станеться те, що ви називаєте ядерною 
війною. 

(9.19) Запитувач: Я не розумію, якими являються ці носії або 
істоти, щоб бути придатними у випадку ядерної війни. 

Ра: Я – Ра.  Ці істоти існують як інстинктивні істоти другої 
щільності, які тримаються 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. 

(9.20)  Запитувач:  Де мешкають ці сукупності тіла? 

Ра: Я – Ра.  Ці сукупності тіла другої раси живуть в 
незаселених густих лісах. Їх багато в різних місцях на 
поверхні вашої  планети. 

(9.21)  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 менш здатна відчувати наближення 
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. 

(9.22) Запитувач: Тоді, існують два різні види сніжної 
людини. Це коректно? 

Ра: Я – Ра.  Це буде останнє запитання. 
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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. 

(9.23) Запитувач: Ми плануємо провести другий сеанс 
сьогодні пізніше, якщо інструмент здатний, то я хотів би 
запитати,  що ми можемо зробити, щоб допомогти комфорту 
інструменту. 

Ра: Я – Ра.  Цей інструмент вимагатиме деякого 
коригування м'яких частин її сукупності тіла. Ці дисторсії 
виникли 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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Сеанс 10  
27 січня 1981 року 

(10.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Я  зараз на зв’язку. 

(10.1) Запитувач: Я думаю, що це прояснило б дещо для нас, 
якщо повернутися до часу якраз перед переміщенням духів 
із Малдеку, щоб подивитися, як діяв Закон Одного відносно 
цього переміщення і чому це було потрібне. Що сталося з 
Малдеком, або людьми Малдеку, 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,  відбувалося 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 сім нуль п’ять 
нуль нуль нуль, сімсот п’ять тисяч [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 в тому, що ви 
можете назвати  вузлом соціальної сукупності або 
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плутанини і страху. Пройшов деякий час. Ніхто не зміг їх 
досягти. Ніякі істоти не могли їм допомогти. 

Приблизно шістсот тисяч [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 місця, яке б ви назвали нижчими астральними 
планами, де їх змогли виховувати доти, поки кожна 
сукупність духу/тіла/розуму завершила лікування 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 п’ятсот тисяч [500000]  ваших років назад і був 
використаний вид сукупності тіла доступний на той час.5 

(10.2) Запитувач: Доступною сукупністю тіла на той час, на 
яку ми посилаємося, було мавпоподібне тіло? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(10.3) Запитувач: Чи будь-яка із істот Малдеку 
трансформувалася тепер? Чи вони все ще знаходяться у 

5 Здається, що дати в цій відповіді суперечать датам в 21.5. 
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другій щільність, або формуються на  деяких планетах 
третьої щільності? 

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 
маніпулювати в межах, які властиві   роботі дисторсії 
сукупності розуму  третьої щільності. 

(10.4) Запитувач: Гаразд, чи пішли далі  будь-які істоти зараз, 
чи завершили, скажемо так,  навчання у кінці сімдесяти-
п’яти тисячолітнього циклу і вийшли із тіл другої щільності 
до тіла 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 попередніх дій  через 
координацію духу/тіла/розуму. Тому, вони залишаються. 

(10.5) Запитувач: Це снігові люди, про яких ви говорили? 

Ра: Я – Ра. Це один із видів снігової людини. 

(10.6) Запитувач: Отже наша сучасна раса утворилася з тих, 
хто спочатку прийшов із Малдеку і тих, хто прийшов з 
Марсу. Чи є тут істоти з інших місць? 

Ра: Істоти, що випробовують ваш континуум простору/часу,  
прийшли з багатьох, багатьох місць, як би ви назвали  їх, в 
творінні, оскільки, коли відбувається зміна циклу, то ті, хто 
повинен повторити випробування, знаходять планетарну 
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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 вчителів/учнів. 

(10.7) Запитувач: Коли був знищений Малдек, то чи усі люди 
з Малдеку мали проблему, 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. 

(10.8) Запитувач: Чи існує будь-яка небезпека такого випадку 
на Землі в цей час? 

Ра: Я – Ра. Ми відчуваємо, що оцінка вашою планетарною 
сукупністю духу/тіла/розуму, так званого майбутнього, 
менш ніж безневинна. Ми говоримо тільки про ментальні 
умови, які існують для такого розвитку технології і такого її 
використання.  

Це дисторсія нашого бачення/розуміння, що скоріше 
сукупностям розуму і духу ваших людей потрібна орієнтація 
замість потрібного роззброєння "іграшок", незважаючи на 
те, що усе це частина Творця? Тому, вільний вибір – це   
ваша честь/обов'язок. 

(10.9) Запитувач: Коли відбувається випуск і істота або істоти 
переміщаються у кінці циклу з одної планети до іншої, то 
якими засобами їх переміщають з однієї планети до іншої?  
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Ра: Я – Ра. У схемі Творця, перший крок всеосяжного буття 
духу/тіла/розуму – розмістити  дисторсії сукупності 
духу/тіла/розуму в належному місці любові/світла. Це 
зроблено, щоб гарантувати належне зцілення і остаточне 
настроювання сукупності з сукупністю всеосяжного 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  дух/тіло/розум всеосяжного буття 
оцінюють необхідну щільність для їх існування і вибирають 
більше відповідне нове довкілля або  для повторення циклу, 
або для переходу  в наступний цикл. Цей спосіб «збирання 
урожаю» опікується  і охороняється багатьма. 

(10.10) Запитувач: Коли істота переміщається із однієї 
планети до наступної, то чи  переміщається вона думкою, чи 
на кораблі? 

Ра: Я – Ра. Всеосяжне буття духу/тіла/розуму – одне  із 
Творцем. Немає ніякої дисторсії часу/простору. Тому, 
належне місце розташування в нескінченному масиві 
часу/простору  визначається за допомогою мислення. 

(10.11) Запитувач:  Поки істота втілена в цю третю щільність 
в цей час, то вона може або вчитися без свідомого знання 
про те, що вона вивчає, або вона може вчитися після того, як 
усвідомить, що вона вивчає те, що стосується Закону 
Одного. Чи може істота  значно прискорити свій ріст по 
другому способу?  Чи це некоректно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(10.12) Запитувач: В такому разі, хоча багато істот не 
усвідомили того, чого вони дійсно бажають – це прискорює 
їх ріст і вони повинні зробити все, щоб виявити це, поки 
вони втілені. Чи це правильно, що вони можуть прискорити 
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свій ріст значно більше, поки втілені в третій щільності, ніж 
в між втіленнями цієї щільності? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно. Ми спробуємо обговорити цю 
концепцію. 

Закон Одного має одну з його первісних дисторсій – це 
дисторсія  Свободи Волі. Отже, кожна істота вільна 
приймати, відхиляти або ігнорувати сукупності 
духу/тіла/розуму довкола 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 Шляхами 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 примноження 
виклику Конфедерації вашою дисторсією соціальної 
сукупності.6  

(10.13) Запитувач: Чи могли б ви сформулювати це по-іншому 
... як ви примножуєте цей виклик? 

Ра: Я – Ра. Ми розуміємо вас, що ви зараз  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 примножує або подвоює 
другий, і так далі, кожен додатковий запит подвоює або 
надає силу усім попереднім викликам. Отже, виклик 
багатьох  ваших людей – в багато, багато разів посилюється  

6  Описано в 7.3-5.
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і стає переважаючим, щоб його чули в нескінченному 
просторі Одного Творіння. 

(10.14) 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 перша. Вона найбільше урівноважена і придатна для 
вашої сукупності ілюзії. Даний момент часу містить любов. 
Це мета/урок цієї ілюзії або щільності. Вправа – свідомо  
шукати цю  любов в дисторсіях усвідомлення і розуміння. 
Перша спроба – наріжний  камінь. На цьому виборі 
ґрунтується  решта життєвого досвіду істоти. Другий пошук 
любові доповнює цей момент. Третій пошук підсилює 
другий, четвертий посилює або подвоює третій.  Як і в 
попередньому виді примноження, буде деяка втрата енергії 
із-за недоліків  пошуку в дисторсії нещирості. Проте,  
свідомий самоаналіз  бажання шукати любов – це основний 
акт волі, що як і раніше, із-за цього тертя  втрата енергії  
несуттєва. 

Вправа друга. Всесвіт – це єдина істота. Коли сукупність 
духу/тіла/розуму розглядає іншу сукупність  
духу/тіла/розуму, то бачте Творця. Це корисна вправа. 

Вправа третя. Пильно подивіться в  дзеркало. Побачте 
Творця. 

Вправа четверта. Вглядіться в творіння, яке знаходиться 
навколо 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 
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цього, дані не знижуватимуться в корінь дерева розуму, 
отже не облагороджуватимуть тіло і не торкнуться   духу. 

(10.15) Запитувач: Я ставив питання про появу цивілізацій  
Атлантиди і Лемурії, як 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 істот 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 п’ять три нуль нуль нуль, 
п’ятдесят три тисячі [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 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 три один нуль нуль нуль, 
тридцять одну тисячу [31000] років назад у вашій ілюзії 
континууму простору/часу. Вона повільно зростала і була 
аграрною расою приблизно до  один п’ять нуль нуль нуль, 
п’ятнадцяти тисяч [15000]  ваших років назад. Вона швидко 
досягла високого технологічного розуміння, яке було 
викликане здатністю користуватися розумною 
нескінченністю в інформативній формі.  
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Ми можемо додати, що вони також користувалися 
розумною енергією, маніпулюючи природними вливаннями 
індиго або шишковидного променю 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 негативом. 

Приблизно одинадцять тисяч [11000]  ваших років назад, 
перші, як ви називаєте, війни, змусили приблизно сорок 
відсотків цього населення залишити щільність  із-за розпаду 
тіл. Другий і найбільше руйнівний конфлікт відбувався 
приблизно один нуль вісім два нуль, десять тисяч вісімсот 
двадцять один [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 
закінчимо цю зустріч? 

(10.16) Запитувач: Тільки одне,  окрім того, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручніше. Я маю тільки одне 
запитання. Я хотів би отримати коротку інформацію про 
слово "галактика", яке ви використовуєте. 

Ра: Я – Ра. Ми користуємося терміном, який відомий вашим 
людям під звуковою вібрацією "галактика". Ми визнаємо, 
що деякі галактики містять одну систему планетарних і 
сонячних груп, 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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(10.17) Запитувач: Тоді дев'ять планет і наше сонце,  яке ми 
маємо  в нашій системі, ви теж  відносите до сонячної 
галактики? 

Ра: Ні. 

(10.18) Запитувач: Скільки зірок, приблизно,  повинне бути в 
галактиці? 

Ра: Це залежить від галактичної системи. Як ви знаєте, ваша 
власна галактика містить багато, багато  мільйонів 
планетарних об'єктів і зоряних тіл. 

(10.19) Запитувач: Я тільки пробував отримати визначення, 
яким ви користувалися для галактики. Ви згадали їх пару 
разів, і це здалося мені, що те[нерозбірливо], що ви 
називаєте галактикою,  ми називаємо планетарною 
системою. Чи є якийсь спосіб, щоб  інструменту стало 
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 

(11.0) Ра: Я – Ра . Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(11.1) Запитувач: Чи повинні ми включати ритуал, який ви 
запропонували використовувати,  в книзі, яка буде створена 
в результаті цих сеансів? 

Ра: Я – Ра. Ця справа несуттєва, бо наша пропозиція була 
зроблена з метою встановлення контакту через цей 
інструмент і з цією групою. 

(11.2) Запитувач:  Чи  будь-як допомагає  інструменту 
присутність  [ім'я] і [ім’я] на цих сеансах? Чи має значення 
кількість членів в групі?  

Ра: Я – Ра. Самі головні  особи – запитувач  і сукупність 
звукової вібрації Джім. Ці дві особи додатково допомагають 
комфорту інструменту, активізуючи інструмент за 
допомогою своїх здібностей  поділитися фізичною енергією 
сукупності, яка є частиною вашої вібрації любові. 

(11.3) Запитувач: Учора ви сказали, 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.  
Чи істоти збільшили б щільність, і перейшли, в так звану, 
четверту, п’яту  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 напряму енергій. Отже, хоча невідомо, 
ймовірно був би змішаний процес «збирання урожаю» – 
незначна  кількість переміщень у четверту щільність, 
незначна кількість переміщень до четвертої щільності для 
служіння собі, велика більшість повторювала б третю 
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щільність. Це приблизно із-за того факту, що паралельні 
вихори вірогідності/можливості зупиняються, коли 
відбувається дія і починають діяти нові вихори 
вірогідності/можливості.  

(11.4) Запитувач: Чи є за нашим Сонцем планета, на 
протилежній орбіті відносно нас, про яку ми не знаємо? 

Ра: Я – Ра. 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. 

(11.5) Запитувач: Ви говорили, що істоти з Малдеку можуть 
переміститися . . . деякі можуть перейти в четверту 
негативну щільність. Чи є люди, які перейшли із нашої 
сучасної третьої щільності до місць у всесвіті на планети 
негативного типу або служіння собі в четвертій  щільності? 

Ра: Я – Ра. Ваше питання незрозуміле. Сформулюйте його 
по іншому. 

(11.6) 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  вказує на урожай такого типу, хоча 
і замалий. Це правильно. 

(11.7) Запитувач: Чи можете ви сказати  нам, що сталося з 
Адольфом  Гітлером? 

Ра: Я – Ра. Сукупність духу/тіла/розуму, відома  [як] 
Адольф, в цей час проходить процес зцілення в середніх 
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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. 

(11.8) Запитувач: Чи є хто-небудь загальновідомий в нашій 
історії,  хто перейшов до четвертої щільності служіння собі 
або планету негативного типу або будь-хто, хто перейде 
туди? 

Ра: Я – Ра. Кількість таких 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 
рівень або рівень розумної нескінченності, дозволяє 
сукупності духу/тіла/розуму пройти процес «збирання 
урожаю», якщо вона бажає, у будь-який час/простір 
впродовж циклу. 

(11.9) 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 Чингісхан, третій відомий  
як Распутін.  

(11.10) Запитувач: Як вони досягли цього? Що було потрібне 
їм, щоб досягти цього? 

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. 

(11.11) Запитувач: Чи здатні вони були робити те, що ми 
називаємо магією? Чи могли вони робити паранормальні 
речі, поки вони були втілені? 
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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. 

(11.12) 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 Хрест. Проте, ці  місця 
розташування не задовільні. Ми не маємо словника для 
необхідного геометричного обчислення, щоб передати це 
розуміння  вам. 

(11.13) Запитувач: Хто пішов до групи Оріону? 

Ра: Я – Ра. Він відомий як Чингісхан. 

(11.14) Запитувач:  Що він робить там зараз? Яка  його робота 
або рід занять? Чим він займається? 

Ра: Я – Ра. Ця особа служить Творцю по-своєму. 

(11.15) Запитувач: Чи можливо, щоб ви розказали б нам більш 
точно, як він здійснює своє служіння? 

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. 
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Той, кого ви згадуєте, як Чингісхана, нині втілений у 
фізичне світлове тіло, який працює над поширенням 
контролю над мисленням тих, кого ви можете назвати як 
хрестоносці. Він, як ви назвали б цю особу, клерк  флоту. 

(11.16)  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. 

(11.17)  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 дисторсій  
в дотриманні напряму пошуку, бо усі розуміння-дисторсії 
доступні істотам суспільства. 

(11.18)  Запитувач: В такому разі хрестоносці з Оріону 
прибувають на цю планету з метою контролю розуму. Як 
вони це роблять? 

Ра: Як усі, вони поділяють погляди Закону Одного, 
дотримуючись свободи 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 власна свобода волі. 
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(11.19)  Запитувач: Чи можете ви назвати будь-які імена, які 
відомі на планеті, які є одержувачами зусиль хрестоносців? 

Ра: Я – Ра. Я прагну не порушувати дисторсію  Свободи 
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».  

(11.20)  Запитувач: Як хрестоносці передають свої концепції 
індивідуумам втіленим на Землі? 

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 духу/тіла/розуму, які 
тренуються  і виконують вправи для того, щоб знайти 
контакт з джерелами інформації і енергії, які ведуть до 
брами в розумну нескінченність.  

Також є інші, сукупність вібрацій яких така, що ця брама 
відкрита і без  труднощів, без навчання, без контролю 
надається контакт з повним служінням собі в його первісній 
дисторсії маніпуляції іншими. 

(11.21)  Запитувач: Який вид інформації передається 
хрестоносцями   цим людей? 

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. 
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(11.22)  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, як би ви 
назвали цю дисторсію, орієнтовані учені отримали 
інформацію, що має намір розблоковувати мирні засоби 
прогресу, який відкотився назад до останніх відлунь 
потенційної деструкції із-за подальшого прийому іншими 
ученими негативної орієнтації-дисторсії. 

(11.23)  Запитувач: Це про те, як ми узнали про 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. 

(11.24)  Запитувач: Ця надзвичайно негативна особа все ще 
втілена на Землі? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(11.25)  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 із 
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 спотвореною в 
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сприйняттях інших сукупностей духу/тіла/розуму і таким 
чином стали перешкодою до його місії і, в результаті, 
спотворили її цілі. 

(11.26)  Запитувач:  Якою була ймовірна робота Тесли, щоб 
принести користь людству на Землі  і якими були її 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 машинах.  

(11.27)  Запитувач: Що ви точно маєте на увазі під 
звільненням планетарних істот від темряви? 

Ра: Я – Ра. [Відповідь Ра неможливо транскрибувати із-за 
несправності магнітофону. Суть відповіді зазначена 
нижче.] Ми говоримо про звільнення людей від темряви у 
буквальному значенні. 

(11.28)  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 свого Я 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. 
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(11.29) Запитувач:  А як щодо промислової революції взагалі? 
Вона все-таки планувалася? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє запитання цього сеансу. 

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 нестачі 
свободи дозвілля. 

(11.30) Запитувач: Гаразд, це було останнє запитання, і як 
завжди я запитаю, чи є щось, що ми можемо зробити, щоб 
інструменту було зручніше? 

Ра: Я – Ра. Все виконується добре. Найголовніше – ретельно  
вирівняти символи. Коригування,  виконане в цьому 
конкретному часі/просторі допоможе фізичній сукупності 
цього інструменту в дисторсії комфорту. 

Дозвольте запитати, чи маєте ви будь-які короткі запитання, 
на які ми можемо відповісти перед закриттям сеансу? 

(11.31) 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? На 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. 
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(11.32) Запитувач: Я забув про одну річ. Чи можемо ми 
провести інший сеанс сьогодні, пізніше? 

Ра: Я – Ра. Гаразд. 

(11.33) 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 

 (12.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(12.1) Запитувач: Сьогодні удень мені подзвонив Генрі 
Пухаріч. Він буде тут в наступному місяці. Я хочу спитати  
вас, чи можливо, щоб він приєднався до нашого кола і 
поставив запитання. А також якщо Мічел Д'Обренович, який 
також відомий як Джордж Хант Вільямсон, прибуде сюди, 
це було б здорово, щоб він був в крузі? 

Ра: Я – Ра. Нині, ці особи належним чином не настроєні для 
конкретної роботи із-за вібраційних дисторсій, які у свою 
чергу, є завдяки недавній нестачі простору/часу, який ви 
називаєте зайнятістю. Потрібно, щоб ці особи провели 
короткий час/простір в медитації  в кожному денному циклі 
вашої планети. У майбутньому просторі/часу вашого 
континууму, ви запитаєте знову. 

Ця група надзвичайно збалансована  для вібраційних 
дисторсій цього інструменту із-за, по-перше, контакту з 
інструментом на щоденній основі. По-друге, із-за контакту з 
інструментом в періоди медитації. По-третє, через особисту 
дисторсію сукупності духу/тіла/розуму у напрямку до 
споглядання, що в сумі  примушує цю групу бути 
ефективною. 

(12.2) Запитувач: Дякую вам. В останньому сеансі ви згадали, 
що хрестоносці Оріону прибувають сюди в колісницях. Чи 
можете ви описати таку колісницю? 

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 більш темної по природі, ніж срібло, але має 
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металічний зовнішній вигляд, якщо дивитися при світлі. При 
відсутності світла, вона  здається червоною або вогняною в 
деякому сенсі. 

Другий корабель включає дископодібні  маленькі об'єкти 
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. 

(12.3) Запитувач: Чи були будь-які спроби з боку 
Конфедерації, щоб зупинити прибуття сюди колісниць 
Оріону?  

Ра: Я – Ра. Кожна спроба підпадає під карантин цієї 
планети. Проте, мережа Хранителів, 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. 

(12.4) Запитувач: Хто посилає цей запит? 

Ра: Я – Ра. Ваше запитання неясне. Сформулюйте по-
іншому. 

(12.5) Запитувач: Я просто не зрозумів, як Конфедерація 
зупиняє колісницю Оріону від проходу через карантин?  Які 
їх дії  . . . 

Ра: Я – Ра. Цей контакт на рівні світло-форма або світлове 
тіло-істота залежить від рівня вібрації Хранителя. Ці 
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Хранителі 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. 

(12.6) 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. 

(12.7) Запитувач:  Що сталося б з істотою, якщо б вона це 
зробила? Що сталося б з її колісницею? 

Ра: Я – Ра. Творець – це єдине існування. Вібраційний 
рівень тих, хто здатний досягти карантинних меж 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.  

(12.8) Запитувач: Чи пояснює це те, що ми називаємо 
"хлопками НЛО", велика кількість яких з'явилася в 1973? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(12.9) Запитувач: Гаразд, то 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 
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бути прийнятними для цих істот, 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. Інші візуальні спостереження 
виникають завдяки неуважній візуалізації оптичними 
механізмами ваших людей, які є на озброєнні вашого 
власного уряду. 

(12.10) Запитувач: Яка група контактувала з Генрі Пухаричем 
в Ізраїлі, приблизно у 1972 році? 

 Ра: Я – Ра. Ми повинні утриматися від відповіді на цей 
запит із-за вірогідності/можливості, що той, кого ви 
називаєте Генрі, прочитає цю відповідь. Це викликало б 
дисторсії в  його майбутньому. Необхідно, щоб кожна істота 
використовувала вільно і сповна прозорливість зсередини 
всього Я, які знаходяться в серці сукупності  
духу/тіла/розуму. 

(12.11) Запитувач: Чи це також стосується відповіді, хто 
контактував з групою, в якій я був спочатку, в 1962 році? 

Ра: Я – Ра. На це запитання можна відповісти. Контактна 
група була із Конфедерації. 

(12.12) Запитувач: Чи мали вони будь-який корабель в нашій 
області в той час? 

Ра: Я – Ра. Не було ніякого корабля. Була мислеформа. 

(12.13) Запитувач: Ви згадали, що хрестоносці Оріону 
проходять через мережу, щоб надати як технічну, так і 
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нетехнічну інформацію. Ми знаємо, що ви маєте на увазі під 
технічною інформацією, але, який вид нетехнічної 
інформації вони надають тим, з ким вони контактують? 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 записуються так само, як істоти орієнтовані 
на служіння іншим записують філософію, розповсюджувану 
їх учителями. 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. 

(12.14) 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 ваших на так званих внутрішніх 
планів негативно орієнтовані і отже доступні як внутрішні 
учителі, або наставники, так звані володарі певних духів, які 
шукають цю дисторсію служіння собі.  

(12.15) Запитувач: Чи може істота тут на Землі так 
заплутатися, що вона по черзі викликає як Конфедерацію, 
так і групу Оріону, спочатку одну, потім іншу, 
[нерозбірливо]  знову [нерозбірливо]? 

Ра: Я – Ра. Це цілком можливо для розстроєного каналу, як 
ви називаєте це служіння, щоб отримати як позитивний, так 
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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. 

(12.16) Запитувач: Чи відноситься більшість з цих 
хрестоносців до четвертої щільності? 

Ра: Я – Ра. Так, більшість з них відноситься до четвертої 
щільності. Це правильно. 

(12.17) Запитувач: Чи  індивідуум в четвертій щільності 
звично видимий, чи звично не видимий для нас? 

Ра: Я – Ра. Використання слова "звично" збиває з пантелику 
значення питання. Давайте перефразовуємо для ясності. 
Четверта щільність, за вибором, не видима для третьої 
щільності. Але четверта щільність може бути видима. Проте, 
істоти четвертої щільності вибирають бути невидимими із-за 
необхідності  концентрації на важкуватій вібраційній 
сукупності, якою є третя щільність, яку ви випробовуєте. 

(12.18) Запитувач: Чи живуть на Землі будь-які індивідууми 
Конфедерації або  Оріону, що  видимі  для нас і важливі  в 
нашому суспільстві в цей час? Чи ходять вони серед нас? 

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 
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наказано, скажемо так. Перший тип – мислеформа; другий 
тип – свого  роду робот. 

(12.19) Запитувач: Чи змогли б ви описати робота? 

Ра: Я – Ра. Робот може нагадувати будь-яку іншу істоту. Це  
конструкція.  

(12.20) Запитувач: Чи є роботами ті, кого зазвичай називають 
"люди в чорному "?  

Ра: Я – Ра. Це некоректно. 

(12.21) Запитувач:  Хто такі "люди в чорному "? 

Ра: Я – Ра. “Люди в чорному” – вид  мислеформи істоти,  які 
дуже схожі на живу істоту по 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. 

(12.22) Запитувач: У такому разі, усіх цих “людей в чорному” 
використовують  хрестоносці Оріону?  

Ра: Я – Ра. Це правильно.  

(12.23) Запитувач: Якщо б один з них відвідав мене і я 
впіймав би його і замкнув в шафі, то чи зміг би я його 
утримати, чи він би зник? 

Ра: Я – Ра. Це залежить від типу істоти, яку ви впіймали. 
Можливо, ви здатні помітити конструкцію. Конструкцію 
можна утримати впродовж короткого періоду, хоча ці 
конструкції також мають здатність зникати. Проте, 
програмування цих конструкцій, створює багато перешкод 
для віддаленого управління ними. Ви не зможете схопити 
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мислеформу істоти “людини в чорному”, як ви називаєте 
цей тип. 

(12.24) Запитувач: Хіба це було б порушенням  Закону 
Одного і я зробив би помилку захопленням цих істот? 

Ра: Я – Ра. Відповідно до Закону Одного немає ніяких 
помилок. 

(12.25) Запитувач: Що я хочу сказати, чи я поляризувався би 
більше у напрямі служіння собі, чи у напрямі служіння 
іншим, коли я замкнув би цю мислеформу або конструкцію? 

Ра: Я – Ра. Можете вважати, що це питання до себе. Ми 
інтерпретуємо Закон Одного, але не до такої міри, щоб 
надавати поради. 

(12.26) Запитувач: Дякую вам. Гаразд, 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 допомоги, 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 
в  цій дисторсії. 

(12.27)  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 
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поліпшити планетарну вібрацію і отже допомогти процесу 
збирання  урожаю. Їх кількість наближається до шістдесят-
п'яти мільйонів. 

(12.28) 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 дисторсію у напрямку до величезної чистоти розуму і 
що ви можете назвати відчайдушною хоробрістю або 
сміливістю, 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. 

(12.29) 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. 

(12.30) Запитувач: У мене тільки що з’явилась думка. Чи 
багато хто з цих мандрівників мають фізичні хвороби в цій 
земній ситуації? 

Ра: Я – Ра. Із-за екстремальної розбіжності між дисторсіями 
вібрації третьої щільності і їх більшої щільності, скажемо 
так, мандрівникам, як правило, заважають деякі перешкоди, 
трудності і вони відчувають сильну відчуженість. Найбільш 
розповсюджена трудність – відчуженість, реакція проти 
планетарної вібрації із-за розладу особистості, як ви назвали 
б це, і хвороби сукупності тіла, які відображають трудності в 
коригуванні  планетарних вібрацій, як наприклад те, що ви 
називаєте алергією. 



Сеанс 12 

139

(12.31)  Запитувач: Чи є кращий метод, щоб ці істоти 
вилікували себе від фізичних хвороб? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання в цьому 
просторі/часі. 

Дисторсія самозцілення здійснюється через усвідомлення 
розумної нескінченності, яка лежить всередині. Це 
блокується деяким чином в тих, у кого абсолютно 
незбалансована тілесна сукупність. Блокування змінюється 
від істоти до істоти. Щоб відбулося зцілення,  потрібне 
свідоме усвідомлення духовної природи реальності, скажемо 
так, і відповідне вливання цієї реальності в індивідуальну 
сукупність духу/тіла/розуму.  

Ми використовуватимемо цей інструмент як приклад. 
Ділянки її хвороби, як ви називаєте цю сукупність 
дисторсій, які викликані передусім блокуванням індигового 
променя, або шишковидного центру енергії, можна 
вдосконалити балансуванням.  Цей центр отримує розумну 
енергію від усіх джерел, законних в межах Одного Творіння; 
тобто, законних в цій дисторсії третьої щільності або ілюзії. 
Якщо немає ніякого блокування, то ці енергії вливаються 
або стікають в сукупність духу/тіла/розуму, 
удосконалюючи, в одну мить, сукупність тіла індивідуума. 

Цей інструмент також випробовує деяку дисторсію центру 
енергії зеленого променя, який ви можете називати 
сердечним центром. Він надмірно відкритий із-за 
інтенсивного бажання-дисторсії частин цієї сукупності 
духу/тіла/розуму у напрямку до служіння іншим, або як ви 
можете назвати це, універсальної любові. Тому, ця особа 
виснажує себе незважаючи на її резерви дисторсії 
сукупності духу/тіла/розуму,  відносно того, що ви 
називаєте силою або енергією. Ця дистросія  передусім 
виникає із-за блокування променя індиго, як ми сказали 
раніше. Дисторсія непорозуміння інструменту, 
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відповідальна за це блокування – основна  орієнтація у 
напрямку до віри в недостойність. Дисторсія недостойність 
блокує вільний потік розумної енергії. 

Сьомий або фіолетовий промінь незачеплений, це існування 
не лише рецептора енергії, але і загальна сума вібраційного 
рівня індивідуума. Інші центри енергії – також  чисті. 
Рішення про зцілення в цьому випадку – дія, яка реалізовує 
мирне розуміння, в дисторсії покірності, що істота єдина з 
Творцем, тому досконала і не розділена. У кожному 
випадку, який ви назвали б нездоров'ям, заблоковані один 
або більше з цих центрів енергії. Отже,  розум сукупності 
духу/тіла/розуму повинен бути попереджений або самим 
цілителем, або каталізатором іншого цілителя, як ми 
говорили раніше. 

Чи є коротке запитання перед тим, як ми закриємо цей 
сеанс? 

(12.32) Запитувач: Чи можете ви сказати нам, хто із нас трьох 
є або був мандрівником? 

Ра: Я – Ра. При скануванні кожного присутнього з 
сукупностей духу/тіла/розуму, ми повністю переконані в 
тому, що не має ніякої шкоди в резюмуванні цього випадку. 
Кожен з присутніх – мандрівник, який здійснює свою місію, 
скажемо так. 

(12.33)  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 його положення на один точка чотири 
градуси [1,4º] відхиляється від правильного вирівнювання і 
місце на півградуса [0,5º] від належної орієнтації. Не 
турбуйтеся надмірно про це в нинішньому просторі/часі, але 
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не дозволяйте цим дисторсіям залишатися на довгий період, 
бо контакт буде поступово слабшати. 

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 

 (13.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(13.1) Запитувач: В першу чергу я захотів би вибачитися за 
безглузді запитання, які ми ставимо  у своїх пошуках. Я 
вважаю, що нам надана велика честь і привілей, щоб також 
бути сумирними посланцями Закону Одного. Зараз я вірю, 
щоб підготувати цю книгу, треба почати з початку Творіння 
і відстежити еволюцію людини і еволюцію людини на Землі, 
наскільки мені [нерозбірливо], завжди дослідуючи, як 
використовувався Закон Одного [невиразно]. Я також 
думаю, як . . . як мені треба закінчити книгу. . . залишити  
матеріал, який ми вже маємо на кінець книги. [невиразно]  

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? 

(13.2) Запитувач: По-перше, я хотів би почати ще з початку 
Творіння і слідувати за розвитком людини до теперішнього 
часу. Чи це прийнятне? 

Ра: Я – Ра. Це повністю ваше 
розпізнання/розуміння/рішення. 

(13.3) Запитувач: По-друге, я хотів би назвати книгу, Закон 
Одного, автор якої Ра. Чи це прийнятне?7 

7 Оригінальні транскрипти з касетних записів опубліковані в чотирьох 
книгах під заголовком  Закон Одного. (П’ята книга, опублікована в кінці 
1998 року, містить коментарі від Карли і Джіма). Подивіться в кінці цієї 
книги “Звіт про переслухання” для інформації про те, як проводилося 
нове транскрибування і чому опублікована ця книга, Контакт з Ра. 
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Ра: Я – Ра. Заголовок книги прийнятний. Сукупність 
звукової вібрації Ра, як  автора, в нашій дисторсії розуміння, 
неповна. Ми – посланці. 

(13.4) Запитувач: Чи можете ви указати потім, хто буде 
автором книги? 

Ра: Я можу тільки попросити, якщо ваше 
розпізнання/розуміння запропонує використовувати 
сукупність звукової вібрації Ра, то приєднайте  фразу 
"сумирний посланець Закону Одного". 

(13.5) Запитувач: Дякую вам. Чи можете ви розказати мені 
про початкові, перші відомі речі в творінні? 

Ра: Я – Ра. Перша відома річ в творінні – нескінченність. 
Нескінченність – це   творіння. 

(13.6) Запитувач: Те, що ми випробовуємо як творіння 
виходить із цієї нескінченності. Яким був наступний крок 
або наступний розвиток? 

Ра: Я – Ра. Нескінченність стала свідомою. Це було 
наступним кроком. 

(13.7) Запитувач: Що відбувалося після цього? 

Ра: Усвідомлення привело до фокусування нескінченності в 
нескінченну енергію. Ви називаєте це різними сукупностями 
звукової вібрації, найбільш загальновідомий для вашого 
слуху –  "Логос"  або "Любов". Творець – зосередження  
нескінченності як обізнаного або свідомого принципу, 
названого нами так, щоб створити на вашій мові 
розуміння/вивчення розумної нескінченності.  

(13.8) Запитувач: Чи можете ви повідомити наступний крок?  
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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. 

(13.9) Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як була 
сформована галактика і ця планетарна система? 

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. 

Енергії рухали все більше і більше розумні патерни до 
індивідуалізації різних енергій, які походять із Творчого 
Принципу розумної нескінченності і становилися 
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 викликана 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 
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ілюзій об’єктів, які ви називаєте сонячними системами, 
галактиками і планетами, які всі обертаються  і мають 
тенденцію у напрямку до лінзоподібної форми. 

(13.10) Запитувач: Я думаю, що я вчинив помилку, 
поставивши це питання,  випередивши процес, який ви 
описували. Чи було б корисно заповнити цей великий 
стрибок, який я зробив  помилково? 

Ра: Я – Ра. Я спробував ліквідувати цей розрив. Проте, ви 
можете запитати мене у будь-якій формі, яку ви вважаєте 
відповідною.  

(13.11) Запитувач: Чи можете ви розказати мені . . . візьмемо 
попереднє запитання, в якому я запитав про галактику і 
планети, і розказати мені, яким був наступний крок? 

Ра: Я – Ра. Кроки, як ви їх називаєте, по суті питання, 
одночасні і нескінченні. 

(13.12) Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як розумна 
нескінченність стала, скажемо так . . . мені трохи важко 
виражати словами . . . як розумна нескінченність стала 
індивідуалізованою сама по собі. 

Ра: Я – Ра. Це доречне запитання. 

Розумна нескінченність розпізнала концепт. Цей концепт 
був розпізнаний, завдяки свободі волі усвідомлення. Цей 
концепт – скінченність. Це було першим і первісним 
парадоксом або дисторсією Закону Одного. Отже та розумна 
нескінченність інвестувала себе в дослідження множини. Із-
за нескінченних можливостей розумної нескінченності 
немає ніякого закінчення множини. Отже, у вічній 
теперішності дослідження вільно продовжується 
нескінченно. 
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(13.13) Запитувач: Чи була галактика, в якій ми знаходимося,   
створена розумною нескінченністю або була створена 
частиною індивідуалізованої  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 конкретного  всесвіту. 

Кожен індивідуалізований всесвіт, у свою чергу, 
фокусувався до становлення  Співтворцем і, дозволяючи 
подальшу різноманітність, створював подальші розумні 
енергії, упорядковуючи або примушуючи закони природи 
проявитися у вібраційних патернах 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. 

(13.14) Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як 
індивідуалізована частина нескінченності створила нашу 
галактику [нерозбірливо], як та ж частина створила нашу 
планетарну систему і, якщо так, то як це сталося? 
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Ра: Я – Ра. Ми не розуміємо ваш запит. Ми були під 
враженням/дисторсією того, що ми відповіли на це 
конкретне  запитання. Чи ви знову ставите це запитання? 

(13.15) Запитувач: Передусім, скажемо так, як розвивалася 
планетарна система, в якій ми знаходимося зараз, чи була 
вона  створена уся відразу, чи спочатку було створене наше 
сонце, а це створило [нерозбірливо]?   

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, 
або  свідомості планетарних об'єктів. 

(13.16) 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 і вібраційними ритмами 
Співтворця, 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 усвідомлення буття. Це перша 
щільність. 
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(13.17) Запитувач: Як ця перша щільність потім прогресує до 
більшого усвідомлення? 

Ра: Спіральна енергія, яка є характеристикою того, що ви 
називаєте світлом, рухається по прямолінійній спіралі, 
надаючи спіралі неминучий вектор вгору до більшого 
усебічного існування розумної нескінченності. Отже, істоти 
першого виміру прямують до усвідомлення уроків другої 
щільності, яке включає ріст замість розкладання або 
випадкової зміни.  

(13.18) Запитувач: Чи могли б ви визначити, що ви маєте на 
увазі під ростом? 

Ра: Я – Ра. Уявіть собі, якщо бажаєте,  різницю між 
вібраційним мінеральним або водним життям першої 
щільності і нижчими істотами другої щільності, які 
починають переміщатися в різні місця всередині  і угору їх 
буття. Цей рух – характеристика  другої щільності, 
прагнення у напрямку до світла і росту. 

(13.19) 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. 

(13.20) Запитувач: Чи є будь-яка фізична різниця між першою 
і другою щільністю? Наприклад, якщо б я зміг побачити 
планету першої щільності  і планету другої щільності поруч, 
так як є, то чи зміг би я побачити їх обох? Чи вони обидві 
були б видимі? 

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. 
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(13.21) 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 
вступають в третю щільність – першу  щільність свідомості 
духу. 

(13.22) Запитувач:  Який  рівень щільності нашої планети 
Земля на 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. 

(13.23) Запитувач:  Як планета третьої щільності стає 
планетою четвертої щільності? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання. 

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. 
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Отже, вхід у вібрацію любові, як іноді називається вашими 
людьми вібрація розуміння, не ефективний з 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.  

(13.24) Запитувач: Я хотів би вибачитися за іноді помилкові 
або 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. 

(13.25) Запитувач: З цього я припускаю, що було б краще не 
проводити іншого 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. 

(13.26) 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 
сприяло цьому зв’язку? 

Ра: Я – Ра. Все гаразд. Кожен надзвичайно сумлінний. 
Продовжуйте так само. Чи є будь-яке інше коротке 
запитання? 

(13.27) Запитувач: Том Флахерті буде тут сьогодні увечері і 
допомагатиме провести вечірній сеанс. Чи це прийнятно? 
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Ра: Я – Ра. Це правильно. 

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 

(14.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Ми  зараз на зв’язку. 

(14.1) Запитувач: Повертаючись до ранішньої роботи, 
[нерозбірливо]. Ви сказали, що друга щільність докладає 
зусиль у напрямку до третьої щільності, яка є щільністю 
самосвідомості або самоусвідомлення. Це прагнення має 
місце тоді, коли  істоти третьої щільності облачають  істот 
вищої другої щільності.  Чи могли  б ви пояснити, що ви 
маєте на увазі? 

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. 

(14.2) Запитувач: Коли ця земля була в другій щільності, то 
як істоти другої щільності на ній стали такими одягненими? 

Ра: Цього виду вбрання, власне кажучи, не було, але було 
одягання простої третьої щільності – лінії  спірального 
світла викликали висхідну дисторсію від щільності до 
щільності. Процес триває довше, коли немає ніякого 
одягання, зробленого завдяки інкарнації істот третьої 
щільності. 

(14.3) Запитувач: Отже, якою була форма тіла другої 
щільності – як вона виглядала і яка стала земною людиною в 
третій щільності? Як вона виглядала в другій щільності? 
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Ра: Я – Ра. Тілесні  форми другої і третьої щільності у 
багатьох випадках більше подібні одна до одної, ніж 
відрізняються. 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 рівня другої щільності до рівня 
третьої щільності. Це   не має нічого спільного з так званим 
розміщенням духу. Це тільки стосується  обставин напливу 
форм із цієї культури. 

(14.4) Запитувач: Як я зрозумів з попереднього матеріалу, це 
відбувалося 75000 років тому. Це тоді 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-які моменти або точки, де здійснювалися спроби 
збільшити розвиток цієї третьої щільності?  

Ра: Я – Ра. Перша спроба допомогти вашим людям була 
тоді, сім п’ять нуль нуль нуль  [75000] років назад. Ця 
спроба – сімдесят п’ять тисяч  [75000]  ваших років назад 
була описана нами раніше.8  

Наступна спроба була приблизно п’ять вісім нуль нуль нуль, 
п’ятдесят вісім тисяч [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.  

Наступної спроби не було довгий час і вона відбулася 
приблизно тринадцять тисяч [13000]  ваших років назад, 
коли деяка розумна інформація була запропонована людям з 
Атлантиди – інформація того ж виду зцілення і роботи з 
кристалами про яку ми говорили раніше.9  

8 Описана раніше в 9.6-12. 
9 Говорили раніше в 2.2-3. 
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Наступна спроба відбулася один один нуль нуль нуль, 
одинадцять тисяч [11000]  ваших років назад. Це приблизні 
значення, оскільки ми не можемо повністю обробити 
система виміру вашого континууму простору/часу. Це було 
в країні, яку ви називаєте Єгиптом і про це ми також 
говорили.10   

Інші істоти, які прийшли з нами повернулися приблизно три 
п’ять нуль нуль [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 три нуль нуль нуль, три 
тисячі [3000]  ваших років назад у Південній Америці, як ви 
називаєте її. Було декілька спроб допомогти вашим народам 
приблизно два три нуль нуль [2300] років тому в області 
Єгипту.11 Останню частина циклу ми ніколи не виходили з 
вашого п'ятого виміру і працюємо в цьому останньому 
підциклі, щоб підготуватися до “збирання урожаю”. 

(14.5) Запитувач: Чи був єгипетський візит 11000 років назад 
єдиним, коли ви фактично ходили по землі? 

Ра: Я – Ра. Я розумію ваше питання, спотворене у напрямі 
скоріше наших “я” ніж інших. Ми, вібраційна звукова 
сукупність Ра, ходили серед вас тільки у той час. 

(14.6) Запитувач: Я зрозумів, що на більш ранньому сеансі ви 
говорили про піраміди, які були побудовані, щоб оточити 
кільцем землю. Скільки пірамід було побудовано? 

Ра: Я – Ра. Існує шість балансуючих пірамід і п’ять два, 
п'ятдесят дві [52] інших,  які будувалися для додаткового 

10 Також говорили в 2.2. 
11 Ра відкоригував це до 3300 років  в сеансі 17. 
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зцілення і посвячення ваших соціальних сукупностей 
духу/тіла/розуму. 

(14.7) Запитувач:  Що таке – балансуюча  піраміда? 

Ра: Я – Ра. Уявіть, якщо бажаєте, 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 побачила, що має потенціал для дисбалансу. 
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. 

(14.8) Запитувач: Дозвольте мені зробити резюме, а ви 
скажете 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 щільності. Це 
було служіння Землі. Піраміди також по-своєму 
використовувалися для надання Закону Одного. Балансуючі 
піраміди мене не зовсім переконали. Чи я правий доки ще? 

Ра: Я – Ра. Ви праві в межах точності, дозволеної мовою. 

(14.9) Запитувач: Чи балансуюча піраміда заставляла Землю  
змінити її вісь обертання? 

Ра: Я – Ра. Це запитання не ясне. Сформулюйте його по-
іншому. 

(14.10) Запитувач: Чи балансування відноситься до 
балансування індивідуума, який посвячується в піраміді, чи 
воно відноситься до фізичного балансування Землі на її осі в 
просторі? 
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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 не розміщувалися належним чином для 
зцілення Землі, а тільки для зцілення сукупності 
духу/тіла/розуму. Нашу увагу привернуло те, що з точки 
зору нашої дисторсії/розуміння третьої щільності, ваша 
щільність була спотворена у напрямку процесу 
передчасного старіння. Ми намагалися допомогти 
сукупностям духу/тіла/розуму третьої щільності  вашої 
планетарної сфери, надаючи більше  континууму 
простору/часу в одному патерні інкарнації для того, щоб 
мати більше можливостей вивчати/викладати закони або  
шляхи первісної дисторсії  Закону Одного, якою є Любов.  

(14.11) Запитувач: Я приведу наступне твердження, а ви 
скажіть мені, чи я правий. Отже, як я зрозумів, 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. 

(14.12) 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. 
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(14.13) 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 патерну із-за зміни  вібраційної сукупності 
розуму того, кого ви називаєте Джордж. Отже, група Оріону 
використала цей інструмент; проте, цей інструмент, хоча 
був спантеличений, але був сукупністю духу/тіла/розуму, 
який присвятив себе служінню іншим, отже, скажемо так, 
зробив це погано, щоб  дискредитувати це джерело. 

(14.14) Запитувач: Чи має будь-яке значення для людей цієї 
планети зараз, в цей час, завершення цієї машини? 

Ра: Я – Ра. Зараз наближається процес “збирання урожаю”. 
В цей час немає будь-якої причини прикладати зусилля до 
цих дисторсій у напрямі довговічності, а швидше, потрібно 
заохочувати дисторсії у напрямі пошуку свого Я, бо те, що 
очевидно знаходиться  в полі енергії фіолетового променя, 
визначить “збір урожаю” кожної сукупності 
духу/тіла/розуму. 

(14.15) Запитувач: Повертаючись до початку цього 75000-
річного періоду, чи був урожай через 25000 років після 
початку, я вважаю,  50000 років тому. Чи можете ви сказати 
мені, який був урожай із нашої планети в той час? 

Ра: Я – Ра. Урожаю не було. 

(14.16) Запитувач: Не було ніякого урожаю? А приблизно 
25000 років тому? Чи був урожай тоді? 

Ра: Я – Ра. Збір урожаю відбувся в останній період другого 
циклу, як ви вимірюєте простір/час, з індивідуумами, які 
знайшли вхід до розумної нескінченності. Урожай цього 
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часу, хоча надзвичайно малий, був із осіб екстремальної 
дисторсії у напрямку до служіння особам, які зараз 
повторюють основний цикл. Тому, ці істоти залишилися в 
третій щільності, попри те, що вони могли у будь-який 
момент/теперішність залишити цю щільність через 
використання розумної нескінченності. 

(14.17) Запитувач: Отже в урожаї 25000 років тому, особи, які 
могли перейти в процесі “збирання урожаю” в четверту 
щільність залишилися тут для служіння цьому 
планетарному населенню. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Отже, не було ніякого урожаю, 
але були урожайні особи, які самі повинні вибрати спосіб їх 
входу в четвертий вимір. 

(14.18) Запитувач: В такому разі впродовж минулих 230012 
років ви активно 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, тільки з заявою про вашу мотивацію? 

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 – 
усунути,  в міру можливості, дисторсії, викликані тими 
неправильними тлумаченнями нашої інформації і настанов.  

Загальна причина служіння, яке пропонує Конфедерація, 
полягає в тому, що первісна дисторсія Закону Одного – це 
служіння. Єдина 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 в якості нашого служіння, спробу 

12 Ця цифра відкоригована Ра до 3300 років в сеансі 17. 
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вилікувати скорботу, яку ми називаємо аналогічною болям 
дисторсії сукупності  фізичного тіла. 

(14.19) 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. 

(14.20) Запитувач: І ви готуєте себе для “збирання урожаю” 
через служіння, яке ви можете надавати. Чи це правильно? 

Ра: Це правильно. Ми пропонуємо Закон Одного, рішення 
парадоксів, балансування любові/світла і світла/любові. 

(14.21) Запитувач: Як довго продовжується один з ваших 
циклів? 

Ра: Я – Ра. Один з наших циклів дорівнює сім п’ять нуль 
нуль нуль нуль нуль нуль [750000000], сімдесят п'ять 
[75000000] мільйонів ваших років.13 

(14.22) Запитувач: 75 мільйонам років? 

Ра: Це правильно. 

(14.23) 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. 

13 Коли Ра вперше перелічує цифри, то вони вказують 750 мільйонів, 
однак, з іншого боку він заявляє число 75 мільйонів.  Дон шукає 
роз’яснення в наступному питанні. 
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(14.24) Запитувач: Ви заявили, що вас викликали 352000 
земних осіб. Чи означає це, що ця кількість розумітиме і 
сприйматиме Закон Одного? Чи я правий? 

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, 
можуть, із великою для себе травмою, виявити відповіді на 
виклик приблизно одночасно з своїм пізнішим викликом. 
Немає ніякого часу/простору у виклику. Тому, ми не 
можемо оцінити кількість ваших сукупностей 
духу/тіла/розуму, які у вашій дисторсії континиуму 
простору/часу   почують і зрозуміють. 

(14.25) Запитувач: Як ви виконуєте своє звичайне служіння? 
Як ви зазвичай  передавали Закон Одного в минулі 2300 
років?14 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 конкретна група була 
навчена, щоб спробувати розпізнати такий контакт. Це 
робить цю групу здатною розпізнати фокальне або 
вібраційне джерело інформації. 

(14.26) Запитувач: Коли ви контактуєте з особами в їх снах і 
інакше, то цим особам, я вважаю,  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 окремого поклоніння різним частинам 

14 Це було відкориговане Ра до 3300 років в сеансі 17. 
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Творця. Ми змогли контактувати з одним із тих, чия 
орієнтація була у напрямі Одного. 

(14.27) Запитувач: Я припускаю, що, оскільки цикл 
закінчується, то матимемо деякі незручності [нерозбірливо] 
із-за травми, як я це називаю. Будуть деякі особи, які 
розпочнуть пошук або каталізуються, як ви можете сказати,  
в пошуку із-за травми і потім можуть почути ваші слова 
телепатично або записаними,  як наприклад в цій книзі, яку 
ми опублікуємо. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Ви праві, окрім  розуміння, що незручності уже 
розпочалися. 

(14.28) 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, ідея якої пропонувалося 
Раді і полягала в тому, щоб скористатися 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. Всі 
імена були створені заради їх  вібраційних характеристик. 
Інформація приховувала глибше розуміння любові і світла, і 
намагання зрозуміти розумну нескінченність через багатьох 
посланців викладати/навчати істот вашої сфери. 

(14.29) 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. 

(14.30) Запитувач:  Хто передавав книгу Урантія, яку я не 
читав? 
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Ра: Я – Ра. Ця книга була передана рядом безтілесних істот 
ваших власних земних планів, так званих внутрішніх планів. 
Цей матеріал не передавався Радою. 

(14.31) Запитувач: Матеріал Едгара Кейсі. Хто говорив через 
Едгара Кейсі? 

Ра: Я – Ра. Ніяка істота не говорила через Едгара Кейсі. 

(14.32) Запитувач:  Звідки надійшла інформація, яку 
повідомив Едгар Кейсі? 

Ра: Я – Ра. Ми пояснили перед цим, що розумна 
нескінченність вводить в дію розумну енергію з восьмої 
щільності або октави.15 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". Ви 
можете зараз поставити  останнє запитання. 

(14.33) 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 запитання, на яке ми 
можемо відповісти перед тим, як закрити цей сеанс? 

15 Пояснюється раніше в 4.2, 5.1, 6.1, 11.8  і 11.20 
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(14.34) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, як ми можемо 
вдосконалити свої зусилля? 

Ра: Я – Ра. Закон Один. 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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Сеанс 15  
30 січня  1981 року  

(15.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(15.1) Запитувач: Я хотів би вибачитися за будь-які минулі і 
будь-які майбутні безглузді запитання, із-за того факту, що я 
шукаю належний підхід до дослідження Закону Одного. Ми 
будемо усувати безглузді запитання із книги.16 

Я хотів би запитати, при використанні інструменту, чи має 
значення час, який ми використовуємо, або кількість 
інформації, або кількість слів, які надає інструмент? Іншими 
словами, чи мені доведеться квапитися, щоб поставити 
запитання, чи я можу  діяти не поспішаючи, щоб поставити 
запитання? 

Ра: Я – Ра. Ваш запит складається із двох частин. 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 
вийшли на контакт з вами тому, що 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. 

16 Відсутні запитання і відповіді були відновлені. 
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(15.2) 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 за годину або  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. 

(15.3) 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. 

(15.4) 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 існування 
цієї октави. 

(15.5) Запитувач: Чи я вважаю правильним, що одна з ваших 
спроб в служінні цій планеті мала допомогти населенню цієї 



Сеанс 15 

166

планети 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. 

(15.6) Запитувач: Отже, людям цієї планети було б дуже 
вигідно практикувати Закон Одного, щоб вивчити шляхи 
служіння. Чи я правий? 

Ра: Я – Ра. Ви праві. Якщо ви простежите цих орієнтованих 
сукупностей впродовж дисторсії життя-випробування з 
початку цього експерименту, то ви звернете увагу на 
відносно юний, як ви назвали б, зовнішній вигляд. 

(15.7) 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, 
першоджерело. 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. 

Отже, деякі становляться цілителями, інші працівниками, 
деякі учителями, і так далі. 

(15.8) 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, 
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яку ваші люди не випробовують. Розуміння приходить 
повільно, сукупність тіла розкладається швидше. 

(15.9) Запитувач: Чи можете ви розказати мені трохи про 
визначення слова, "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 деякі дисторсії 
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. 

(15.10) Запитувач: Чи я правий, що припускаю, що одним з 
блокувань сукупності духу/тіла/розуму може бути із-за 
дисбалансу, скажемо так, его, яке могло б бути 
збалансованим, користуючись балансом 
достойний/недостойний. Чи я правий? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. 

(15.11) Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як ви 
балансуєте его? 

Ра: Я – Ра. Ми не можемо працювати з цією концепцією, 
оскільки вона використана неправильно і  не зможе 
допомогти розумінню. 
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(15.12) Запитувач: Як індивідууму збалансувати себе? Який  
перший крок? 

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  вібраційна енергетична 
сукупність Малкут, або Земля, 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 
дисторсії 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 силової 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 
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може привести до труднощів в сприйманні сукупностями 
духу/розуму своєї власної особи і подальших труднощів у 
вираженні такого розуміння свого Я. 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, у кого заблокований цей центр 
можуть випробовувати зменшення впадання розумної 
енергії із-за маніфестацій, які з'являються як недостойність. 
Це те, про що ви говорили. Як ви можете бачити, це тільки  
одна з багатьох дисторсій, зв’язаними з декількома 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 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. 

(15.13) Запитувач: Ви раніше надали нам деяку інформацію 
відносно того, що ми повинні зробити для балансування.17 
Чи є будь-яка інформація, яку ми можемо опублікувати 

17 Раніше надано в 5.2 і 15.12. 
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зараз про будь-які конкретні вправи або методи 
балансування цих 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 свободи волі.  

Є інші питання дозволеної інформації. Проте, ви ще  не 
торкнулися цих тем 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, в міру того, як вони 
з'являються у вашій сукупності розуму. 

(15.14) Запитувач: Учора ви заявили,  “Зараз наближається 
процес “збирання урожаю”. В цей час немає будь-якої 
причини прикладати зусилля до цих дисторсій у напрямі 
довговічності, а швидше, потрібно заохочувати дисторсії у 
напрямі пошуку свого Я, бо те, що очевидно знаходиться  в 
полі енергії фіолетового променя, визначить “збір урожаю” 
кожної сукупності духу/тіла/розуму.” Чи могли б ви 
розказати нам, як шукати або про кращий спосіб пошуку 
сутності свого Я? 

Ра: Я – Ра. Ми давали вам цю інформацію в декількох 
формулюваннях.18 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.19 Цю інформація можна 

18 У тому числі 10.14 і 15.12. 
19 В 4.17 і 5.2. 
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розглядати в загальнішому контексті, як шляхи, щоб  
зрозуміти своє Я.  

Розуміння, випробовування, сприймання і об’єднання себе з 
своїм Я 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, які завжди 
є передумовою медитації, роздуму або молитви, як засобу 
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.  

(15.15) 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 
переформулювати іншими словами. Велике 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 будуть 
готові до збирання урожаю. 

(15.16) Запитувач:  Що ви маєте на увазі під словами "інші Я", 
які будуть готові до 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. 

(15.17) 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. 

(15.18) 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 раніше20 про спосіб ухвалення рішення, яке 
змусило ці істоти залишитися тут після закриття другого 
головного циклу вашого поточного головного циклу.  

В описах того, який відомий як Мічел;21 є деякі дисторсії; 
проте, ці дисторсії 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.  

(15.19) Запитувач:  Чому ви називаєте їх Старішою Расою? 

Ра: Я – Ра. Ми назвали їх таким чином, щоб познайомити 
вас, запитувач, з їх ідентичністю, як це розуміє дисторсія 
сукупності вашого розуму. 

20 Говорили раніше в 14.16–17 і 15.15. 
21 Мічел Д'Обренович, який також відомий як Джордж Хант Вільямсон 



Сеанс 15 

173

(15.20) Запитувач:  Чи є в  цій Старішій Расі будь-які 
мандрівники, чи ні? 

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 свободи волі, а 
не через їх вібраційний рівень. 

(15.21) Запитувач: Гаразд, у вчорашньому матеріалі ви 
заявили “Ми пропонуємо Закон Одного, рішення 
парадоксів”. Ви також згадали, що першим парадоксом або 
першою дисторсією була дисторсія Свобода Волі. Чи могли 
б ви розказати мені, чи існує  якась послідовність? Чи 
існують перша, друга, третя, четверта  дисторсія Закону 
Одного? 

Ра: Я – Ра. Тільки в межах короткого моменту. Після цього 
моменту численність дисторсій рівносильні. Перша 
дисторсія, Свобода Волі, 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. 

(15.22) Запитувач: Ви також сказали, що ви пропонуєте Закон 
Одного, який є балансуванням любові/світла і світла/любові. 
Чи є будь-яка різниця між любов’ю/світлом і 
світлом/любов’ю? 

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 
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вчитися/викладати. Любов/світло – надає можливість, силу і 
дарувальник енергії. Світло/любов – це маніфестація, яка 
відбувається, коли Світло виражається з Любов'ю. 

(15.23) Запитувач: Чи є що-небудь, що ми можемо зробити, 
щоб інструменту було зручніше? Чи можемо ми провести 
сьогодні  ще один сеанс? 

Ра: Я – Ра. Цей інструмент вимагає певної маніпуляції 
фізичної сукупності тіла із-за заклякання. Окрім цього, усе 
гаразд, енергії збалансовані. Є легка дисторсія ментальної 
енергії цього інструменту із-за хвилювання за того, кого 
вона, як ви називаєте це, любить. Це тільки злегка знижує 
життєві енергії інструменту. Надані маніпуляції дозволять 
інструменту бути готовим до іншої роботи. 

(15.24) Запитувач: Під маніпуляцією ви маєте на увазі те, що 
вона повинна піти на прогулянку або що ми повинні 
помасажувати  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. Чи є будь-яке коротке запитання 
перед тим, як ми залишимо цей інструмент? 

(15.25) Запитувач: Чи можете ви розказати мені що-небудь – 
відколи ми мандрівники – про нашу попередню щільність? 
Із якої щільності ми прийшли? 

Ра: Я сканую кожного і знаходжу прийнятним поділитися 
цією інформацією. Мандрівники для цієї роботи прийшли із 
двох щільностей: один із п’ятої щільності, тобто світла; 
один із щільності любові/світла або єдності. Ми стежимо, 
щоб не порушити свободу волі кожного із-за ідентифікації  з 
якої щільності хто прийшов,. Тому, ми заявляємо просто – із  
двох щільностей і обоє гармонійно зорієнтовані для роботи 
разом. 
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Я – Ра. Я залишаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Вирушайте в дорогу  у владі  і мирі Одного 
Нескінченного Творця. Адонай.        



176

Сеанс 16  
31 січня 1981 року 

(16.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(16.1) Запитувач: Я хотів би запитати, як можуть Хранителі 
утримувати на карантині Землю, беручи до уваги дисторсію  
Свободи Волі  Закону Одного?  Чи знаходиться цей  
карантин в межах дисторсії Свободи Волі? 

Ра: Я – Ра. Хранителі охороняють дисторсію свободи волі 
сукупностей духу/тіла/розуму третьої щільності на цій 
планетарній сфері. Події, які вимагали активації карантину, 
вторгалися в дисторсію свободи волі сукупностей  
духу/тіла/розуму. 

(16.2) Запитувач: Можливо я неправий, але мені здається, що 
група Оріону втручається у свободу волі. Як  це 
співвідноситься  з концептом, який ви тільки що надали? 

Ра: Я – Ра. Балансування відбувається від виміру до виміру. 
Спроби так званих хрестоносців заважати свободі волі 
прийнятні в цьому вимірі в їх розумінні. Проте, сукупності 
духу/тіла/розуму цього виміру, як ви називаєте третю форму 
виміру свободи 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   свобода волі  групи Оріону не порушується, 
отримавши виклик. Тим часом, ніщо не перешкоджає 
вільному  вибору групі третьої щільності . 

(16.3) Запитувач: Чи змогли б ці "вікна", які трапляються, 
дозволити групі Оріону проходити через них час від часу.  
Чи пов’язане це якось  з цією дисторсією  свободи волі? 
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Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(16.4) Запитувач: Чи могли б  ви розказати мені, як це 
працює? 

Ра: Я – Ра. Найближча аналогія – це генератор  випадкових 
чисел в певних межах. 

(16.5) Запитувач: Яке  джерело цього генератора випадкових 
чисел? Чи створений він Хранителями, щоб балансувати їх 
охорону? Чи  це якесь інше джерело створили, окрім 
Хранителів? 

Ра: Я – Ра. Усі джерела – єдині. Проте, ми розуміємо ваш 
запит. Явище вікна – це друге «я»  феномену Хранителів. 
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. 

(16.6) Запитувач: Отже, це балансування вікон перешкоджає 
Хранителям скоротити їх позитивну поляризацію, яка 
сталася б, якби вони повністю виключили контакт  Оріону 
через екранування. Чи це  коректно? 

Ра: Я – Ра. Це частково правильно. Фактично, балансування 
дозволяє рівну кількість позитивного і негативного 
вливання, яке збалансоване дисторсіями соціальної 
сукупності 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. 

(16.7) Запитувач: Таким чином, в підсумку свобода волі 
збалансована таким чином, що індивідууми мають рівну 
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можливість вибрати, або служіння іншим або служіння собі. 
Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(16.8) Запитувач: Я вірю, що це глибоке одкровення  Закону 
Свободи Волі. Дякую. 

Далі незначне запитання, щоб навести приклад цього 
принципу. Якщо б Конфедерація приземлилася на Землі, то 
їх сприймали б як богів, порушивши Закон Свободи Волі і 
отже скорочуючи їх поляризацію до 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? 

Ра: Я – Ра. У випадку масового приземлення групи Оріону, 
ефект поляризації сильно зріс би у напрямі служіння собі, і 
точно навпаки першій можливості, яку ви згадали. 

(16.9) 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 і отримали 
новобранців, скажемо так, із нашої планети, людей з нашої 
планети, які діють у напрямку служіння собі включно по їх 
власній свободі 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 здоров’я 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 свободи волі планети. Проте, це 
була б азартна гра. Якщо б планета була потім завойована і 



Сеанс 16 

179

стала б частиною Імперії, то свобода волі 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.  

(16.10) 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. 

(16.11) 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.  

(16.12) Запитувач: Тоді, оскільки ми входимо 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,  а інша  
частина піде в місця, де буде служити собі. 
Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(16.13) Запитувач: Гаразд, Конфедерація встановила свій 
карантин, як я   розумію, сімдесят-п'ять тисяч років тому. Чи 
намагалася група Оріону контактувати з будь-якою 
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частиною цієї планети до цього? Чи робили вони це . . . як 
довго вони намагаються контактувати з цією планетою? 

Ра: Я – Ра. Приблизно сорок п'ять тисяч [45,000] років тому 
була зроблена спроба. Вона не була успішною. Приблизно 
два шість, нуль, нуль, дві тисячі шістсот [2,600] років тому 
група відправила істоту сукупності  соціальної пам'яті до 
цієї планетарної сфери. Це зусилля досягло деякого успіху, 
але в континуумі простору/часу її вплив зменшився. 
Починаючи з приблизно два три, нуль, нуль, з двох тисяч 
трьохсот [2,300] років тому, у вашому вимірі, ця група 
постійно впливає на урожай точно так, як і Конфедерація.22 

(16.14) Запитувач: Чи можете ви назвати ім’я істоти, яку 
послали сюди двадцять шість тисяч років тому . . . дві тисячі 
шістсот років тому? 23 

Ра: Я – Ра. Ваші люди назвали цю істоту Яхве. 

(16.15) 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. 

(16.16) Запитувач: Чи було це зроблено групою Оріону? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(16.17) Запитувач: Якою була їх мета у цьому діянні? 

22 Ра виправив останні дві дати в сеансі 17. Вони повинні бути 3600 і 
3300 років тому, відповідно. 
23 Правильний інтервал часу 3600 років. Подивіться заяву на початку 
сеансу 17. 
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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. 

(16.18) Запитувач: Чи був одержувач законів, Десяти 
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 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. 

(16.19) 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 конкретні фізичні речі на планах третьої щільності. 
Це залишило істоту відкритою для інформації і філософії 
служіння собі. 

(16.20) 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. 
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(16.21) 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. 
Він існує тепер.  

Щільності, які ми перетинали в різних точках кругу, 
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  брами.  

Восьмий – октава,   яка переміщує в містерію, в яку ми не 
проникаємо.  

(16.22) 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 була хороша аналогія? 

Ра: Я – Ра. В третій щільності існує минуле, теперішнє і 
майбутнє. Коротко, істота, видалена із континууму 
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простору/часу, може побачити, що в циклі завершення існує 
тільки теперішність. Ми самі прагнемо вивчити це 
розуміння. На сьомому рівні або вимірі, ми повинні, якщо 
наші скромні зусилля будуть достатніми, стати одними з 
усіма, отже не маючи ніякої пам'яті, ніякої ідентичності, ні 
минулого,  ні майбутнього, але існуючи у всьому. 

(16.23) 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, а просто 
усвідомлення Творця. Усе, що є знаходиться у Творці. Тому, 
це знання буде доступне. 

(16.24) Запитувач: Я ставив запитання, скільки заселених 
планет знаходяться в нашій галактиці і чи вони усі досягали 
вищої щільності за допомогою Закону Одного, або є будь-
який інший шлях. Мені  здається, що не існує іншого шляху, 
щоб досягти вищої щільності. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Будь ласка переформулюйте свій запит. 

(16.25) Запитувач: Скільки заселених  планет знаходиться  в 
нашій галактиці? 

Ра: Я – Ра. Ми припускаємо, що в цьому запитанні  ви мали 
на увазі усі виміри свідомості або щільності усвідомлення. 
Приблизно кожна п'ята з усіх планетарних істот містить 
усвідомлення однієї або більше щільностей. Деякі 
планетарні сфери гостинні тільки для певної щільності. 
Ваша планетарна сфера, наприклад, в цей час гостинна для 
рівнів або щільностей першої, другої, третьої і четвертої. 

(16.26) Запитувач: Гаразд, орієнтовно, скільки планет в цій 
галактиці зірок усвідомлюють життя, незважаючи на 
щільність? 
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Ра: Я – Ра. Приблизно шість сім нуль, нуль, нуль, нуль, 
нуль, нуль [67000000].  

(16.27) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, який відсоток 
планет з  третьою, четвертою, п'ятою, шостою  і т.п. 
щільністю? Приблизно, дуже приблизно. 

Ра: Я – Ра. Відсотків сімнадцять – першої  щільності, 
відсотків двадцять – другої  щільності, відсотків двадцять 
сім – третьої  щільності, відсотків шістнадцять – четвертої  
щільності, відсотків шість – п'ятої щільності. Від іншої 
інформації ми утримаємося. Свобода волі вашого 
майбутнього не дозволяє це зробити. 

Ми поговоримо по одному пункту. Існує справедливо 
великий відсоток, приблизно тридцять-п’ять відсотків 
розумних планет, які не ввійшли в процентиль. Це містерії 
шостої і сьомої щільності і не доступні для нашої розмови. 

(16.28) Запитувач: Гаразд, чи усі планети перших п'яти 
щільностей прогресували від третьої щільності завдяки 
знанню і застосуванню  Закону Одного? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(16.29) Запитувач: Тоді існує тільки один шлях виходу 
планети із ситуації, в якій ми знаходимося, або тільки один 
шлях для населення стати обізнаним і розпочати 
практикувати Закон Одного. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(16.30) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, який відсоток 
планет  третьої, четвертої і п'ятої щільностей, про які ви 
говорили тут, поляризовані негативно, поляризовані у 
напрямку  служіння собі? 
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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. 

(16.31) 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 перемістити валун на благо усіх. 
Тому, набагато легше досягти мети по принципу служіння 
іншим і рости в позитивно орієнтованих суспільствах, ніж в 
негативних. Чи це правильно? [нерозбірливо] 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(16.32) Запитувач: Велике спасибі. 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 
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добровільно розмістив дані сукупності соціальної пам'яті в 
тому, що ви можете вважати центральною ментальною 
сукупністю, доступною усім. Отже, була створена 
структура, за допомогою якої кожна істота могла здійснити 
своє власне служіння, поки не надходив запит на будь-яке 
інше розуміння збільшення служіння. В цьому причина 
утворення і спосіб роботи Конфедерації.  

(16.33) Запитувач: Я був здивований, що існує така велика 
кількість планет і цій галактиці . . . а ви сказали, що в 
Конфедерацію входить приблизно п'ятсот планет.  Мені 
здається, що в  Конфедерацію входить відносно невелике 
число планет четвертої і п’ятої щільності. Чи є будь-яка 
причина для цього відносно малого відсотка в цій 
Конфедерації? 

Ра: Я – Ра. Є багато Конфедерацій. Ця Конфедерація працює 
з планетарними сферами сімох ваших галактик і 
відповідальна за запити щільностей цих галактик. 

(16.34) 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». 

(16.35) Запитувач: Я трохи заплутався, скільки тоді всіх 
планет, приблизно,  в Конфедерації, якій  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 б центром галактики. Ми бачимо, що ви 
маєте інше значення для цього терміну. 
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(16.36) Запитувач: Так. У нашій науці термін «галактика» 
відноситься на двоопуклої зоряної системи, яка містить 
мільйони і мільйони зірок. Цей термін зустрічався раніше  в 
наших сеансах і викликав плутанину. Я радий отримати 
роз’яснення цього терміну. 

Користуючись терміном «галактика» в сенсі,  який я тільки 
що надав, 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. 

(16.37) Запитувач: Чи можете ви розказати мені, чи розвиток 
життя в інших галактиках подібний до розвитку життя в цій 
галактиці? 

Ра: Я – Ра. Поступ життя дещо тяжіє до того ж, 
асимптотично наближаючись до відповідності впродовж 
нескінченності.24 Вільний вибір того, що б ви назвали  
галактичними системами, створює  надзвичайно малі 
відмінності  від однієї з ваших галактик до іншої. 

(16.38) Запитувач: Тоді Закон Одного – справді  
універсальний в створенні поступу у напрямку до восьмої 
щільності, або октави,  в усіх галактиках. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Є нескінченні форми, нескінченне 
розуміння, але поступ вперед один. 

(16.39) Запитувач: Я припускаю, що індивідууму нема 
необхідності розуміти Закон Одного, щоб перейти  із третьої 
до четвертої щільності. Чи це правильно? 

24 В цьому контексті, слово "асимптотично" можна визначити, як 
"нескінченно наближається до цього значення". 
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Ра: Я – Ра. Абсолютно необхідно, щоби істота усвідомила, 
що його не обов’язково треба знати, щоб пройти процес 
«збирання урожаю». Розуміння цього не відбувається в цій 
щільності. 

(16.40) Запитувач: Це дуже важливий пункт. Я використав 
неправильне слово. Я мав намір сказати, що я вважаю, що 
істоті  не потрібно свідомо знати про Закон Одного, щоб 
перейти від третьої до четвертої щільності. 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(16.41) 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. 

(16.42) Запитувач: Чи можете ви розказати мені трохи більше 
про цей концепт відповідальності/честі? 

Ра: Я – Ра. Кожна відповідальність – це честь; кожна честь – 
це  відповідальність. 

(16.43) Запитувач: Я хочу поставити швидше сумнівне 
запитання. Я, можливо, не включу його в книгу. Я запитую, 
чи могли б ви пояснити скалічення худоби, яке зараз 
відбувається по всій країні і також у інших  місцях. 

Ра: Я – Ра. Велика частина ваших так званих каліцтв худоби 
відбувається згідно з укладом життя ваших істот другої 
щільності, які харчуються мертвечиною. Частина цих так 
званих каліцтв відноситься до тих, які ви можете назвати 
багатовимірними: конструкція мислеформи використовує 
різні частини для того, щоб жити і існувати в третій 
щільності. 
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(16.44) Запитувач: Звідки прийшли ці мислеформи? 

Ра: Я – Ра. Це дуже неоднозначне питання. Проте, ми 
спробуємо відповісти. По-перше, вони приходять від 
Творця. По-друге, вони приходять від того, що ви можете 
назвати нижчим астральним, внутрішнім планом мислення. 
По-третє, в сукупності створеної візуалізації вони 
проживають, зокрема, внизу під корою вашої планети. 

 (16.45) Запитувач: Чи, зокрема, це одна форма? 

Ра: Я – Ра. Ці істоти можуть приймати будь-яку 
мислеформу, що асоціюється з емоцією страху або терору. 

(16.46) Запитувач: Чи ці мислеформи здатні нападати тільки 
на худобу, або вони також можуть напасти на людей? 

Ра: Я – Ра. Ці мислеформи не можуть нападати на істот 
третьої щільності. 

(16.47) Запитувач: Дякую. Чи можете ви розказати мені про 
срібні цятки, які ми іноді знаходили на наших лицях або де-
небудь в іншому місці? 

Ра: Я – Ра. Це те, про що ви говорите – це матеріалізація 
суб’єктивно орієнтованої ознаки, що вказує значення 
суб’єктивного характеру  одній сукупності духу/тіла/розуму, 
а не іншій. 

(16.48) Запитувач: Хто створює срібні цятки? Вони реальні? 

Ра: Я – Ра. Уявіть, якщо бажаєте, збільшення потенціалу 
навчання/викладання. У деякій точці буде наданий знак, 
який указуватиме на доцільність або важливість цього 
навчання/викладання. Істота сама, в співпраці з внутрішніми 
планами, створює будь-який знак, який більш зрозумілий 
або гідний уваги. 
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(16.49) Запитувач: Ви говорите, що ми самі створюємо їх? 

Ра: Я – Ра. Істоти не створюють їх свідомо. Їх створюють 
корені сукупності розуму, які торкнулися розуміння 
розумної нескінченності. 

(16.50) Запитувач:  Дякую. 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 кожен 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. 

(16.51) Запитувач: Чи могли б ви визначити слово 
«щільність», оскільки ми користуємося їм і дати трохи 
більше уявлення про цей концепт, коли ви використовуєте 
його? 

Ра: Я – Ра. Термін «щільність» ви відносите до 
математичних. Найближча аналогія – музика, де після семи 
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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-під-щільностей і так далі 
нескінченно. 

(16.52) Запитувач: Я помітив, що використаний час зайняв 
більше години. Я волію продовжувати, але я хотів би 
запитати,  в якому стані інструмент в цей час? 

Ра: Я – Ра. Цей інструмент збалансований. Тож можна 
продовжувати, якщо ви бажаєте. 

(16.53) Запитувач: Гаразд. Продовжимо з того, про що ми 
тільки говорили, а саме про щільності. Я розумію, що кожна 
щільність має сім під-щільностей, яка знову має сім під-
щільностей, і яка знову має сім під-щільностей. 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? І багато речей, про які ви ніколи не думали, що 
вони відбудуться . . . там . . . відбуваються . . . і це заплутує . 
. . 

Ра: Я – Ра. Із вашої плутанини ми вибираємо концепт, з 
яким у вас труднощі, це існування нескінченної можливості. 
Ви можете розглядати будь-яку сукупність 
вірогідності/можливості,  як існуючу. 

(16.54) Запитувач: Що ми робимо, коли думаємо про 
можливості, які можуть відбутися – скажемо, фантазуємо – 
чи ті  речі стають дійсністю в цих щільностях?  

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 
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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. 

(16.55) 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. 

(16.56) Запитувач: Отже, скажімо так,  якщо істота сильно 
мріє про боротьбу, наприклад, з іншою істотою,  то вона 
відбудеться? 

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. 

(16.57) 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 вібраційної природи, щоб 
забезпечити зворотний зв’язок або посилити свої 
мислеформи. 

(16.58) Запитувач: Вони коли-небудь користуються чимось, 
скажемо так, для задоволення фізичного тіла, щоб посилити 
такі мрії? 

Ра: Я – Ра. Вони можуть зробити це тільки тоді, коли  є 
сильна здатність частини сукупності духу/тіла/розуму до 
сприйняття мислеформ. Це можна назвати незвичайною 
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характеристикою, але дійсно був метод, яким користувалися 
істоти Оріону. 

(16.59) Запитувач:  Багато мандрівників приходять на нашу 
планету зараз і прибували в недалекому минулому, то чи 
підкоряються вони   думкам Оріону? 

Ра: Я – Ра. Як ми говорили раніше, мандрівники стають 
повністю істотами третьої щільності  сукупності 
тіла/розуму. Можливість такого впливу на мандрівників така 
ж сама, як і на сукупності духу/тіла/розуму цієї планетарної 
сфери. 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. 

(16.60) Запитувач: В такому разі, чи повинні мандрівники, 
оскільки вони інкарнуються тут, стати самою пріоритетною, 
скажемо так,  метою групи Оріону? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(16.61) 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 час «збирання урожаю», то можливо він знову 
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повторив би головний цикл третьої щільності, уже  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? 

(16.62) Запитувач: Тільки хочемо знати, що можна зробити, 
щоб  інструменту було зручніше? 

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 Одного 
Нескінченного Творця. Вирушайте в дорогу  у владі  і мирі 
Одного Творця. Адонай.        
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Сеанс 17  
3 лютого 1981 року 

(17.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Нескінченного 
Творця. 

Перед тим, як ми  відповідатимемо, ми повинні виправити 
помилку, яку ми виявили в передачі вам нашої інформації. 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 – 
два шість нуль, нуль [2600]  років і  для  прибуття 
Конфедерації – два три нуль, нуль [2300] років. Це 
некоректно. Повторне обчислення вказує на  три шість нуль, 
нуль [3600] для групи Оріону і три, три, нуль, нуль [3300] 
для  Конфедерації.25 

Зараз ми на зв’язку. 

(17.1) Запитувач: Велике спасибі. Я хотів би сказати знову, . . 
.  вважаємо честю,  великою честю і також привілеєм, як 
моїм [нерозбірливо]. Я хотів би повторити, що мої 
запитання можуть іноді здаватися недоречними, але я не 
зупиняюся на тому і вже почав працювати над 
застосуванням Закону Одного, щоб краще зрозуміти 
передусім принцип свободи волі і подальші дисторсії, які ми 
виявляємо. 

Тільки що, під час медитації я отримав три запитання. Я 
поставлю їх спочатку перед тим, як ми продовжимо. 

25 Виноски було додано до 14.18, 14.25, і 16.13-14, які відображають 
правильні періоди. 
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По-перше, ми зараз  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 буде 
намагнічуватися, як ви можете це назвати, четвертою 
щільністю. 

Це відбувається з деякою незручністю, про що ми говорили 
раніше, із-за енергій мислеформ ваших людей, які збурюють 
упорядковані структури енергетичних патернів спіральної  
енергії вашої 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 умов 
поляризації різкого розмежування між характеристиками 
четвертої щільності і орієнтацією на служіння собі третьої 
щільності. 
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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. 

(17.2) Запитувач: Чи можна 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 завдяки цьому каталізатору, 
то ми  виконали 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, на вашій мові,  ваше служіння. Якщо 
спроба досягне одного, то вона досягне усіх. 

Ми не можемо запропонувати найкоротший шлях до 
просвітлення. Просвітлення – 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 простягає руку  
іншим Я, і які починають процес пошуку, який закінчується 
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миттєво. Але хто може знати, коли істота відкриє вхід в  
теперішність?  

(17.3) Запитувач: В медитації декілька ночей назад мені спало 
на думку поставити запитання про кратер в Росії. Я вважаю, 
що це було в Тунгусці. Чи можете ви розказати мені, що 
спричинило цей кратер? 

Ра: Я – Ра. Цей кратер викликало руйнування гібридного 
ядерного реактора. 

(17.4) Запитувач: Чий це був реактор? 

Ра: Я – Ра. Це був, як ви можете назвати, дрон, посланий 
Конфедерацією, який не спрацював. Його перемістили в 
область, де його руйнування не могло викликати порушення 
волі сукупності духу/тіла/розуму і потім був підірваний. 

(17.5) Запитувач: Якою була його мета в прибутті сюди? 

Ра: Це був дрон спроектований для прослуховування різних 
сигналів від ваших людей. В той час ви починали працювати 
в більш технічній сфері. Ми були зацікавлені у визначенні 
ступеня і швидкості вашого прогресу. Цей дрон був 
обладнаний простим гібридним ядерним мотором або 
двигуном, як ви назвали б його. Він був не такого типу, про 
який ви знаєте зараз, а був дуже маленьким. Проте, він мав 
такий же руйнівний ефект на молекулярні структури третьої 
щільності. Отже, оскільки він вийшов з ладу,  то ми 
зрозуміли, що краще вибрати місце для його деструкції ніж 
спробувати його відновити, бо вірогідність/можливість 
такого маневру була дуже, дуже малою. 

(17.6) Запитувач: Чи була загроза як від вибуху, так і 
радіації? 

Ра: Я – Ра. В цьому конкретному виді пристрою радіації, яку 
ви знаєте, дуже мало. Існуюча радіація локалізується, але 
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так, що радіація не переноситься вітром, як відбувається у 
вашій дещо примітивній зброї. 

(17.7) Запитувач: Я вірю, що аналіз дерев в цій області 
показав низький рівень радіації. В цьому причина такого 
низького рівня радіації в деревах? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Кількість радіації значно 
локалізована. Проте, звільнена енергія достатньо потужна, 
щоб викликати труднощі. 

(17.8) Запитувач: Отже, чи відповідальна Конфедерація за 
ядерну енергію, отриману Землею? 

Ра: Я – Ра. Це той момент, з якого не можна робити 
висновок про причину. Основне рівняння, яке передувало 
цій роботі, було принесене мандрівником, який присвятив 
себе служінню планеті. Ця робота не призначалася і не була 
надана, щоб стати основою для інструменту руйнування. 

(17.9) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, який 
мандрівник приніс це рівняння? 

Ра: Я – Ра. Ця інформація здається нешкідливою, оскільки 
ця істота не знаходиться більше у вашій планетарній третій 
щільності. Ця істота була названа сукупністю звукової 
вібрації, Альберт. 

(17.10) Запитувач: Дякую. Чи можете ви розказати мені, ким 
був, перед втіленням на Землі, той, хто відомий нам як Ісус 
із Назарету? 

Ра: Я – Ра. Мені важко зрозуміти це питання, як воно 
сформульовано. Чи можете ви представити цей запит в 
іншій формі? 
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(17.11) Запитувач: Так. 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'ятої26 щільності найвищого рівня 
цієї під-октави. Ця істота  прагнула ввійти в цю планетарну 
сферу для того, щоб розділити любовну вібрацію 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. 

(17.12) Запитувач: Ви сказали, що  вібрація п’ятої щільності – 
це  любов. Хіба п’ята щільність – 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 конкретної місії. Ця істота була з 
найвищої під-октави вібрації любові. Це четверта щільність. 

(17.13) Запитувач: Коли я спілкуюся  з вами як Ра, то чи іноді 
з індивідуалізованою істотою, чи я говорю 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 говорите з 
індивідуалізованою частиною свідомості. 

(17.14) Запитувач: Чи я завжди говорю з однією і тією ж 
індивідуалізованою частиною свідомості в кожному сеансі? 

26 Повинно бути "із четвертої". Ра виправляє помилку в наступній 
відповіді. 
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Ра: Я – Ра. Ви говорите з однією і тією ж істотою через 
канал або інструмент. Іноді цей інструмент має низький 
рівень життєвої енергії. Це іноді утруднятиме нашу роботу. 
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. 

(17.15) Запитувач: Я хотів би ясніше висловити свою точку 
зору тепер, коли я переконаний в собі. Люди цієї планети, 
послідовники будь-якої 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 не правильно? 

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. 

(17.16) Запитувач: Коли Ісус із Назарету інкарнувався, то чи 
були спроби групи Оріону, щоб дискредитувати його деяким 
чином? 

Ра: Я – Ра. Так.  

(17.17) 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 
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інформації. Цю інформацію надав той, 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 вам як Ісус. 

(17.18) 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. 

Брама до розумної нескінченності може бути відкрита 
тільки тоді, коли для цілителя відкрите розуміння вхідних 
потоків розумної енергії. Це так звані Закони Природи 
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вашого локального континууму простору/часу і його мережі 
електромагнітних джерел або наявних входів потоків 
енергії. 

Спочатку пізнайте розум і тіло. Потім, оскільки дух 
інтегрується і синтезується, то вони гармонізуються в 
сукупність духу/тіла/розуму, яка може рухатися серед 
вимірів, і яка може відкрити браму 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.  

(17.19) 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 друга дитинства. 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. 

(17.20) 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 
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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 конкретного ритму 
або дисторсії розуміння. 

У віці приблизно тринадцяти з половиною [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,  де 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. 

(17.21) Запитувач: До якої щільності належить зараз істота, 
відома як Ісус? 

Ра: Я – Ра. Ця інформація нешкідлива хоча неважлива. Зараз 
він вивчає уроки вібрації мудрості, п'ятої щільності,  яка 
також називається вібрацією Світла. 

(17.22) 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 
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бачила як Любов. Ця істота знала, що це була остання 
частина цього циклу і говорила, що люди з його свідомістю 
повернуться при «збиранні  урожаю». 

Конкретна сукупність духу/тіла/розуму, яку ви називаєте 
Ісусом,  не повернеться.  Як член Конфедерації, він зрідка 
говорить через канал. Проте, є інші з ідентичною 
свідомістю, які вітатимуть людей в четвертій  щільності. В 
цьому сенсі – це  повернення. 

(17.23) Запитувач: Ви говорили про полегшення карми при 
пробаченні. Є . . . я не маю часу, щоб сформулювати це 
питання. Я думаю, що мені доведеться повернутися до 
нього. Я поставлю інше запитання. 

Чи можете ви розказати мені, чому Земля буде позитивною 
планетою четвертої щільності, замість того, щоб стати 
планетою негативної четвертої щільності після завершення 
циклу, тому що, здається, зараз тут існує дуже багато 
негативного населення? 

Ра: Я – Ра. Земля здається негативною завдяки, скажемо так, 
тихому жаху, який є загальною дисторсією хороших, або 
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. 

(17.24) 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. 
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(17.25) 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 браму 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. 

(17.26) Запитувач: Чи це причина того, що ми називаємо 
самозайманням? 

Ра: Я – Ра. Це не правильно. 

(17.27) Запитувач: Чи можете ви розказати мені, що викликає 
це явище? 

Ра: Я – Ра. Уявіть собі ліс. В одне дерево ударяє блискавка. 
Воно горить. Блискавка не ударяє де-небудь у іншому місці. 
Де-небудь у іншому місці не горить. Є випадкові явища, які 
не мають відношення до істоти,  окрім явища вікна, про яке 
ми говорили. 

(17.28) Запитувач: Чи ці конкретні істоти те ж цілком 
унікальні, чи вони тільки випадкові істоти? 

Ра: Я – Ра. Останнє правильно. 

(17.29) Запитувач: Я зрозумів, що «збирання урожаю»  
відбудеться  в 2011 році, чи воно розподілено 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».  
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пособу. Немає ніякого узагальнення. Нічого не відоме. 

відь. Здається,  [невиразно] чого ми 
осягли, можливо ні. 

50% служіння іншим і  менше ніж п’ятдесяти процентів 

(17.30) Запитувач: Якщо істота хоче вивчити способи, 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.27 Ми повторимо 
к

Кращий спосіб служіння іншим – це постійна спроба 
прагнути розділити любов Творця, якою її  знає  внутрішнє 
Я. Це включ є знання  свог  Я і здатність відкрити своє Я  
іншому Я без вагання. Це вклю ає, скажемо так, 
випромінювання, 
д

Звертаючись до суті вашого питання, кращий спосіб для 
кожного хто шукає в третій щ ьнос  можливість служити 
іншим, є  у альн  для 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 кращ
с

(17.31) Запитувач: Велике спасибі. Я не бажаю займати 
додатковий час, щоб ставити одні і ті ж питання знову. Деякі 
досить важливі і я пробую поставити їх по-іншому для того, 
щоб розширити відпо
д

У книзі Оаспе (Oahspe)  заявлено: якщо індивідуум досяг 
більше ніж п’ятдесяти процентів для іншим – тобто більше 

27 Це було обговорене в різних місцях, найбільш явно і гостро в 15.7. 
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служіння собі, то він пройде процес «збирання урожаю». Чи 
це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно, якщо збір урожаю буде  в 
позитивний четвертий вимір. 

(17.32) Запитувач: Який  повинен бути відсоток служіння для  
істоти, скажемо так, 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 п’ять процентів 
служіння іншим і дев’яносто п’ять процентів служіння собі. 
Вона повинна наблизитися до тотальності. Негативний шлях 
дуже важкий, щоб досягти можливості пройти «збирання 
урожаю»  і вимагає великого присвячення. 

(17.33) 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 брама до розумної нескінченності 
буде входом у кінці прямого і вузького проходу, як ви 
можете назвати це. Досягти п’ятдесяти одного відсотка 
присвячення добробуту  інших Я так же важко, як досягти 
п’яти відсотків присвячення іншим Я. Між цими двома 
цифрами пролягає, скажемо так,  вирва індиферентності. 

(17.34) Запитувач: В такому разі, якщо істота проходить 
процес «збирання урожаю» в четверту щільність з оцінкою, 
скажімо,  п’ятдесят один відсоток служіння іншим і сорок 
дев’ять відсотків 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. 
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(17.35) Запитувач: В цей час, скільки рівнів існує  в третій 
щільності? 

Ра: Я – Ра. Третя щільність має нескінченний ряд рівнів. 

(17.36) Запитувач: Я чув, що тут  існує сім астральних і сім 
деваханічних первісних рівнів. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Ви говорите про деякі з більших відмінностей в 
рівнях на ваших внутрішніх планах. Це правильно. 

(17.37) Запитувач: Гаразд, хто населяє астральний і хто 
населяє деваханічний плани? 

Ра: Я – Ра. Істоти населяють різні плани у відповідності з їх 
природною 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. 

(17.38) Запитувач: Гаразд, чи кожний . . . це важко. На 
нашому фізичному плані – 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. 

(17.39) Запитувач: Коли ми рухаємося із того, що ми 
називаємо фізичною третьою щільністю, 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 нижчих або більш фундаментальних 
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. 

(17.40) Запитувач: Чи існує "кращий спосіб" медитації? 

Ра: Я – Ра. Ні. 

(17.41) Запитувач: В цей час, в кінці циклу, як розподіляються 
перевтілення на фізичний план, скажу так, на цю планету? 
На нашу власну [нерозбірливо]. 

Ра: Я – Ра. Істоти, які бажають отримати критично 
потрібний досвід для того, щоб пройти процес «збирання 
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врожаю», утілюються з пріоритетом над тими, хто буде з 
великою вірогідністю/можливістю повторно випробувати 
цю щільність. 

(17.42) Запитувач: Як довго продовжується цей вид 
розподілення? 

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. 

(17.43) 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». Кожному 
індивідууму, який починає усвідомлювати час «збирання 
урожаю» і, на рівні свого Я, необхідність  спрямувати 
дух/тіло/розум у напрямі на навчання/викладання цих 
уроків, надається 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? 

(17.44) Запитувач: У мене тільки одне запитання, що можемо 
ми зробити, щоб інструменту [нерозбірливо]? 

Ра: Я – Ра. Цей інструмент носить не 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 
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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? 

(17.45) 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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Сеанс 18  
4 лютого 1981 року 

(18.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(18.1) 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. Помилки, які сталися, сталися із-за випадкової 
варіації у вібраційній сукупності цього інструменту із-за 
проковтування хімічної речовини. В цьому конкретному 
проекті  в наш намір не входить  передавати помилкову 
інформацію, лише висловити в цьому обмеженому 
середовищі вашої системи мови почуття нескінченної 
містерії Одного Творіння в його нескінченній і розумній 
єдності.  

(18.2) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, яку хімічну 
речовину вона проковтнула, що викликає  поганий контакт?   

Ра: Я – Ра. Цей запит не ясний. Чи не могли б ви 
переформулювати його? 

(18.3) Запитувач: Ви тільки що заявили, що ви  маєте деякі 
проблеми з інструментом із-за проковтування інструментом  
деякої хімічної речовини. Чи можете ви сказати мені, яка це 
була речовина? 

Ра: Я – Ра. Речовина, про яку ми говоримо, названа 
вібраційною звуковою сукупністю ЛСД. Вона не створює 
поганий контакт, якщо його використовувати у сукупності з 
контактом. Трудність цієї конкретної речовини в тому, що 
ефект цієї речовин, скажемо так, дуже сильно зменшується. 
У кожному випадку цей інструмент починав сеанс із 
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дисторсії до екстремальної життєвої енергії, яку продукує ця 
речовина. 

Проте, впродовж сеансу цей інструмент  був у точці, де ця 
речовина була не здатна довго посилювати здібності істоти 
до вираження життєвої енергії. Отже, спочатку відбувається 
нерівномірний, скажемо так,  контакт, а  потім, оскільки 
інструмент залежить знову від життєвої енергії його власної 
вібраційної сукупності, то життєва енергія стає дуже 
низькою в цьому випадку і необхідно різко розірвати зв’язок 
для того, щоб зберегти і нагодувати інструмент. З цих 
причин ця конкретна хімічна речовина  є як корисною, так і 
не корисною для цих контактів. 

 (18.4) Запитувач: Які продукти корисні або шкідливі для 
харчування інструменту? 

 Ра: Я – Ра. Цей інструмент має дисторсію сукупності тіла 
до нездоров’я, яку краще всього скоригувати споживанням 
зернових продуктів і овочів, як ви називаєте їх. Проте, 
особливо неважливо, коли  вважати допомогу рівною іншій 
допомозі, як наприклад відношення, яких цей інструмент 
має з лишком. Проте, це допомагає життєвим енергіям цього 
інструменту зменшити дисторсію у напрямку до нездоров’я, 
якщо споживати вищезгадані продукти з нерегулярною 
їжею, яку ви називаєте м’ясом, із-за необхідності зменшити 
дисторсію інструменту до низької життєвої енергії. 

(18.5) Запитувач: Дякую. Я маю питання від Джіма, яке я 
зачитаю дослівно: 

“Багато містичних традицій пошуку на Землі дотримуються 
такої віри, що індивідуальне Я повинне бути стерте або 
забуте і матеріальний світ проігнорований для того, щоб 
істота досягла “нірвани”, як це називають, або просвітлення. 
Яка належна роль індивідуального Я і його мирської 
діяльності в допомозі істоті стати більш зрілою в розумінні 
Закону Одного?” 
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Ра: Я – Ра. Належна роль істоти  в цій щільності – 
випробувати  усі бажані речі, потім проаналізувати, 
зрозуміти і прийняти цей досвід, витягаючи з нього сутність 
любові/світла. Нічого не треба переборювати. 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 Свободи Волі. 

Причина полягає в тому, що нерозсудливо переборювати те, 
подолання чого вносить дисбаланс, що створює труднощі у 
балансуванні континууму простору/часу. Отже, подолання 
створює подальше середовище, щоб  триматися за те, що 
очевидно буде подолане. 

Для кожної істоти в належний час  прийнятні подолання,  
розуміння,  прийняття, а потім розділення з іншими  Я. 
Відповідний опис повинен рухатися від дисторсій одного 
виду до дисторсій іншого виду,  які можуть бути більш 
співзвучними із Законом Одного. 

Найкоротший шлях, скажемо так, це просто 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.  

(18.6) Запитувач: В основному, я сказав би, що 
фундаментальний принцип Закону Одного – ніколи не 
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зазіхати на свободу волі іншого Я, 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 
Свободи Волі, то він приходить до  розуміння фокусних 
точок розумної енергії, які створені розумом або способами 
конкретної сукупності духу/тіла/розуму в її 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 Свободи Волі в дисторсії або фрагментації 
названого порушення. Проте, служіння – це делікатна  
справа.   Співчуття, чутливість і здатність співчувати 
допомагає уникнути дисторсій  штучного розуму і 
усвідомлення. 

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 свободою волі і спробувати 
допомоги соціальній сукупності. 

Отже, ви маєте дві прості директиви: усвідомлення розумної 
енергії,  виявленої у природі і усвідомлення розумної 
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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 свободи волі, а з приводу гармонійних 
стосунків і служіння іншим, оскільки інші Я отримали б 
більшу вигоду. 

(18.7) Запитувач: В міру того, як істота в цій щільності 
виростає з дитячого віку, 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. 

(18.8) Запитувач: Отже істота, скажімо,  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. 

(18.9) Запитувач: Хто ці наставники? 



Сеанс 18 

218

Ра: Я – Ра. Це ті наставники, яких  ви називаєте батьками, 
учителями і друзями. 

(18.10) Запитувач: Розумію. Алейстер Кроулі написав: “Роби і 
не занепадай духом – ось і весь закон”. Він очевидно 
розумів, до деякої міри, Закон Одного. Де зараз ця істота? 

Ра: Я – Ра. Ця істота знаходиться на ваших внутрішніх 
планах і проходить лікування. 

(18.11) Запитувач: У такому разі, хоча він інтелектуально 
розумів Закон Одного, то чи він неправильно його 
використовував, що доводиться проходити лікування? 

Ра: Я – Ра. Ця істота стала, ми можемо використати 
сукупність звукової вібрації, перестимульованою істинною 
природою речей. Ця перестимуляція привела до поведінки, 
яку істота свідомо не контролювала. Отже, істота – в 
багатьох спробах пройти через процес балансування, як ми 
описали, різних енергетичних центрів починаючи з 
червоного променя і рухаючись вверх – стала частково 
надмірно вражена або спіймана цим процесом і стала 
відчуженою від інших Я. 

Ця істота була позитивною. Проте, її подорож була важкою 
із-за нездатності використовувати, синтезувати і 
гармонізувати розуміння бажань свого Я таким чином, щоб 
розділити співчуття з іншими Я. Ця істота стала дуже 
нездоровою, як ви можете це назвати, в духовній сукупності 
і з цим типом дисторсії внутрішнього плану її необхідно 
виховувати на внутрішніх планах доти,  поки така істота не 
буде здатна переглянути досвід знову без відсутності 
дисторсії до болю. 

(18.12) Запитувач: Ви учора заявили, що пробачення – це 
викорінювач карми. Я припускаю, що збалансоване 
пробачення для повного викорінювання карми вимагало б 
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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 самого себе. 
Розуміння цього наполягає на повному пробаченні на 
свідомому рівні як самого себе, так і інших Я, бо вони єдині. 
Отже, повне пробачення неможливе без пробачення себе. 

(18.13) Запитувач: Дякую. Це найбільш важливий момент з 
моєї точки зору. 

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 і  Конфедерація, яка працює з вашими людьми, кожна  
Конфедерація – це група індивідуальних сукупностей 
соціальної пам'яті, що спеціалізуються на виконанні того, 
що потрібно  маніфестувати. 

(18.14) 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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(18.15) 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. 

(18.16) 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. 

(18.17) Запитувач: Чи можете ви розказати мені про різницю . 
. .  сексуальним програмуванням, скажімо, до втручання 
Яхве і після втручання? 

Ра: Я – Ра. На це питання ми можемо тільки відповісти 
заявляючи, що втручання генетичними засобами однаково, 
незалежно від джерела цієї зміни. 

(18.18) Запитувач: Чи можете ви розказати мені про мету 
Яхве у внесенні генетичних сексуальних змін? 

Ра: Я – Ра. Мета подальших змін до цього часу, сім п’ять 
нуль, нуль, нуль [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. 

(18.19) Запитувач:  Як ці характеристики привели б до більш 
духовного розвитку? 
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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. 

(18.20) Запитувач:  Коли Яхве  виконував  генетичні зміни і 
як? 

Ра: Я – Ра. Група Яхве працювала з істотами з планети, яку 
ви називаєте Марсом,  сім п’ять, сімдесят п’ять тисяч 
[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 свободу волі Закону Заплутування.  

Приблизно два шість нуль, нуль [2600] років тому ( ми  
виправили себе: приблизно три шість нуль, нуль  [3600] 
років) – була друга  спроба групи Оріону в цій культурній 
сукупності. Це  були серії контактів, в яких так звані Анаки 
(Anak), запліднили новим генетичним кодуванням ваші 
фізичні сукупності таким чином, що організми стали 
більшими і сильнішими. 

(18.21) Запитувач: Чому вони хотіли, щоб організми стали 
більшими і сильнішими? 

Ра: Я – Ра. Група Яхве намагалася створити розуміння 
Закону Одного, 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. 

(18.22) Запитувач: Отже група Оріону . . . Я не зовсім 
упевнений, що розумію це. Ви маєте на увазі, що група 
Оріону зробила ці більші сукупності тіла, щоб створити 
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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. 

(18.23) Запитувач: Чи був Яхве представником Конфедерації? 

Ра: Я – Ра. Яхве був представником Конфедерації,  але 
помилявся в своїх спробах допомогти. 

(18.24) Запитувач: Отже контакти Яхве не допомогли або не 
створили те, що Яхве бажав створити. Чи це правильно? 

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 свободі волі вибирали менш 
позитивно орієнтовану конфігурацію вібраційної 
сукупності, група Оріону змогла уперше зробити серйозні 
вторгнення у свідомість планетарної сукупності. 

(18.25) Запитувач: Чи можете ви розказати мені, що 
конкретно 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 єдності з іншими Я. Це 
дозволило групі Оріону сформувати концепцію священної 
війни, як ви можете назвати це. Це було серйозне 
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спотворене сприйняття. Багато з цих воєн були руйнівної 
природи. 

(18.26) Запитувач: Велике спасибі. Я вважаю, що це дуже 
важливий пункт в розумінні того, як працює Закон Одного. 
Це буде корисно. Як ви ймовірно знаєте,  я 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 нестачею життєвої енергії. Отже, харчування 
інструменту приведе до фізичного балансування і дозволить 
провести  ще один сеанс. Ви розумієте? 

(18.27) 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 фізичної сукупності до 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 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 

(19.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(19.1) Запитувач: Я продумую масштаб цієї книги і хочу 
зачитати свої думки. В цьому спілкуванні ми цікавимося 
еволюцією розуму, тіла і духу. Я хотів би повністю 
дослідити через опитування механізм еволюції для того, 
щоб дозволити всім зацікавленим індивідуумам брати 
участь в їх власній еволюції. 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. Це мій намір 
для цього робочого сеансу. Я сподіваюся, що це правильний 
напрямок. 

Що я хотів би узнати спочатку: 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 скінчений. 

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 усі без виключення 
істоти мали/мають/будуть мати свідомість і 
випробовували/випробовують/випробовуватимуть  усі без 
виключення  щільності. 
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(19.2) 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 надавати і отримувати достатню 
кількість 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 стосунках з істотою 
третьої щільності, яка знаходиться в стосунках з нею. Це 
найменш поширене переміщення. 

(19.3) Запитувач: Коли відбувається перехід від другої до 
третьої щільності, як істота, чи тварина,  чи 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 розуміння  даного каталізатора певного 
випробування, 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, залежного від обставин, усвідомленням 
себе. 

(19.4) Запитувач: Отже, після переміщення в третю щільність, 
якщо я  правильно розумію – візьмемо за приклад Землю – 
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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. 

(19.5) Запитувач: Коли перші істоти другої щільності стали 
істотами третьої щільності на цій планеті, то 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 збору урожаю, 
завдяки зусиллям передачі деякого виду вібрації допомоги, 
яку зараз Конфедерація надсилає вам. Проте, це спілкування 
було телепатичним замість телепатичного/словесного або 
телепатичного/письмового із-за природи істот другої  
щільності. 

(19.6) Запитувач: Хто посилав допомогу істотам другої 
щільності? 

Ра: Я – Ра. Ми називаємо себе Конфедерацією Планет в 
Служінні Нескінченному Творцю. Це спрощення 
застосовується для того, щоб полегшити трудність 
розуміння серед ваших людей. Ми вагалися користуватися 
цим терміном, звуковою вібрацією “розуміння”, але це 
самий близький термін до нашого значення. 

(19.7) Запитувач: Отже, Конфедерація також допомагала в 
переході другої щільності до третьої щільності.  Чи це 
правильно? 
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Ра: Я – Ра. Ми повинні визначити коректність цього запиту. 
За допомогу в цьому збиранні врожаю відповідальна 
частина Конфедерації,  яка не працює з третьою щільністю, 
але переконана, що цю допомогу краще використовувати 
для іншого збирання врожаю – тобто, збирання врожаю 
другої щільності. 

Конфедерація, як ми заявляли раніше в цих сеансах, 
складається із багатьох істот інших щільностей, істот вашої 
щільності в межах вашої планетарної сфери і в межах 
внутрішнього або ангельського царств. Кожна з цих істот 
розвиває сукупність духу/тіла/розуму, а потім розвиває 
сукупність соціальної пам’яті і, присвячуючи цю сукупність 
соціальної пам’яті єдиному служінню Одному Творцеві, 
може приєднатися до Конфедерації. 

(19.8) Запитувач: Гаразд, чи відбувся перехід цієї другої 
щільності в третю щільність 75000 років тому? Приблизно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(19.9) Запитувач: Звідки 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. 
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(19.10) Запитувач: За який, приблизно,  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. Ті, хто 
пройшов процес «збирання урожаю» на цій планеті змогли 
користуватися новоствореною фізичною сукупністю 
хімічних елементів, придатних для уроків третьої щільності. 

(19.11) Запитувач: Чи можете ви розказати мені, як ця нова 
сукупність тіла  була придатна для уроків третьої щільності і 
якими були ті уроки? 

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 руки, як ви називаєте цю частину вашої 
сукупності  тіла.  

(19.12) Запитувач: Здається, що це ретельно спланована або 
спроектована стадія розвитку. Чи можете ви розказати мені 
що-небудь про походження цього плану для розвитку? 
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Ра: Я – Ра. Ми повертаємося до попередньої інформації.28 
Зверніть увагу і згадайте дискусію про Логос. На основі 
первісної дисторсії свободи волі кожна галактика розвивала 
свій власний Логос. Цей Логос мав повну свободу волі у 
визначенні шляхів розумної енергії, які просувають уроки 
кожної щільності в даних умовах планетарних сфер і 
сонячних тіл. 

(19.13) 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 істот 
в третій щільності. Я припускаю, що він діяв 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. 

Зверніть увагу на приклад дерева, якщо угодно. Воно 
самодостатнє. Розгляньте, якщо угодно, істоту третьої 
щільності. Ця самодостатність існує тільки через трудність і 
втрати. Одному важко вчитися, бо вбудована перешкода – 
одночасно  як велика перевага, так і велика перешкода 
третьої щільності:  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. 

28 Попередня інформація із 13.7-16 і 18.6. 
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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. 

(19.14) Запитувач: Отже, ми маємо істоти другої щільності, 
які мають первинні спонукання до служіння собі і можливо 
маленьке спонукання у напрямку до служіння іншим щодо  
безпосередньої сім’ї. Вони переходять 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. 

(19.15) 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 – дві речі.  Мені цікаво знати про 
механізм і цікаво, коли відбувся розкол, звідки істота може 
продовжувати шлях служіння собі, який кінець кінцем 
приведе її до четвертої або п’ятої щільності. 

Я припускаю, що істота може продовжувати . . . почати, 
скажімо, в другій щільності служити тотально собі і 
продовжувати безперешкодно і тільки підтримувати те, що б 



Сеанс 19 

231

ми назвали шляхом служіння собі  і ніколи не зупинятися. 
Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Концепт служіння собі  другої 
щільності включає служіння істотам, зв'язаним з плем'ям або 
стадом. Це не можна вважати, як відділення себе від   інших  
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.  

Нова або початкова істота третьої щільності має цю  
безневинну, скажемо так, схильність або дисторсію у 
напрямку розглядати сім'ю, суспільство і  навіть країну, 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 вирішує маніпулювати іншими Я для 
вигоди свого Я. Це початок дороги, про яку ви говорите. 

(19.16) Запитувач: Отже, через свободу волі в межах досвіду 
третьої щільності, через деякий час шлях розділяється і 
істота свідомо . . .  , або ймовірно не свідомо  вибирає. Чи 
свідомо істота вибирає цей шлях в момент початкового 
розщеплення? 

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. 

(19.17) Запитувач: Чи можете ви розказати мені, які 
схильності створюють імпульс у напрямку вибору шляху 
служіння собі?  
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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 радіють творінню. Деяких приваблює ніч, їх 
пікнік – біль, трудність, страждання інших і дослідження 
розбещеності єства. Вони насолоджуються іншим пікніком. 

Усі ці досліди доступні. І тільки свобода волі кожної істоти 
вибирає форму гри, форму задоволення.  

(19.18) Запитувач: Я припускаю, що істота на будь-якому 
шляху може вирішити змінити шлях у будь-який час і 
можливо повернутися, але змінити шлях буде набагато 
важче, якщо істота пройшла далеко. 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 розуміння повторення або їх значення. 

(19.19) Запитувач: Я вважаю, що це дуже, дуже важливий 
пункт. Тоді здається, що існує екстремальний потенціал в 
поляризації так само, як і в – приведемо аналогію, 
користуючись електрикою: 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. 
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(19.20) Запитувач: Гаразд. 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 трохи по-різному, оскільки ми 
[нерозбірливо]. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Ми знову 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 поля електромагнітної 
енергії і деформують патерни енергій фізичних сукупностей.  
Духовний аспект служить подальшому ускладненню полів, 
які себе вдосконалюють, але які можна реалізувати багатьма 
деформованими 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 (яким є істота) і 
макросвітом в багатьох формах, які ви можете представити 
розглядаючи зірки, як ви називаєте їх.  Кожен  промінь 
енергії вносить вклад, який входить в електромагнітну 
мережу істоти із-за її індивідуальних дисторсій. 

(19.21) Запитувач: Отже, це  основа того, що ми називаємо 
астрологією? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання в цього сеансу. 
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Основа 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 духу у   
фізичну/розумову сукупність і 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. 

(19.22) Запитувач: Я тільки маю два маленькі запитання 
наприкінці. Інструмент хоче, щоб я запитав, чи є будь-які 
інші речовини, продукти, і т.п., яких вона не повинна їсти 
або пити, або що вона не повинна робити, тому що вона не 
бажає мати поганий  контакт з будь-якої причини. 

Ра: Я – Ра. Немає ніякої діяльності, яку цей інструмент 
залучає, яка б вплинула на її здібності негативно. Є одна 
діяльність, вплив якої на її здібності позитивний. Це 
сексуальна діяльність, як ви назвали б це. 

Є речовини, вживання яких не допомагає індивідуумові в 
служінні, яке вона вибрала. Це марихуана, як ви б назвали 
це. Це відбувається  завдяки дисторсії припинення  хімічної 
дії в межах сукупності розуму, що викликає нестачу 
синаптичної безперервності. Ця хімічна реакція 
недовговічна. Проте, цей інструмент не користувався цією 
специфічною речовиною у будь-який час, виконуючи це 
служіння. 

Ми вважаємо, що ми висвітили використання таких 
хімічних агентів як ЛСД, позитивного до певної міри із-за 
збудження, або збільшення швидкості життєвих сил. Проте, 
це не рекомендується для цього інструменту із-за втрати 
життєвої енергії, як тільки речовина зникає; це також вірно 
відносно будь-яких хімічних речовин для прискорення. 
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(19.23) Запитувач: Є тільки одне запитання, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручніше? І … хочеться 
запитати про інший сеанс, але я здогадуюся, що надто пізно 
сьогодні. Я не усвідомив. 

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. 

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 

(20.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(20.1) Запитувач: Я подумав, що кращий спосіб зробити 
книгу – це продовжувати роботу над історією еволюції і її 
механізмом доти, поки  ми повністю не проникнемо в 
сутність третьої щільності і в те, що відбуватиметься в 
першій частині четвертої щільності, таким чином, щоб 
виявити  механізми розвитку сукупності духу/тіла/розуму. 
Якщо я зайду в безвихідне становище в одному з цих сеансів 
відносно того, які поставити запитання і щоб не витрачати 
даремно час я можу поставити деякі запитання, які я 
використаю в книзі пізніше, але ми завжди пробуватимемо 
дотримуватися  цього курсу. 

Трохи повернемося назад. Перше запитання: що сталося з 
істотами другої щільності цієї планети, які не були зібрані 
при «збиранні урожаю»? Я припускаю, що була деяка 
кількість тих, хто не перейшов  в третю щільність. Чи 
можете ви розказати мені про це? 

Ра: Я – Ра. Друга щільність може повторити частину свого 
циклу впродовж третьої щільності. 

(20.2) Запитувач: Отже істоти другої щільності, які не були 
зібрані на початку цього 75000-річного періоду, все ще 
знаходяться на цій планеті у другій щільності. Чи були ті, 
які перейшли при «збиранні урожаю» із другої щільності в 
третю щільність за минулі 75000 років? 

Ра: Я – Ра. Це дуже вірно. 

(20.3) Запитувач: Тож все більше і більше істот  другої 
щільності переходять в третю щільність. Чи можете ви 
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навести приклад істоти другої щільності, яка перейшла  в 
третю щільність, скажімо,  в недавньому минулому? 

Ра: Я – Ра. Можливо найзагальніший випадок поступового 
переходу істоти другої щільності у третю щільність – це  так 
звана улюблена домашня тварина: тварина, яка піддана 
індивідуалізованим 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 
угодно. 

(20.4) 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? 

Ра: Я – Ра. Коли 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. 

(20.5) Запитувач: Тоді, це була б людина в нашій формі, яка 
починала б розуміння третьої щільності. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(20.6) Запитувач: Згадаємо про швидку зміну, яка відбувалася 
у фізичному носії, зміну 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 
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припущенні, що основна вібрація, яка створює фізичний 
світ, який ми випробовуємо,  змінюється за цей короткий 
період часу між змінами щільності і  створює різний набір 
параметрів, скажемо так, який дозволяє з’явитися новому 
виду носія? Я правий? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(20.7) Запитувач: Це та сама побічна робота, побічне 
запитання: 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.  

(20.8) Запитувач: У такому разі, чи принесла ця особа, Дьюі, . 
. . цей матеріал в його інкарнації для використання 
передусім в четвертій щільності? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(20.9) Запитувач: Дякую. Учора ми говорили про розкол, 
який відбувається в третій щільності, коли істота свідомо, 
або із-за схильності, вибирає шлях 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 
– без  такої полярності, ми також не маємо ніякої дії або
досвіду. Чи це правильно? 
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Ра: Я – Ра. Це правильно. Ви можете  користуватися  
загальним терміном "робота". 

(20.10) Запитувач: Отже, концепт служіння собі або служіння 
іншим являється обов'язковим, якщо ми бажаємо 
виконувати роботу, чи це буде робота  свідомості або 
механічна робота 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. 

(20.11) Запитувач: Отже заряд  забезпечується  
індивідуалізованою свідомістю. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Заряд забезпечується індивідуалізованою 
істотою, яка використовує  вхідні і вихідні потоки енергії 
завдяки вибору свободи волі. 

(20.12) Запитувач: Дякую. 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. 

(20.13) Запитувач: Чи зростала або зменшувалася середня 
тривалість життя, як ми просувалися вперед в третій 
щільності? 

Ра: Я – Ра. Існує конкретне використання цієї тривалості 
життя в цій щільності і при гармонійному розвитку 
навчання/викладання в цій щільності, тривалість життя 
фізичної сукупності залишалася б однаковою впродовж 
циклу. Проте, ваша конкретна планетарна сфера розвинула 
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вібрації  завдяки другому головному циклу, який сильно 
скоротив тривалість життя. 

(20.14) Запитувач: Якщо головний цикл – це 25000 років, то 
якою була тривалість життя у кінці  першого 25000-річного 
циклу? 

Ра: Я – Ра. Тривалість життя у кінці першого циклу, який ви 
називаєте головним, була приблизно сімсот  ваших років. 

(20.15) Запитувач: Отже, за 25000 років ми втратили двісті 
років в тривалості життя. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(20.16) Запитувач: Чи можете ви розказати мені про причину  
цього скорочення тривалості життя?  

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 
зростали дисторсії  відчуття  сукупності до відокремлення 
від інших Я.29 

(20.17) 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 напливу істот. Зменшення тривалості 
життя відбулося  передусім із-за недостатнього 

29 Це речення редагувалося в спробі прояснити, що, як ми вважаємо, Ра 
мав на увазі. Первісне речення читається так: "В першому циклі це не 
було строго,  із-за розосередження людей і зростання дисторсії відчуття  
сукупності у напрямку до відокремлення  від інших Я". 
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нарощування 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. 

(20.18) Запитувач: Отже я розумію це так, що на початку 
цього 75000-річного циклу ми мали суміш із істот, які 
перейшли із другої щільності на Землі, щоб стати істотами 
третьої щільності і групи істот, переміщених з планети Марс 
для інкарнації в третю щільність тут. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно.  

(20.19) Запитувач: Який . . .продовжуйте. 

Ра:  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.  

(20.20) Запитувач: Дякую. Який відсоток істот, приблизно, 
були . . . 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. 

(20.21) Запитувач: Коли вони інкарнувалися тут, то вони 
змішалися? Чи усі три типи змішалися в суспільства або 
групи, чи вони розділилися на групи і суспільства? 

Ра: Я – Ра. Вони залишилися значною мірою незмішаними. 
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(20.22) Запитувач: Отже ця незмішаність підтримувала 
можливості поділу на групи, або можливості войовничої 
діяльності між групами? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(20.23) Запитувач: Чи допомогло це скоротити тривалість 
життя? 

Ра: Я – Ра. Це скоротило тривалість життя, як ви називаєте 
це. 

(20.24) 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. 

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 припливів. Отже, 
решта тривалості життя  надається для того, щоб 
оптимізувати розуміння, яке відбувається в результаті 
самого випробування. 

(20.25) Запитувач: Отже здається, що  наша тривалість життя 
занадто коротка для 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 
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життя. Проте, більша перевага ваших істот полягає в тому, 
що можна вважати  вічним дитинством. 

(20.26) Запитувач: Дякую. Тоді 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 одного від 
Конфедерації, який працював 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.  

(20.27) Запитувач: Тоді я припускаю: якщо максимальна 
ефективність була б досягнута в цей 25000-річний період, то 
істоти поляризувалися б або у напрямі служіння собі, або  
служіння іншим, або одне або друге. Це дозволило б їм при 
«збиранні врожаю» у кінці цього 25000-річного періоду 
переміститися в четверту щільність для служіння собі або 
служіння іншим, 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. 
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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. 

(20.28) Запитувач: Гаразд. 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. 

(20.29) Запитувач: В такому разі, чи повинен я розуміти, що у 
кінці цих 25000 років  не було ніякого урожаю істот, 
поляризованих позитивно або негативно? 

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. 
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(20.30) 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. 

(20.31) Запитувач: Ви говорите, зокрема, про кам'яні голови 
на острові Пасхи? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(20.32) Запитувач: Як  такі кам'яні голови впливали на людей, 
щоб вибрати шлях служіння собі? 

Ра: Я – Ра. Уявіть собі, якщо угодно, 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 свободі волі тих, 
хто оглядає цю к 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 Я. 

(20.33) 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,  враження благоговіння. 
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(20.34) Запитувач: Гаразд. Чи зробили це самі істоти з 
Оріону? Чи приземлялися  вони на фізичному плані, або 
вони зробили це із ментальних планів? Чи використовували 
вони одну із інкарнованих істот, щоб створити їх за 
допомогою думки?  

Ра: Я – Ра. Майже усі ці структури і утворення були 
створені на відстані за допомогою  думки. Невелика 
кількість були створені пізніше для імітації оригінальних 
конструкцій істотами  вашого земного плану/щільності. 

(20.35) Запитувач: Якою була щільність істоти Оріону, що 
створила 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.  

(20.36) 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. 

(20.37) Запитувач: Отже, скільки приблизно років назад 
створювалися ці голови? 

Ра: Я – Ра. Приблизно шість нуль, шістдесят тисяч [60000] 
ваших років назад в просторі/часі вашого континууму. 

(20.38) Запитувач: Які структури були побудовані в Південній 
Америці? 
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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. 

(20.39) Запитувач: Чи були лінії Наска включені в це? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(20.40) Запитувач: Оскільки їх можна тільки бачити з висоти, 
то яку користь вони мали? 

Ра: Я – Ра. Ці утворення були корисними, тому що були 
заряджені енергією влади. 

(20.41) Запитувач: Я трохи заплутався. Ці лінії Наска ледве 
зрозумілі для істоти, що ходить по поверхні. Вона не може 
бачити щось, тільки  руйнування поверхні. Проте, якщо ви 
підніметеся на велику висоту,  то ви зможете побачити 
патерни. 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 
шістдесят тисяч [60000] років тому, земля була сформована 
таким чином,  щоб були видимі потужні структурні 
малюнки із точки на  віддалених пагорбах. 

(20.42) 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. 
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(20.43) Запитувач: Я думаю, що я розумію: ці лінії – тільки  
слабкі сліди того, що було там? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(20.44) Запитувач: Дякую. 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? 

(20.45) 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. 
Але мені здається – я  сподіваюся, що я йду  правильним 
шляхом в дослідженні повного розвитку і впливів на історію 
нашої третьої щільності. Чи можете ви якось 
прокоментувати це взагалі? 

Ра: Я – Ра. Вибір за вами згідно з вашою інтуїцією. 

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 21  
10 лютого 1981 року 

(21.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(21.1) Запитувач: Я маю пару запитань,  які я не хочу забути 
запитати в цей період. 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.  

По-перше – вірності  інструмента своєму присвяченню 
служити Нескінченному Творцю.  

По-друге – дисторсії/розуміння нашої соціальної сукупності 
пам'яті таке, 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. 

(21.2) Запитувач: Невелике доповнення до цього: 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. 
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(21.3) Запитувач:  Андрій Пухаріч відвідає нас в кінці цього 
місяця. Чи може він прочитати неопублікований матеріал по 
зціленню? 

Ра: Я – Ра. Особа, про яку ви говорите, знає про цей 
матеріал, оскільки він в дещо зміненій формі є в його 
свідомій пам’яті. Тому, йому не шкідливо  ознайомитися з 
цим матеріалом. Проте, ми просимо сукупність 
духу/тіла/розуму Генрі,   добре підготуватися за допомогою 
медитації, роздуму або молитви до цієї роботи. Нині, як ми 
говорили до цього, ця сукупність духу/тіла/розуму не має 
належної вібраційної дисторсії. 

(21.4) Запитувач:  Я вже вирішив виключити його з цих робіт. 
Я тільки вирішив дозволити йому прочитати цей матеріал. Є 
тільки одна річ, яку я помітив, що в матеріалі, який існує 
зараз, є певне твердження, яке дозволить йому зрозуміти, як 
я вважаю, ким дійсно був  Спектра. Мені здається, що я  
зобов’язаний видалити це знання, щоб зберегти свободу 
волі, що ви спробували зберегти не визначаючи походження 
Спектра і його контакт в Ізраїлі. Я правий? 

Ра: Я – Ра. Це питання я полишаю на ваш розсуд. 

(21.5) Запитувач:  Я думав, що саме так ви і скажете. 

Гаразд, давайте повернемося до наявної справи – написання 
книги. Я хочу, оскільки ми охоплюємо цю ранню частину 
75000-річного циклу, я повинен . . . я повинен повернутися 
трохи назад, на деяку відстань перед 75000 роками і 
поглянути на перехід істот з Малдеку, щоб прояснити один 
момент. Я хотів би перевірити час, який ви дали нам тому, 
що ми мали деякі спотворення цифр раніше до цього і я 
боюся, що це також було спотворено. Скільки років назад 
були перенесені ці істоти з Малдеку? 

Ра: Я – Ра. Істоти, про яких ви говорите, піддавалися 
декільком переміщенням. Перше відбулося, приблизно, 
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п’ять нуль, нуль, тисяч [500000] ваших років в минулому, як 
ви вимірюєте час. В цей час істоти були трансформовані у 
вузол.  Це тривало вічність, як ви назвали б. Ті, хто 
допомагав їм, не змогли неодноразово досягти їх. 

У період приблизно два нуль, нуль  тисяч [200000] років 
назад, як ви вимірюєте час, істота Конфедерації змогла 
послабити цей вузол,  якого    ніхто не уникнув  впродовж 
планетарної анігіляції. Потім ці істоти були переміщені 
знову на внутрішні виміри або час/простір і проходили 
довгий процес зцілення. Коли це було завершено, то ці 
істоти змогли визначити відповідне переміщення, скажемо 
так, для того, щоб встановити умови для зменшення 
наслідків їх дій. 

Приблизно чотири шість нуль, нуль, нуль, сорок шість тисяч 
[46000] ваших років назад, як ви вимірюєте час, ці істоти 
вирішили інкарнуватися в цю планетарну сферу.30  

(21.6) Запитувач:  Отже, перед цим головним 75000-річним 
циклом не відбувалося ніякого втілення істот з Малдеку? Це 
коректно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно в сенсі інкарнації в третю 
щільність часу/простору.31 

(21.7) Запитувач:  Чи були  ці істоти інкарновані тут  в другу 
щільність перед 75000-річним циклом? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Конкретно ці істоти були 
інкарновані в час/простір третьої щільності, тобто, так звані 
внутрішні плани, випробовуючи процес зцілення і 
наближаючи усвідомлення своїх дій. 

(21.8) Запитувач:  Я не маю наміру торкатися тих питань, які 
ми вже вивчили, але є деякі пункти, яких ми повністю не 

30 Здається, що дати в цій відповіді, суперечать датам, даним в 10.1. 
31 Можливо, Ра мав намір сказати простору/часу. 
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розуміємо і іноді мені доведеться ставити питання по-
іншому, щоб повністю їх зрозуміти. Спасибі. 

Отже, ми знаємо, що на початку цього 75000-річного циклу 
був встановлений повний карантин. Я припускаю, що 
Хранителі знали про порушення свободи 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 тим істотам, чиї випробування в третій щільності 
на вашій Червоній Планеті закінчилися передчасно до 
закриття, допомогли генетично переміститися в цю третю 
щільність. Хоча це було зроблено з бажання допомогти, але 
бачилося, як порушення свободи волі. Легкий карантин, 
який складається з Хранителів, або садівників, як ви можете 
їх  назвати, фактично був посилений.  

(21.9) Запитувач: Тоді, коли розпочався  75000-річний цикл, 
тривалість життя  була приблизно дев'ятсот років, в 
середньому. Яким був процес і механізм . . . планування, 
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 свободи 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 вона 
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має потреби, скажемо так, не анімалістичні; тобто,  
непотрібні 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 подальші 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 активізованим центр енергії зеленого 
променя і в цей момент припиняється автоматична 
інкарнація. 

(21.10) Запитувач: Коли інкарнації перестають бути 
автоматичними, 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. 

(21.11) Запитувач: В цей час  нашого циклу, майже в кінці, 
який відсоток істот інкарнувалися по своєму  власному 
вибору? 
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Ра: Я – Ра. Приблизно п’ять чотири, п'ятдесят-чотири [54] 
відсотки. 

(21.12) Запитувач: Дякую. Впродовж цього першого 25000-
річного циклу, чи був взагалі будь-який індустріальний 
розвиток?  Чи будь-яка машина була доступна людям в цей 
період? 

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. 

(21.13) Запитувач: У такому разі,  чи були будь-які фізичні 
зміни у кінці цього першого 25000-річного циклу, які 
відбувалася швидко подібно до тих, які відбуваються у кінці  
75000-річного циклу,  чи це тільки час індексації 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. 

(21.14) Запитувач: Отже, ми маємо таку ситуацію у кінці 
першого 25000-річного періоду і, скажемо так, я здогадуюся, 
що  Хранителі виявили, що не було ніякого урожаю, не було 
ні позитивно, ні негативно орієнтованих істот. Розкажіть 
мені, що сталося потім? Які вживалися заходи і т. д.? 

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  Свободи Волі. 
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(21.15) Запитувач: Отже садівники Конфедерації не роблять, я 
вважаю,  нічого в своєму саду, скажемо так, поки не 
отримали заклик про допомогу. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(21.16) Запитувач: Коли відбувався перший виклик і як це 
сталося? 

Ра: Я – Ра. Перший запит надійшов приблизно чотири шість 
тисяч, сорок шість тисяч [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 інкарнації; тобто 
несвідомо вони знали, а свідомо були дуже збентежені. Це 
створило запит. Конфедерація послала любов і світло до цих 
істот. 

(21.17) Запитувач: Як Конфедерація послала цю любов і 
світло? Що саме  вони  робили? 

Ра: Я – Ра. В Конфедерація 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. 

(21.18) Запитувач: Отже перша дисторсія Закону Одного 
вимагає, щоб групам орієнтованим на служіння собі був 
наданий, скажемо так,  однаковий час? 

Ра: Я – Ра. В цьому випадку не потрібно певного вашого 
часу із-за орієнтації істот. 

(21.19) Запитувач: Якою була їх орієнтація? 
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Ра: Я – Ра. Орієнтація цих істот була такою, що допомога 
Конфедерації не була сприйнята. 

(21.20) 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. 

(21.21) Запитувач: Розумію. Я хочу прояснити цей момент. 
Коли був перший контакт з групою Оріону? Скільки років 
назад? 

Ра: Я – Ра. Як ми вже говорили, група Оріону спробувала 
контактувати приблизно шість нуль тисяч [60000] ваших 
років назад, як ви вимірюєте час. 

(21.22) Запитувач: Даруйте, я мав на увазі першу спробу у 
другому головному циклі. Я зараз працюю з другим циклом 
25000 років. Скільки років назад була спроба групи Оріону в 
цьому циклі? 

Ра: Я – Ра. Потім група Оріону спробувала контактувати  з 
родючішою територією приблизно три шість нуль, нуль 
[3600] ваших років назад, як ви вимірюєте час. 

(21.23) Запитувач: Іншими словами, 46000 років група Оріону 
не пробувала контактувати. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 
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(21.24) Запитувач: Оскільки ми просуваємося в другий 25000-
річний цикл, то чи в цей час, впродовж цього періоду, чи був 
це період Лемурії? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Проте, ті, хто уникнув 
руйнування Лемурії  внаслідок природної катастрофи, стали 
основою лемуріан, які продовжували викладання/навчання в 
місцях, які тягнуться уздовж від вашої Південної Америки 
через всі Америки, як ви  знаєте, і продовжувалися через 
міст, який був у той час і якого більше не існує. Були ті, хто 
пішов в Росію, як ви її називаєте . . . [кінець стрічки] 

(21.25) Запитувач: Просто, щоб швидко освіжити в моїй 
пам’яті: скільки років назад  Лемурія постраждала від 
катастрофи? 

Ра: Я – Ра. Це було приблизно п'ятдесят тисяч [50,000] 
ваших років назад. Початок  був приблизно п'ять три, 
п'ятдесят-три тисячі [53,000]  ваших років назад, а 
ушкодження завершується в цьому останньому малому 
циклі першого головного циклу. 

(21.26) Запитувач: Ви мали намір сказати  у великому або 
головному циклі? 

Ра: Я – Ра. Відповідна сукупність звукової вібрації – 
головний цикл. 

(21.27) Запитувач: Дякую. Отже, чи закінчення цього 
головного циклу мало щось таке, що викликало руйнування 
Лемурії, чи ця деструкція Лемурії  тільки випадково сталася 
в  кінці цього циклу? 

Ра: Я – Ра. В кінці головного циклу відбувається злиття 
енергій. Це заохочувало те, що було неминучим 
коригуванням руху поверхонь вашої планетарної сфери. 
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(21.28) Запитувач: Велике спасибі. Я вибачаюся за мої 
безглузді запитання, але це прояснило моє розуміння. 
Дякую. 

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 групою 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? 

(21.29) Запитувач: Я тільки хотів би вибачитися за плутанину 
з моєї сторони в продовженні розмови про другий 25000-
річний період. 
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Я хотів би запитати, чи є щось, що я можу зробити, щоб 
інструменту було зручніше? Ми хотіли б провести  другий 
сеанс ще сьогодні, пізніше. 

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 

(22.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(22.1) Запитувач: Інструмент хотіла б поставити вам пару 
запитань. Спочатку давайте розглянемо їх.. Інструмент 
хотіла би знати, чому вона відчуває запах ладану в різні часи 
впродовж дня в різних місцях? 

Ра: Я – Ра. Цей інструмент проживає життя в присвяченні 
служінню. Це привело цей інструмент до цього зв'язку в 
просторі/часі зі свідомою і несвідомою дисторсією у 
напрямку до служіння, з подальшою свідомою дисторсією у 
напрямку до служіння каналом зв’язку. Кожного разу, як ви 
сказали б, коли ми виконуємо цю роботу, дисторсія 
вібраційної сукупності нашої соціальної пам’яті більш 
міцніше зчіплюється з несвідомими дисторсіями цього 
інструменту у напрямку до служіння. Отже ми стаємо 
частиною вібраційної сукупності цього інструменту, а вона 
– частиною  нас. Це відбувається на несвідомому рівні, рівні
на який розум знижується в корені свідомості, яку ви 
можете назвати космічною. 

Цей інструмент свідомо не обізнаний про це повільне 
змішування вібраційної сукупності. Проте, оскільки триває 
присвячення на обох рівнях  і робота продовжується, то 
сигнали посилаються із несвідомого рівня в символічній 
формі. Оскільки цей інструмент  надзвичайно гостро 
відчуває запахи, то ця асоціація відбувається несвідомо і 
істота сприймає  мислеформу  цього аромату. 

(22.2) Запитувач: По-друге, вона хотіла б знати, чому вона 
почуває себе здоровішою після того, як вона проводить ці 
сеанси. Вона загалом почуває себе здоровішою з бігом часу. 
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Ра: Я – Ра. Це функція свободи волі істоти. Ця істота  багато 
років   молилася і має  певний набір сукупностей звукової 
вібрації перед відкриттям до комунікації. Перед тим, як буде 
досягнутий стан трансу, ця молитва залишається в межах 
свідомої частини сукупності розуму і, хоча корисна, але не  
так ефективна,  як наслідки цієї молитви, як ви назвали б цю 
вібраційну звукову сукупність, яка йде безпосередньо на 
несвідомий рівень і отже критичніше впливає на 
комунікацію з духовною сукупністю. 

Також, ця істота почала, завдяки цій роботі, приймати певні 
обмеження, яких стала дотримуватися для того, щоб 
підготувати основу  для  такого служіння, як наприклад це. 
Також  допомогло повторне вирівнювання дисторсій  
фізичної сукупності відносно болю. 

(22.3) Запитувач: Дякую. Я поставлю пару запитань, щоб 
прояснити кінець другого циклу, другого головного циклу. 
Потім ми перейдемо до третього і останнього головного 
циклу. 

Чи можете ви розказати мені, якою була середня тривалість 
життя у кінці другого головного циклу? 

Ра: Я – Ра. У кінці другого головного циклу тривалість 
життя, як ви знаєте, варіювалася серед географічно 
ізольованих народів все більше від гармонії між розумною 
енергією і меншою агресивністю. 

(22.4) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, якою була . . . 
середня тривалість життя в роках у кінці другого головного 
циклу? 

Ра: Я – Ра. Середня величина може ввести в оману. Щоб 
бути точним, тривалість життя багатьох була  приблизно від 
тридцяти-п'яти до сорока ваших років в одному втіленні з 
можливістю наближення тривалості життя до ста ваших 
років, що не вважалося аномальним. 
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(22.5) 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 інтенсифікації . . . втрати умов  для  
служіння іншим? Це правильно? 

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. 

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. 

(22.6) 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. 



Сеанс 22 

263

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 інкарнації. 

Некоректність справді в тому, що  у вашому континуумі 
простору/часу при відповідних обставинах набагато довше 
втілення дуже корисне для продовження  інтенсивної праці 
доти, поки не будуть досягнуті результати через 
каталітичний процес. 

(22.7) Запитувач: Ви говорили про групу в Південній 
Америці, яка пройшла жнива у кінці другого циклу. Якою 
була тривалість життя у кінці другого циклу? 

Ра: Я – Ра. Ця ізольована група досягла тривалості життя в 
дев’ятсот років [900 років] в цій щільності. 

(22.8) Запитувач: Я припускаю, що планетарна дія, яку ми 
випробовуємо зараз і яка, здається, скорочує тривалість 
життя тут, не достатньо сильно впливала на людей в той час, 
щоб скорочувати тривалість життя. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Добре запам'ятайте, що в цьому 
просторі/часі стала можливою повна ізоляція. 

(22.9) Запитувач: Скільки приблизно 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 
головного циклу, ця кількість становила приблизно три 
чотири п’ять нуль, нуль, нуль, триста сорок п’ять тисяч 
[345000] істот. 
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(22.10) Запитувач: Приблизно, скільки істот пройшли жнива 
із загальної кількості? 

Ра: Я – Ра. Було зібрано приблизно сто п’ятдесят [150] істот. 

(22.11) Запитувач: Дуже мала кількість. 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 
побажали залишитися для того, щоб допомогти планетарній 
свідомості. Це правильно. 

(22.12) 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 
планетарну сукупність. Потім вона їх покинула. 

(22.13) 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 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. 
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(22.14) Запитувач: Отже усі ці істоти все ще знаходяться з 
нами в цьому циклі? 

Ра: Я – Ра. Істоти, що повторюють головний цикл третьої 
щільності, у незначних випадках можуть відправитися. Ці 
істоти захотіли приєднатися до своїх братів і сестер, як ви 
назвали б цих істот. 

(22.15) Запитувач: Чи ми знали ім’я будь-якої з цих 
особистостей із нашого історичного минулого часу? Чи ми 
виявимо їх в нашій історії як інкарнованих істот? 

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. 

(22.16) Запитувач: Гаразд, оскільки цикл закінчився 25000 
років тому, то якою була реакція Конфедерації на 
відсутність урожаю? 

Ра: Я – Ра. Ми були стурбовані. 

(22.17) 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 свободу волі, оскільки  
виклику все ще не було. 

(22.18) Запитувач: Наступну дію Конфедерація здійснила 
після того, як отримала виклик? 
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Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(22.19) Запитувач:  Хто або яка група зробила цей виклик  і 
яку дію здійснила Конфедерація? 

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  канали, як ви 
назвали це. 

(22.20) Запитувач: Отже цей перший запит був перед тим, як 
Атлантида стала технологічно передовою? 

Ра: Я – Ра. Це в основному правильно. 

(22.21) Запитувач: Отже, технологічне просування Атлантиди 
відбулося із-за цього заклику? Я припускаю, що у відповідь 
на заклик, 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 високотехнологічне суспільство? 

Ра: Я – Ра. Не відразу. 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. 

(22.22) Запитувач: Чи було це навчання того ж виду 
підготовки до посвячення, яке було зроблене з єгиптянами? 
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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. 

(22.23) 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. 

(22.24) Запитувач: Чи надавалася уся інформація їм так само, 
як ви надаєте 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. 

(22.25) Запитувач: Щоб відбулися візити, то чи було 
необхідно, щоб вони об'єднали соціальну сукупність? Які 
умови були . . .  скажімо, потрібні, щоб ці візити відбулися? 

Ра: Я – Ра. Були дві умови: перша – подвоєний  запит групи 
людей, який здолав інтегральний опір тих, хто не бажав 
шукати або вчитися; друга – відносна  наївність тих членів 
Конфедерації, хто відчував, що пряма передача інформації 
обов'язково буде  корисною як Атлантам, так і представнику 
Конфедерації. 
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(22.26) 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, поки 
усі сліди дисторсій нашого викладання/навчання не будуть 
охоплені їх протилежними дисторсіями  і не буде досягнуте 
балансування. 

(22.27) Запитувач: Розумію. Отже, зараз я змалюю картину 
Атлантиди, а ви скажете мені, чи я правий. 

Ми маємо умову, коли досить велика кількість 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 
для комунікації, а також безпосередній контакт, але  
виявилося, що це було помилкою тому,  що деякі істоти 
Атлантиди все перекрутили. Чи це правильно? 

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 
розуміння прогресу. 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. 
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Це буде завершальним питанням цього сеансу. Зараз ставте 
запитання. 

(22.28) Запитувач: Є тільки одне запитання, яке я збираюся 
поставити і яке я можу придумати. 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 сімдесяти [70] до сто 
сорока  [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? 

(22.29) Запитувач: В будь-якому випадку, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручніше? Що ми можемо 
зробити для неї? 

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.32 

Я – Ра. Це велика радість, щоб залишити вас в любові і 
світлі Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед,  
насолоджуючись владою і миром Одного Творця. Адонай. 

32 На цьому сеансі був  відвідувач, який ліг на підлогу для медитації 
і згодом заснув. 
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Сеанс 23  
11 лютого 1981 року 

(23.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(23.1) Запитувач: Ви згадували учора про перший контакт, 
зроблений Конфедерацією, який відбувався впродовж 
нашого третього головного циклу. Ви заявили, що ви 
з'явилися в небі над Єгиптом приблизно в той же час, коли 
вперше була надана допомога Атлантиді. Чи можете ви 
сказати мені, чому ви прийшли в Єгипет і якими, скажемо 
так,  було ваші погляди 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" (Horus).  Ця 
вібраційна звукова сукупність приймала і інші вібраційні 
звукові сукупності, об'єктом поклоніння яких був сонячний 
диск, представлений  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 вісімнадцять тисяч [18000] 
ваших років в минулому, ми відступили без вжиття заходів. 

(23.2) 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. 
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(23.3) Запитувач:  Що вони бачили і як цей ефект вплинув на 
їх стосунки? 

Ра: Я – Ра. Вони бачили те, про що  ви сказали б, як 
дзвоноподібний космічний корабель з кристалічним 
силовим двигуном. 

Це не впливало на них через їх переконання в тому, що 
багато дивовижних речей відбувалося як нормальна частина 
світу, як ви назвали б це, в якому багато, багато божеств 
мали потужний контроль над надприродними подіями. 

(23.4) Запитувач: Чи ви мали причину бути видимими  для 
них замість того, щоб бути невидимими? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(23.5) 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. 

(23.6) Запитувач: Зрозуміло. Тоді в той час ви не 
контактували з ними. Чи можете ви сказати мені . . . 
відповісти  на ті ж самі питання, які 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 
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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 конкретними 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 
називаєте Атлантидою, задумали використовувати для 
зцілення  потенціали об'єктів пірамідальної форми. 
Зважаючи на це і зробивши коригування на відмінності 
сукупностей дисторсій двох географічних культур, як ви 
назвали б їх, ми знову з’явилися перед Радою, 
запропонувавши цей план  Раді як допомогу в зціленні  і 
довголітті 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 одинадцять тисяч [11000]   ваших років назад ми 
увійшли за допомогою мислеформи – ми  виправляємо цей 
інструмент. У нас іноді виникають перешкоди через низьку 
енергію. Приблизно вісім п’ять нуль нуль  [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 шість 
тисяч [6000]  ваших років назад. Потім, після того, як 
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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 п’ятнадцять сотень 
[1500]  ваших років. 

Тим часом, була надана інформація з приводу посвячення і 
зцілення кристалом. Один, відомий як "Ахенатен 
(Akhenaten)" 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. 

(23.7) Запитувач: Коли ви говорили про піраміди зцілення, то 
я припускаю, що спершу зцілювався розум. Чи це 
правильно? 

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, спершу необхідно активізувати почуття 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. 
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(23.8) 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 в цій конкретній місцевості, достатня 
енергія якого  заслуговувала на 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. 

(23.9) Запитувач: Яке ім'я вони дали цьому божеству? 

Ра: Я – Ра. Це божество мало сукупність звукової вібрації, 
"Імхотеп (Imhotep)".  

(23.10) Запитувач: Дякую. Окрім загального успіху, що ви 
все-таки  можете сказати про відносний успіх піраміди 
взагалі? Я розумію, що . . . піраміди не досягли успіху в 
створенні підйому у свідомості, на яку  ви покладали надії, 
але  має бути деяка користь від них. Чи можете ви розказати 
мені про це? 

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. 

Наша трудність зводилася до корекції дисторсій 
честі/відповідальності Закону Одного,  яке відбулося 
впродовж наших спроб допомогти цим істотам. Ці дисторсії 
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бачаться як відповідальність замість невдачі; меншість, яка 
була натхненна для пошуку – ось єдина причина спроби.  

Отже, ми опинилися в парадоксальній позиції в цьому, 
оскільки одні бачили просвітлення і там ми досягли успіху, 
а інші стали сумнішими і спантеличеними, то ми зазнали 
невдачі. Це ваші терміни. Ми наполегливо продовжуємо 
пошук, щоб служити. 

(23.11) Запитувач: Ви ймовірно не можете відповісти на це 
питання, але я запитаю зараз відколи ми знаходимося в 
області, в якій, я думаю, це відбувалося. Я відчуваю, що 
зобов’язаний поставити це питання, тому що Генрі Пухаріч 
відвідає мене в кінці цього місяця. Чи був він залучений до 
будь-яких з цих часів, про які ви  тільки-но говорили? 

Ра: Я – Ра. Ви праві у своєму припущенні, що ми зовсім не 
можемо  говорити про особу Генрі. Якщо ви зможете взяти 
до уваги дисторсії істоти відносно того, що ви називаєте 
“доказом”, то ви зрозумієте/сприймете наше скрутне 
становище.  

(23.12) Запитувач: Я вважав ще перед тим, як ставити це 
запитання, що відповідь буде такою. Я тільки запитав задля 
його ж користі, тому що він захотів би, щоб я запитав. 

Чи можете ви сказати мені, що сталося з Ахенатеном 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. 

(23.13) Запитувач: Дякую. Чи можете ви розказати мені, якою 
була середня тривалість життя  єгиптян в часи Ахенатена?  
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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. 

(23.14) 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 відступати, 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. 

(23.15) Запитувач: Я справді розпитував більше 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 проникливо. 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 
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жадності і влади; отже, це привело до поневолення істот 
іншими істотами і неправильного уявлення про Творця в 
кожній істоті. 

(23.16) Запитувач: Дякую. Я   розумію і якщо я правий, що 
також був контакт в Південній Америці. Чи можете ви 
розказати мені . . .  приблизно таке ж питання я ставив  щодо 
вашого контакту,  як ви  ставитеся 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 досить 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 частково відрізнялися від 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. 

Вони залишили цю щільність, коли  було виявлено, що  їх 
плани  одностайно підтримуються і фактично були 
зафіксовані. Впродовж наступних приблизно трьох тисяч 
п’ятсот [3500] років ці плани, хоча частково були 
спотворені,  наблизилися до завершення у багатьох 
аспектах. 
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Тому, як у випадку всіх порушень 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. Було дозволено повернутися і цю 
істоту або сукупність соціальної пам'яті 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? 

(23.17) Запитувач: Я маю тільки одне запитання. 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. 

(23.18) Запитувач: Дякую.  

 Ра: Чи є будь-яке інше коротке запитання? 

(23.19) Запитувач: Це безглузде запитання, але був кінофільм 
під назвою Битва За Зірки (Battle Beyond the Stars). Я не 
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знаю, чи знайомі ви з ним, чи ні. Я здогадуюся, що ви 
знаєте. Здається, що в його сценарій включено те, про що ви 
говорите нам. Чи це правильно? Ви знаєте що-небудь про 
це? 

Ра: Я – Ра. Цей конкретний твір ваших істот і його сценарій 
на вашому фізичному плані мав деякі дисторсії Закону 
Одного. Це правильно. 

Я – Ра. Зараз я залишаю цей інструмент. Я залишаю вас в 
любові і світлі Одного Нескінченого Творця. Ідіть вперед, 
насолоджуючись владою і миром Одного Творця. Адонай. 
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Сеанс 24  
15 лютого 1981 року 

 (24.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і у світлі 
Нескінченного Творця. Зараз я на зв’язку. 

(24.1) Запитувач: Ми трохи стурбовані фізичним станом 
інструменту. У неї легка гіперемія. Якщо ви можете сказати  
мені про доцільність цього сеансу взагалі, то я був би 
вдячним за це. 

Ра: Я – Ра. Життєві енергії фізичної сукупності цього 
інструменту низькі. Сеанс треба буде відповідно скоротити. 

(24.2) Запитувач: Вона просить, якщо це можливо для вас, 
щоб змусити інструмент кашлянути час від часу і це їй 
допомогло б. Це можливо? 

Ра: Я – Ра. Знову повторіть питання, конкретизуючи 
інтервал. 

(24.3) Запитувач: Вона просить, щоб ви змусили інструмент 
кашлянути щонайменше після кожної комунікації. Чи це 
можливо? 

Ра: Я – Ра. Це можливо. [Кашель] 

(24.4) Запитувач: Спасибі. Я маю намір продовжити  книгу і  
прослідувати через останній 25000-річний цикл, в якому ми 
знаходимося зараз і можливо, розслідувати трохи умови 
четвертої щільності і таким чином знайти багато місць, до 
яких ми можемо повернутися і заглибитися у вивчення 
Закону Одного. Я очікую, що перший матеріал не буде 
таким вже глибоким відносно Закону Одного. Я сподіваюся 
зрозуміти  більш філософські області Закону Одного у 
наступних сеансах, щоб матеріал став зрозумілим і досяг 
успіху. Я сподіваюся, що я йду в правильному напрямі. 
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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 один нуль вісім 
два один [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 північно-
африканськими 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 
дев’ять шість нуль нуль [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 Хранителям, що  наші методи не 
були відповідними для цієї конкретної сфери. 

Отже, наш підхід був таким, щоб  проявити обачність,  
продовжувати спостереження і спроби творчо виявити 
методи, за допомогою яких ми могли б  контактувати, щоб 
служити  з найменшим спотворенням і найголовніше з 
найменшою можливістю хибного тлумачення або антитез 
наших намірів в обміні інформацією. 

(24.5) Запитувач: Чи могли б ви дозволити інструменту 
кашлянути, будь ласка? 
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Ра: [Кашель] 

(24.5) Запитувач: Дякую. 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 три шість нуль нуль [3600]  ваших 
років назад, як ви вимірюєте час, був наплив людей з групи 
Оріону, як ви називаєте їх. Із-за збільшення негативних 
впливів на дисторсії мислення і дії, 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 затоплення 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 відповідального 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 два – ми 
коректуємо цей інструмент – три три нуль нуль [3300] років 
назад. Тоді з’явилася  більша частина того, що стало 
відомим, як Армагедон. 
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(24.7) Запитувач: Чи могли б ви дозволити інструменту ще 
кашлянути, будь ласка? 

Ра: [Кашель] 

(24.8) Запитувач: Дякую. Я маю питання,  як  група Оріону 
прибула 3600 років тому? Як вони пройшли через карантин? 
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 ефект вікна, до речі,  значно більше приводиться в 
рух 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. 
Цей виклик, в дійсності,   зовсім не  такий великий. 

Отже, із-за Способу Уповноваження або Квадратів 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. 
[Кашель] 

(24.9) Запитувач: Отже Яхве  спробував виправити те, що він 
бачив як 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 обидві філософії  
Оріону і Яхве телепатично, чи була використана інша 
техніка? 

Ра: Я – Ра. Використовувалися ще дві  техніки: одна через 
істоту, яка більше не називала себе Яхве, і яка все ще 
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відчувала, що, якщо підняти істот вище негативних сил, то 
ці вищі істоти зможуть розповсюдити Закон Одного. Отже 
ця істота, Йод Хе Шін 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 більш крупних істот, яких 
називали "Анак".33 

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.  

(24.10) Запитувач: Чи могли б ви розказати про деякі з них, 
після того, як інструмент покашляє? 

Ра: [Кашель.] Я – Ра.  Цю інформацію ви можете відкрити 
самі. Проте, ми коротко вкажемо шлях, вказуючи на так 
зване колесо в колесі і херувима з пильним оком. 

(24.11) Запитувач: Гаразд. 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. 

(24.12) Запитувач: Чи можете ви описати цього емісара? 

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. 

33 Анаки, або Анакіми, були расою гігантів, описаних в біблейських 
текстах. 
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(24.13) Запитувач: Отже, як враження або 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. 

(24.14) Запитувач: Отже, чи існують будь-які пророки, які 
зараз відомі і 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 три нуль нуль нуль [3000] років у вашій історії  
були вимушені прийняти рішення фізично залишити  небо. 
Так звані пророки часто давалися 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. 

(24.15) Запитувач: Після того, як інструмент кашляне . . . 

Ра: [Кашель] 

(24.16) Запитувач: . . . чи можете ви розказати мені, як ви 
говорите, що група Оріону встигла  забруднити, скажемо 
так,  деяких з позитивно орієнтованих пророків  
повідомленнями про фатум? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Ваш наступний запит має бути 
останнім повним запитом для цього сеансу. 

(24.17) Запитувач: Чи могли б ви розказати мені, чому групі 
Оріону довелося відправитися після того, як – я вірю, що 
вона фігурувала в період  шістсот років – чому вона 
залишила цю роботу? 
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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. 

(24.18) Запитувач:  Є одна річ, яка мене трохи турбує і про 
яку я тільки-но читав –  

Ра: [Кашель.] 

(24.19) Запитувач:   Це не так вже важливо, але мені дійсно  
цікаво знати, чи зустрічався Дуайт Ейзенхауер чи з 
Конфедерацією, чи групою Оріону впродовж 1950-х років 
або до того часу? 

Ра: Я – Ра. Один з тих, про кого ви говорите, зустрічався з 
мислеформами, які не можна відрізнити від істот третьої 
щільності. Це був тест. Ми, з Конфедерації, бажали 
побачити, що відбулося б, якщо ця надзвичайно позитивно 
орієнтована і просто близька по духу особа без істотних 
дисторсій у напрямку до влади, отримає мирну інформацію і 
можливості, які випливали з цього. 

Ми виявили, що ця особа не відчуває, що ті, про кого він  
турбується,  можуть мати справу з концептами інших істот,  
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або інших філософій. Отже договір, досягнутий потім, 
дозволив йому йти своїм шляхом і нам зробити теж саме; і 
дуже спокійна кампанія, оскільки ми чули, як ви називаєте 
її, повинна була бути тривалою і поступово привести ваших 
людей до готовності визнати нашу присутність. Події 
перегнали цей план. 

[Кашель.] Чи є будь-яке коротке питання перед тим, як ми 
закриємо сеанс? 

(24.20) Запитувач:    Є інше питання, яке підходить до цього: 
чи був там пошкоджений космічний корабель і чи були там 
маленькі тіла, які зараз зберігаються на наших військових 
базах? 

Ра: Я – Ра. Ми не бажаємо зазіхати на ваше майбутнє. 
Надаючи вам цю інформацію, ми, можливо, надали б вам 
більше ніж ви змогли відповідно справитися у вашому 
просторі/часі з представленими декількома заплутаними 
думками військових і розвідки. Тому, ми повинні відмовити 
в цій інформації. 

(24.21) Запитувач:  Пробачте, що потурбували вас таким 
типом запитань –  

 Ра: [Кашель.] 

(24.22) Запитувач:   . . . але вони турбували мене. Ми 
продовжимо в нашому наступному сеансі  по Закону Одного 
і збережемо його на першому плані в об’ємі книги, і 
спробуємо більше заглибитися у філософію, оскільки ми 
створюємо книгу в рамках філософії. 

Ра: Я –  

(24.23) Запитувач:   О, прошу, я майже готовий. Що ми 
можемо зробити, щоб інструменту було зручніше? 
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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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Сеанс 25  
16 лютого  1981 року 

(25.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(25.1) Запитувач:  . . . спочатку запитую, яка причина або 
комплекс причин привів до бронхіту інструменту, як це 
називається? 

Ра: Я – Ра. Ця дисторсія хвороби викликана свободою волі 
інструменту, коли вона прийняла хімічну речовину, яку ви 
називаєте ЛСД. Це ретельно сплановано тими істотами, які 
не бажають, щоб цей інструмент залишився життєздатним. 
При проковтуванні ця речовина здатна видалити великі 
запаси життєвої енергії. 

Перша надія істоти Оріону, яка влаштувала цю можливість, 
полягала в тому, що цей інструмент стане менш 
поляризованим у напрямку до того, що ви називаєте 
позитивом. Із-за свідомих зусиль із сторони цього 
інструменту у використанні речовини як програміста для 
служіння іншим і для вдячності, цей інструмент звільнився 
від цієї дисторсії і не було ніякого результату, що 
задовольнило б групу Оріону. 

Друга надія полягала в можливому неправильному 
використанні найбільш потужного засобу передачі енергії 
серед ваших людей в області дисторсії сукупності тіла. Ми 
раніше не говорили про різні види блокувань енергії і про 
позитивну або негативну передачу енергії, що може 
відбуватися із-за участі у комплексі дії вашого статевого 
розмноження. Проте, ця істота – дуже  сильна істота з дуже 
маленькою дисторсією від універсальної енергії любові 
зеленого променя. Отже цей конкретний план також не 
спрацював, оскільки істота продовжувала  присвячувати 
себе і залишатися в цьому контексті відкритою для зеленого 
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променя замість спроби отримати34, або маніпулювати 
іншими Я.  

Залишалася доступною тільки одна дисторсія, оскільки ця 
істота не розладнала і не припинила розділяти універсальну 
любов під дією цією хімічної речовини, – це  просто 
висмоктати якомога більше енергії з цієї істоти. Ця істота 
мала сильну дисторсію у напрямку до зайнятості, яку вона 
намагалася здолати впродовж деякого часу, усвідомлюючи, 
що це недоречне відношення до цієї роботи. Конкретне 
вживання цієї речовини дійсно, скажемо так, викликали 
дисторсії далекі від життєздатності із-за зайнятості і 
відсутності бажання відпочивати; цей інструмент залишався 
жвавим набагато довше, ніж було потрібно. Отже, було 
втрачено  багато життєвої енергії, роблячи цей інструмент 
незвичайно сприйнятливий до інфекцій, як наприклад цієї, 
яку вона зараз випробовує. 

(25.2) Запитувач:  Друге запитання, яке інструмент поставив: 
“Як краще всього відновити себе, не лише зараз, але і в 
майбутньому ”? 

Ра: Я – Ра. Цей інструмент знає про основні потреби її 
конституції, такі як: медитація, прийняття обмежень, 
випробування радості через спілкування з іншими і з 
красою, як, наприклад, від співу; і здійснення  великого 
контакту, при першій-ліпшій можливості, з життєвими 
силами другої щільності, особливо з деревами. Цій істоті 
також треба бути обізнаною про помірковане, але постійне 
вживання продуктів харчування; здійснювати запропоновані 
вправи для першої половини дня і для другої половини дня 
перед сном. 

(25.3) Запитувач:   Третє запитання, яке вона попросила 
поставити: “Як можуть Дон і Джім допомогти мені 
відновитися ”? 

34 Ра можливо хотів сказати "обдурити". 
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Ра: Я – Ра. Це не доречне питання для повної відповіді. Ми 
можемо тільки сказати, що ці істоти більш сумлінні. Ми 
можемо додати, що із-за дисторсії цього інструменту у 
напрямку до дисбалансу зв’язку в просторі/часі, було б 
добре, щоб цю істоту супроводжували впродовж вправ. 

(25.4) Запитувач:  Дякую. 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 два 
шість нуль нуль [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 
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характеристикою цього завершального малого циклу вашого 
буття. 

(25.5) 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 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 
прийняти те, що дається. 

(25.6) Запитувач: Чи могли б ви детально описати значення 
того, що ви маєте на увазі "через відмову прийняти 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. 
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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. 

(25.7) Запитувач: Я вважаю, що це дуже важливий момент. 
Яка частина Конфедерації залучалася до цієї битви думок? 
Який відсоток брав участь? 

Ра: Я – Ра. Це найважча робота Конфедерації. Тільки чотири 
планетарні істоти в будь-який час хотіли брати участь в 
цьому конфлікті. 

(25.8) Запитувач:  Яка щільність цих чотирьох планетарних 
істот? 

Ра: Я – Ра. Ці істоти належать до щільності любові,  номер 
чотири. 

(25.9) Запитувач: Отже, я припускаю, що це найбільш 
ефективна щільність для цієї роботи. Чи ця щільність – 
істота  цієї щільності – буде  ефективнішою для такого типу 
роботи, ніж, скажімо,  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 
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використовувати сукупності соціальної пам'яті четвертої 
щільності. 

(25.10) Запитувач: Чи я правий в припущенні, що четверту 
щільність обидві сторони . . .  як Конфедерація, так і група 
Оріону використовують в цій битві, і що п'ята і шоста 
щільності групи Оріону не займаються цим? Чи це 
правильно? 

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? 

(25.11) Запитувач: Гаразд. Я спочатку запитаю про те, чим ми 
звершуємо наприкінці: чи можемо ми щось зробити, щоб 
інструменту було зручніше. Також, я тільки поставлю 
питання, якщо інструмент має – або  відповісти на питання, 
якщо у інструменту залишилися енергія, з приводу реальної 
орієнтації негативної п'ятої щільності, з точки зору 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 
припиняють діяльність, окрім розумової. Негативна п’ята 
щільність – це надзвичайно компактна  і відокремлена від 
всіх інших. 
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(25.12) Запитувач: Велике спасибі. Ми не бажаємо 
виснажувати інструмент. Чи можемо ми зробити щось, щоб 
інструменту було  зручніше? 

Ра: Я – Ра. Ви дуже сумлінні. 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 

(26.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(26.1) Запитувач: Перше питання:  чи будь-які заміни, що ми 
робимо для інструменту,  все-таки впливають на зв’язок  з 
інструментом? Чи все ми встановили правильно? 

Ра: Я – Ра. Так, все правильно. 

(26.2) Запитувач: І ви вважаєте, що усе задовільно для 
безперервного зв’язку? 

Ра: Я – Ра. Ми вважаємо, що зміни впливають на цей 
зв’язок. 

(26.3) 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. 

(26.4) 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 минулих 3000 років так або інакше, як 
наприклад робимо ми зараз? Чи був доступним з будь-якого 
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. 
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(26.5) Запитувач: Чи є в Біблії, яку ми знаємо,  частка цього 
закону? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(26.6) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, чи є в Старому 
Завіті  будь-яка частка із Закону Одного? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(26.7) Запитувач: В якому  більше положень Закону Одного, 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. 

(26.8) 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. 

(26.9) Запитувач: Дякую. Чи змогли б ви змусити інструмент 
кашлянути, будь ласка? 

Ра: [Кашель] 

(26.10) Запитувач: Дякую. Чи  зв'язувалися ви  з будь-ким з 
нашого населення у втіленому стані в третій щільності в 
недавні часи? 
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Ра: Я – Ра. Знову просимо конкретизувати "недавні часи" і 
займенник "ви". 

(26.11) 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. 

(26.12) Запитувач: Чи передавався  Закон Одного    в минулі 
вісімдесят років будь-яким іншим джерелом до істоти 
нашого населення? 

Ра: Я – Ра. Про Шляхи Одного повідомлялося рідко, хоча є 
рідкісні випадки в попередні вісім нуль [80]  ваших років, як 
ви вимірюєте час. 

Було багато зв’язків із четвертої щільності із-за тяжіння 
збирання урожаю до четвертої щільності. Це Шляхи 
Універсальної Любові і Розуміння. Інші учення 
резервуються для тих, чия глибина розуміння, якщо ви 
вибачите неправильне вживання терміну, дозволяє 
рекомендувати і  залучати такий подальший зв’язок. 

(26.13) Запитувач: Чи просувала Конфедерація свою програму 
допомоги планеті Земля час від часу, дещо пізніше в цьому 
останньому головному 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 два нуль нуль 
[200]  ваших років назад, як ви вимірюєте час, почалася 
інкарнація істотної кількості істот, які із-за старшинства 
інкарнувалися з метою вивчення/викладання   замість менш 
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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 Свободи Волі. Це було передумовою, 
щоб наступні мандрівники запропонували інформацію 
більш специфічної природи. Думка повинна передувати дії. 

(26.14) Запитувач: Чи змогли б ви змусити інструмент 
кашлянути, будь ласка? 

Ра: [Кашель] 

(26.15) 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". 

(26.16) 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. 

(26.17) Запитувач: Дякую. Чи можете ви розказати мені, 
звідки прийшла істота, яка користувалася тілом Абрахама 
Лінкольна і з якої вона щільності? 



Сеанс 26 

300

Ра: Я – Ра. Це була істота з вібрацією четвертої щільності. 

(26.18) Запитувач: Я вважаю, що позитивної? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(26.19) Запитувач: Чи впливав Оріон або будь-яка інша 
негативна сила на його вбивство з політичних мотивів? 

Ра: Я – Ра. Так.  

(26.20) Запитувач: Дякую. У недавньому минулому в останні 
30-40 років  наше населення узнало про явища НЛО. Якою 
була основна причина – я знаю, що НЛО були впродовж 
історії, але яка основна причина зростання діяльності того, 
що ми називаємо НЛО, скажімо,  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 Манхеттенський проект і його наслідки. 

Інформація, запропонована через мандрівника із звуковою 
вібрацією Нікола [Тесла], 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. 

(26.21) 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, 
звичайно, до Закону Одного таким чином, щоб населення 



Сеанс 26 

301

почало серйозно думати про наслідки того, що вони роблять. 
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. 

(26.22) 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. 

(26.23) 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. 
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(26.24) Запитувач: Чи змогли б ви змусити інструмент 
кашлянути, а потім  розказати мені, як ви досягли цього? 

Ра: [Кашель ]Я – Ра. Це виконувалося через наше розуміння 
енергетичних полів вимірів. Вище або щільніше поле енергії 
управлятиме менш щільним. 

(26.25) Запитувач: Але з іншого боку, взагалі ви говорите про 
те, що ви дозволяєте Землі, 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, скажемо так, 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? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Це більш травматично. Проте, 
істота залишається одною істотою. 

(26.26) Запитувач: Чи можете ви розказати мені про стан 
істот, які, скажімо,  були убиті в Нагасакі і Хіросімі.  В цей 
час, в якому вони стані? 

Ра: Я – Ра. Вони після цієї травми ще не повністю почали 
лікувальний процес. Їм допомагають стільки, скільки 
можуть. 

(26.27) Запитувач:  Коли лікувальний процес з цими істотами 
повністю завершиться, то чи буде цей досвід смерті із-за 
ядерної бомби змушувати їх, скажемо так,  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. 
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(26.28) 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 може ця смерть від 
ядерної бомби створити таку травму, що вона не зможе 
пройти процес збирання врожаю у кінці циклу? Моє 
конкретне запитання стосувалося цього. 

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. 

(26.29) Запитувач: Чи змогли б ви змусити інструмент 
кашлянути, будь ласка?   

Ра: [Кашель] 

(26.30) Запитувач: Отже, 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  відшкодувати збитки на фізичному плані. 

(26.31) Запитувач: Як ці люди пробують відшкодувати збитки 
на фізичному плані? 

Ра: Я – Ра. Вони пробують відчувати любов до планетарної 
сфери, надають підтримку і зцілюють від шрамів і 
дисбалансу цих дій. 

(26.32) Запитувач: Отже, оскільки явище НЛО стало 
очевидним для багатьох людей, то багато груп людей 
повідомляло про контакт;  багато груп людей повідомляло 
про  телепатичний контакт з істотами НЛО і записувало 
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результати того, що вони розглядали як телепатичний 
зв’язок.  

Чи орієнтувалася  Конфедерація, скажемо так,  на те, щоб 
налагодити 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. 

(26.33) Запитувач: Отже, усі приземлення, які сталися,  за 
винятком приземлення, коли відбувся контакт з 
Ейзенхауером, були приземленнями групи Оріону або 
подібних груп? 

Ра: Я – Ра. За винятком окремих випадків, скажемо так, не 
установлених зв’язків, це правильно. 

(26.34) Запитувач: Чи необхідно в кожному випадку, щоб 
істота, яка контактує в одному з цих приземлень,  викликала 
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 
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четвертої щільності або сукупностей духу/тіла/розуму, які 
служать собі.35  

(26.35) Запитувач: Чи змогли б ви змусити інструмент 
кашлянути, будь ласка? 

Ра: [Кашель] 

(26.36) Запитувач: Отже я припускаю, що усі групи НЛО, які 
отримують телепатичний контакт з Конфедерацією, скажемо 
так, – 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 свободу волі, 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. 

35 У цьому місці в оригінальній  публікації Дон вставив текст із 53.6-17.  
Роблячи так, він сподівався дати більше збалансоване представлення 
"тісних контактів" з обома позитивними і негативними НЛО. Дон 
відчував, що читачі можуть неповністю зрозуміти, або навіть спотворити 
картину із сеансу 26 без додаткової інформації із сеансу 53. 
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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. 

(26.37) Запитувач: Велике спасибі. Чи змогли б ви змусити 
інструмент кашлянути, будь ласка? 

Ра: [Кашель] 

(26.38) Запитувач:  Як ви заявили раніше, що це – прямий  і 
вузький шлях. Існує багато плутанини. 

Я планую створити введення, скажемо так,  до Закону 
Одного, подорожуючи і звертаючи увагу на головні моменти 
цього 75000-річного циклу і, можливо, на деякі питання 
загального майбутнього. Після цього введення до Закону 
Одного, як я називаю це,  я хотів би перейти безпосередньо 
до головної роботи, яка створює розуміння, яке 
поширюється на тих, хто просив про це – і тільки для тих, 
хто просив про це – яке може дозволити їм дуже прискорити 
свою еволюцію. Я дуже вдячний і відчуваю велику честь і 
привілей, щоб зробити це і сподіваюся, що ми зможемо 
досягти цієї наступної фази. 

Я маю питання, яке інструмент просив, щоб я  поставив від 
неї. Вона говорить, "Ви говорите про різні види блокувань 
енергії і передач, позитивні і негативні, і це може 
відбуватися із-за участі в наших діях по статевому 
відтворюванню сукупності". Вона просить: "Поясніть ці 
блокування і передачу енергії з акцентом на тому, чи 
індивідуальний пошук відповідно до Закону Одного може 
позитивно впливати на цю область". Чи можете ви 
відповісти на це питання? 
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Ра: Я – Ра. Частково можливо, враховуючи надані нами 
передумови. Строго кажучи, це більш  прогресивне питання. 
Із-за специфічності питання, ми можемо дати загальну 
відповідь. 

Перша передача енергії – це червоний промінь. Ця 
випадкова передача стосується тільки вашої репродуктивної 
системи. 

Оранжевий і жовтий промені намагаються створити статеві 
зносини, по-перше, якщо тільки  одна істота вібрує в цій 
області, отже викликаючи істоту вібрувати сексуально в цій 
області, то блокується безперервний апетит до цієї 
діяльності. Ці рівні вібрації шукають  активності зеленого 
променя.  Це можливість передачі енергії оранжевого і 
жовтого променів; це поляризація у напрямку до негативу: 
один бачить істоту, а не інше Я; інший бачить себе як 
розкрадача або майстра в цій ситуації. 

Третій промінь36 має дві можливості. По-перше, якщо обоє 
вібрують в третьому промені, то буде взаємне посилення 
передачі енергії. Негативна або жіноча  [полярність], як ви 
називаєте її, витягує енергію з коренів існування через 
енергетичні центри і отже відновлюється  фізично; 
позитивна або чоловіча полярність,   як вважається в вашій 
ілюзії, знаходить в цій передачі енергії натхнення, яке 
задовольняє і годує духовну частину сукупності 
духу/тіла/розуму; отже обоє поляризуються або звільняють 
те, що кожен має з лишком від природи розумної енергії, 
тобто, негативної/інтуїтивної енергії і позитивної/фізичної 
енергії, як ви називаєте їх. Ця передача енергії може 
блокуватися тільки, якщо одна або обидві істоти охоплені 
страхом володіти, страхом бути підкореними, бажанням 
володіти або бажанням бути підкореними. 

36 Повинно бути четвертий або зелений. Дон і Ра виправили помилку в 
сеансі 32.3-4. 
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Інша можливість зеленого променя полягає в тому, якщо 
одна істота пропонує енергію зеленого променя, а інша не 
пропонує енергію універсальної любові, то це в результаті 
приведе до блокування енергії того, хто не має зеленого 
променя, отже збільшуючи розлад або апетит; зелений 
промінь злегка поляризує істоту у напрямку служіння 
іншим. 

Передача енергії синього променя частково рідкісна серед 
ваших людей в цей час, але є великою допомогою завдяки 
залученій передачі енергії в становленні здатності виразити 
себе беззастережно або без страху. 

Передача індигового променя надзвичайно рідкісна серед 
ваших людей. Це сакраментальна частина сукупності тіла, 
тим самим можна здійснити контакт через фіолетовий 
промінь з розумною нескінченністю. На двох останніх 
рівнях не можуть відбуваються ніякі блокування із-за того 
факту, що, якщо обидві істоти не готові до цієї енергії, то її 
не видно і ніякої передачі і  блокування не відбувається. Це 
неначе видалити з потужного двигуна розподільник 
запалювання. 

Цей інструмент зміг би, як приклад цієї роботи, 
спантеличити групу Оріону впродовж [чиста стрічка] 
дослідів, як ви називаєте цей матеріал, із-за факту, що він 
фактично повністю відкритий іншим Я до третього променя 
– ми  виправляємо цей інструмент, його  життєва енергія
поступово знижується – енергії зеленого променя і частково 
відкритий іншим Я для взаємодії з синім променем.37 

Дозвольте запитати, чи маєте ви будь-які запитання перед 
тим, як ми закриємо сеанс? 

(26.39) Запитувач: Якщо б ви змусити інструмент кашлянути, 
то я поставив би одне чи два коротких запитань. 

37 Ра посилається на досвід інструменту описаний в 18.3 і де-небудь у 
іншому місці. 
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Ра: [Кашель] 

(26.40) Запитувач: Інструмент запитує:  “Як довго  діє 
ослаблюючий ефект, що я випробовую при використанні 
ЛСД і що ми можемо зробити, щоб інструменту було 
зручніше ”? 

Ра: Я – Ра. По-перше, період слабкості тілесної сукупності 
продовжується приблизно три ваших місячних циклів; 
перше вживання – приблизно   один ваш місячний цикл; 
друге – створює кумулятивний або здвоюваний ефект. 

По-друге, з цим інструментом все гаразд. Ви дуже сумлінні. 

Я – Ра. Друзі мої, я залишаю вас в любові і світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, веселими і радісними, 
насолоджуючись владою і миром Одного Творця. Адонай.  
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Сеанс 27  
21 лютого 1981 року 

(27.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз я на зв’язку. 

(27.1) Запитувач: Як я думав, з цього сеансу  ми розпочнемо 
другу книгу  Закону Одного,38 в якій  зосередимося на тому, 
що ми вважаємо дуже важливим аспектом нашого 
існування.  

Проте, Джім почуває себе зобов'язаним поставити два 
питання, які попросив його Поль Шоклі, і я поставлю їх  
спочатку, у разі, якщо ви зможете відповісти на їх перед 
тим, як ми дійсно розпочнемо. Перше питання: Поль Шоклі 
представляє канал – поправка, Поль Шоклі тепер проводить 
ченнелінг з тим же джерелом, з яким проводив ченнелінг 
Едгар Кейсі, і Поль отримав інформацію, що він брав участь 
в проектуванні і будівництві єгипетських пірамід. Чи 
можете ви розказати нам, яка його роль в цій роботі? 

Ра: Я – Ра. У вашому континуумі простору/часу у нього 
були два періоди і два життя. Спершу у фізичному стані він 
працював з істотами Конфедерації  там, що ви знаєте як 
Атлантиду, це приблизно тринадцять тисяч [13,000]  ваших 
років назад. Ця пам'ять, скажемо так, була інтегрована в 
несвідомий  розум/тіло/дух сукупності цієї істоти через його 
екстремальне бажання пам'ятати служіння в зціленні і 
поляризації, можливих через механізми кристала і 
зарядженого цілителя. 

Другий досвід він отримав приблизно одну тисячу [1,000] 
ваших років пізніше, впродовж якого ця істота підготувала, 
в деякій мірі, свідомість людей там, що ви зараз називаєте 

38 Подивіться виноску на 13.3 для інформації відносно оригінальних
книг. 
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Єгиптом, щоб вони змогли запропонувати запит, який 
дозволив істотам з нашої сукупності соціальної пам'яті 
ходити серед ваших людей. Впродовж цього життя ця істота 
була священиком і викладачем, і досягла успіху в 
запам'ятовуванні в напівспотвореній формі 
викладання/навчання досвіду пірамід Атлантів. Отже, ця 
істота стала будівельником первісної думки Закону Одного 
із дисторсією у напрямку до зцілення, яке допомогло нашим 
людям фізично маніфестувати те, що  ви викликали в 
пізніший період у вашому вимірі часу. 

(27.2) Запитувач: Друге запитання: Поль також отримав 
інформацію, в якій згадується, що були інші істоти не 
повністю матеріалізовані в третій щільності, які допомагали 
в будівництві пірамід. Вони матеріалізувалися від талії аж 
до їх голів, але не матеріалізувалися від талії вниз до їх стоп. 
Такі істоти існували при будівництві пірамід, і ким вони 
були? 

Ра: Я – Ра. Вважайте, якщо хочете, розумну нескінченність 
абсорбовану в  життя і буття, оскільки воно закодовано  в 
розумній енергії завдяки думкам, вираженими тими, хто 
допомагає живому каменю в новій формі існування. 
Реалізація і використання розумної нескінченності впродовж 
короткого періоду починає абсорбувати усе наступне, або 
взаємне зчеплення вимірів, отже пропонуючи короткі 
проблиски їх думки в  проекції на матеріал. Отже, ці істоти 
починають матеріалізуватися, але не залишаються 
видимими. Ці істоти були мислеформою, або видимими для 
третьої щільності проявами нашої сукупності соціальної 
пам'яті, оскільки ми запропонували контакт нашої розумної 
нескінченності з розумною нескінченністю каменю. 

(27.3) Запитувач:   Велике спасибі. Я зараз відновлю процес, 
щоб розпочати другу книгу Закон Одного.39  Я вважаю, що 

39 Подивіться виноску на 13.3 для інформації відносно оригінальних
книг. 
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це буде набагато складніше завдання, ніж перша книга. Ми 
хочемо зосередитися на речах, які не швидкоплинні, і у 
мене, як запитувача, іноді можуть виникати труднощі. 

Коли в мене виникають труднощі, то я можу перейти до 
деяких перехідних питань просто тому, що я не можу 
сформулювати те, що мені дійсно потрібне, і я вибачаюся за 
це. Я спробую зробити все, що я можу, щоб не відхилятися 
від теми і ми виключимо з книги те, що не має ніякого 
значення, якщо таке спаде на думку впродовж мого 
розпитування.40 

 Щоб розпочати, я записав таке твердження: в цій щільності 
ми прагнемо сконцентрувати свої уми на деякій 
швидкоплинній умові або діяльності не приділяючи уваги її 
значенню або не використовуючи як допомогу, або 
інструмент для росту і розуміння істинної і неспотвореної 
суті творіння, невід'ємною частиною якого ми  є.  

Я спробую розпочати з початку творіння, визначити в 
загальних рисах своє місце в творінні і таким чином прийти 
до більш інформованої точки зору про те, що ми вважаємо 
реальністю.  Сподіваюся, що це дозволить нам більш 
ефективно брати участь в процесі еволюції. 

Я хотів би розпочати з визначення слів, якими ми 
користуємося і які ми не можемо – і можливо не зможемо, – 
повністю  зрозуміти. І оскільки  перші слова, якими ми 
користуємося, є “розумна нескінченність ”, то я хотів би, 
щоб ви визначили кожне з цих слів і дали визначення їх 
комбінації. 

40 Будь-які виключені питання і відповіді були відновлені. 
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Ра: Я – Ра. Ваші вібрації розумової сукупності вказують на 
запит. Проте, ваша вібраційна звукова сукупність вказує на 
перевагу. Переформулюйте запит. 

(27.4) Запитувач: Як ви визначили б слово “розумна” в 
контексті  “розумної нескінченності”? 

Ра: Я – Ра. Ми повинні звернутися до повного діапазону 
цього питання перед тим, як визначимося. Ваша мова, 
використовуючи сукупності звукової вібрації, в кращому 
випадку може апроксимувати те, що ближче до розуміння, 
якщо ви бажаєте,  природи свідомої думки. Сприйняття  не 
теж саме, що сукупність звукової вібрації і спроба 
визначитися розстроїть вас, хоча ми щасливі допомогти вам 
в межах ваших сукупностей звукової вібрації. 

Важко визначити слово “розумна” не кажучи про 
“нескінченність”, оскільки дві сукупності вібрації 
представляють один концепт. Це багато в чому подібне до 
спроби розділити ваш концепт звукової вібрації  “віра”  на 
дві частини. Проте, ми спробуємо вам допомогти. 

(27.5) Запитувач: Нема необхідності  їх розділяти. 
Тлумачення “розумної нескінченності”, як однієї частини 
буде достатньо. Будь ласка, чи могли б ви визначити 
розумну нескінченність? 

Ра: Я – Ра. Так буде значно простіше і менше вносити 
плутанини. Існує єдність. Єдність – це усе, що є. Ця єдність 
має потенціал і кінетику. Потенціал – це розумна  
нескінченність. Підключення цього потенціалу вироблятиме 
роботу. Цю роботу ми назвали  розумною енергією. 

Природа цієї роботи залежить від конкретної дисторсії 
Свободи Волі, яка, у свою чергу, визначає природу 
конкретної розумної енергії, або кінетичного центру 
потенціалу єдності або того, що є усім. 
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(27.6) Запитувач: Я хотів би трохи розширити концепт 
роботи. У Ньютонівській фізиці концепт роботи – це сила, 
яка переміщає через простір. Вона – результат  сили і 
відстані. Я припускаю, що робота, про яку ви говорите – 
набагато  ширший термін, який включає можливу робота  
свідомості. Я правий? 

Ра: Я – Ра. Цей термін універсальний в застосуванні, в 
якому ми його використовуємо. Ви можете думати і уявляти 
собі, що розумна нескінченність має ритм або потік з 
велетенського серця, який розпочинається з Центрального 
Сонця.   Присутність потоку неминуча, як перебіг буття без 
полярності, без скінченності; відбувається велика і безмовна 
пульсація назовні, фокусування назовні і  всередину доти, 
поки не завершаться всі фокусування. Розум або свідомість 
центрів досягають стану, де їх, скажемо так, духовна 
природа або маса закликає їх всередину, всередину доти, 
поки усе не з'єднується. Такий ритм реальності, про який ви 
говорили. 

(27.7) Запитувач: Отже, я думаю,  що самий важливий 
момент з цього те, що  в розумній нескінченності ми 
отримуємо роботу без полярності, тобто різниці потенціалів 
не повинно існувати. Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. В єдності немає ніякої різниці між потенціалом і 
кінетикою. Основні ритми розумної нескінченності існують 
без будь-якого виду дисторсії. Ритми оповиті таємницею, бо 
вони існують самі по собі. Проте, від цієї неспотвореної 
єдності з'являється потенціал відносно розумної енергії. 

Таким чином, ви можете помітити, що цей термін почасти 
має два аспекти. Одне використання терміну – неспотворена  
єдність, яка існує без будь-якої кінетичної або потенційної 
сторони. Інше  застосування цього терміну, яким ми 
користуємося недиференційовано через відсутність іншого 
терміну в сенсі  великого потенціалу, який витягується  за 
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допомогою центрів або фокусів енергії із того, що ми 
називаємо [розумною] енергією.41 

(27.8) Запитувач: Я розумію, що перша дисторсія розумної 
нескінченності – дисторсія, яку ми називаємо Свободою 
Волі. Чи можете ви надати мені визначення цієї дисторсії? 

Ра: Я – Ра. У цій дисторсії Закону Одного визнається, що  
Творець буде пізнавати Себе.  

(27.9) Запитувач: Отже, чи я правий в припущенні, що 
Творець буде пізнавати Себе – Творець надає грант на 
знання концепту свободи, повної свободи вибору? Я 
правий? 

Ра: Я – Ра. Це дуже правильно. 

(27.10) Запитувач: Отже, першою дисторсією Закону Одного, 
як я припускаю, є Закон Розумної Нескінченності, з якого 
виникають усі інші корекції,  усі інші дисторсії, які є 
загальним досвідом творіння. Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. Це  як коректно, так і некоректно. У вашій ілюзії 
увесь досвід зароджується із Закону Свободи Волі або 
Шляху  Заплутування. У іншому сенсі, який ми вивчаємо, 
всі досліди – це  дисторсія. 

(27.11) Запитувач: Я подумаю про це і поставлю запитання на  
наступному сеансі, а зараз я продовжу з того, що ви дали 
мені як Другу Дисторсію – дисторсію Любові. Чи це 
правильно? 

41 Це твердження редагувалося, щоб додати ясність до того, що, ми 
вважаємо, мав на увазі Ра. Оригінальне твердження читається так: "Інше 
застосування цього терміну, яким ми користуємося, недиференційовано 
через відсутність іншого терміну в сенсі великого потенціалу, який 
встановив зв'язок між фокусами або центрами енергії і який  ми 
називаємо розумною енергією". 
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Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(27.12) Запитувач: Я хотів би, щоб ви визначили Любов в 
сенсі . . . в її сенсі,  як Другої Дисторсії. 

Ра: Я – Ра. Це слово повинно бути визначено на фоні 
розумної нескінченності, або єдності, або Одного Творця з 
первісною дисторсією Свободи Волі. Тоді термін “любов” 
можна уявити як центр, вибір наступу, вид енергії 
надзвичайно, скажемо так, високого порядку, яка примушує 
сформувати розумну енергію із потенціалу розумної 
нескінченності  тільки так і тільки таким шляхом. Деякі 
люди  розуміють любов як об'єкт ніж як діяльність і 
поклоняються принципу цього надзвичайно сильного центру 
енергії, як Творцю замість того, щоб поклонятися  єдності 
або одиничності, з якої виходить уся Любов. 

(27.13) Запитувач: Любов . . . чи  могли б ми назвати 
вібрацією прояв Любові? 

Ра: Я – Ра. Знову у нас виникають семантичні труднощі. 
Вібрація або щільність любові, або розуміння – це  терміни, 
які не можна використовувати в тому ж сенсі, що і Другу 
Дисторсію Любов. Дисторсія Любов – це великий активатор 
і первісний співтворець різних творінь, які користуються 
розумною нескінченністю. Вібрація любові – це  щільність, 
в якій ті, хто навчився любити без істотного спотворення, 
шукають Шляхи Світла або Мудрості.  

Отже, у вібраційному сенсі любов стає світлом. В сенсі 
активності єдності в його свободі волі, любов використовує 
світло і має силу направити світло в його дисторсії. Отже, 
вібраційні сукупності повертаються у Творіння, в  єдність, 
показуючи ритм або потік великого серцебиття, якщо ви 
користуватиметеся цією аналогією. 

(27.14) Запитувач: Я приведу формулювання, яке я отримав з 
фізики Дьюі Ларсона, яке може близько, або ні  до того, що 
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ми пробуємо пояснити. Ларсон говорить, що усе – це рух, 
який ми можемо вважати вібрацією і ця вібрація є чистою 
вібрацією.  У всякому разі вона не фізична і не має будь-якої 
форми або будь-якої щільності, ця вібрація . . . перший 
прояв цієї вібрації – те, що ми називаємо фотоном або 
часткою світла.  

Я пробую провести аналогію між цим фізичним рішенням і 
концептом любові і світла. Чи це близько до концепту 
Любові, яка створює Світло, чи ні? 

Ра: Я – Ра. Ви праві. 

(27.15) Запитувач: Отже, я трохи більше розширю цей 
концепт. Ми маємо нескінченну вібрацію Любові, яка може 
відбуватися, я вважаю, на різних  частотах, якщо це має 
значення. Я припускаю, що вона починається на одній 
основній частоті.  

Чи є в цьому якийсь сенс? Це правильно? 

Ра: Я – Ра. Кожна Любов, як ви називаєте основну рушійну 
силу, походить з однієї частоти, якщо ви бажаєте 
користуватися цим терміном. Ця частота – єдність. Ми 
можемо прирівняти її швидше до сили, ніж частоти, 
оскільки ця сила нескінченна, кінцеві якості якої 
вибираються і визначаються  конкретною природою 
первісного руху. 

(27.16) Запитувач: Отже, ця вібрація, через відсутність 
кращого розуміння, яку ми називаємо чистим рухом; це – 
чиста  Любов.  Вона . . . вона не . . .  вона ще не ущільнилася, 
скажемо так, щоб сформувати будь-який вид або щільність 
ілюзії. Потім, ця Любов за допомогою процесу вібрації 
створює фотон, як ми називаємо його, який являється 
основною часткою світла. Потім цей фотон, через додавання 
вібрації і обертання, конденсується в частки щільності, різні 
щільності, які ми відчуваємо. Чи це коректно? 
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Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(27.17) Запитувач: А тепер – отже  це світло, яке формує 
щільності, має як невід'ємну частину те, що ми називаємо 
кольором. Цей колір ділиться на сім категорій кольору. Чи 
можете ви сказати мені, чи є причина або пояснення для цих 
категорій кольору? Чи можете ви сказати мені що-небудь 
про це? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнім повним питанням цього сеансу, 
оскільки життєва енергія цього інструменту низька. Ми 
надамо коротку відповідь, а потім ви можете  розпитувати 
далі в наступних сеансах. 

Природа вібраційних патернів вашого всесвіту залежить від 
конфігурацій, які фокусування або любов накладає на 
первісний матеріал або Світло. Любов використовує свою 
розумну енергію для створення певного патерну ілюзій або 
щільностей для того, щоб задовольнити Свою власну 
розумну оцінку методу пізнання Себе. Отже кольори, як ви 
називаєте їх, це як вузький прохід, або звуження і 
необхідність,  яка дозволяє виразити надану Любові волю. 

Існує ще додаткова інформація, якою ми будемо щасливі 
поділитися з вами, відповідаючи на ваші питання. Проте, ми 
не бажаємо виснажувати цей інструмент. Чи є коротке 
запитання перед тим, як ми залишимо вас? 

(27.18) Запитувач: Мені хотілося б знати тільки те, чи є щось, 
що ми можемо зробити, щоб інструменту було зручніше, або 
як ми можемо допомогти їй або цьому контакту? 

Ра: Я – Ра. Цьому інструменту злегка некомфортно. 
Можливо, простіше положення тіла, яке властиве йому, 
покращило б умови  фізичної сукупності  інструменту. 
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Я – Ра. Ви сумлінні у ваших зусиллях. Ми будемо з вами. 
Зараз, ми залишаємо вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Радійте у владі і мирі Одного 
Нескінченного Творця. Адонай.  
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Сеанс 28  
22 лютого  1981 року 

 (28.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз я на зв’язку. 

(28.1) Запитувач: Сьогодні я, можливо, трохи повернуся  
назад і зроблю декілька фальстартів, тому що ми 
розпочинаємо найбільш важливу частину нашої роботи. Ми 
пробуємо показати, що усе є одним цілим і виходить із 
однієї розумної нескінченності. Мені це важко робити, тож 
миріться з моїми помилками при опитуванні. 

Прямо зараз я приведу концепцію процесу, використовуючи 
як те, що ви говорили мені, так і деякі матеріали  Дьюі 
Ларсона,  які мають відношення до фізики процесу, яка 
полягає в тому, що розумна нескінченність розширюється 
назовні звідусіль. Вона розширюється назовні рівномірно в 
кожному напрямі подібно до поверхні пухиря або повітряної 
кулі, що розширюється назовні із кожної точки. Вона 
розширюється назовні із так званою одиничною швидкістю 
або швидкістю світла. Це ідея Ларсона  руху вперед того, що 
він називає простором/часом. Чи це коректна концепція? 

Ра: Я – Ра. Ця концепція некоректна, як і будь-яка концепція 
однієї розумної нескінченності. Ця концепція правильна в 
контексті одного конкретного Логосу, або Любові, або 
фокусування цього Творця, який вибрав свої, скажемо так, 
закони природи і спосіб їх вираження,  математично і по-
іншому. 

Одна недиференційована, неполяризована, у цілому вся 
розумна нескінченність – це макрокосм оповитий 
таємницею. Ми – посланці  Закону Одного. При такій 
апроксимації розуміння, єдність не може бути визначена 
будь-якою фізикою, а тільки стає активізованою або 
потенціальною розумною нескінченністю із-за каталізатора 
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– свободи  волі. Це, можливо, важко сприйняти. Проте,
розуміння, яким ми поділимося з вами, починається і 
закінчується в таїнстві. 

(28.2) Запитувач: Учора ми вирішили розглядати кольори 
світла. Ви сказали, що "природа вібраційних патернів 
вашого всесвіту залежить від  конфігурацій, які фокусування 
або любов накладає на первісний матеріал або світло.  
Любов використовує свою розумну енергію для створення 
певного патерну . . .  ілюзій або щільностей". Потім після 
цього ви сказали, що є набагато більше інформації, якою ви 
були б щасливі поділитися з нами, але час збігає. Чи змогли 
б ви надати нам подальшу інформацію відносно цього? 

Ра: Я – Ра. При обговоренні цієї інформації ми, скажемо так, 
несподівано торкнулися конкретних методів розуміння або 
бачення, які пропонує сукупність звукової вібрації Дьюі. Це 
буде коректним для другого значення  розумної 
нескінченності: потенціалу, який через каталізатор формує 
кінетику. 

Ця інформація – природний  рух вперед у вивченні 
кінетичної форми вашого довкілля. Ви можете розуміти 
кожен колір або промінь, як, скажемо так, дуже конкретний і 
точний розподіл відображення розумної енергії розумної 
нескінченності, кожен промінь якої вивчався раніше в 
іншому відношенні.42 

Ця інформація може допомогти. Зараз ми говоримо 
неспецифічно, щоб збільшити глибину вашого осмислення 
природи, яка є. Всесвіт, в якому ви живете – це 
рекапітуляція, повторення в кожній частині, розумної 
нескінченності. Отже ви бачитимете ті ж патерни 
повтореними у фізичних і метафізичних областях. В тих 
областях, які  ви можете назвати фізичною ілюзією, ці 
патерни виражаються у виді променів або порцій світла, які 

42 У цьому контексті, розподіл можна визначити, як "ділити і призначати 
відповідно до плану". 
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обертаються, вібрують, або мають природу, яка може бути, 
скажемо так, розрахована або категоризована по способу 
обертання в просторі/часі, як описано тим, хто відомий як 
Дьюі.  Деякі речовини, що мають різні промені у фізичній 
маніфестації, видимі для ока. Це властиве природі ваших 
кристалізованих мінералів,  які ви вважаєте дорогоцінними: 
рубін – червоного кольору   і так далі. 

(28.3) Запитувач: Отже світло з’явилося як наслідок вібрації, 
яка є наслідком Любові. Я запитаю, чи це твердження 
правильне? Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. Це твердження правильне. 

(28.4) Запитувач: Гаразд. Далі це світло може конденсуватися 
в матеріал, який відомий в нашій щільності, у всі наші 
хімічні елементи із-за обертань вібрації в квантованих 
інтервалах або одиницях  кутової швидкості. Чи це 
правильно? 

Ра: Я – Ра. Це дуже правильно. 

(28.5) Запитувач: Дякую. Мені цікаво, що являється 
каталізатором  або активатором обертання? Що викликає 
обертання таким чином, щоб світло конденсувалося в наші 
фізичні або хімічні елементи? 

Ра: Я – Ра. Необхідно розглянути, що дозволяє функція 
фокусування, відома як Любов. Ця енергія має 
упорядковувальну природу. Вона упорядковує 
кумулятивним способом від більшого до меншого таким 
чином, що, коли її всесвіт, як ви можете це назвати, 
завершений, то спосіб розвитку кожної деталі обов’язково 
властивий живому світлу і отже розвиватиметься в такий-то 
спосіб. Ваш власний всесвіт добре емпірично вивчений 
тими, кого ви називаєте ученими. Він зрозумілий або 
візуалізований, скажемо так, з більшою точністю розуміння 
або візуалізації тим, хто відомий як Дьюі.  
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(28.6) Запитувач: Коли вступає в гру індивідуалізація або 
індивідуалізована порція свідомості? Як відбувається ця 
індивідуалізація і з якого моменту індивідуалізована 
свідомість стає придатною для роботи з основним світлом? 

Ра: Я – Ра. Ви перебуваєте в області самого творіння. У 
цьому процесі ми повинні ще більше заплутати вас, 
заявляючи, що процес, завдяки Свободі Волі діє на 
потенціал розумної нескінченності, щоб стала 
сфокусованою  розумною енергією, яка діє за межами 
простору/часу, який вам так відомий, оскільки це досвід  
вашого континууму. 

Випробування або існування простору/часу вступає в дію 
після того, як завершився процес індивідуалізації Логосу або 
Любові і фізичний всесвіт, як ви називаєте його, об'єднався 
або почав втягуватися всередину, переміщаючись назовні до 
такого ступеня, що те,  що ви називаєте своїми сонячними 
тілами у сою чергу створюють позачасовий хаос, що 
з'єднується в те, що ви називаєте планетами. Ці вихори 
розумної енергії переводять велику кількість того, що б ви 
назвали першою щільністю в позачасовий стан і 
усвідомлення простору/часу стає одним із навчань/вчень цієї  
щільності буття. 

Ось чому нам важко відповідати на ваші питання відносно 
часу і простору і їх взаємостосунків з тим, що  ви називаєте 
первісним творінням, яке не є частиною простору/часу, як 
ви розумієте це. 

(28.7) Запитувач: Дякую. Чи створює одиниця свідомості, 
індивідуалізована одиниця свідомості, скажімо,  одиницю 
творіння? Наведу  приклад. 

Одна індивідуалізована свідомість створює одну галактику 
зірок, яка вміщує багато мільйонів зірок. Чи так це 
відбувається? 
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Ра: Я – Ра. Це може статися. Можливості нескінченні. Отже 
Логос може  створювати те, що ви називаєте зоряною 
системою або цей Логос може створювати мільярди зоряних 
систем. В цьому причина плутанини з терміном “галактика”, 
оскільки Логос створює багато різних об’єктів або творінь і 
ми назвали б кожний галактикою, користуючись вашою 
сукупністю звукової вібрації. 

(28.8) Запитувач: Дозвольте нам взяти за приклад планету, на 
якій ми знаходимося зараз, і скажіть мені, скільки творінь 
було створено  Логосом, який створив цю планету? 

Ра: Я – Ра. Цей планетарний Логос – дуже сильний  Логос, 
який створив приблизно двісті п’ятдесят мільярдів 
[250000000000] зоряних систем для свого творіння. Тому, 
скажемо так,  закони або фізичні закономірності цього 
творіння залишаться  сталими. 

(28.9) Запитувач: Отже, ви говорите, що лінзоподібна зоряна 
система, яку ми називаємо галактикою, в якій ми 
знаходимося, з приблизно 250 мільярдів інших сонць 
подібних до нашого, були створені одним Логосом. Чи це 
правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(28.10) Запитувач: В такому разі, відколи є багато 
індивідуалізованих порцій свідомості в цій лінзоподібній 
галактиці, то чи  підрозділяється свідомість цього Логосу на 
більше індивідуалізацій, щоб створити ці свідомості або 
розділити ці свідомості? 

Ра: Я – Ра. Ви проникливі. Це також правильно, хоча 
представляє очевидний парадокс. 

(28.11) Запитувач: Чи могли б ви сказати мені, що ви маєте на 
увазі під очевидним парадоксом? 
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Ра: Я – Ра. Здавалося б, якщо один Логос створює способи 
розумної енергії для великої системи, то не може бути 
потреби або можливості подальшої диференціації на  під-
Логоси. Проте, в певних межах,  це відбувається точно так  і 
це сприймається так, як бачиться. 

(28.12) Запитувач: Дякую. Чи змогли б ви змусити інструмент 
кашлянути, будь ласка? 

Ра: [Кашель] 

(28.13) Запитувач: Дякую. Отже, чи всі індивідуалізовані 
порції Логосу входять в нашу – я  назву лінзоподібну 
галактику, в якій знаходимося ми, 250 мільярдів сонць або 
зірок. Я назву її великою галактикою, тільки так ми не 
плутатимемося в наших термінах.  

Чи усі свідомості в цій індивідуалізованій формі, які входять 
в те, що ми називаємо великою галактикою, починають і 
проходять через усі щільності по черзі, першу-другу-третю-
четверту-п'яту-шосту-сьому і потім  восьму, скажімо так, 
або є деякі, які стартують з вищого класу і входять . . . таким 
чином в галактиці  завжди існує суміш розумної свідомості? 

Ра: Я – Ра. Останнє твердження більш коректне. Кожний 
початок починається із нескінченної сили. Свобода Волі діє 
як каталізатор. Істоти починають формувати всесвіти. Потім 
свідомість починає визначати потенціал для випробування. 
Потенціали випробування створюються як частина розумної 
енергії і фіксуються перед початком експерименту. 

Проте, із-за Свободи Волі, діючої нескінченно на творіння, 
завжди існує велика варіація в початкових реакціях на 
потенціал розумної енергії. Отже майже негайно починають 
проявлятися основи, скажемо так, ієрархічної природи 
істоти, оскільки деякі порції свідомості або усвідомлення  
вчаться через досвід  набагато ефективнішим методом. 
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(28.14) Запитувач: Чи існує  будь-яка причина для деяких 
порцій, які навчаються значно більш ефективно? 

Ра: Я – Ра. Чи існує будь-яка причина, що одні вчаться 
швидше, ніж інші? Погляньте, якщо ви бажаєте, на функцію 
волі . . .  скажемо так, на притягання до висхідної 
спіралеподібної лінії світла. 

(28.15) Запитувач: Тоді, оскільки велика галактика створена, 
то я припускаю, що всі мають щільності . . . я припускаю, 
що всі – мають    вісім щільностей, створених тоді, коли 
створилася велика галактика. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це в основному правильно. Проте, бажано 
усвідомити, що восьма щільність в її останніх стадіях 
функціонує також як початкова щільність,  або перша 
щільність   наступної октави щільностей. 

(28.16) Запитувач: Отже ви кажете, що існує нескінченна 
кількість октав щільностей від першої до восьмої? 

Ра: Я – Ра. Ми бажаємо визначити, що ми – справді  сумирні 
посланці Закону Одного. Ми можемо розказати вам про 
наші випробування, наше розуміння і викладання/навчання  
у певних межах. Проте, ми не можемо сказати твердо, що ми 
знаємо усі творіння. Ми тільки знаємо, що вони нескінченні. 
Ми припускаємо нескінченну кількість октав. 

Проте, нашими власними учителями нам було навіяно, що 
існує оповита таємницею єдність творіння, в якому уся 
свідомість періодично з'єднується і знову починається. Отже 
ми можемо тільки сказати, що ми припускаємо 
нескінченний розвиток, проте ми розуміємо, що  він 
циклічний по природі і, як ми сказали, оповитий таємницею. 

(28.17) Запитувач: Дякую. Чи змогли б ви змусити інструмент 
кашлянути, будь ласка? 
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Ра: [Кашель] 

(28.18) Запитувач: Дякую вам. Коли Логос формує велику 
галактику, то полярність існує в сенсі того, що ми знаємо як 
електричну полярність, а гравітаційний ефект ймовірно 
немає полярності, мені . . . мені доведеться поставити це 
запитання. Вже у той час існує електрична полярність. Чи це 
правильно? 

Ра: Я – Ра. Я приймаю це із умовою, що ви розумієте термін 
“електрична” не лише як термін, визначений Ларсоном, але і 
у сенсі, який би ви назвали метафізичним. 

(28.19) Запитувач: Отже ви кажете, що тоді існувала не лише 
полярність електричного заряду, але і полярність  
свідомості? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. З самого початку вашого 
фізичного простору/часу потенційно доступне все; потім, 
функція сукупності свідомості починає користуватися 
фізичними матеріалами, щоб набути досвіду для поляризації 
в метафізичному сенсі. Потенціали для цього не 
створюються експериментатором, а розумною енергією. 

Це буде останнім повним запитанням цього сеансу через 
наше бажання піклуватися про цей інструмент, оскільки 
вона повільно відновлює енергію  фізичної сукупності. Ми 
запитуємо, чи маєте ви один або два питання, на які ми 
можемо відповісти коротко перед тим, як закриємо сеанс? 

(28.20) Запитувач: Я припускаю, що після оригінального 
створення великої галактики, процес створення 
продовжується завдяки подальшій індивідуалізації 
свідомості Логосу таким чином, що існує багато, багато 
порцій індивідуалізованої свідомості, що створюють 
подальші об’єкти, скажемо так,  для випробування по всій  
галактиці. Чи це правильно? 
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Ра: Я – Ра. Це правильно, в межах, скажемо так, директив 
або шляхів Логосу, під-Логоси можуть знаходити різні 
засоби для диференціації випробувань, без видалення або 
додавання цих шляхів. 

(28.21) Запитувач: Дякую. І відколи закінчується час, то я 
запитаю, чи є щось, що ми можемо зробити, щоб 
інструменту було зручніше або, щоб допомогти контакту? 

Ра: Я – Ра. Цей інструмент добре скоректований. Ви 
сумлінні. 

Я – Ра. Друзі мої, я залишаю вас в любові і світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і миром Одного Творця. Адонай. 
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Сеанс 29 
23 лютого 1981 року 

(29.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(29.1) Запитувач: Чи являється наше сонце (ця планетарна 
система), відомим нам під-Логосом, чи фізичною 
маніфестацією під-Логосу? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(29.2) Запитувач: Тоді я припускаю, що цей під-Логос 
створив цю планетарну систему зі всіма її щільностями. Чи 
це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Під-Логос вашої сонячної істоти 
диференціював деякі емпіричні компоненти в межах 
патернів розумної енергії, приведених в дію Логосом, який 
створив основні умови і частоти вібрації, постійні по всій 
вашій, як ви назвали, великій галактиці. 

(29.3) Запитувач: Отже, цей під-Логос, який є нашим сонцем, 
той самий під-Логос, який проявився в різних частинах по 
всій галактиці, який є . . .  на усіх зірках цієї галактики? 

Ра: Я – Ра. Будь ласка, переформулюйте. 

(29.4) Запитувач: Я говорю про те, що в цій великій галактиці 
існує грубо 250 мільярдів зірок або сонць, частково 
подібних до нашого. Чи усі вони являються частинами того 
ж самого під-Логосу? 

Ра: Я – Ра. Вони  усі являються  частинами того ж самого 
Логосу. Ваша сонячна система, як ви назвали б це – це 
частково і злегка відмінна маніфестація із-за присутності 
під-Логосу. 
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(29.5) Запитувач: Гаразд, всі ці – Тоді  дозвольте мені 
переконатися, що я  правий. Тоді наше сонце являється під-
Логосом Логосу цієї великої галактики? Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(29.6) Запитувач: Чи існують  будь-які під-під-Логоси, які 
знаходяться в нашій сонячній системі і які "підлеглі"  
нашому сонцю? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(29.7) Запитувач: Розкажіть мені про одного з них – Ви  
можете навести мені приклад одного з тих, кого я назвав 
під-під- Логосом? 

Ра: Я – Ра. Один приклад – ваша сукупність  
розуму/тіла/духу. 

(29.8) Запитувач: Отже кожна істота, яка існує, була б деяким 
видом під-  або під-під-Логосу. Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно в межах будь-якого 
спостереження, бо все творіння живе. 

(29.9) Запитувач: Тоді планета, по якій ми ходимо,  була б 
деякою формою під-під-Логосу. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Планетарну істоту називають Логосом тільки, 
якщо вона працює в гармонії з істотами або сукупностями 
розуму/тіла на її поверхні або в межах її електромагнітного 
поля. 

(29.10) Запитувач: Гаразд. Чи має під-Логос, як наприклад 
наше сонце, будь-який з них – у нашій великій галактиці – 
чи мають вони позитивну або негативну метафізичну 
полярність в тому сенсі, як  ми використовуємо цей термін? 
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Ра: Я – Ра. В тому сенсі, як ви користуєтеся цим терміном, 
то ні. Істоти планетарного рівня мають силу розумної 
нескінченності завдяки використанню свободи волі, 
здійснюючи звичні дії буття. Таким чином, полярність – це  
не те, що ви розумієте. Вона  тільки існує, коли планетарна 
сфера розпочинає гармонійно взаємодіяти з сукупностями 
розуму/тіла, і особливо з сукупностями розуму/тіла/духу. 
Планетарна сфера набуває дисторсії завдяки сукупності 
думок істот, які взаємодіють з планетарною істотою.  

Творіння Одного Нескінченного Творця не має полярності, 
про яку ви говорите. 

(29.11) Запитувач: Дякую. Учора ви заявили, що планети 
першої щільності починають з  позачасового стану. Чи 
можете ви сказати мені, як входить в буття ефект, який ми 
оцінуємо, як час? 

Ра: Я – Ра. Ми щойно описали вам стан існування кожного 
Логосу. Процес, завдяки якому простір/час стає 
континуумом – це функція старанної побудови, скажемо так,  
повного або цілого плану частот вібрацій, щільностей і 
потенціалів. Коли цей план з'єднується з сукупностями 
думок Любові, тоді починає з’являтися фізична 
маніфестація; перша стадія цієї маніфестації – усвідомлення  
або свідомість. 

В момент, коли  це з'єднання знаходиться в точці 
життєздатності або існування – точці  або першоджерелі 
начала всіх начал, – тоді простір/час починає розгортати 
свою спіраль живучості. 

(29.12) Запитувач: Оскільки Любов створює вібрацію, то 
спершу я висловлю таке твердження. Дозвольте мені 
сказати, що я вважаю, що Любов створює вібрацію в 
просторі/часі для того, щоб сформувати фотон. Чи це 
коректно? 
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Ра: Я – Ра. По суті, правильно. 

(29.13) Запитувач: У такому разі безперервне застосування 
Любові – я  вважаю, що це спрямовується під-Логосом  або 
під-під-Логосом – це безперервне застосування Любові 
створює  обертання цих вібрацій, які характеризуються  
дискретними одиницями кутової швидкості. Потім 
створюються хімічні елементи в нашій фізичній ілюзії і я 
припускаю, що і  елементи в інших, або як ми можемо 
назвати, нефізичних або інших щільностях в ілюзії. Чи це 
коректно? 

Ра: Я – Ра. Логос створює всі щільності. Ваше питання 
неясне. Проте, ми повинні заявити, що Логос створює як 
щільності простору/часу, так і супровідні щільності  
часу/простору. 

(29.14) Запитувач: Я вважаю, що ці обертання, квантовані 
ікрементні обертання вібрацій з'являються як матеріал цих 
щільностей. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це по суті правильно. 

(29.15) Запитувач: Гаразд, отже  завдяки цим обертанням 
існує спрямований усередину рух цих часток, який 
протилежний напряму розвитку простору/часу, як я розумію 
це, і цей спрямований усередину розвиток бачиться нами, як 
те, що ми називаємо гравітацію. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. 

(29.16) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, як з’являється 
гравітація? 

Ра: Я – Ра. Те, про що ви говорите, як  гравітацію, можна 
розглядати як тиск внутрішнього світла/любові, пошук 
спіральної лінії світла, яка розвивається у напрямку до 
Творця. Це прояв духовної події або умови життєвості. 
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(29.17) Запитувач: Зараз ми знаємо, що гравітація на нашому 
Місяці менша ніж на нашій планеті. Чи стоїть за цим  
метафізичний принцип, який ви змогли б пояснити? 

Ра: Я – Ра. Метафізичне і фізичне нероздільні. Отже,  те про 
що ви говорили,  намагаючись пояснити це явище, здатне, 
скажемо так, обчислити гравітаційну силу більшості об'єктів 
за допомогою  різних фізичних аспектів як наприклад того, 
який ви знаєте масою.  Проте, ми вважаємо, що необхідно 
вказати на відповідну і однаково важливу метафізичну 
природу гравітації. 

(29.18) Запитувач: Іноді, мені важко знайти точку опори для 
того, що я шукаю в спробі розшукати метафізичні 
принципи, скажемо так, які криються за нашою фізичною 
ілюзією. 

Чи змогли ви привести мені приклад величини гравітації в 
умовах третьої щільності на поверхні планети Венера? Вона  
більша або менша ніж на Землі? 

Ра: Я – Ра. Гравітація, скажемо так, це сила притягання, яку 
ми також описуємо, як тиск зовнішньої сили у напрямку до 
Творця, духовно більша у об'єкта, який  ви називаєте 
Венерою із-за більшого ступеня успіху, скажемо так, у 
пошуку Творця. 

Цей момент стає важливим тільки тоді, коли ви берете до 
уваги те, що, коли усе творіння в його нескінченності 
досягло духовної гравітаційної маси достатньої природи, то 
все творіння  нескінченно  з’єднується. Світло шукає  і 
знаходить це джерело і таким чином закінчуючи творіння і 
починаючи нове творіння, яким ви вважаєте чорну діру, як 
ви її називаєте, за умови нескінченно великої маси в 
нульовій точці, з якої не можна побачити  ніяке світло, 
оскільки воно було абсорбоване. 
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(29.19) Запитувач: В такому разі,  чорна діра була б точкою … 
чи я правий, говорячи, що вона була б точкою,  в якій 
матеріал зовнішнього середовища досяг успіху в об'єднанні 
з єдністю або  Творцем? Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Чорна діра, яка маніфестує третю щільність – це  
маніфестація фізичної сукупності  цього духовного або 
метафізичного стану. Це правильно. 

(29.20) Запитувач: Дякую. Отже, коли наша планета Земля  
буде знаходитися повністю в четвертій щільності, то чи буде 
тут більша гравітація? 

Ра: Я – Ра. Більша духовна гравітація буде відповідно 
викликати щільнішу ілюзію. 

(29.21) Запитувач: Я вважаю, що тоді ця  щільніша ілюзія 
буде збільшувати гравітаційне прискорення вище заміреного 
32,2 фута43 на секунду в квадраті, яке ми випробовуємо. Чи 
це коректно? 

Ра: Я – Ра. Ваші істоти не мають контрольно-
вимірювальних приладів, щоб виміряти духовну гравітацію, 
а будуть тільки спостерігати декілька з її екстремальних 
проявів. 

(29.22) Запитувач: Я знаю, що ми не можемо виміряти 
духовну гравітацію, але мені цікаво, чи можна буде 
виміряти фізичний ефект зростання  гравітаційної 
константи? В цьому сенс мого запитання. 

Ра: Я – Ра. Зростання, виміряне існуючими контрольно-
вимірювальними приладами, повинне і буде тільки 
статистичним по природі і не істотним. 

43 9,8 м/кв.сек - прим. пер. 
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(29.23) Запитувач: Гаразд. Так само як формується творіння,  
формуються атоми з обертання вібрації світла, іноді вони 
з'єднуються в певну форму. Вони знаходять відстані, 
міжатомні відстані, точну відстань один від одного і 
створюють ґратчасту структуру, яку ми називаємо 
кристалічною.  

Я здогадуюся, що внаслідок утворення із розумної енергії 
точної кристалічної структури, працюючи з  кристалічною 
структурою можна за допомогою деяких технік  відвести 
розумну енергію і ввести її у фізичну ілюзію. Чи це 
коректно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно, наскільки кристалічна фізична 
структура заряджена відповідно кристалізованою, 
упорядкованою або збалансованою сукупністю  
розуму/тіла/духу. 

(29.24) Запитувач: Я бажаю уникати тем,  що не мають 
значення, або тем, які не приводять нас до кращого 
розуміння нашого механізму росту, а приводять нас до не 
швидкоплинних речей, але іноді важко точно побачити, в 
якому напрямі треба йти. Я хотів би дослідити трохи більше 
цю ідея кристалів, і як вони використовуються.  

Тоді я вважаю, як ви сказали,  щоб користуватися кристалом 
для відведення розумної енергії, необхідно мати частково 
неспотворену сукупність розуму/тіла/духу. Чи цього 
достатньо, або вам потрібно – Чи  це коректно? 

Ра: Я – Ра. Саме так.  

(29.25) Запитувач: Треба досягти стадії, в якій максимально 
видаляються дисторсії і тільки  тоді можна використовувати 
кристал для  відведення  розумної енергії. Чи це правильно? 
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Ра: Я – Ра. Це правильно, тільки якщо розуміється, скажемо 
так, що кожна сукупність розуму/тіла/духу має таку 
унікальну стадію. 

(29.26) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, чому кожна 
сукупність розуму/тіла/духу має цю унікальну стадію для 
видалення дисторсій? 

Ра: Я – Ра. Кожна сукупність розуму/тіла/духу – унікальна  
частка Одного Творця. 

(29.27) Запитувач: Отже,  ви говорите, що немає ніякого 
єдиного рівня чистоти, скажемо так, потрібного для 
відведення розумної енергії через кристали.  Може бути 
широка варіація в кількості дисторсій, які істота може мати.  
Але кожній істоті доведеться досягти своєї конкретної стадії 
для того, що я  можу назвати здатністю до активізації.  Чи це 
правильно? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Необхідно, щоби сукупність 
розуму/тіла/духу була точно збалансована, що надасть 
можливість досягти  встановленого рівня відсутності 
дисторсій. Критичні труднощі унікальні для кожної  
сукупності розуму/тіла/духу із-за емпіричного очищення, 
яке в підсумку, скажемо так, є буттям фіолетового  променя 
в кожній такій істоті. 

Цей баланс, який потрібний для роботи, буде закінчувати 
пошук входу до розумної нескінченності через 
використання кристалів або через будь-яке інше 
використання. Нема двох однаково кристалізованих 
сукупностей  розуму/тіла/духу. В сенсі вібрацій, вимоги до 
дисторсій встановлені. 

(29.28) Запитувач: Зрозуміло. В такому разі, якщо ви зможете 
зчитувати фіолетовий промінь істоти, бачити цей промінь, 
то можливо негайно визначити, чи зможе істота 
користуватися кристалами для відведення  розумної енергії? 
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Ра: Я – Ра. Це може зробити істота п'ятої щільності або 
вище. 

(29.29) Запитувач: Чи можете ви сказати  мені, як 
використовується кристал істотою, яка досягла необхідної 
кваліфікації фіолетового променя. Я скажу, як можна істоті 
користуватися кристалом, або як вона повинна 
користуватися кристалом? 

Ра: Я – Ра. Вхід до розумної нескінченності народжується, 
скажемо так, вібрацією у відповідь на збалансований стан, 
який супроводжується волею до служіння, волею до 
пошуку. 

(29.30) Запитувач: Чи можете ви сказати мені точно, що істоті 
необхідно робити з кристалом, щоб використати його з 
метою пошуку розумної нескінченності? 

Ра: Я – Ра. Використання кристала у фізичній маніфестації – 
це  таке використання, коли  істота кристалічної природи 
заряджає своїм пошуком впорядкований фізичний кристал, 
отже надаючи можливість йому вібрувати гармонійно, а 
також ставати каталізатором і тим самим входом в розумну 
нескінченність настільки, щоб стати розумною енергією. 
Тоді цей кристал служить аналогом фіолетового променя 
розуму/тіла/духу у відносно неспотвореній формі. 

(29.31) Запитувач: Чи можете  ви взагалі інструктували нас по 
конкретному використанню кристалів? 

Ра: Я – Ра. Це можливо. Хоча ми вважаємо, що існують речі, 
про які не ефективно розказувати вам із-за можливого 
порушення  вашої  свободи волі. Істоти Конфедерації вже 
помилялися в цьому в минулому. Як ви знаєте, 
використання кристала включає використання для зцілення, 
отримання енергії і навіть для розвитку життєвих форм. Ми 
відчуваємо, що в цей час нерозсудливо запропоновувати 
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інструкцію, оскільки ваші люди показали тенденцію 
використання мирних джерел енергії для дисгармонійних 
цілей. 

(29.32) Запитувач: Я здогадуюся, що нам краще зрозуміти той 
час – зараз  ми простежили  шлях творіння щонайменше 
вниз до кристалічної структури – нам  краще зосередитися  
на еволюції думки і пошуку шляху до розумної 
нескінченності. 

Логос великої галактики створив дуже велику кількість 
планет. Оскільки ці планети розвиваються, то чи можете ви 
навести мені приклад розвитку різних планет в 
метафізичному сенсі, як я назвав би, що має відношення до 
розвитку свідомості і її полярності по всій галактиці?  
Іншими словами, я вважаю, що деякі з цих планет 
перетворюються дуже швидко  на планети вищої щільності і 
деякі потребують більше часу. Чи можете ви дати мені деяке 
уявлення щодо  цього розвитку? 

Ра: Я – Ра. Це буде завершальне повне запитання цього 
сеансу. 

Конкретний Логос вашої великої галактики користувався 
великою частиною ущільненого матеріалу,  щоб відобразити 
сутність Творця. Таким чином, існує багато ваших 
галактичних систем, які не розвиваються так, як ви 
говорите, але живуть духовно як частина Логосу. Для тих, 
на яких живе  свідомість, як ви здогадалися, існує 
різноманітність періодів часу/простору, впродовж яких 
досвід вищої щільності досягається завдяки свідомості. 

Чи це задовольнило вимоги вашого запиту? 

(29.33) Запитувач: Я вивчатиму це і можливо матиму що-
небудь завтра, оскільки я не хочу перевтомлювати 
інструмент. Інструмент хотів запитати, якщо ви маєте час 
для короткого запитання і я його зачитаю. 
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Інструмент не бажає виконувати фізичну лікувальну роботу. 
Вона вже робить духовне балансування руками. Чи може 
вона читати приватний лікувальний матеріал без виконання 
фізичного зцілення? Я припускаю, що вона має на увазі, чи 
може вона читати це без створення проблем в її життєвому 
патерні? Вона не бажає перейняти на себе зменшення 
позитивної полярності. Чи може вона читати цей матеріал за 
цих умов? 

Ра: Я – Ра. Ми повинні говорити коротко із-за факту, що ми 
намагаємося зберегти життєві енергії цього інструменту 
впродовж тримісячного періоду, про який ми говорили. 

Ця особа  має емпіричну історію зцілення на рівнях окрім 
так званого фізичного. Отже прийнятно, що цей матеріал 
вона може прочитати. Проте, цей інструмент не повинен  
ніколи практикувати вправу вогню, оскільки вона  
використовується в сильнішій формі для фізичного зцілення. 

Чи є будь-яке коротке запитання перед тим, як ми закриємо 
сеанс? 

(29.34) Запитувач: Чи є щось, що ми можемо зробити, щоб 
інструменту було зручніше або, щоб поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Ви сумлінні. Інструмент добре вирівняний. 

Я – Ра. Я залишаю вас в любові і світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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(30.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(30.1) Запитувач: Я висловлю твердження і прошу вас 
виправити мене, якщо я зроблю будь-які помилки. Ось це 
твердження: творіння – це єдина істота або єдність. Якщо 
існує єдина істота, то концепт служіння – служіння собі. 
Якщо ця єдина істота розділяється, то народжується концепт 
служіння однієї її частини до іншої частини. Із цього 
концепту з’являється рівноправність служіння собі або  
іншим.  

Здається, при розділенні Логосу, кожна його частина 
вибирає свою орієнтацію. Оскільки в просторі/часі  
з'являються індивідуалізовані істоти, то я припускаю, що 
вони мають полярність. Чи  це правильне твердження?  

Ра: Я – Ра. Це твердження дуже проникливе і коректне до 
завершальної фрази, в якій ми відмічаємо, що полярності 
починають вивчати тільки в момент, коли істота третьої 
щільності стає обізнаною про можливість вибору між 
концептом або дисторсією служіння собі або служіння 
іншим. Це відмічає кінець того, що ви можете назвати не 
обізнаною  або непорочною фазою свідомого усвідомлення. 

(30.2) Запитувач: Дякую вам. Чи могли б ви визначити 
окремо розум, тіло  і дух? 

Ра: Я – Ра. Ці терміни являються  спрощеними описовими 
термінами, які дорівнюють сукупності центрів енергії. Тіло, 
як ви називаєте його, являється матеріалом щільності, яку ви 
випробовуєте в даному просторі/часі або часі/просторі. Ця 
сукупність матеріалів доступна для дисторсій того, щоб ви 
назвали фізичною маніфестацією. 
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Розум – це сукупність, яка відображає вливання духу і 
розливання в сукупності тіла. Він містить те, що ви знаєте як 
почуття, емоції і інтелектуальні думки в його найбільш 
свідомих рівнях. Рухаючись далі вниз в дерево розуму ми 
бачимо інтуїцію, яка більше контактує з природою розуму 
або у згоді з повною сукупністю існування. Переміщаючись 
вниз в корені розуму ми знаходимо розвиток свідомості, яка 
поступово рухається від особистої до расової пам'яті, до 
космічних вливань, і отже стає прямим контактером цього 
човника, який ми називаємо сукупністю духу. 

Ця сукупність духу – це канал, за допомогою якого можуть 
додаватися вливання від усіх різних універсальних, 
планетарних, і особистих вливань всередину коренів 
свідомості і за допомогою якого свідомість може текти до 
входу в розумну нескінченність через збалансовану розумну 
енергію тіла і розуму. 

Завдяки цим серіям остаточних тверджень ви бачите, що 
розум, тіло і дух нерозривно переплетені і не можуть 
існувати один без іншого. Отже ми посилаємося на 
сукупність розуму/тіла/духу, замість спроби мати справу з 
ними окремо, оскільки робота, скажемо так, яку ви 
виконуєте впродовж ваших дослідів, здійснюється через 
взаємодію цих трьох компонентів, а не через будь-який 
один. 

(30.3) Запитувач: Під час нашої фізичної смерті, як ми 
називаємо це, із цієї конкретної щільності і цього 
конкретного досвіду інкарнації, ми втрачаємо це хімічне 
тіло. Чи негайно після втрати цього хімічного тіла ми 
підтримуємо інший вид тіла? Чи в цей момент ми все ще 
залишаємося сукупністю  розуму/тіла/духу? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Сукупність розуму/тіла/духу 
зовсім неушкоджена. Сукупність фізичного тіла, яку ви 
зараз зв'язуєте з терміном “тіло” – це лише прояв більш 
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щільної, інтелектуально інформованої і потужної сукупності 
тіла. 

(30.4) Запитувач: Чи відбувається будь-яка втрата  розуму або 
духу після цього переходу, яке ми називаємо смертю або 
будь-яке погіршення будь-чого із-за втрати цього  хімічного 
тіла, яке ми зараз маємо? 

Ра: Я – Ра. З вашого погляду існує велика втрата сукупності 
розуму із-за того факту, що багато чого з діяльності 
розумової природи, яку ви узнаєте впродовж досвіду в 
цьому континуумі простору/часу являється багато в чому 
зовнішньою ілюзією, як і хімічна сукупність тіла. 

З іншого погляду,  абсолютно нічого  важливого не 
втрачається. Характер або, скажемо так, суть емоцій, 
упереджень або дисторсій і мудрості, якщо ви хочете, зразу 
стають очевидними, скажемо так. Впродовж фізичного 
життєвого досвіду ці чисті емоції і мудрість, 
упередження/дисторсії істоти, головним чином, або 
ігноруються або недооцінюються. 

З духовного погляду, цей канал більш відкритий через 
відсутність необхідності забувати характерні риси третьої 
щільності. 

(30.5) Запитувач: Я хотів би знати, як виникають сукупності 
розуму/тіла/духу; як беруть початок в міру необхідності. Чи 
створюються вони духом, який формує розум і розумом, 
який формує тіло? Чи можете ви розказати мені про це? 

Ра: Я – Ра. Ми просимо враховувати, що ви намагаєтеся 
простежити  еволюцію. Ця еволюція, як ми раніше 
описали44,  спершу в першій щільності з’являється 
свідомість без руху, випадково. Чи назвете ви це сукупністю 

44 Раніше описано в 13.15–21. 
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розуму або тіла – це семантична  проблема. Ми називаємо її 
сукупністю розуму/тіла, визнаючи завжди, що в 
найпростішій йоті цієї сукупності існує повністю Один 
Нескінченний Творець.  

Потім, в другій щільності, ця сукупність розуму 
відкривається для росту  і повертається у напрямку до 
світла, отже пробуджуючи те, що ви можете назвати 
сукупністю духу, яка посилює висхідний рух по спіралі у 
напрямку до любові і світла Нескінченного Творця. 

Додавання цієї сукупності духу, скоріше видиме ніж 
реальне, яке існує потенційно з самого початку 
простору/часу і удосконалює себе при завершенні переходу 
в третю щільність. Коли сукупність розуму/тіла/духу узнає 
про можливість служіння своєму Я або іншому Я, тоді 
сукупність  розуму/тіла/духу активується. 

(30.6) Запитувач: Дякую. Я не бажаю торкатися питання, яке 
ми вивчили перед тим, але іноді корисно переформулювати 
ці концепти для повної ясності, відколи слова – це слабкий  
інструмент для того, що ми робимо. 

Тільки як проміжна точка мене цікавить: на цій планеті у 
другій щільності, в той же самий простір/час існували 
двоногі істоти і так звані динозаври. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(30.7) Запитувач: Здається, що ці два види істот дуже 
несумісні, як ви сказали б, одна з одною. Я не знаю. Чи 
можете ви назвати мені причину, чому  обидва види істот 
населяли один і той же простір/час? 

Ра: Я – Ра. Вважайте, що це працює свобода волі, 
застосована до еволюції. Існують шляхи, якими слідує 
сукупність розуму/тіла  в спробі вижити, відтворитися і 
знайти свої способи, які несвідомо відчуває, як потенціал 
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для росту. Отже, ці дві арени або два шляхи розвитку – лише 
два  із багатьох. 

(30.8) Запитувач: Розумію. Інформаційна програма, яку я 
бачив пару тижнів назад, піднімає питання стосовно того, 
чому несподівано зникли динозаври з нашої планети. Я 
знаю, що це неважливо, але мені цікаво, якою була причина. 

Ра: Я – Ра. Ці істоти не змогли прогодувати свої сукупності 
тіла. 

(30.9) Запитувач: Отже, концепт двостатевої репродукції 
вперше з’являється  в другій щільності. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(30.10) Запитувач: Чи можете ви розказати мені філософію, 
яка стоїть за цим механізмом поширення сукупності тіла? 

Ра: Я – Ра. Друга щільність – це щільність, в якій 
закладаються основи для роботи третьої щільності. Тому 
можна побачити, що в третій щільності основний механізм 
репродукції перетворюється у великий потенціал  для 
служіння іншим  і собі.  Він існує не лише завдяки функціям 
передачі енергії, але і завдяки різним служінням  виконаним 
із-за тісного спілкування тих, хто, скажемо так, магнетично 
притягнутий один до одного. Отже, ці істоти мають 
можливості для багатьох видів служіння, яке було б 
недоступне для незалежної істоти. 

(30.11) Запитувач: Чи було основною причиною, первісною 
причиною цього збільшення можливості отримати  досвід 
для Одного Творця? Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це не просто  коректно, але і являється ключем 
до того, що відбувається в усіх щільностях. 
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(30.12) Запитувач: Чи процес двостатевої репродукції або 
філософія цього грають якусь роль в духовному рості істот 
другої  щільності? 

Ра: Я – Ра. У окремих випадках це так і відбувається  із-за 
ефективного сприйняття  частини істот або різновидів. 
Здебільшого, безумовно, це не задача другої щільності; їх 
духовні потенціали перебувають в третій щільності. 

(30.13) Запитувач: Мені цікаво знати, чи за допомогою цього 
механізму до певної міри або завдяки іншим механізмам 
наш кіт Гендальф отримав вигоду у збільшенні духовного 
потенціалу або розуміння? 

Ра: Я – Ра. Ми досліджуємо цю інформацію і знаходимо її 
нешкідливою. Істота другої щільності, із звуковою 
вібрацією Гендальф – це, по-перше,  рідкісний зразок свого 
різновиду завдяки попередній індивідуалізації, по-друге, 
через велику кількість інвестицій в цей конкретний 
життєвий досвід. Це найбільший каталізатор для прогресу 
цієї істоти. 

Це дуже незвичайно, як ми сказали б. Проте, дослід 
двостатевої репродукції, який був у природі істоти 
Гендальф, вніс малу частину духовної вигоди через 
незвичайне відношення з іншою істотою, яку ви також 
називаєте кішкою. Ця істота також, мала незвичайну 
орієнтацію третьої щільності, або інвестиції від попередніх 
життєвих дослідів. Отже утворення, яке ви бачите, пізнало 
любов, яка  існувала в цих стосунках. 

(30.14) Запитувач:  Дякую. Чи можете ви надати мені коротку 
історію метафізичних принципів розвитку кожної з наших 
планет, які оточують наше сонце, їх функція відносно 
еволюції істот? 

Ра: Я – Ра. Ми надамо вам метафізичний опис тільки тих 
планет, на яких індивідуальні сукупності розуму/тіла/духу 
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набували, набувають і будуть набувати досвіду. Ви зможете  
зрозуміти інші сфери, як частину Логосу. 

Візьмемо одну із планет, відому як Венера. Ця планетарна 
сфера була планетою зі швидкої еволюцією. Це  наша рідна 
планета і швидкий [розвиток] сукупностей розуму/тіла/духу 
на її поверхні відбувався завдяки гармонійній взаємодії. 

На планеті, відомій вам як Марс, як ми вже говорили45, 
розвиток планети зупинився в середині  третьої щільності. 
Планета не змогла продовжувати розвиток через відсутність 
гостинних умов на поверхні. Ця планета буде підлягати 
зціленню впродовж декількох ваших тисячоліть 
простору/часу. 

Планета, на якій ви проживаєте має добре відому вам 
метафізичну історію і ви можете запитувати про це, якщо 
бажаєте. Проте, ми говорили  достатньо по цій темі. 

Планета, відома як Сатурн має великий потяг до 
нескінченного розуму і отже в її магнітних областях 
часу/простору мешкають ті, хто бажає захистити вашу 
систему. 

Планетарна істота, відома вам як планета Уран, повільно 
рухається через першу щільність і має потенціал 
переміщення через усі щільності. 

(30.15) Запитувач: Дякую. Мені цікаво, чи будь-яка інша 
планета мала метафізичну еволюцію? 

Ви заявили учора, що більша частина цієї великої 
галактичної системи заселена духовно як частина Логосу. 
Чи мали ви на увазі те, що ближче до центру цієї великої 
галактичної системи зірки не мають планетарних систем? Чи 
це правильно? 

45 Це обговорювали в 9.6–11, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17–18, 20.20, 
20.26, і 21.8. 
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Ра: Я – Ра. Це некоректно. Логос розподілив себе по всій 
вашій галактичній системі. Проте, континууми 
часу/простору деяких з ваших сонячних систем, 
розташованих ближче до центру, просунулися набагато далі 
вперед. 

(30.16) Запитувач: Гаразд.  Чи можете ви загалом сказати, 
якщо ви знаходитеся ближче до центру цієї великої 
галактичної системи, то що, там існує  більша духовна 
щільність, я використаю цей термін, або це загальна духовна 
якість більш розвинена в цих областях? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнім повним запитанням цього 
сеансу, оскільки цьому інструменту частково некомфортно. 
Ми не бажаємо виснажувати інструмент. 

Духовна щільність або маса тих, хто знаходиться ближче до 
центру вашої галактики, відома. Проте, це відбувається 
завдяки просто іншому позачасовому стану, впродовж якого 
планетарні сфери можуть коалесцирувати, починаючи  
раніше розвиток простору/часу,  скажемо так, оскільки ви 
наближаєтеся до центру галактичної спіралі. Ми просимо 
будь-яке коротке [стрічка закінчилася]. 

(30.17) Запитувач: Інструмент хотів би знати, чи можете ви 
розказати їй, чи допоможе її фізичному благополуччю так 
або  інакше виріб, який називається поляризатором Сема 
Міллара. Чи ви можете розказати? 

Ра: Я – Ра. Оскільки ми скануємо інструмент, то ми 
знаходимо аномалії магнітного поля, які спотворені у 
напрямку до наших здібностей знайти вузькосмуговий канал 
в цій сукупності розуму/тіла/духу інструменту. 
Поляризатор, про який ви говорите, не зможе бути корисним 
в даній ситуації. Обережне читання аури цього інструменту 
тими, хто наділений талантами в цій області і подальші 
зміни магнетичних сил цього поляризатора  допомогло б 
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істоті Сему створити такий поляризатор, який би допоміг 
інструменту. Проте, ми порадили б, щоб ніяке електричне 
або магнітне устаткування, яке не потрібне для запису 
наших слів, не    вводилося в ці сеанси, бо ми не бажаємо 
ніяких дисторсій, які не потрібні. 

(30.18) Запитувач: Дякую. Чи є що-небудь, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було  зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Цей інструмент добре збалансований і контакт такий, 
яким він повинен бути. Цей інструмент має певні труднощі в 
дисторсії, яку ви назвали б мускульною судомою, яка 
виникає із-за нерухомого положення. Тому ми залишаємо 
цей інструмент. 

Я – Ра. Друзі мої, ви все робити добре. Я залишаю вас в 
любові і світлі Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед, 
насолоджуючись владою і миром Одного Творця. Адонай. 
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Сеанс 31 
25 лютого 1981 року 

(31.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(31.1) Запитувач: Спершу я хотів поставити питання 
безпосередньо від інструменту. Вона просить узнати, чи 
доцільно їй зараз виходити на прогулянку одній, якщо вона 
відчуває себе краще.46 

Ра: Я – Ра. Це прийнятно. 

(31.2) Запитувач: Гаразд. Я збираюся використати 
інформацію, яку ми отримали  в кінці попередньої книги і ви 
запропонували, що вона була б більш  відповідною для 
більш передового матеріалу. Ми помістимо її в книгу в 
цьому місці, оскільки ми говоримо про двостатеву 
репродукцію і я хотів би трохи розширити цей матеріал, щоб 
отримати деякі визначення і краще розуміння. 

Примітка редактора: наступна інформація, на яку 
посилається Запитувач, із 26.38 і має стосунок до 
передачі і блокади сексуальної енергії, як позитивно 
так і негативно орієнтованих:  

Ра: Я – Ра. Перша передача енергії – це червоний 
промінь. Ця випадкова передача зв’язана тільки з 
вашою репродуктивною системою. 

При намаганні створити статеві зносини оранжевий і 
жовтий промені викликають блокування, якщо тільки  
одна істота вібрує в цій області. Отже, істота, яка 

46 Карла здійснювала прогулянки  по 3-5 миль за день, і вона відчула, як 
захід безпеки, що Джім повинен супроводжувати її на цих прогулянках 
після  епізоду, коли вона не могла дихати і майже знепритомніла. У 
цьому питанні, Карла запитує, чи змогла б вона ходити на прогулянки 
без супроводу Джіма. 
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вібрує сексуально в цій області, буде володіти 
нестримним апетитом до цієї діяльності. Ці рівні 
вібрації шукають  активності зеленого променя.  
Можливість передачі енергії оранжевого і жовтого 
променів існує, але буде у напрямку до негативної 
поляризації, оскільки один бачить скоріше об’єкт, а 
не інше «я», а інший бачить себе розкрадачем або 
хазяїном ситуації. 

У четвертого променя є дві можливості. По-перше, 
якщо обоє вібрують в четвертому промені, то буде 
взаємне посилення передачі енергії. Негативна 
полярність  або жіноча, як ви називаєте її, відтягує 
енергію із коренів буття через енергетичні центри і 
отже відновлюється фізично; позитивна полярність  
або чоловіча, як вважається у вашій ілюзії, знаходить 
в  цій передачі  енергії натхнення, яке задовольняє і 
годує духовну частину сукупності тіла/розуму/духу. 
Отже обоє поляризуються і звільняють надлишок 
того, чого кожен має з лишком від природи розумної 
енергії, тобто, негативної/інтуїтивної енергії і 
позитивної/фізичної енергії, як ви називаєте їх.  Ця 
передача енергії може  блокуватися тільки, якщо 
одна, або обидві істоти охоплені страхом, що ними 
володіють або мають бажання володіти. 

Інша можливість зеленого променя полягає в тому, 
що одна істота пропонує енергію зеленого променя, а 
інша не пропонує енергію універсальної любові.  Це 
приводить в результаті до блокування енергії того, 
хто не має зеленого променя, отже збільшуючи 
незадоволення або апетит.  Зелений промінь злегка 
поляризує істоту у напрямку до служіння іншим. 

Передача енергії синього променя частково рідкісна 
серед ваших людей в цей час, але надає велику 
допомогу завдяки передачі енергії, здатної виразити 
себе беззастережно або без страху. 
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Передача променя індиго надзвичайно рідкісна серед 
ваших людей. Це сакраментальна частина сукупності 
тіла,  за допомогою фіолетового променя  
здійснюється контакт з розумною нескінченністю. На 
останніх двох рівнях неможливі ніякі блокування із-
за того факту, що, якщо обидві істоти не готові до цієї 
енергії, то її не видно і ніякої передачі і  блокування 
не відбувається.  Це неначе видалити з потужного 
двигуна розподільник запалювання. 

Цей інструмент зміг би, як приклад цієї роботи, 
спантеличити групу Оріону впродовж її дослідів  із 
ЛСД, як ви називаєте цю речовину, із-за факту, що 
він фактично повністю відкритий іншим Я до 
третього променя – ми  виправляємо цей інструмент; 
його  життєва енергія поступово знижується – енергія 
зеленого променя і частково відкрита взаємодія з 
синім променем для інших Я.  

Ви говорили в цьому матеріалі про передачу сексуальної 
енергії. Чи змогли б ви описати цю передачу сексуальної 
енергії і розширити її значення, будь ласка? 

Ра: Я – Ра. Передача енергії має на увазі звільнення 
потенційних енергій через, скажемо так, потенційований 
простір. Передачі сексуальні енергії відбуваються із-за 
поляризації двох сукупностей розуму/тіла/духу, кожна з 
яких має деяку потенційну різницю одної до іншої. Природа 
передачі енергії або блокування цієї енергії – це  функція 
взаємодії цих двох потенціалів. У разі, якщо відбувається 
передача, то ви можете прирівняти її до закритого 
кругообігу. Ви також можете розглядати цю діяльність, як і 
усю емпіричну діяльність, як випробування Творцем самого 
Себе. 

(31.3) Запитувач: Отже, чи  це первісний механізм Творця, 
щоб випробувати Себе? 
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Ра: Я – Ра. Це не належний термін. Можливі прикметники –    
"один  з доречних" шляхів Творця, щоб пізнати Себе, 
оскільки  в кожній взаємодії, незалежно від дисторсії, 
Творець випробовує Себе. Двостатеве знання Творця само 
собою має потенційно дві переваги. 

По-перше: істота з активізованим зеленим променем має 
потенціал прямого і простого аналога того, що ви можете 
назвати радістю, духовна або метафізична природа  якої 
знаходиться в розумній енергії. Це велика допомога 
розумінню істинної природи буття.  

Інша потенційна перевага двостатевих репродуктивних актів 
– можливість  сакраментального розуміння або з'єднання,
скажемо так, з входом до розумної нескінченності, для  
відповідного приготування до  роботи в тому, що ви можете 
назвати магією і дослідами розумної нескінченності. 
Позитивно орієнтовані індивідууми, що зосереджуються на 
цьому методі досягнення розумної нескінченності, потім, 
через пошук або акт волі можуть направити цей 
нескінченний розум для того, щоб працювати з бажаннями 
істот, чи це буде знання служіння, або здатність зцілювати, 
або будь-яке служіння, якого бажають інші. 

Такі дві переваги цього конкретного методу Творця, щоб 
випробувати Себе. Як ми говорили раніше, в результаті сила 
цієї конкретної передачі енергії відкриває двері, скажемо 
так, до індивідуальних бажань  сукупностей  
розуму/тіла/духу, щоб служити  нескінченним числом 
способів іншим, отже поляризуючись у позитивному 
напрямку. 

(31.4) Запитувач: Чи можете ви трохи розширити концепт, що 
ця дія не лише дозволяє Творцеві узнати Себе краще, але і 
створює, в нашій щільності, потомство або робить 
доступним шлях для іншої істоти ввійти в цю щільність? 
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Ра: Я – Ра. Як ми говорили раніше, передачі сексуальної 
енергії включають передачу червоного променя, яка 
випадкова і яка є функцією другої щільності в намаганні 
рости, виживати, скажемо так. Ця функція властива 
сексуальній взаємодії. Потомство, як ви називаєте 
інкарновану істоту, приймає можливість отримати 
сукупність розуму/тіла, запропоновану цим випадковим 
актом, або подією з запліднення яйцеклітини спермою.  Це 
дає істоті можливість ввійти в цю щільність як інкарнована 
істота. 

Це дає обом, хто залучений до передачі цієї двостатевої 
репродуктивної енергії, потенціал для великого служіння в 
цій області через виховання малодосвідченої істоти, поки 
вона отримає  досвід. 

У цей момент цікаво відмітити, що  завжди є можливість 
скористатися цими можливостями для поляризації у 
негативному напрямку. Цьому допомогло поступове 
накопичення впродовж багатьох тисяч ваших років 
дисторсій соціальної сукупності, які створюють тенденцію у 
напрямку до конфузу, скажемо так, або руйнування 
служіння іншим, в аспекті цієї передачі енергії і подальшої 
можливості  служіння іншим. 

(31.5) Запитувач: Якщо сексуальна передача енергії 
відбувається зеленим променем – і  я вважаю, що  в цьому 
випадку нема передачі енергії червоним променем – то чи це 
означає, що в цій конкретній передачі неможливе 
запліднення і народження істоти? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Передача енергії червоного 
променя існує завжди завдяки природі сукупності тіла. 
Випадковий результат цієї передачі енергії буде таким 
самим, як функція можливого запліднення в цей час в цьому 
спаровуванні істот.  
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Передача енергії зеленим променем відбувається завдяки 
тому, що  частота вібрації кожної істоти не спотворена у 
будь-якому життєвому сенсі енергіями жовтого або 
оранжевого променя. Отже, дар, скажемо так, буде наданий 
вільно, без винагороди ні від  тіла,  ні від розуму або духу. 
Зелений промінь – це промінь повної універсальної любові. 
Це надання без очікування повернення. 

(31.6) Запитувач: Мені цікаво, чи криється деякий принцип за 
фактом сексуального об'єднання, яке не обов'язково 
приводить до запліднення. Мене не цікавлять хімічні або 
фізичні принципи. Мене цікавить те, чи існує або ні деякий 
метафізичний принцип, який приводить подружжя до того, 
чи мати дитину, чи ні, або  це чисто випадково? 

Ра: Я – Ра. Це випадково в певних межах. Якщо істота 
досягла старшинства, то тим самим вона вибирає основну 
структуру життєвого досвіду. Потім, ця істота може 
вибрати, щоб інкарнуватися  у фізичну сукупність, яка не 
здатна до репродукції. Отже ми виявляємо, що деякі істоти 
захотіли бути безплідними. Інші істоти, через свободу волі, 
використовують різні пристрої, щоб застрахуватися від 
запліднення. За винятком цього, все відбувається випадково. 

(31.7) Запитувач: Дякую. У попередньому матеріалі ви 
згадали "магнетичне притягання". Чи могли б ви визначити і 
розширити цей термін? 

Ра: Я – Ра. Ми використали цей термін, щоб вказати, що у 
вашій двостатевій природі є те, що має полярність. Ця 
полярність може відрізнятися, в залежності, скажемо так,  
від чоловічої/жіночої поляризації кожної істоти, чи буде 
істота біологічним чоловіком або жінкою. Отже ви можете 
побачити магнетизм, коли зустрічаються  дві відповідно 
збалансовані істоти,  чоловіча/жіноча з жіночою/чоловічою 
полярностями і відчувають притягання одна до одної, яке 
викликають поляризовані сили.  
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В цьому сила двостатевого механізму. Щоб вирішити, чи 
відчувається притягання протилежної сексуальної 
поляризації,  не потрібен акт  волі. Це відбуватиметься  
неминуче, надаючи, скажемо так, належний шлях вільному 
руху енергії.  Цей шлях може блокуватися деякою 
дисторсією у напрямі віри/становища, яка гласить істоті, що 
це притягання не бажане. Проте, основний механізм 
функціонує так же просто, як, скажемо, магніт і залізо. 

(31.8) Запитувач: Здається, що зараз збільшилася кількість 
інкарнованих істот, які мають так звану гомосексуальну 
орієнтацією. Чи могли б  ви пояснити і розширити цей 
концепт? 

Ра: Я – Ра. Істоти в цьому стані випробовують багато 
дисторсій із-за того факту, що вони випробували багато 
інкарнацій як біологічний чоловік і як біологічна жінка. Це 
не привело б до того, що ви називаєте гомосексуалізмом в 
активній фазі, якби  не важкі вібраційні умови вашої 
планетарної сфери. Це те, що ви можете назвати великим 
порушення аури серед ваших переповнених міських 
територій у ваших багатолюдніших країнах, як ви називаєте 
частини вашої планетарної поверхні. За цих умов 
відбуватиметься плутанина. 

(31.9) Запитувач: Чому густота населення створює ці 
заплутування? 

Ра: Я – Ра. Двостатеве репродуктивне спонукання має за 
свою мету не лише просту репродуктивну функцію, але і 
головним чином бажання служити іншим, яке 
пробуджується завдяки цій діяльності. 

У переповненій місцевості, де кожна сукупність 
розуму/тіла/духу знаходиться під постійним 
бомбардуванням інших “я”, зрозуміло, що ті, хто особливо 
чутливий не зможуть відчути бажання служити іншим. Це 
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також збільшує вірогідність відсутності бажання або 
блокування репродуктивної енергії червоного променя. 

У не переповненій атмосфері ця ж істота повинна, через 
стимул почуття самотності, мати набагато більше бажання 
шукати кого-небудь, кому можна було б служити і таким 
чином  упорядкувати сексуальну репродуктивну функцію. 

(31.10) Запитувач: Приблизно, скільки попередніх інкарнацій, 
скажемо так, в минулому повинен провести чоловік як 
жінка,  щоб мати надзвичайну гомосексуальну орієнтацію в 
цьому втіленні? Тільки приблизно. 

Ра: Я – Ра. Якщо істота має приблизно 65% своїх втілень в 
сексуальну/біологічну сукупність тіла протилежної 
полярності до її нинішньої сукупності тіла, то ця істота 
уразлива до порушення аури у ваших міських територіях і 
може розвинути те, що ви називаєте гомосексуальною 
природою. 

За таких обставин треба відмітити, хоча це набагато 
трудніше, у істоти є можливість сильніше служити іншому у 
вірності і щирій любові зеленого променя не сексуальної 
природи і таким чином регулюючи або зменшуючи 
дисторсії свого сексуального пошкодження. 

(31.11) Запитувач: Тімоті Ліри написав у своїх дослідженнях, 
що під час статевої зрілості і після цього часу, появляється 
імпринт, закодований в ДНК істоти таким чином, що 
сексуальні упередження закарбовуються із-за ранніх 
сексуальних дослідів, або перших сексуальних дослідів 
істоти. Чи щось подібне дійсно відбувається? 

Ра: Я – Ра. Це частково правильно. Із-за природи самотніх 
сексуальних дослідів, але у більшості випадків 
маловірогідно, щоб те, що ви називаєте мастурбацією, мало 
ефект імпринтингу в пізніших дослідах. 
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Це так само вірно для деяких любовних побачень, які можна 
розглядати як гомосексуальні серед істот цієї вікової групи. 
Натомість, це  часто тільки  безневинні вправи, викликані 
цікавістю. 

Проте, дуже правильно, що перший досвід, в який 
сукупність розуму/тіла/духу інтенсивно заглиблюється, 
дійсно закарбовується в істоті як життєвий досвід, який має 
ряд переваг. 

(31.12) Запитувач: Чи група Оріону використовує це, скажемо 
так,  як вхід, щоб навіяти істотам, скажемо так, переваги, які 
може створювати негативна поляризація? 

Ра: Я – Ра. Так же само, як ми з Конфедерації,  намагаємося 
випромінювати нашу любов і світло кожного разу, коли 
отримуємо можливість, у тому числі і сексуальні 
можливості, так же і група Оріону користуватиметься 
негативно орієнтованою можливістю, або якщо індивідуум 
негативно орієнтований. 

(31.13) Запитувач: Чи існує будь-яка емоційна схильність, яка 
не має нічого спільного з чоловічою/жіночою сексуальною 
полярністю, яка може створити накопичення сексуальної 
енергії в істоті? 

Ра: Я – Ра. Навряд чи накопичення сексуальної енергії 
відбувається без сексуальної схильності істоти. Можливо ми 
не зрозуміли ваше запитання, але здається очевидним, що 
якщо взяти істоту з потенціалом для сексуальної діяльності, 
то вона буде накопичувати сексуальну енергію. 

(31.14) Запитувач: Я думав більше про можливість групи 
Оріону впливати, скажімо,  на певних членів Третього 
Рейху, які, як  я читав, мали сексуальне задоволення від 
спостереження, в деяких випадках,  за отруєнням газом і 
вбивством людей  в газових камерах. 
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Ра: Я – Ра. Ми повинні повторити, що ці істоти мали 
потенціал для накопичення сексуальної енергії. Вибір 
стимулу – це звичайно вибір істоти. В цьому випадку, про 
який ви говорите, ці істоти були сильно поляризовані 
оранжевим променем, отже пошук енергії блокувався 
владою над іншими, позбавлення життя було максимальною 
владою над іншими; отже, це виражається в сексуальній 
формі, хоча і в самотності. 

В цьому випадку бажання тривало б невпинно і  фактично 
воно невтолиме. 

Ви переконаєтеся, якщо поспостерігаєте за повним спектром 
сексуальних практик серед ваших людей, що є ті, хто 
випробовує таке задоволення від переваги над іншими або 
від зґвалтування, або від іншого засобу переваги. У кожному 
випадку це приклад енергетичного блокування, яке 
сексуальне по своїй природі. 

(31.15) Запитувач: Чи змогла б група Оріону, скажемо так,  
навіяти істотам цей ефект оранжевого променя? Або вони – 
чи  так це відбувалося – ось в чому я пробую розібратися. Чи 
в такий спосіб сталися ці концепти на цій планеті? Тому, 
якщо ми повернемося до початку третьої щільності, то має 
бути первісна причина цього. 

Ра: Я – Ра. Причина цього – не  Оріон. Це вільний вибір 
ваших людей. Це почасти важко пояснити, але ми  
спробуємо. 

Передачі і блокування сексуальної енергії – це  більше прояв 
або приклад чогось більш фундаментального, ніж навпаки. 
Тому, оскільки ваші люди були відкритими для концептів 
войовничості і жадоби власності, то ці різні дисторсії почали 
проникати через дерево розуму у прояв сукупності тіла, а 
сексуальне вираження – основна  цієї сукупності. Отже ці 
блокування сексуальної енергії, хоча на їх впливав і 
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посилював Оріон – в  основному результат буття, вибраний 
вільно вашими людьми. 

Це було завершальне питання, тому ми тільки можемо 
прояснити цю тему або відповісти на будь-яке коротке 
запитання перед тим, як закриємо сеанс.  

(31.16) Запитувач: Мені тільки треба знати, чи це працює 
якось через расову пам'ять і якимсь чином заражає все 
населення? Чи трапляються такі речі? 

Ра: Я – Ра. Расова пам'ять містить усе, що було 
випробувано. Отже, є деякі, скажемо так, забруднення навіть 
сексуальні, які здебільшого видно у вашій власній культурі, 
як різні схильності до антагоністичних стосунків, або, як ви 
називаєте їх, шлюбів, замість вільного надання один одному 
любові і світла Нескінченного Творця. 

(31.17) Запитувач: Це був точно той момент, який я пробував 
зрозуміти. Велике спасибі. Я не бажаю перевтомлювати 
інструмент, тож я тільки запитаю, чи є щось, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Просимо зрозуміти, що цей інструмент частково 
стомлений. Канал дуже чистий. Проте, ми знаходимо, що 
життєва енергія низька. Ми  не бажаємо виснажувати 
інструмент. Проте, існує, скажемо так, енергетичний обмін, 
який ми відчуваємо як честь/обов’язок запропонувати, коли 
інструмент відкривається. Тому, ми порадимо цьому 
інструменту спробувати ретельно оцінити життєві енергії 
перед пропозицією себе як відкритого каналу. 

Усе гаразд. Ви сумлінні. 

Я – Ра. Я залишаю цей інструмент і вас в любові і  світлі 
Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед, 
насолоджуючись владою і миром Одного Творця. Адонай. 
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Сеанс 32 
27 лютого 1981 року 

(32.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(32.1) Запитувач:  Я маю невелике запитання  від Джіма на 
цей момент. Я зачитаю його. 

“Зараз фізична сукупність інструменту знаходиться в 
процесі одужання від прийняття хімічних речовин. Вона 
нічого не тямить у розриві, який вона створила. Як може 
кожен з трьох присутніх узнати про те, як можна створити 
такі розриви нашими діями і думками? Чи можливо, що ми 
створили такі розриви безневинно, оскільки ми ставимо 
запитання в певних областях впродовж цих сенсів? А також, 
що ми можемо зробити, щоб захистити себе взагалі від 
спотворених впливів? Чи є будь-який ритуал або медитація, 
яку ми могли б використати?” 

Ра: Я – Ра. Хоча ми  у цілковитій згоді з великим бажанням 
служіння, яке ілюструє це запитання, але нашу відповідь 
обмежує дисторсія Шляху Заплутування. Ми поговоримо 
про деякі загальні речі, які можуть бути корисними в цій 
області. 

По-перше, коли цей інструмент спотворив свою сукупність 
тіла у напрямку до низької життєвої енергії в результаті 
цього випадку, то вона знала  про речовину, яка це 
викликала. Це не була, скажемо так, природна речовина, 
також сукупність розуму/тіла/духу не достатньо знала про її 
дисторсію у напрямку до фізичної слабкості. Природний 
спосіб, скажемо так, щоденного існування істоти без 
дисторсій, викликаних вживанням сильних ефективних 
хімічних речовин, можна вважати завжди доречним. Немає 
ніяких помилок, у тому числі і в діях цього інструменту. 
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По-друге, засоби захисту проти будь-якого негативного, або 
розслаблювального впливу на тих, хто знаходиться на 
позитивному шляху, були продемонстровані цим 
інструментом в значній мірі. Вважайте, якщо угодно, 
потенціали цього специфічного випадку мали негативний 
вплив для входу інструменту. Цей інструмент думав про 
Творця на самоті  і в діях з іншим Я безупинно хвалив і 
дякував Творцеві за випробування, які вона мала. 

Це, у свою чергу, дозволило цій конкретній істоті 
випромінювати на інших Я такі енергії, які стали 
каталізатором для відкриття і зміцнення здатності інших Я 
функціонувати у більш позитивно поляризованому стані. 
Отже ми бачимо, що  захист буде дуже простим. Дякуйте за 
кожен момент. Побачте своє Я і інших Я як Творця. 
Відкрийте серце. Завжди знайте світло і хваліть його. Це і є 
необхідний захист. 

(32.2) Запитувач: Дуже дякую. Ми продовжимо з матеріалу 
від позавчора. Тема: як  сексуальна полярність служить 
каталізатором  еволюції і як краще використати цей 
каталізатор. Повертаючись до цього матеріалу, я хочу 
заповнити декілька прогалин, які ми можливо не розуміємо 
занадто добре у цей момент. 

Чи можете ви розказати мені про різницю між активацією 
оранжевого і жовтого променя? Я збираюся зібрати знання 
про всі промені – від  червоного до фіолетового. Ми 
розглянули червоний промінь, тож я хотів би запитати зараз, 
яка різниця між активацією жовтого і оранжевого променя? 

Ра: Я – Ра. Оранжевий промінь – це вплив або вібраційний 
патерн, завдяки якому розум/тіло/дух виражає свою силу на 
індивідуальній основі. Отже, владу над індивідуумами 
можна розглядати як оранжевий  промінь. Цей промінь  
дуже інтенсивний серед ваших людей на індивідуальній 
основі. В цьому промені ви можете розглядати  інших Я, як 
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не істот, як рабів або рухоме майно, отже не даючи іншим Я 
ніякого статусу. 

Жовтий промінь – це фокальний  і дуже потужний промінь. 
Він характеризує істоту стосовно, скажемо так, групи, 
суспільства, або великої кількості сукупностей 
розуму/тіла/духу. Ця оранжева – ми  виправляємо себе – 
вібрація   жовтого променя – серцевина  агресивних дій, в 
яких одна група істот відчуває потребу і право домінування 
над іншими групами істот, а також підкоряти їх волю волі 
майстрів.  

Негативний шлях, як можна назвати б це, користується 
комбінацією жовтого і оранжевого променів в своїх 
патернах поляризації. Ці промені, використані освяченим 
способом, приводять до контакту з розумною 
нескінченністю. Звичайна природа сексуального акту, якщо 
початковий  вібраційний патерн одного має блокування 
жовтого або оранжевого променів, то інший випробовує 
ненаситний голод із-за блокування. Коли обоє вібрують в 
цій області, то через сексуальну взаємодію виникає 
потенціал для поляризації: одна істота відчуває задоволення 
від приниження і рабства або залежності, інша випробовує 
задоволення від влади і контролю над іншою істотою. Таким 
способом здійснюється передача сексуальної   енергії 
негативної полярності. 

(32.3) Запитувач: В матеріалі, який ви передали 17-го лютого, 
ви говорили: "В третього променя є дві можливості. По-
перше, якщо обоє вібрують в третьому промені то 
відбувається взаємне посилення передачі енергії". Який 
колір має третій промінь в цьому матеріалі? 

Ра: Я – Ра. Промінь, про який ми згадували в цьому 
матеріалі, має бути відповідно зеленим променем або 
четвертим променем. 
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(32.4) Запитувач: Отже  я повинен змінити третій на 
четвертий або зелений? 

Ра: Це правильно.47  Просимо продовжувати виявляти 
помилки, що мають відношення до нумерації, як ви 
називаєте її, оскільки цей концепт нам не знайомий і ми 
повинні перекладати, якщо угодно, коли користуємось 
номерами. Це постійна слабкість цього контакту через 
різницю між нашими способами і вашими. Ми цінуємо вашу 
допомогу. 

(32.5) Запитувач: Дякую. Я вважаю, що ми достатньо 
розглянули зелений промінь, тож я збираюся його 
пропустити і йти до синього променю.  

Чи могли б ви розказати мені про різницю між зеленим і 
синім променями з акцентом на синьому промені? 

Ра: Я – Ра. При передачі енергії зеленого променя ви 
підходите до великого поворотного моменту як в 
сексуальному, так і в іншому виді випробування. До того ж 
зелений промінь може бути спрямований назовні, тоді істота 
віддає замість того, щоб отримувати. Перше надання 
зеленого променя – надання  прийняття або свободи, отже 
дозволяючи отримувачу енергії синього променя 
скористатися можливістю відчути прийняття, звільняючи 
інше Я виражати себе як дарувальника цього променя.  

Треба відмітити, що як тільки передача енергії зеленого 
променя досягне двох сукупностей розуму/тіла/духу в 
шлюбі, то подальші промені доступні без того, щоб обидві 
істоти відчували потребу прогресувати однаково. Отже, 
істота, вібруюча в синьому промені або фіолетовому 
промені і інших вібраціях променя, очевидно  може 
розділити цю енергія із зеленим променем іншого Я, отже 
служачи каталізатором для продовження 

47 Виноска була додана в 26.38. 
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викладання/навчання іншого Я. До того, поки  інше Я не 
досягне зеленого променя, така передача енергії через 
промені неможлива. 

(32.6) Запитувач: Моє наступне запитання має відношення до 
променя індиго. Яка різниця між передачею енергії  індиго і 
синього променя? 

Ра: Я – Ра. Промінь індиго – це промінь, скажемо так, 
усвідомлення Творцем самого себе. Отже той, хто 
активований у  вібрації індиго променя може запропонувати 
передачу енергії Творця Творцеві. Це початок 
сакраментальної природи того, що ви називаєте двостатевим 
репродуктивним актом. Він унікальний у відношенні 
універсальності, цілісності і єдності пропозиції  себе іншому 
Я. 

(32.7) Запитувач: І на кінець, фіолетовий промінь. Яка 
різниця між фіолетовим променем і іншими? 

Ра: Я – Ра. Фіолетовий промінь, так же як і  червоний 
промінь, постійний в сексуальному досвіді. Його 
випробування іншим Я може бути спотворене, або повністю 
проігнороване, або не зрозуміле іншим Я. Проте, фіолетовий 
промінь, будучи самою суттю сукупності розуму/тіла/духу, 
оточує і супроводжує будь-яку дію сукупності 
розуму/тіла/духу. 

(32.8) Запитувач: Чи  передача енергії цієї природи 
відбуваються в четвертій, п'ятій, шостій  і сьомій 
щільностях? Я маю на увазі  всіх  променів? 

Ра: Я – Ра. Промені, як ви розумієте їх, мають таке різне 
значення в наступній щільності і наступній, і так далі, що ми 
повинні дати на ваше запитання негативну відповідь. 
Передача енергії тільки відбувається в четвертій, п'ятій і 
шостій щільностях. Вони  все ще мають те, що ви назвали б 
поляризованою природою. Проте, через здатність в цих 
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щільностях побачити гармонію між індивідуумами, ці істоти 
вибирають тих напарників, які гармонійні, отже дозволяючи 
постійну передачу енергії і розмноження сукупності тіла, які 
використовує кожна щільність.  

Процес відрізняється в п'ятій і шостій щільностях, як ви 
розумієте його. Проте, ці випадки все ще базуються на 
полярності. У сьомій щільності немає цього специфічного 
обміну енергії, оскільки це непотрібно для  повторного 
циклу сукупності тіла. 

(32.9) Запитувач: Я припускаю з того, що ми раніше 
розглядали . . . , що в минулому і сьогодні на Землі є 
мандрівники з четвертої, п'ятої і шостої щільностей. 
Оскільки вони вступають фізично інкарнованими в цю 
щільність впродовж періоду як мандрівники, то які види 
поляризацій,  з точки зору цих різних променів,  впливають 
на них? Чи можете ви розказати мені про це? 

Ра: Я – Ра. Я вважаю, що я зрозумів суть вашого запитання. 
Просимо запитувати далі, якщо ця відповідь не достатня. 

Мандрівники четвертої щільності, яких не так багато, 
прагнутимуть вибрати тих істот, які здаються повними 
любові або мають потребу в любові. Із-за співчуття, з яким 
розглядається інше Я, існує велика вірогідність/можливість, 
що істоти можуть зробити помилку. 

Мандрівник п’ятої щільності – це той, на кого не дуже  
впливають стимули різних променів інших Я і він пропонує 
себе тоді, коли в цьому є потреба. Ймовірно, такі істоти не 
беруть участь, скажемо так, у звичаях ваших людей під 
назвою шлюб. Вони можуть відчувати відразу до 
народження і виховання дитини із-за усвідомлення 
недоречності планетарних вібрацій відносно гармонійних 
вібрацій щільності світла. 
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Шоста щільність, чий засіб розмноження ви можете назвати 
злиттям, ймовірно значною мірою, утримається від 
програмування бісексуальної репродукції сукупності тіла. 
Вони шукатимуть тих,  з ким передача сексуальної енергії є 
природою повного злиття настільки, наскільки це можливо в 
маніфестації  третьої щільності. 

(32.10) Запитувач: Чи можете ви розширити трохи те, що ви 
мали на увазі під  "природою повного злиття"? 

Ра: Я – Ра. Творіння істоти відбувається Одним Творцем. 
Отже розділення сексуальної діяльності на те, що 
призначено тільки сукупності тіла – це штучне розділення. 
Усе розглядається як сексуально рівне, і розум, і тіло, і дух; 
у кожному є частина полярності істоти. Отже,  сексуальне 
злиття можна розглядати з або без того, що ви можете 
назвати статевим актом, щоб досягнути повного об'єднання 
розуму, тіла, і духу в тому, що відчувається як постійний 
оргазм, скажемо так,  радості і насолодження кожного 
іншим існуванням. 

(32.11) Запитувач: Із-за цієї різної орієнтації, чи багато 
мандрівників цих вищих щільностей мають значні проблеми 
відносно втілення в третю щільність? 

Ра: Я – Ра. Вірогідність/можливості таких проблем, як ви 
називаєте їх, завдяки інкарнації з шостої щільності в  третю 
– вельми  велика. Це  не обов'язково являється проблемою,
як  би ви назвали її. Це залежить від унікальної орієнтації 
кожної сукупності тіла/розуму/духу, яка потрапляє в цю 
ситуацію або розміщення відносних вібрацій. 

(32.12) Запитувач: Чи можете ви надати мені уявлення, як 
різні кольори . . . важко сформулювати це питання. Мені 
важко знайти будь-які слова.  

Я пробую розібратися, як виникають різні кольори, скажемо 
так, як функції або сутність походження цих кольорів, як 
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функцій різних виразів  свідомості? Я не знаю, чи це 
питання обґрунтоване.  

Ра: Я – Ра. Це питання досить ясне для нас, щоб зробити 
спробу роз’яснити його, оскільки ви спостерігали, що 
інтелектуальному розуму не легко зрозуміти матеріал. 
Природа вібрації така, що її можна розглядати, як 
математично прямі або вузькі інтервали. Ці інтервали мають 
межі. Всередині кожної межі є нескінченні градації вібрації 
або кольору.  

Проте, при наближенні до межі, необхідно прикласти 
зусилля, щоб перетнути цю межу. Ці кольори – спрощений  
спосіб вираження пограничних розділень вашої щільності. 
Це також аналогія часу/простору, яку можна розглядати,  як 
сам колір в модифікованому аспекті. 

(32.13) Запитувач: Дякую вам. Чи може  істота в фізичній 
третій щільності змінити повний спектр кольорів, або істоті 
досить добре почати відлік з одного кольору? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнім повним питанням цього сеансу. 
Просимо переформулювати питання для ясності. 

(32.14) Запитувач: Я мав на увазі, чи можливо зелений 
промінь . . . коли ми говорили про активацію і передачу 
енергії зеленого променя, чи можливо особі зеленого 
променя, яка спочатку активізувала зелений промінь, 
змінити в обидві сторони зелений промінь на велику або 
невелику величину відносно активації енергії, або  вона в 
основному існує в зеленому промені? 

Ра: Я – Ра. Ми зрозуміли новизну матеріалу, запрошеного 
вами. Було неясно, бо ми думали, що ми розглянули цей 
матеріал. Ми уже говорили, що активація зеленого променя 
завжди уразлива до володіння жовтого або оранжевого 
променя, будучи значною мірою жовтим променем, але 
часто переходить в оранжевий промінь. Страх володіння, 
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бажання володіння, страх, що ними володіють, і бажання, 
щоб ними володіли – це  дисторсії, які викликають 
дезактивацію передачі енергії зеленого променя. 

Новий матеріал такий: як тільки досягається зелений 
промінь, то негайно з’являється здатність доступу до 
синього променю і тільки очікується зусилля індивідуума. 
Промінь індиго  відкривається тільки через значне 
тренування і практику, і значною мірою має відношення до 
сприйняття себе, не лише як поляризованого і 
збалансованого Я,  але як Творця, як істоти нескінченної 
вартості. Так починається активізація променя індиго. 

(32.15) Запитувач: Дякую. 

Ра: Я – Ра. Чи маєте ви будь-які короткі запитання перед 
тим, як ми закриємо цей сеанс? 

(32.16) Запитувач: Я  думаю, що це запитання було б занадто 
довгим.  Я тільки запитаю, чи є щось, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб зробити 
контакт кращим? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд. Ми застерігаємо не лише цей 
інструмент, але і кожного з вас, що необхідно уважно 
стежити за рівнем  життєвої енергії, щоб не виснажити 
інструмент і контакт. Ви сумлінні, мої друзі. Ми будемо з 
вами.  

Я залишаю вас в любові і  світлі Одного Нескінченного 
Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись владою і миром 
Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 33 
1 березня  1981 року 

(33.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз я на зв’язку. 

(33.1) Запитувач: На нашому останньому сеансі ви 
попереджали, що “кожен повинен стежити за життєвою 
енергією необхідною, щоб не виснажити інструмент і не 
знизити рівень контакту.” Чи означає це, що ми повинні . . . 
як Джім так і я стежити за інструментом . . .  або бути 
обережними з життєвою енергією інструменту, або бути 
обережними з нашими власними життєвими енергіями? 

Ра: Я – Ра. Кожна істота відповідальна сама за себе. 
Механіка цього процесу включає: по-перше, використання 
фізичної сукупності тіла третьої щільності з його 
супровідним фізичним матеріалом для того, щоб виразити  
ці слова. Отже, цьому інструменту треба ретельно 
спостерігати за своєю життєвою енергією, бо ми не бажаємо 
виснажувати цей інструмент.  

По-друге, функцію групи підтримки можна розглядати: по-
перше, як захист  цього контакту; по-друге, як активізацію 
інструменту і посилення її життєвих енергій. 

Ця група підтримки, завдяки основній гармонії, завжди  
була  дуже стійкою, що стосується захисту любові і світла, 
отже гарантуючи продовження цього вузькосмугового 
контакту. Проте, при виснаженні життєвих енергій будь-
кого з учасників, інструмент повинен використовувати 
більшу частину своєї життєвої енергії, отже виснажуючи 
себе більш ніж було б корисно для тривалого контакту. 

Зрозумійте, що ми просимо вибачити нас за це порушення  
вашої вільної волі. Проте,   наша дисторсія/розуміння така, 
що вам треба  віддали перевагу  цій інформації замість того, 
щоб залишатися повністю у вашій власній дисторсії, 
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присвяченні, виснажуючи інструмент або виснажуючи 
групу до моменту, коли не можна підтримувати контакт. 

(33.2) Запитувач: Чи можете ви дати нам пораду щодо того, 
як підтримувати якомога кращі умови для підтримки 
контакту? 

Ра: Я – Ра. Ми надавали цю інформацію з приводу 
належного харчування цього каналу. Тому, ми повторимо 
тільки два загальні моменти.  

По-перше, ми пропонуємо замість того, щоб, скажемо так,  
бравірувати і нехтувати слабкістю/дисторсією фізичної 
сукупності, краще розділити цю дисторсію з групою і отже 
можливо, скажемо так, видалити будь-яку можливість, яка 
дуже стомлює інструмент при контакті, для того, щоб 
виникла інша можливість, в якій  інструмент буде 
підтримуватися належним чином. 

По-друге, робота, почата в гармонії,  має продовжуватися. 
Гармонія, подяка і прославляння можливостей і Творця – це   
ваш  захист. Це – наші  поради. Суть цього контакту полягає 
в тому, що ми не можемо обмежувати вашу вільну волю. Як 
ми говорили, ми звертаємося до цієї теми тільки із-за 
нашого розуміння вашої орієнтації у напрямку до тривалої 
підтримки цього контакту. Для нас це прийнятно. 

(33.3) Запитувач: Велике спасибі. Інструмент має пристрій 
для так званої кольорової терапії, і відколи ми розглядали, 
на минулому сеансі,  концепт різних кольорів, то мені 
цікаво, чи  цей принцип кольорової терапії певною мірою 
відноситься до сяйва конкретних кольорів у фізичному тілі. 
Чи він має будь-який позитивний вплив і чи можете ви 
розказати мені що-небудь про це? 

Ра: Я – Ра. Ця терапія, як ви називаєте її – частково  
незграбний і не постійно корисний інструмент для 
підбурювання в сукупності розуму/тіла/духу істоти 
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інтенсифікації енергій або вібрацій, які можуть допомогти 
істоті. Мінливість цього пристрою відбувається завдяки: по-
перше, відсутності істинних кольорів, по-друге, 
екстремальної варіації  чутливості до вібрацій серед ваших 
людей. 

(33.4) Запитувач: Я думаю, що ви змогли б досягти істинного 
кольору, пропускаючи світло через кристал конкретного 
кольору. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це  один із способів наближення до істинного  
кольору. Це тема, яку б ви назвали перевіркою якості 
використання целулоїду різних кольорів. Це не  велика або 
навіть не видима варіація, проте, вносить деяку різницю в ці  
конкретні застосування. 

(33.5) Запитувач: Чи можна використати призму, щоб 
розділити білий світ на його спектр і потім екранувати усі 
частини спектру за винятком того,  який ви бажаєте, щоб він 
пройшов  через розріз і навіть краще використовувався. Чи 
це було б правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(33.6) Запитувач: Дякую. Мене цікавить, чи є програмування 
випробувань, які примушують індивідуума отримати певний 
каталізатор в його щоденному житті. Наприклад, в  нашому 
щоденному житті є багато речей, через які ми проходимо і 
які можемо випробувати. Ми розглядаємо  ці випробування, 
як чисту випадковість або як свідомий задум, як наприклад 
домовитися про зустріч або відвідати якісь місця.  Мене 
просто цікавить, чи відбувається за лаштунками, скажемо 
так, програмування каталізатора, щоб створити необхідні 
випробування для швидшого росту в цьому випадку деяких 
істот. Чи це трапляється? 
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Ра: Я – Ра. Ми вважаємо, що ми зрозуміли суть вашого 
запиту. Просимо запросити подальшу інформацію, якщо ми 
не праві. 

Втілена істота, яка усвідомила процес інкарнації, так 
програмує свій власний досвід, що може вибирати кількість 
каталізатора або, висловлюючись по-іншому, число уроків, 
які вона зобов'язана випробувати і вивчити в цьому втіленні. 
Це не означає, що усе зумовлено, але швидше, що є 
невидимі директиви, що формують події, які 
функціонуватимуть згідно з цим програмуванням. Отже, 
якщо пропущена одна можливість, то з'явиться інша, поки, 
скажемо так, студент не зрозуміє життєвого досвіду, який 
пропонує урок  і  який зобов'язаний вивчити. 

(33.7) Запитувач: У такому разі, ці уроки будуть 
перепрограмовані, як ви сказали б, оскільки життєве 
випробування триває. Наприклад, якщо істота прихильна до 
того, що вона фактично не хотіла розвивати до втілення. 
Тоді можливо запрограмувати випробування таким чином, 
що вона матиме можливість полегшити цю схильність через 
балансування. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це цілком правильно. 

(33.8) Запитувач: Дякую. Із цього я екстраполював би 
здогадку, скажемо так, що орієнтація розуму істоти – це 
єдине, що є будь-яким наслідком взагалі. Фізичний 
каталізатор, який вона випробовує, незважаючи на те, що 
відбувається навколо неї, буде строго функцією орієнтації її 
розуму. Я використовуватиму  приклад [приклад видалений] 
в якості твердження, що каталізатором управляє орієнтація  
розуму. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Ми вважаємо за краще не користуватися будь-
якими відомими прикладами, висловами, або прислів'ями в 
наших комунікаціях із-за величезної кількості дисторсій, які 
зазнав  будь-який відомий вислів. Тому, ми можемо 
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відповісти на першу частину вашого запиту, і просити, щоб 
ви видалили приклад. Цілком вірно, наскільки нам відомо,  
що орієнтація або поляризація сукупності  розуму/тіла/духу 
– це основа сприйняття, генерованого кожною істотою.

Отже,  таку сцену можна спостерігати у вашому 
продовольчому магазині. Істота попереду тебе може не мати 
достатньо коштів. В такому разі ця істота має можливість 
вкрасти. Інша може мати можливість відчути себе 
банкротом. Інша може безтурботно позбутися найменш  
необхідних виробів, заплатити за те, що може і займатися 
своїми справами. Той, хто позаду тебе, спостерігаючи, може 
відчувати співчуття, може відчувати образу із-за 
знаходження поряд з бідною особою, може відчувати 
великодушність, може відчувати байдужість. 

Чи ви зараз бачите аналогії у більш відповідній формі? 

(33.9) Запитувач: Я думаю, що так. Із цього я екстраполюю 
концепт, який більш складний, тому що, як ви пояснили, 
саме позитивна четверта щільність має концепт захисної дії, 
але вище четвертої щільності концепт захисної дії не 
використовується. Концепт захисної  і [усміхається] 
наступальної дії дуже широко використовується в наших 
нинішніх випробуваннях. 

Я припускаю,  якщо істота сильно поляризована в своєму 
мисленні в позитивному сенсі, то захисна дія їй не потрібна 
тому, що в неї ніколи не виникне можливість застосувати 
захисну дію. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це незбагненно. У кожному випадку, як ми 
говорили, істота, яка здатна програмувати випробування, 
може  вибрати кількість і інтенсивність уроків, які будуть 
вивчені.  

Можливо, що надзвичайно позитивно орієнтована істота 
може запрограмувати для себе ситуації, перевіряючи свою 
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здатність утримуватися від захисної дії навіть до моменту  
фізичної смерті себе або  інших. Це інтенсивний урок і  не 
відомо, скажемо так, що істоти запрограмували. Ми 
можемо, якщо ми бажаємо, прочитати це програмування. 
Проте, це порушення і ми не хочемо цього робити. 

(33.10) Запитувач: Я хочу запитати вас, чи ви знайомі з 
фільмом під назвою Дев'ята Конфігурація. Чи ви знайомі з 
ним? 

Ра: Я – Ра. Ми скануємо вашу сукупність розуму і бачимо 
цю конфігурацію під назвою Дев'ята Конфігурація. 

(33.11) Запитувач: В цьому фільмі є момент, про який ми 
говоримо. В той момент полковникові довелося прийняти 
рішення. Мені просто цікаво знати з точки зору полярності, 
про його поляризацію. Він міг підкоритися, скажемо так,  
негативним силам, але замість цього він захотів захистити 
свого друга.  

Чи ви можете оцінити, яка поляризація більш позитивна: 
захистити позитивно орієнтовану істоту, або дозволити 
пригнічення негативно орієнтованими істотами? Чи можете 
ви відповісти на це? 

Ра: Я – Ра. Це питання стосується  як четвертої щільності, 
так і вашої,   і відповідь краще усього можна зрозуміти в  
діях істоти названої Джошуа, яку ви називаєте Ісусом. Ця 
істота була захищена своїми друзями. Істота нагадала своїм 
друзям, щоб вони заховали мечі. Потім ця істота дозволила 
позбавити себе життя.  

Імпульс, щоб захистити інших Я – це імпульс, який 
продовжує існувати в  четвертій щільності, щільності 
багатій на співчуття. Більше ніж це, ми не можемо сказати і 
в цьому нема потреби. 
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(33.12) Запитувач: Дякую. Оскільки ми знаходимося в кінці 
цього головного циклу, то істоти можуть отримувати більшу 
кількість каталізатора. Оскільки планетарні вібрації трохи не 
відповідають вібраціям четвертої щільності і каталізатор 
збільшується, то мене цікавить,  чи ця незначна кількість  
створить більше поляризації таким чином, щоб отримати 
злегка більший позитивний урожай? І так само, чи  створить 
більшу негативну поляризацію, щоб потім отримати на 
незначну кількість більший негативний урожай завдяки 
цьому механізму переміщення, тобто, на жаль, частково 
більше каталітичний, ніж це було б, якщо планета досягла 
вищого стану свідомості. Чи це трапляється? 

Ра: Я – Ра. Відповідь на це питанню складається з двох 
частин.  

По-перше, планетарні катастрофи, як ви можете назвати їх – 
це симптом важкого збирання урожаю замість свідомо 
програмованого каталізатора для урожаю. Отже,  це не 
цікавить нас, бо являється випадковим по відношенню до 
свідомого каталізатора, який наприклад, ми можемо 
запропонувати. 

Друга частина цієї відповіді: результати випадкового 
каталізатора того, що ви називаєте земними змінами, також 
випадкові. Отже,  ми можемо розглядати вихори 
ймовірності/можливості, які ведуть до позитиву і негативу. 
Проте, все буде так, як буде. Істинні можливості для 
свідомого каталізатора – це не функція земних змін, а 
результат системи старшинства втілень, в які під час 
збирання урожаю інкарнуються ті, хто має шанси 
скористатися життєвим досвідом, щоб краще пройти процес 
збирання врожаю. 

(33.13) Запитувач: Чи система старшинства також 
використовується для служіння собі,  щоб зібрати  урожай і 
з цієї сторони? 
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Ра: Я – Ра. Це правильно. Ви можете поставити ще одне 
повне запитання на даний момент. 

(33.14) Запитувач: Гаразд. Мені б хотілося,  щоб ви склали 
список усіх основних механізмів  для забезпечення 
каталітичного досвіду, який не включає взаємодію з  іншими 
Я. Це перша частина запитання. 

Ра: Я – Ра. Із вашого запитання ми зрозуміли, що ви 
усвідомлюєте, що первинний механізм для каталітичного 
досвіду в третій щільності – це  інше Я. Список інших 
каталітичних впливів: по-перше, всесвіт Творця; по-друге, 
своє Я. 

(33.15) Запитувач: Чи можете ви скласти список будь-яких 
підзаголовків . . .  або способів, які діють каталітично на 
своє Я, щоб продукувати випробування? 

Ра: Я – Ра. По-перше, не проявлене Я. По-друге, своє Я 
відносно соціального Я, створеного своїм Я і іншим Я. По-
третє, взаємодія між своїм Я і пристроями, іграшками і 
розвагами від видумок свого Я і іншого Я. По-четверте, 
відношення свого Я до тих атрибутів, які ви можете назвати 
війною і чутками про війну. 

(33.16) Запитувач: Я думав про можливість каталізатора 
фізичного болю. Чи він підходить під цю категорію? 

Ра: Я – Ра. Це так, він зв’язаний з категорією не 
проявленого Я; тобто Я, якому не треба інше Я для того, 
щоб проявитися або діяти. 

(33.17) Запитувач: Чи ми маємо достатньо часу, щоб запитати 
по другій частині цього питання: скласти список усіх 
основних механізмів,  щоб забезпечити каталізатор, який 
включає взаємодію з  іншим Я? Чи ми маємо достатньо часу 
для цього? 
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Ра: Я – Ра. Ви маєте багато часу для цього, бо ми можемо 
висловити цей список  одним з двох способів. Ми могли б 
говорити нескінченно, або ми могли б просто заявити, що 
будь-яка взаємодія між своїм Я і іншим Я має потенціальний 
каталізатор, який  існує в потенційній різниці між своїм Я і 
іншим Я.  Цей каталізатор модерується і підтримується 
постійно тим, що Творець являється і своїм Я і  також іншим 
Я. Ви можете запитувати по цьому питанню далі, якщо ви 
бажаєте конкретної інформації. 

(33.18) Запитувач: Я вважаю, що цього достатньо на цей 
момент. 

Ра: Я – Ра. Чи ви маєте одне або два короткі запитання 
перед тим, як ми закриємо цей сеанс? 

(33.19) Запитувач: Угу, одну хвилинку. Я вважаю, що я не міг 
би поставити коротке запитання на цей момент. Одну 
хвилинку. [Звуки перегортуваних паперів.] 

Так,  є одне запитання. Чи є будь-яка різниця в діяльності 
фіолетового променя або яскравості між істотами, які 
знаходиться на вхідному рівні, як позитивної, так і 
негативної четвертої щільності? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Фіолетовий промінь позитивної 
четвертої щільності буде злегка забарвлений енергіями 
тріади зеленого, синього і індиго променів. Це легке 
забарвлення можна побачити як частину веселки або 
променів призми, які розділяються дуже чітко. 

Фіолетовий промінь негативної четвертої щільності має в 
своїй аурі, скажемо так, легке забарвлення червоного, 
оранжевого і жовтого променів, які будуть тьмяні замість 
того, щоб бути чіткими. 
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(33.20) Запитувач: Тільки, як незначне доповнення до цього 
питання: як виглядають  промені п'ятої і шостої щільності? 

Ра: Я – Ра. Ми можемо говорити тільки приблизно. Проте, 
ми сподіваємося, що ви зрозумієте, скажемо так, що є 
відмітна різниця в кольоровій структурі кожної щільності. 

П'яту щільність можна краще описати вібрацією 
надзвичайно білого кольору. 

Шоста щільність до білизни додає якість золотого кольору, 
як ви сприйняли б її: ці кольори мають відношення до 
змішування  мудрості з співчуттям, вивченим в четвертій 
щільності. Потім змішування мудрості в шостій щільності 
об'єднується з розумінням співчуття з мудрістю. Цей 
золотий колір не знаходиться у вашому спектрі,  але ви б 
назвали його живим. 

Ви можете поставити ще одне коротке запитання. 

(33.21) Запитувач: В такому разі  я запитаю, чи можемо ми 
щось зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Це хороша робота. Ви намагаєтеся бути 
добросовісними. Спасибі. Ми можемо сказати, що ми 
насолодилися вашим баченням нашої сукупності соціальної 
пам'яті, що п'є одну з ваших рідин, говорячи через цей 
інструмент. 

Я – Ра. Я залишаю вас у любові  і у світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед,  насолоджуючись 
владою і миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 34 
4 березня  1981 року 

(34.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(34.1) Запитувач: Інструмент хотіла би знати, чи краще для 
неї два коротких періоди для вправ, ніж один довгий? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Належна конфігурація фізичної 
сукупності тренується впродовж тримісячного періоду, 
причому інструмент уразливий до інтенсифікації дисторсії 
фізичної сукупності потрібної для зміцнення фізичної 
сукупності. Це можна розглядати як один основний період 
для фізичних вправ, за яким пізно у вашому денному циклі, 
перед медитацією вечором, слідує приблизно наполовину 
коротший першого період тренування. Зрозуміло, що 
інструмент буде стомлюватися. Проте, це вплине на 
зміцнення фізичної сукупності і зменшення уразливості, 
якою могли б скористатися. 

(34.2) Запитувач: Дуже дякую. Зараз ми почнемо загальне 
опитування. Ви заявили раніше, що проникнення на восьмий 
рівень або на рівень розумної нескінченності дозволяє 
сукупності розуму/тіла/духу пройти процес збирання 
урожаю, по своєму бажанню у будь-який час/простір 
впродовж циклу. Коли проникнення відбувається  на 
восьмий рівень, то що  переживає істота, яка проникає на 
цей рівень? Чи можете ви розказати мені про це? 

Ра: Я – Ра. При сприйнятті розумної нескінченності досвід 
кожної істоти унікальний. Діапазон сприйняття – від  
безмежної радості до сильного присвячення служіння 
іншим, поки вона знаходиться у втіленому стані. Істота, яка 
досягає розумної нескінченності частіше всього сприйме цей 
досвід, як досвід  невимовної глибини. Проте, не так вже і 
незвично, що істота негайно забажає припинити втілення. 
Але скоріше всього, матиме перевагу надзвичайно сильне 
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бажання спілкуватися або користуватися цим досвідом, щоб 
допомогти іншим. 

(34.3) Запитувач: Чи можете ви розказати мені про те, що я 
випробував приблизно у 1964 році, як я вважаю,  коли при 
медитації я узнав про те, що я вважав би іншою щільністю і 
іншою планетою, і, здається, перемістився на цю планету?  
Чи можете ви розказати мені, яке це було випробування? 

Ра: Я – Ра. Ми бачимо деяку шкоду в повному 
розголошуванні із-за порушення закону. Суть нашої 
пропозиції полягає в тому, що ця істота, яка не готова 
піддати себе  процесу гіпнотичного регресу іншими, проте, 
отримала можливості для розуміння свого буття. 

(34.4) Запитувач: Дякую. Ви могли б дати визначення карми? 

Ра: Я – Ра. Наше розуміння карми таке, що її можна назвати 
інерцією. Запущені в хід дії продовжуватимуть 
використовувати методи балансування до того  часу,  поки 
контролюючий або вищий принцип не покличе щось 
подібне  до вашого гальмування або зупинки. Цю зупинку 
інерції дії можна назвати пробаченням. Ці два концепти 
нероздільні. 

(34.5) Запитувач: Якщо істота розвиває у втіленні те, що 
називається кармою, то чи іноді відбувається програмування 
таким чином, що вона випробує каталізатор, який надасть їй 
можливість прийти до пробачення і таким чином полегшити 
карму?  

Ра: Я – Ра. Це взагалі, так. Проте, як своє Я, так і будь-яке 
інше Я може у будь-який момент через процес розуміння, 
прийняття і пробачення покращити ці патерни.  

Це вірно у будь-який момент в петерні інкарнації. Отже той, 
хто приводить в рух дію, може пробачити себе і ніколи 



Сеанс 34 

381

більше не робити цієї помилки. Це також ослабляє або 
зупиняє те, що  ви називаєте кармою. 

(34.6) Запитувач: Дякую вам. Чи можете ви привести приклад 
каталітичної дії для вивчення кожного наступного заголовка 
із останнього сеансу, що ми мали . . . Чи можете ви надати 
мені приклад непроявленого Я, яке створює навчальний 
каталізатор? 

Ра: Я – Ра. Ми помітили ваш інтерес до каталізатора болю. 
Це переживання більш поширене серед ваших людей. Вона 
може виражатися, як біль фізичної сукупності. Частіше це 
біль   ментальної і емоційної сукупності. У деяких випадках 
біль належить до духовної сукупності. Біль створює 
потенціал для навчання. Уроки для вивчення відрізняються. 
Майже завжди ці уроки включають терпіння, толерантність, 
і здатність до легкого дотику. 

Дуже часто каталізатор  емоційного болю, чи це буде смерть 
фізичної сукупності іншого Я, яку любили або будь-яка 
інша уявна втрата, буде приводити прямо до протилежності 
– гіркоти, нетерпіння і незадоволення. Це каталізатор, який
неправильно тлумачили. В такому разі буде наданий 
додатковий каталізатор, щоб запропонувати непроявленому 
Я подальші можливості для виявлення себе, як цілком 
самодостатнього Творця, що містить усе,  що є і повний 
радості. 

(34.7) Запитувач: Відносно непроявленого Я, чи те, що ми 
називаємо заразними хворобами, грає будь-яку роль в цьому 
процесі? 

Ра: Я – Ра. Так звані заразні хвороби – це істоти другої 
щільності, які пропонують можливість цього виду 
каталізатора. Якщо цей каталізатор непотрібний, то ці істоти 
другої щільності, як ви назвали б їх, не впливають. Просимо 
відмітити, що у кожному з цих узагальнень  існують 
аномалії і тому ми не можемо говорити про кожну 
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обставину,  а тільки про загальний перебіг або збіг обставин, 
які  ви випробовуєте. 

(34.8) Запитувач: Яку роль грають в цьому процесі 
природжені дефекти? 

Ра: Я – Ра. Природжені дефекти – це  частина 
програмування сукупності розуму/тіла, яка повністю 
проявляється в розумі/тілі/дусі  третьої щільності. Ці 
дефекти плануються як обмеження, які є частиною 
випробування, які задумані повною сукупністю істоти. 
Сюди також входять генетичні схильності, як ви  називаєте 
їх. 

(34.9) Запитувач: Дякую. Чи можете ви надати мені подібну 
інформацію про відношення  Я  до соціального Я? 

Ра: Я – Ра. Непроявлене Я може  вибирати свої уроки, які  
розвивають будь-який з центрів впадання енергії сукупності 
розуму/тіла/духу. Частіше всього взаємодія Я з соціальним 
Я зосереджуються на другому і третьому центрах енергії. 
Отже ті, хто найбільше активні в спробі переробити або 
змінити суспільство, виходячи із особистого розуміння 
правильного або наявності відповідей,  які приведуть владу 
до більш правильної конфігурації. Це можна розглядати, як 
повний перехід від негативної до позитивної орієнтації. І той 
і інший можуть активізувати ці центри енергії. 

Існує незначна кількість тих, хто  має зелений промінь або 
вище і бажає допомогти суспільству. Проте, їх дуже мало із-
за розуміння, скажемо так,  четвертого променя – вільно 
надана універсальна любов більш бажана, ніж посади або 
навіть перегрупування людей, або реорганізація політичних 
структур. 

(34.10) Запитувач: Якщо істота сильно схильна до позитивних 
соціальних дій, то що дає їй жовтий промінь в аурі в 
протилежність істоті, яка захотіла б створити імперію і 
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управляти нею залізним кулаком? Яка різниця в діяльності 
жовтого променя у цих двох істот? 

Ра: Я – Ра. Давайте візьмемо два позитивно орієнтованих 
активних духів у не так уже віддаленому вашому фізичному 
часі/просторі. Один відомий як Альберт прийшов в це дивне 
і  варварське суспільство для того, щоб його зцілити. Ця 
істота змогла мобілізувати великі кількості енергії і те, що 
ви називаєте грошами. Ця істота витратила багато енергії 
зеленого променя як  цілитель, так само як і аматор вашого 
інструменту, відомого як орган. Жовтий промінь цієї істоти 
був яскравий і викристалізуваний завдяки зусиллям, які 
необхідні щоб дістати фонди для пропагування своєї 
діяльності. Проте, зелений і синій промені також були 
надмірно яскравими. У нього були активізовані вищі рівні, 
скажемо так, а нижчі центри енергії  залишилися 
збалансованими і були просто дуже яскравими. 

Інший приклад – істота  Мартін. Ця істота мала справу в 
значній мірі із вібраційними патернами негативного 
оранжевого і жовтого променів. Проте, ця істота змогла 
тримати відкритою енергію зеленого променя  із-за 
суворості свого випробування і взагалі, цю істоту можна 
розглядати, як більше поляризовану у напрямку до позитиву 
із-за своєї вірності служіння іншим всупереч великому 
каталізатору. 

(34.11) Запитувач: Чи змогли б ви назвати мені прізвища 
Альберта і Мартіна? 

Ра: Я – Ра. Ці істоти відомі вам як Альберт Швейцер і 
Мартін Лютер Кінг. 

(34.12) Запитувач: Я так і думав,  але  не був упевнений. Чи 
можете ви надати мені подібну інформацію відносно 
взаємодії непроявленого Я з пристроями,  іграшками і 
винаходами? 
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Ра: Я – Ра. У цьому конкретному випадку ми знову 
концентруємося головним чином на оранжевому і  жовтому 
центрах енергії.  

У негативному сенсі, багато гаджетів серед ваших людей, 
які ви називаєте своїми комунікаційними пристроями і інші 
дисторсії, як наприклад менш конкурентоздатні ігри, можна 
розглядати, як дисторсію зберігання сукупності 
розуму/тіла/духу в пасивному стані. Тобто,  діяльність 
жовтого і оранжевого променів сильно ослабляється,  отже 
суттєво зменшуючи можливість активації зеленого променя. 

Інші  ваші ґаджети можна вважати інструментами,  за 
допомогою яких істота досліджує можливості своєї фізичної 
або ментальної сукупності і у небагатьох випадках, духовної 
сукупності. Отже, вона активізує оранжевий промінь в тому, 
що ви називаєте командним спортом і в інших пристроях, як 
наприклад ваші види транспорту. Це можна вважати 
дослідженням почуттів влади; головним чином влади над 
іншими або влади групи над іншою групою інших Я. 

(34.13) Запитувач: Який  взагалі вплив телебачення на наше 
суспільство, що стосується цього каталізатора? 

Ра: Я – Ра. Якщо ігнорувати спроби зеленого променя 
підтримувати зв'язок через такі засоби, то поширення 
інформації про правду і красу може бути корисним.  Ми 
повинні сказати, що сумарний ефект від гаджету – 
відволікання   уваги і сплячка. 

(34.14) Запитувач: Можете ви надати мені подібну 
інформацію про те, над чим ми зараз працюємо, відносно 
війни і чуток про війну? 

Ра: Я – Ра. Ви можете спостерігати це у відношенні до 
ваших гаджетів. Співвідношення війни і Я – це  
фундаментальне сприйняття зрілої істоти. Війна представляє 
велику можливість прискорити розвиток в будь-якому  
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бажаному напрямі. Одні можуть поляризуватися негативно, 
припускаючи агресивні стосунки з будь-якої причини. Інші 
можуть відкрити себе в ситуації війни і злегка 
поляризуватися у напрямку до позитивної активації 
оранжевого, жовтого, а потім і зеленого променів завдяки 
героїчним, якщо ви можете назвати їх такими, вчинкам, щоб 
зберегти сукупність розуму/тіла/духу  інших Я. 

Нарешті, треті можуть поляризувати дуже сильно третій 
промінь48, виражаючи принцип універсальної любові у 
відповідь на будь-яку дисторсію у напрямку до залучення до 
агресивних дій. Таким чином істота може стати свідомою 
істотою за дуже короткий інтервал вашого часу/простору. 
Це можна розглядати, як розвиток в результаті травми. 
Потрібно відмітити, що серед ваших істот великий відсоток 
усього розвитку відбувається за рахунок такого 
каталізатора, як травма. 

(34.15) Запитувач: Ви тільки що користувалися терміном 
“третій промінь” в цьому твердженні. Чи цей термін ви мали 
намір  використати? 

Ра: Я – Ра. Ми мали на увазі зелений промінь. Нам важко 
мати справу з тим, що у вашому сприйнятті червоний і 
фіолетовий промені фіксовані. Внутрішні промені – це ті, 
які змінюються і мають бути показниками старшинства в 
спробах сформувати урожай. 

(34.16) Запитувач: Тоді, чи червоний промінь, інтенсивний 
червоний промінь можуть використовуватися як показники 
для старшинства, системи старшинства  у втіленні, так само, 
як  і інтенсивний фіолетовий промінь? 

Ра: Я – Ра. Це частково правильно. При переході або 
збиранні урожаю в позитивну четверту щільність, 
активований червоний промінь являється основою для 

48 Це повинен бути четвертий промінь. Ра виправив помилку в наступній 
відповіді. 
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всього того, що відбувається  на вібраційних рівнях.  
Підсумком всього являється енергія фіолетового променя. 

Фіолетовий промінь – єдиний  показник для позитивної 
четвертої щільності. При оцінці збирання урожаю в 
негативну четверту щільність, інтенсивність червоного, а 
також оранжевого і жовтого променів розглядається дуже 
ретельно, оскільки для негативного розвитку потрібна саме 
енергія такого виду.  Надзвичайно важко відкрити вхід до 
розумної нескінченності з центру сонячного сплетення, що 
потрібно для збирання урожаю в негативну четверту 
щільність. 

(34.17) Запитувач: Чи можете ви використати як приклад 
нашого генерала Паттона і розказати мені, як вплинула 
війна на його розвиток? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу. 
Той, про кого ви говорите, відомий як Джордж, був одним із 
тих, для кого програмування попередніх втілень створило 
патерн або інерцію, яка була непереможна в його втіленні у 
вашому часі/просторі. У цієї істоти був сильно активований 
жовтий промінь,  часто відкривався зелений промінь і 
випадково – синій  промінь. Проте, він не знайшов в собі 
здатність зруйнувати шаблон попередніх травматичних 
дослідів агресивної природи. 

В цьому втіленні істота злегка поляризувалася у 
позитивному напрямку із-за щирої віри в правду і красу. Ця 
істота була дуже чутливою. Вона відчувала велику  
честь/обов'язок  охороняти те, що було істиною і красою, і 
потребувало захисту. Ця істота сприймала себе як доблесну 
особистість. Вона злегка поляризувалася у негативному 
напрямку із-за відсутності розуміння зеленого променя, 
який містила в собі, відкинувши принцип пробачення, який 
безумовний в універсальній любові. 
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Загальний підсумок цього втілення вібраційно злегка 
збільшився в сторону позитивної полярності, але 
зменшилася здатність до збирання урожаю із-за відхилення 
Закону або Шляху Відповідальності, тобто істота бачила 
універсальну любов і  все ще  воювала. 

(34.18) Запитувач: Чи достатньо у мене часу, щоб запитати: 
чи смерть цієї істоти, яка сталася майже негайно після 
припинення війни відбулася для того, щоб істота змогла   
негайно реінкарнуватися і таким чином змогла б пройти 
процес збирання урожаю? 

Ра: Я – Ра. Це цілком правильно. 

(34.19) Запитувач: Дякую вам. Тоді, я тільки запитаю, чи є 
щось, що ми можемо зробити, щоб інструменту було 
зручніше або, щоб поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд. Ми залишаємо вас, друзі мої, в 
любові і світлі Одного який є Всім у Всьому. Я залишаю вас 
у вічному мирі. Ідіть вперед,  насолоджуючись владою і 
миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 35 
6 березня  1981 року 

(35.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(35.1) Запитувач: Я хотів би сказати, що ми вважаємо   
великим привілеєм виконувати цю роботу і  сподіваємося, 
що ми будемо ставити запитання, які будуть мати значення 
для читачів цього матеріалу.  

Думаю, що на цьому сеансі було б корисно уважно вивчити 
вплив променів інших добре відомих діячів в нашій історії, 
щоб допомогти зрозуміти те, як в нашій ілюзії каталізатор 
стимулює духовне зростання. Я склав список, який  ми 
можемо використати, щоб зупинитися на основних 
моментах (як діє каталізатор повсякденного життя 
індивідуума),  того, кого ми знаємо як Франкліна Д. 
Рузвельта. Чи могли ви розказати щось про цю особистість? 

Ра: Я – Ра. Потрібно  відмітити, що в обговоренні тих, хто 
добре відомий серед ваших людей є ймовірність розглядати 
інформацію, як специфічну для одної істоти, тоді як для 
широкого плану випробування це актуально майже для 
кожної істоти. Маючи це на увазі,  ми будемо говорити про 
емпіричні сили, які запропонував каталізатор індивідуумові. 

В подальшому треба відмітити, що у випадку, якщо  ті 
істоти нещодавно втілені на вашому плані, то може мати 
місце багато дисторсій, що стосуються дезінформації і 
неправильного тлумачення думок або поведінки істоти. 

Зараз ми продовжимо, скажемо так, говорити про основні 
параметри того, хто відомий як Франклін. Коли будь-яка 
істота інкарнується в третю щільність, то кожному з його 
центрів енергії надається потенціал, але він може бути 
активізований тільки досвідом самої істоти. 
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Той, хто відомий як Франклін розвивався дуже швидко 
через червоний, оранжевий, жовтий і зелений промені, і 
почав працювати з центром енергії синього променя в 
ранньому віці, як ви сказали б. Цей швидкий ріст відбувався 
завдяки, по-перше,  попередніх досягнень в активації цих 
променів; по-друге,  відносному комфорту і дозвіллю в його 
юності; по-третє, через сильне бажання  частини істоти до 
розвитку. Ця істота взяла шлюб з істотою, чиї вібрації 
синього променя були сильнішими ніж  його власні і таким 
чином придбала каталізатор для подальшого росту, який 
продовжував існувати впродовж всього втілення. 

Ця істота мала деякі труднощі з продовження активності 
зеленого променя із-за надмірної енергії, яка була вкладена в 
діяльність відносно придбання влади над іншими Я. Це 
негативно вплинуло на його фізичний носій, як ви можете 
назвати це.  

Обмеження руху частини фізичного носія відкрило знову 
для цієї істоти можливості концентрації на більше, скажемо 
так, універсальних або ідеалістичних аспектах влади;  тобто, 
не жорстокого використання влади. Отже, на початковому 
етапі войовничої діяльності ця істота втратила деяку 
позитивну полярність із-за надмірного використання енергії 
оранжевого і жовтого променів за рахунок енергії зеленого і 
синього променя.  Потім, із-за каталітичних ефектів 
болючого обмеження  фізичної сукупності, вона відновила 
полярність. 

Ця істота не була войовничою по природі і навіть впродовж 
конфлікту продовжувала вібрувати в зеленому промені, 
працюючи з енергіями синього променя. Істота, яка була 
відома, як учитель Франкліна, також функціонувала 
впродовж цього періоду як активатор синього променя, не 
лише як його дружина, але і у більше універсальному 
вираженні. Ця істота постійно поляризувалася в 
позитивному стилі в універсальному сенсі, але в менш 
універсальному сенсі розвинула петерн того, що можна 
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назвати кармою. Ця карма напрацьовувалася завдяки 
дисторсії  негармонійних стосунків з дружиною/учителем. 

(35.2) Запитувач: Я хотів би прояснити два моменти. Чи 
учителем Франкліна була його дружина? Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(35.3) Запитувач: По-друге, чи Франклін сам улаштував 
обмеження у своєму фізичному тілі? 

Ра: Я – Ра. Частково, це так. Основні принципи для уроків і 
цілей втілення були ретельно сформульовані сукупністю 
розуму/тіла/духу ще перед втіленням. Якщо б той, хто 
відомий як Франклін, уникав надмірного задоволення або 
прихильності до конкурентного суперництва, яке можна 
вважати властивим його професії, то ця істота не мала б 
обмеження. 

Проте, в програмуванні було закладене сильне бажання 
служіння і росту. Коли ці можливості почали зменшуватися 
із-за дисторсій у напрямку любові до влади, то був 
активізований чинник обмеження істоти. 

(35.4) Запитувач: Я хотів би попросити подібний вид 
інформації відносно Адольфа Гітлера. Ви вже трохи 
говорили про нього. Нема необхідності повертатися до того, 
що ви вже сказали, але, якщо ви могли б  доповнити цю 
інформацію, то це було б корисно. 

Ра: Я – Ра. У розмові про того, кого ви називаєте Адольфом, 
ми маємо деяку трудність через велику кількість плутанини 
в його життєвих патернах, так само, як і велику плутанину, 
яка зустрічається при будь-якому обговоренні цієї істоти. 

Тут ми бачимо приклад того, хто в спробі активації енергії 
найвищих променів, незважаючи на нестачу ключового 
зеленого променя, взагалі нейтралізував будь-яку 
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поляризацію – позитивну  або негативну. Ця істота була в 
основному негативною. Проте, вона заплуталася до такої 
міри, що особа розпалася. Отже, вона залишила сукупність 
розуму/тіла/духу не здатною до жнив і потребувала 
великого зцілення. 

Ця істота наслідувала  патерн негативної поляризації, який 
пропонує існування еліти і поневолених, але вона вважала 
це корисним для соціальної структури. Проте, в дрейфі від 
свідомої поляризації в те, що ви можете назвати світом 
напівтемряви, де місце подій у вашому континуумі 
простору/часу займають видіння, в її спробі служіння 
Творцю ця істота потерпіла невдачу, що не була “зібрана” 
навіть на шляху служіння собі. Отже, ми бачимо так зване 
безумство, яке може часто з'являтися, коли істота 
намагається поляризуватися швидше, ніж може інтегрувати 
досвід. 

В попередніх контактах ми радили проявляти обережність і 
терпіння і робимо так знову, використовуючи цю істоту як 
приклад надто поспішного відкриття поляризації без 
належної уваги до синтезу і інтеграції сукупності 
розуму/тіла/духу. Пізнати себе – значить  закласти 
фундамент на міцному ґрунті. 

(35.5) Запитувач: Дякую. Я вважаю, що це важливий приклад. 
Мені цікаво, чи будь-хто з тих, хто був підпорядкований 
Адольфу у той час змогли поляризуватися, щоб бути 
зібраними на негативному шляху? 

Ра: Я – Ра. Ми можемо розказати тільки про дві істоти, які 
були здатні  до жнив в негативному сенсі: один, відомий для 
вас як Герман; інший відомий, як вважав за краще, щоб його 
називали Гімлером. Інші все ще існують у фізичному 
втіленні. 
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(35.6) Запитувач: Дякую. Раніше ми обговорювали Абрахама 
Лінкольна, швидше як унікальний випадок.49 Чи можете ви 
розказати  нам, якою була орієнтація і чому істота четвертої 
щільності використала тіло Абрахама Лінкольна і коли це 
сталося відносно діяльності, яка появилася в нашому 
суспільстві у той час? 

Ра: Я – Ра. Це можливо. 

(35.7) Запитувач: Чи буде мати це якесь значення для читача,  
на ваш погляд? 

Ра: Я – Ра. Ви повинні формулювати свої запитання згідно з 
вашою інтуїцією. 

(35.8) Запитувач: Гаразд.  У такому разі я хотів би знати про 
мотивацію використання тіла Абрахама Лінкольна у той 
час? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу, 
оскільки ми виявили, що  інструмент має дуже низький 
рівень  життєвих енергій. 

Той, хто відомий як Абрахам, пережив екстремальні 
трудності у багатьох відношеннях і із-за фізичного, 
розумового і духовного болю був стомлений від життя, але 
без орієнтації на самознищення. У  1853 році за вашим 
часом з цією істотою контактує уві сні істота четвертої 
щільності. Ця істота цікавилася  битвою між силами світла і 
силами темряви, яка  велася в четвертій щільності багато 
ваших років. 

Ця істота прийняла  честь/обов'язок  завершення кармічних 
патернів того, хто відомий як Абрахам. Відомо, що Абрахам 
виявив, що ця істота зробить спробу зробити те, що бажав 

49 Раніше обговорювали в 26.15-17. 
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Абрахам зробити, але відчував, що не зможе. Отже відбувся 
обмін. 

Істота Абрахам, була переміщена на план тимчасового 
призупинення дії до припинення існування його фізичного 
носія.  Цей процес схожий на те, як ми, Ра, домовилися  з 
цим інструментом залишитися в носії, виходити із стану 
трансу і функціонувати як цей інструмент, залишаючи 
розумову і духовну сукупність цього інструменту  в стані 
очікування. 

В той час планетарні енергії знаходилися в  критичній точці, 
що здавалося цій істоті, як ви знаєте, свободою, отриманою  
прийняттям. Така можливість була у багатьох людей. Ця 
істота бачила роботу зробленою тими, хто розпочав 
демократичний концепт свободи, як ви називаєте це, і якому 
загрожувало скорочення або скасування завдяки зростаючій 
віри у використання принципу поневолення істот. Цей 
негативний концепт справді основна властивість вашої 
щільності. Тому, ця істота вступила в те, що розуміла як 
битву світла для зцілення розриву в концепті свободи. 

Ця істота не придбала і не втратила карму завдяки цій 
діяльністю із-за її відокремлення від будь-якого результату. 
Протягом усього часу вона служила іншим, особливо 
пригніченим або поневоленим. Полярність індивідуума була 
частково, але не серйозно, зменшена кумулятивними 
почуттями і мислеформами, які були створені із-за великої 
кількості істот, що залишали фізичний план із-за травм, 
отриманих у  битві. 

Дозвольте запитати, чи це та інформація, яку ви запросили 
або ми можемо надати будь-яку подальшу інформацію? 

(35.9) Запитувач: Якщо будуть будь-які подальші запитання, 
то я поставлю їх впродовж наступного робочого періоду, 
який повинен відбутися через чотири дні. Я не хочу 
перевтомлюватися інструмент. Я тільки запитаю, чи є щось, 
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що ми можемо зробити, щоб інструменту було зручніше або, 
щоб поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд. Я залишаю вас, друзі мої, в любові і 
світлі Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед, 
насолоджуючись владою і миром Одного Творця. Адонай. 



395

Сеанс 36 
10 березня 1981 року 

(36.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(36.1) Запитувач: В попередніх сеансах ви говорили про 
цілісність сукупності розуму/тіла/духу. Будь ласка, дайте 
нам визначення  цілісності розуму/тіла/духу? 

Ра: Я – Ра. Існує вимір, в якому час не має впливу. У цьому 
вимірі розум/тіло/дух знаходяться у вічному танці 
теперішності, яку можна розглядати як цілісність. Перед 
тим, як сукупність розуму/тіла/духу стає частиною 
сукупності соціальної пам'яті і добровільно абсорбується в 
єдність Одного Творця, істота усвідомлює себе як цілісність. 

Ця цілісність сукупності розуму/тіла/духу функціонує, як, 
скажемо так, ресурс для того, що б ви можете назвати 
Вищим Я. У свою чергу, Вище Я – це ресурс для 
дослідження суті досвіду третьої щільності і програмування 
подальших випробувань. Це також вірно для цілісності 
сукупності розуму/тіла/духу  четвертої, п'ятої і шостої 
щільностей, які рухаються  у свідомість сьомої щільності. 

(36.2) Запитувач: Отже, цілісність сукупності 
розуму/тіла/духу відповідальна за програмування змін в 
каталізаторі впродовж випробування в третій щільності 
сукупності розуму/тіла/духу.  Таким чином, оскільки 
впродовж випробування в третій щільності умови для цієї 
сукупності змінюються, то додається  належний 
каталізатор? Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Вище Я, як ви називаєте його, 
тобто, це Я, яке існує з повним розумінням накопиченого 
досвіду істоти. Воно допомагає істоті зцілювати  
випробування, які не були вивчені належним чином і сприяє   
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подальшому програмуванню життєвого досвіду, як ви 
можете назвати це. 

Цілісність сукупності розуму/тіла/духу є аспектом Вищого 
Я точно так, як і сукупність розуму/тіла/духу відчуває 
потребу у Вищому Я. У випадку структурованої ситуації в 
межах континууму простору/часу, Вищому Я доступний цей 
всеосяжний досвід, який зібрала істота і дуже глибоке 
розуміння уроків, які будуть вивчені в цій щільності. 

Цілісність сукупності розуму/тіла/духу існує як повзучий 
пісок і частково являється  зібранням паралельних еволюцій 
тієї ж істоти. Ця інформація доступна аспекту Вищого Я. 
Тоді цей аспект може користуватися цими проеційованими 
вихорами ймовірності/можливості для того, щоб допомогти 
в тому, що б ви назвали програмуванням майбутнього 
життя. 

(36.3) Запитувач: В “Матеріалах Сета” є твердження, в якому 
Сет говорить, що кожна істота тут на Землі – це частина або 
один аспект Вищого Я або Наддуху, який має багато 
аспектів або частин у багатьох вимірах, які вивчають уроки, 
що дозволяє Вищому Я розвиватися збалансовано. Чи 
правильно я зрозумів, що існує багато випробувань, 
подібних до того яке ми випробовуємо в третій щільності, і 
якими управляє єдине Вище Я? Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Коректність цього твердження мінлива. Чим 
більше істота стає збалансованою, тим менше необхідність 
досліджувати вихори вірогідності/можливості в паралельних 
випробуваннях. 

(36.4) Запитувач: В такому разі,  чи правильно я зрозумів, що 
Вище Я або Наддух, може розділятися на численні частини, 
якщо потрібний досвід для того, що б ми назвали 
одночасним випробовуванням різних видів каталізаторів, а 
потім спостерігати за цими випробуваннями? 
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Ра: Я – Ра. Ми не можемо сказати, чи правильне, чи 
неправильне це твердження із-за плутанини в тому, що ви 
називаєте часом. Істинна одночасність доступна тільки тоді, 
коли усі речі з'являються відразу. Це затемняє концепт, про 
який ви говорите. Концепт різних частин  істоти, яка 
проживає випробування змінної природи одночасно, не 
зовсім  точна із-за вашого розуміння того, буцімто він 
вказує, що все відбувається дійсно одночасно. Це зовсім не 
так. 

Скоріше справа в існуванні паралельних Всесвітів.  
Паралельне існування в різних Всесвітах може 
програмуватися Вищим Я з урахуванням інформації, 
доступною із цілісності сукупності розуму/тіла/духу 
стосовно вихорів ймовірності/можливості у будь-якому 
утрудненні. 

(36.5) Запитувач: Чи могли б ви надати приклад істоти, 
можливо із нашого історичного минулого, можливо будь-
якої істоти, яку ви можете вибрати, якщо ви не бажаєте 
назвати її ім’я і навести приклад того, як цей тип 
програмування Вищим Я забезпечує навчання через 
паралельні досліди? 

Ра: Я – Ра. Можливо, найпростіший приклад цієї очевидної 
одночасності існування двох Я, які є воістину одним Я в той 
же самий час/простір – це  Наддух, як ви називаєте його, або 
Вище Я, яке здається існує одночасно з сукупністю 
розуму/тіла/духу і якому допомагає. Фактично вони існують 
не одночасно, бо Вище Я переміщається в сукупність 
розуму/тіла/духу при необхідності стадії  розвитку істоти, 
яка буде розглядатися  в майбутньому цієї істоти. 

(36.6) Запитувач: Отже, Вище Я діє із майбутнього, як ми це 
зрозуміли. Іншими словами, моє Вище Я буде діяти із того, 
що я вважаю своїм майбутнім? Чи це правильно? 
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Ра: Я – Ра. З точки зору вашого простору/часу, це 
правильно. 

(36.7) Запитувач: У такому разі моє Вище Я, скажемо так, 
мало б дуже велику перевагу в знанні саме про те, що було б 
потрібне,  оскільки знало б, що трапиться зі мною. Чи  це 
правильно? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно через те, що це відміняє свободу 
волі. Аспект Вищого Я знає все про уроки, вивчені включно 
до шостої щільності. Досить добре зрозуміла і швидкість 
розвитку. Вибори, які вимушені зробити, щоб досягти 
Вищого Я таким, яким воно  є, належать самій сукупності 
розуму/тіла/духу. 

Отже, Вище Я подібне до карти, на якій відоме місце 
призначення і дуже добре відомі дороги. Ці дороги 
проектуються розумною нескінченністю, що опрацьовує 
розумну енергію. Проте, аспект Вищого Я може 
програмувати тільки уроки і певні обумовлені обмеження, 
якщо він бажає. Решта – повністю  вільний вибір кожної 
істоти. Існує досконалий баланс між відомим і невідомим. 

(36.8) Запитувач: Даруйте за наявність стількох 
неприємностей з цими концептами, але я упевнений, що їх 
дуже важко перекласти на наше розуміння і мову. Деякі з 
моїх запитань можуть бути безглуздими. Чи Вище Я має 
фізичний носій або деякий вид носія подібного до нашого 
фізичного носія? Чи воно має тілесну сукупність? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Вище Я має певний прогрес в 
межах шостої щільності, що переходить в сьому щільність. 
Після входу в сьому щільність сукупність розуму/тіла/духу 
стає повністю  цілісністю сукупності розуму/тіла/духу і 
починає набирати духовну масу і наближатися до щільності 
октави. Отже огляд на минуле закінчується в цій точці. 
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(36.9) Запитувач: Чи Вище Я кожної істоти має природу 
шостої щільності? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Це честь/обов'язок Вищого Я 
відносно себе, оскільки  воно наближається до сьомої 
щільності. 

(36.10) Запитувач: Дозвольте мені переконатися, що я 
зрозумів все правильно. Ми говорили про конкретних 
індивідуумів. Наприклад, на попередньому сеансі ми 
згадували Джорджа Паттона. Отже, його Вище Я під час 
втілення Джорджа Паттона близько сорока років тому, його 
Вище Я в цей час  було у шостій щільності? Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Це так. На даний момент ми занотуємо, що 
кожна істота має декілька існувань, щоб звернутися за 
внутрішньою підтримкою. Будь-яке з них може братися 
істотою в якості цілісності сукупності розуму/тіла/духу. 
Проте, це не зовсім так.  

Цілісність сукупності розуму/тіла/духу – це розпливчасте 
зібрання усього того, що може вміщувати розуміння. Саме 
Вище Я – це проекція або маніфестація цілісності 
сукупності розуму/тіла/духу, яке потім може зв'язуватися з 
розумом/тілом/духом впродовж безтілесної  частини циклу 
відродження або впродовж втілення, якщо відкриті належні 
шляхи або канали через корені розуму. 

(36.11) Запитувач: Отже, ці канали відкриваються при 
медитації і я припускаю, що інтенсивна поляризація 
допомогла б цьому. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це частково правильно. Інтенсивна поляризація 
не обов'язково розвиває в сукупності розуму/тіла/духу  
бажання або потребу контакту з Наддухом. Кожен шлях 
життєвого випробування унікальний. Проте, отримана 
поляризація значно збільшує бажання і навпаки. 
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(36.12) Запитувач: Дозвольте мені взяти як приклад того, 
кого, як ви говорили, називали Гімлером. Ми припускаємо, 
що його Вище Я було із шостої щільності і установлено, що 
Гімлер  вибрав негативний шлях. Хіба повинне його Вище Я 
перебувати у шостій щільності негативного типу в цій 
ситуації? Чи можете ви розширити цей концепт? 

Ра: Я – Ра. Немає ні одної [негативної]50 істоти, яка досягла 
маніфестації Наддуху і має честь/обов'язок цілісності 
сукупності розуму/тіла/духу в кінці шостої щільності, як ви 
назвали б це у ваших вимірах часу. Ці негативно орієнтовані 
сукупності розуму/тіла/духу зазнають труднощів, які 
наскільки нам відомо ніколи не були подолані.  Після 
випуску в п'яту щільність доступна мудрість, але вона 
повинна відповідати  рівній кількості любові. Йдучи  
негативним шляхом дуже, дуже важко  досягти  єдності  
любові/світла, тому на початку шостої щільності соціальні 
сукупності негативної орієнтації захочуть звільнити 
потенціал і перестрибнути в позитивну шосту щільність. 

Тому, Наддух робить це розуміння доступним для усіх, хто 
готовий до такої допомоги у напрямку до позитиву. Проте, 
головне – свобода волі індивідуума і будь-яке керівництво, 
надане Вищим Я можна розглядати або в позитивній, або 
негативній полярності, залежно від вибору сукупності 
розуму/тіла/духу. 

(36.13) Запитувач: Отже, використовуючи Гімлера як 
приклад, чи було його Вище Я в той час, коли він був 
втілений в 1940-х роках, позитивно орієнтованим Вищим Я 
шостої щільності? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

50 Слово "негативна" не чути на звукозаписі, але контекст вказує, що це  
те, що Ра мав на увазі. 
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(36.14) Запитувач: Чи Гімлер будь-яким шляхом контактував 
з своїм Вищим Я у той час, коли він був втілений в 1940-х 
роках? 

Ра: Я – Ра. Ми нагадуємо вам, що негативний шлях – це 
шлях розділення. Перше розділення – це відділення Я від 
самого себе.  

Той, хто відомий як Гімлер, не захотів користуватися своїми 
здібностями волі і поляризації, щоб шукати керівництва від 
будь-якого джерела, а його свідомі стимули, вибрані для 
життєвого випробування, живилися попередніми 
упередженнями, створеними в інших життєвих дослідах. 

(36.15) Запитувач: Гаразд.  Отже, скажімо,  коли Гімлер досяг 
негативної шостої щільності, начала негативної шостої 
щільності і це було саме так в цей момент, то чи він 
усвідомив, що  його Вище Я було із позитивно орієнтованої 
шостої щільності  і чи зробив він стрибок із негативної до 
позитивної орієнтації? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Істота негативної шостої 
щільності надзвичайно мудра. Вона спостерігає появу 
духовної ентропії із-за відсутності здатності виразити 
єдність шостої щільності. Отже, люблячи Творця і 
усвідомлюючи на деякій стадії, що Творець – це  не лише 
своє Я, але і інші Я, ця істота свідомо вибирає миттєву 
енергетичну переорієнтацію таким чином, щоб вона змогла 
продовжувати свою еволюцію. 

(36.16) Запитувач: Тоді істота шостої щільності, яка досягла 
цієї стадії в позитивній орієнтації, може захотіти стати тим, 
кого ми називаємо мандрівником і повернутися назад. Мене 
цікавить, чи це коли-небудь відбувається з негативно 
орієнтованою істотою шостої щільності? Чи будь-хто з них 
коли-небудь повертався назад як мандрівник? 
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Ра: Я – Ра. Як тільки негативно поляризована істота досягла 
певної стадії в щільності мудрості, то навряд чи вона захоче 
вибрати ризик забуття, бо ця поляризація не безкорислива, а 
егоїстична і з мудрістю усвідомлює небезпеку таких 
"мандрів". Іноді істота негативної шостої щільності стає 
мандрівником з метою продовжувати поляризуватися у 
негативному напрямку. Це вкрай незвичайно. 

(36.17) Запитувач: Отже, яка мотивація цього . . . о, дозвольте 
мені закінчити це питання. 

Отже, який мотив – який  механізм того, що ця незвичайна 
істота шостої щільності побажала би придбати ще більшу 
негативну поляризацію  через мандри? 

Ра: Я – Ра. Мандрівник має потенціал значного прискорення 
проходження щільності, із-за його прогресу в еволюції. Це 
відбувається завдяки інтенсивним життєвим випробуванням 
і можливостям третьої щільності. Таким чином, позитивно 
орієнтований мандрівник хоче ризикнути небезпекою 
забуття для того, щоб служити іншим випромінюючи любов. 
Якщо він проникає через забуття, то кількість каталізатора в 
третій щільності поляризує мандрівника з набагато більшою 
ефективністю, ніж повинно очікуватися у вищих і 
гармонійніших щільностях. 

Так само, негативно орієнтований мандрівник ризикує, щоб 
наважитися на забуття для того, що це може прискорити 
його еволюційний розвиток в його власній щільності, 
завдяки служінню собі в третій щільності, пропонуючи 
іншим Я можливість почути інформацію, що має 
відношення до негативної поляризації. 

(36.18) Запитувач: Чи є будь-які приклади негативно 
поляризованих мандрівників шостої щільності в нашому 
історичному минулому? 
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Ра: Я – Ра. Ця інформація може бути шкідливою. Ми 
відмовляємо в цьому. Спробуйте розглянути істот довкола 
вас як частину Творця. Ми не можемо пояснити нічого 
додатково. 

(36.19)  Запитувач: Дякую. Мене цікавить, чи включає  
кваліфікація для контакту з Ра, який ми робимо зараз, 
проникнення через процес забуття? Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Це цілком правильно. 

(36.20)  Запитувач: Інакше Закон Заплутування заборонив би 
це? Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(36.21)  Запитувач: Мене також цікавить, чи необхідні для 
цього виду роботи мінімум три людини? Це правильно? 

Ра: Я – Ра. Для захисту цього інструменту це потрібне як 
мінімальна група, а також як найефективніша кількість із-за 
виняткової гармонії в цій групі. У інших групах кількість 
може бути більшою, але в цьому контакті ми спостерігали, 
що найефективнішу підтримку дає присутність в даний 
момент індивідуального розуму/тіла/духу.  

(36.22)  Запитувач: Мені трохи неясний пункт відносно 
Вищого Я. Зараз кожен з нас, я вважаю, має окреме або 
несхоже Вище Я на позитивному рівні шостої щільності. Чи 
це правильно? Кожен з нас в кімнаті, тобто тут, нас троє? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання в цьому сеансі. 
Ми спробуємо досягти мети вашого запитання, як ми це 
розуміємо. Запросіть будь-яку додаткову інформацію. 

По-перше, правильно, що кожен на цьому місці проживання, 
має свій Наддух, як ви можете назвати його. Проте, із-за 
повторних гармонійних взаємодій цієї тріади істот, можна 
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побачити подальшу гармонійну взаємодію окрім трьох 
Вищих Я істот.  Тобто, кожна соціальна сукупність пам'яті 
має Наддух типу, який важко описати вам  словами. У цій 
групі є дві такі цілісності сукупності соціальної пам'яті, що 
змішують свої зусилля з вашим Вищим Я в даний момент. 

(36.23)  Запитувач: Іноді нам дуже важко більш менш 
зрозуміти  деякі з цих концептів із-за обмеження нашого  
усвідомлення. Я вважаю, що медитація на інформації від 
сьогодні допоможе нам знайти формулювання  запитань про 
ці концепти. 

Ра: Я – Ра. Дозвольте запитати, чи є  будь-які короткі запити 
перед тим, як ми залишимо цей інструмент? 

(36.24)  Запитувач: Я тільки поставлю одне коротке 
запитання, на яке ви можете не відповідати,  перед тим, як 
ми закриємо сеанс.  

Запитання таке: чи можете ви сказати мені, який відсоток 
мандрівників на Землі сьогодні встигли  прорвати 
блокування пам'яті і узнали ким вони є? І на закінчення, чи є 
щось, що ми можемо зробити, щоб інструменту було 
зручніше або, щоб поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Ми можемо апроксимувати відсоток тих, хто 
проник розумом у свій статус. Це між вісьмома з половиною 
і дев’ятьма з трьома чвертями відсотка. Є група з більшим 
процентилем тих, хто досить добре визначився, скажемо так, 
симптоматика яких вказує, що вони не є цими, скажемо так, 
"безумними". Їх кількість трохи вище п'ятдесяти відсотків 
від залишку. Приблизно одна третина залишку знають, що 
вони чимось відрізняються.   

Тож ви бачите, що існує багато градацій пробудження до 
знання про себе, як мандрівника. Ми можемо додати, що  ця 
інформація буде, скажемо так, мати сенс для середньої і 
першої з цих груп . 
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З цим інструментом все гаразд. Місце відпочинку частково 
шкідливо впливає на комфорт спинного хребця фізичного 
носія цього інструменту. Ми згадували про це раніше. 

Ви добросовісні. Зараз ми залишаємо вас, друзі мої. 

Я – Рa. Я залишаю вас в любові і  світлі Нескінченного 
Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись владою і миром 
Одного Творця. Адонай. 
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Сеанс 37 
12 березня 1981 року 

(37.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(37.1) Запитувач: Чи знайомий Ра з результатом наших 
нинішніх зусиль опублікувати першу книгу, над якою ми 
працювали? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(37.2) Запитувач: Я не знаю, чи можете ви прокоментувати 
труднощі, які ми матимемо в створенні Закону Одного 
доступного для тих, хто вимагав би цього і хотів би цього. 
Не так легко поширювати його до тих, хто хоче цього в цей 
час. Я упевнений, що є багато тих, особливо мандрівників, 
хто хоче мати цю інформацію, але нам доведеться зробити 
щось ще для того, щоб вони отримали його і мені здається, 
що це стосується додаткового матеріалу. 

Чи можете ви прокоментували це? 

Ра: Я – Ра. Це можливо. 

(37.3) Запитувач: Будь ласка, прокоментуйте це? 

Ра: Я – Ра. По-перше, вибір цієї групи, щоб попрацювати 
для служіння іншим, був ґрунтовний. Кожен з присутніх 
багато пожертвував, і без будь-якого матеріального 
результату. Кожен, можливо, шукає свою суть типу жертви, 
знаючи, що матеріальні жертви є найменшими; найвища 
жертва – глибока відданість до поєднання в гармонійну 
групу. 

За цих умов ми знайшли вашу вібрацію. Ми спостерігали за 
вашою вібрацією. Вона не зустрічається часто. Ми не 
бажаємо роздувати гордість, але ми не повинні сперечатися 



Сеанс 37  

407

з необхідними умовами для нашого конкретного контакту.51 
Отже ви отримали, і ми охоче беремо на себе 
честь/обов'язок продовжувати пропонувати концепти, які  
відповідно до наших здібностей точні по природі і 
обґрунтовані в спробі об'єднати багато з тих речей, які 
торкаються вас. 

По-друге, ці передачі ви можете повністю використовувати 
на свій розсуд. Ми пропонуємо потік природних інтуїтивних 
сенсів і мінімальні їх дисторсії. Ми згодні, як ми сказали, 
щоб бути здатними допомогти  еволюції  одного з ваших 
людей. Які б зусилля ви не докладали, вони не можуть 
розчарувати нас, бо це число вже перевищує одиницю. 

(37.4) Запитувач: Я дуже сумнівався, щоб поставити певні 
запитання із-за побоювання, що вони стосуються, як я 
вважаю, несерйозних питань або занадто дуже специфічні і, 
таким чином, скоротять наш контакт з вами. Для того, щоб 
поширювати  інформацію, яку я вважаю надзвичайно 
важливою – тобто  не швидкоплинний вид інформації, 
інформацію, що має відношення до еволюції розуму, тіла, і 
духу –  здається, що нашому суспільству необхідно 
включити інформацію, яка має невелике значення просто 
тому,  що це  те, як ми . . . наше суспільство працює і як 
система поширення оцінює те, що пропонується для 
поширення. 

Чи могли б ви прокоментувати цю мою проблему? 

Ра: Я – Ра. Ми прокоментуємо як зазначено нижче: це 
цілком правильно, що рівень і чистота цього контакту 
залежить від рівня і чистоти інформації. Таким чином, 
безперервні запити про конкретну інформацію із цього 
конкретного джерела, шкідливі для суті вашої мети. 

51 У цьому контексті, слово "сперечатися", можна визначити, як "вести 
переговори або знаходити недоліки, особливо над термінами договору". 
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Окрім того, оскільки ми проглянули ваш розум, щоб 
зрозуміти вашу ситуацію стосовно машинопису деяких з 
наших слів, то ми знайшли, що вас критикували за 
конструкції мови,  використані для передачі даних. Із-за 
нашої орієнтації відносно даних, відповідь навіть на 
найбільш конкретні  запитання  була б сформульована 
нашою групою таким чином, щоб максимізувати точність 
нюансів відповіді. Проте, це зменшує вашу критику, що  
стосується простої, ясної прози. 

Більш ніж це, ми не можемо сказати. Це наші спостереження 
вашої ситуації. Що ви бажаєте зробити – це повністю ваше 
рішення, і ми залишаємося служити вам будь-яким 
способом, без порушення Шляху Заплутування. 

(37.5) Запитувач:  Ми спробуємо зайнятися проблемами  
поширення Закону Одного. Щоб зробити це потрібно 
ретельно працювати, але ми зробимо. Я особисто не 
зупинюся, поки все ще інкарнований, щоб спробувати 
розповсюдити книгу. Я вважаю, що буде потрібно написати 
в книзі ймовірно про НЛО, оскільки Закон Одного 
сполучений з цим явищем. Він поєднаний з усіма явищами, 
але це . . . здається, буде найлегшим входженням до 
розповсюдження книги. 

Мій перший план полягає в тому, щоб користуючись НЛО в 
рекламному сенсі, що  мала на увазі Конфедерація, 
використовуючи це як підхід до пояснення процесу 
еволюції, яка продовжується на цій планеті, і . . . як залучала 
Конфедерація в більш зрозумілий спосіб, скажемо так, 
населення, яке читатиме це, користуючись матеріалом Ра в 
неспотвореній формі точно так, як  це було записане тут в 
різних місцях книги, щоб посилити і прояснити те, про що 
ми говоримо в книзі. Я зразу зауважу, що це єдиний шлях 
достатнього поширення книги до людей, які захотіли б мати 
Закон Одного і змогли б його отримати. Я міг би просто 
надрукувати матеріал, який ми записали на магнітофон і 
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опублікувати його, але ми будемо не в змозі добре 
поширювати його через дистрибутивні проблеми. 

Чи могли б ви прокоментувати мою другу ідею створення 
загальної книги про НЛО, включаючи матеріал із Закону 
Одного? 

Ра: Я – Ра. Ми повинні прокоментувати. Ми сподіваємося, 
що ваші плани, пов’язані з Ра, матеріалізуються. Це 
космічний жарт. Ви просили про такий приклад гумору, і ми 
відчуваємо, що це швидше відповідний момент, в який цей 
жарт можна вставити. Продовжуйте  ваші наміри відповідно 
до здібностей і характеру. Чи можна зробити більше, друзі 
мої? 

(37.6)  Запитувач:  В такому разі, ми продовжуємо з запитань, 
які ставили на останньому сеансі. 

Ви сказали, що кожна істота третьої щільності має Вище Я в 
шостій щільності, яке переміщається до сукупності 
розуму/тіла/духу істоти, якщо треба. Чи це Вище Я також 
еволюціонує через щільності з початку першої щільності, і 
чи кожне Вище Я має відповідне Вище Я в щільностях, 
вище своєї? 

Ра: Я – Ра. Наш намір – спростити  цей концепт. Вище Я – 
це  маніфестація, надана сукупності розуму/тіла/духу в кінці 
шостої щільності як подарунок від її майбутнього Я. 
Остання дія в середині сьомої щільності перед 
перетворенням у універсальність Творця і придбання 
духовної маси – надати  цей ресурс Я шостої щільності, 
рухаючись в потоці часу, як ви вимірюєте час. 

Це Я сукупності розуму/тіла/духу в кінці шостої щільності, 
має честь/обов'язок використати досвід його повного 
життєвого банку пам'яті випробувань, думок, і дій, так  і 
користуватися ресурсом цілісності сукупності 
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розуму/тіла/духу, залишеним як тип  нескінченно складної 
мислеформи. 

Таким чином ви можете побачити своє Вище Я  або Наддух і 
цілісність вашої сукупності розуму/тіла/духу як три точки в 
крузі. Єдина відмінність між ними – континуум   вашого 
часу/простору. Вони являються  однією і тією ж істотою. 

(37.7)  Запитувач: Чи кожна істота має індивідуальну 
цілісність сукупності розуму/тіла/духу, або ряд істот 
розділяють одну і ту ж цілісність сукупності 
розуму/тіла/духу? 

Ра: Я – Ра. З урахуванням відповідних умов часу/простору 
ці обидва твердження правильні. Кожна істота має свою 
цілісність і в момент, коли  планетарна істота стає 
сукупністю соціальної пам'яті, цілісність цього об'єднання 
істот також має свій Наддух і свою цілісність сукупності 
соціальної пам'яті як ресурс. Як завжди, духовно говорячи, 
сума52 більше, ніж сума його частин. Тому Наддух 
сукупності соціальної пам'яті не є сумою Наддухів її членів, 
але діє  шляхом того, що ми назвали принципом квадратів і 
ми зрозуміли, що ви вважаєте за краще називати це 
подвоєнням. 

(37.8)  Запитувач: Дякую. І також дякую вам за це пояснення 
математики.  Це турбувало мене.  

Чи могли б ви дати визначення духовної маси? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу. 

Духовна маса – це те,  що починає притягати рух ззовні і 
безперервні вібраційні коливання буття в гравітацію, кажучи 
в духовному сенсі, колодязь Великого Центрального Сонця, 
ядро або Творця нескінченних Всесвітів. 

52 Мабуть Ра мав намір сказати "ціле". 
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(37.9)  Запитувач: Оскільки ми не хочемо стомлювати 
інструмент, то я тільки запитаю, чи є щось, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд. Ми залишаємо вас у любові і світлі 
Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед, 
насолоджуючись владою і миром Одного Нескінченного 
Творця. Адонай. 
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Сеанс 38 
13 березня  1981 року 

(38.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(38.1) Запитувач:  Скажіть нам, чи є будь-яка надія або будь-
яка мета в заміні інструменту або мною, або Джімом на 
початку сеансу, щоб ми спробували виконати трансову 
роботу? 

Ра: Я – Ра. Ця інформація знаходиться на межі порушення 
свободи волі. Проте, ми вважаємо, що ваше бажання 
дозволяє злегка вийти за межі, встановлені директивами 
Конфедерації, скажемо так. 

У цьому просторі/часі ні тому, хто відомий як Дон, ні тому, 
хто відомий як Джім,  ця робота не доступна. Той, хто 
відомий як Дон, скажемо так, практикуючи механіку 
контакту і служіння іншим за допомогою ченнелінгу, як ви 
називаєте це, буде здатним зробити цю роботу через певний 
час. Той, хто  відомий як Джім,  переконався би, що  важко 
стати каналом цього типу без більшої практики також за 
довший період часу. Потім, нам доведеться 
експериментувати з гармонією, що розвивається цією 
практикою. Це вірно в обох випадках. 

(38.2) Запитувач:  Дякую. Трохи повернемося назад і мені 
хотілося б знати, з яких міркувань була введена в цю 
щільність ядерна енергія сорок років тому, чи, щоб істотам, 
які знаходилися тут і які викликали деструкцію Малдеку, 
надати іншу можливість мирного використання ядерної 
енергії  замість її руйнівної дії?  Це правильно? 

Ра: Я – Ра.  Це некоректно – ставити  віз попереду коня, як 
говорять ваші люди. Бажання цього виду інформації 
притягнуло ці дані до  ваших людей. Ця інформація не була 
надана з мотивів зовнішніх впливів; швидше її бажали 
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отримати  ваші люди. Від цього пункту і далі ваше 
міркування правильне в тому, що істоти бажали отримати 
другу можливість, про яку ви згадали. 

(38.3)  Запитувач: Яким був механізм для виконання бажання 
для надання  інформації відносно ядерної енергії? 

Ра: Я – Ра.  Як ми зрозуміли ваш запит, таким механізмом 
було те, що ви можете назвати натхненням. 

(38.4)  Запитувач: Чи було натхненням навіювання думок 
особі, яка бажає отримати цю інформацію? Хіба такий 
механізм натхнення? 

Ра: Я – Ра.  Механізм натхнення включає екстраординарну 
здібність бажання або волі  узнати або отримати інформацію 
в певній області, яка супроводжується здатністю відкритися 
і довіритися тому, що ви можете  назвати інтуїцію. 

(38.5)  Запитувач: Чи могли б ви розказати мені, як кожен з 
променів від червоного до фіолетового проявляється в 
абсолютно збалансованій і неспотвореній істоті? 

Ра: Я – Ра.  Ми не можемо сказати тому, що кожний баланс 
досконалий і унікальний. Ми не маємо наміру щось 
приховувати. 

Давайте розглянемо приклад. У конкретної істоти – 
дозвольте  нам використовувати цей інструмент – промені  
можуть розглядатися, як надзвичайно рівномірні: червоний, 
оранжевий і жовтий. Зелений промінь надзвичайно 
яскравий. Це, скажемо так, врівноважується тьмянішим 
індиго променем. Між ними двома лежать точка балансу, де 
синій промінь комунікатора, виблискує сильніше 
звичайного.  

Ми бачимо цю унікальну спектрограму у  фіолетовому 
промені, якщо угодно, і в той же час бачимо чистий 
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фіолетовий колір, що оточує ціле. Він у свою чергу, 
оточений сумішшю червоного і фіолетового променів, 
відображаючи інтеграцію розуму, тіла і духу. Це все, у свою 
чергу, оточене вібраційним патерном істинної щільності цієї 
істоти. 

Цей опис можна розглядати і як відсутність рівноваги, так і  
досконалий баланс. Останнє розуміння надзвичайно корисне 
в роботі з іншими Я. Здатність відчувати блокування 
корисна тільки для цілителя. Коли розглядається баланс  
кольорів, то не повинно бути навіть крихітної частини 
судження. Звичайно, коли ми бачимо, що багато 
енергетичних сплетень ослаблені і блоковані, то ми  
розуміємо, що істота ще не прийняла естафету і не почала 
перегони. Проте, потенціали існують завжди. Усі промені 
повністю збалансовані і очікують активації. 

Можна іншим способом відповісти на ваш запит: у повністю 
потенціювальної істоти, промені змонтовані один над 
другим з рівним вібраційним блиском і випромінюють блиск 
до оточуючого білого кольору. Це  те, що ви можете назвати 
потенціювальним балансом  в третій щільності. 

(38.6)  Запитувач: Чи може планета третьої щільності 
сформувати сукупність соціальної пам'яті, яка діє в третій 
щільності? 

Ра: Я – Ра.  Це можливо тільки в кінці або сьомій частині 
третьої щільності, коли істоти гармонійно готуються до 
випуску. 

(38.7)  Запитувач: Чи можете ви навести  приклад, як планети 
третьої щільності служіння іншим, так і планети третьої 
щільності служіння собі досягають умов  цього рівня? 

Ра: Я – Ра.  Наскільки ми знаємо, негативно орієнтованих 
сукупностей соціальної пам'яті третьої щільності не існує. 
Позитивно орієнтовані сукупності соціальної пам'яті третьої 
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щільності відомі, але дуже рідкісні. Проте, істота із 
планетарної системи Сиріус наблизилася до цього стану 
двічі. Ця істота належить до кінця третьої щільності і 
являється частиною сукупності соціальної пам'яті третьої 
щільності. Про це ми говорили  в попередньому матеріалі.53 
Сукупність соціальної пам'яті – це  явище четвертої 
щільності. 

(38.8)  Запитувач: Мене цікавить, чи ця специфічна 
сукупність соціальної пам'яті із зірки Сиріус 
еволюціонувала із дерев? 

Ра: Я – Ра.  Це  коректний підхід. Ті рослинні форми другої 
щільності, які перейшли в третю щільність на планеті Пса, 
були близькі до дерев, як ви знаєте їх. 

(38.9)  Запитувач: Мене також цікавить, оскільки дія 
агресивної природи неможлива, наскільки я розумію 
рослинне життя, то чи не мали вони перевагу при 
переміщенні в третю щільність із другої, не переносячи 
расову пам'ять агресивної природи і тому розвивали 
гармонійніше суспільство і, таким чином, прискорили свою 
еволюцію? Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно. Проте, щоб стати збалансованими 
і почати поляризуватися належним чином, необхідно 
вивчити рухи усіх видів, особливо войовничість. 

(38.10)  Запитувач: Отже, я вважаю, що  свої дослідження 
войовничості вони передусім витягнули із пам'яті Хіксона,  
замість ведення бойових дій між собою? Чи це так? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно. Істоти з такою спадщиною   
переконалися, що майже неможливо вести битви. Дійсно, 
вивчення ними рухів усіх видів – це їх форма медитації із-за 
факту, що їх діяльність відбувається на рівні того, що б ви 

53 Згадувалося вище в 8.21-22. 
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назвали медитацією, отже, все має бути збалансованим, так 
же, як вашим істотам потрібні постійні моменти медитації, 
щоб збалансувати свою діяльність. 

(38.11)  Запитувач: Я вважаю, що це важливий пункт для нас 
в розумінні балансуючого аспекту медитації,  оскільки існує 
його антитеза в  іншому виді еволюції. Ці істоти рухалися, 
як нам говорив Чарлі Хіксон, без переміщення своїх ніг. Я 
припускаю, що для  переміщалися своїх фізичних носіїв 
вони користувалися принципом, який частково подібний до 
принципу руху ваших кристалічних дзвонів. Чи це 
правильно? 

Ра: Я – Ра.  Частково це некоректно. 

(38.12)  Запитувач: Але я припускаю, що вони . . . їх метод 
руху – не  функція механічного важеля як наприклад наш, а 
пряма функція розуму, яка так чи інакше з'єднана з 
магнітною дією планети. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра.  Це значною мірою правильно. Це  
електромагнітне явище, яким управляють імпульси думки 
слабкої електричної природи. 

(38.13)  Запитувач: Чи їх корабель був би видимий для кого-
небудь в нашій щільності на нашій планеті, хто міг бачити 
його, будучи в цій області  у той час? Чи зроблений він з 
матеріалу третьої щільності, як цей стілець або будь-що, що 
ми маємо? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно. Просимо поставити ще одне 
повне запитання перед тим, як ми закриємо сеанс, оскільки 
цей інструмент має низьку життєву енергію в цьому 
просторі/часі. 

(38.14)  Запитувач: Гаразд. Я маю тільки одне запитання. Чи 
могли б ви дати мені деяке уявлення того, на що схожі 
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умови служіння собі на планеті  негативної четвертої 
щільності? Чи можете ви зробити це? 

Ра: Я – Ра.  Випуск в негативну четверту щільність 
досягають ті істоти, які свідомо контактували з розумною 
нескінченністю через використання енергії червоного, 
оранжевого і жовтого променів. Тому, планетарні умови 
негативної четвертої щільності включають постійне 
вирівнювання і перебудову істот з цілями сформувати 
домінуючі патерни комбінованої енергії. 

Початок четвертої щільності – це період найінтенсивнішої 
боротьби. Коли установлюється порядок повноважень, то всі 
борються доти, поки не переконаються, що кожен 
знаходиться в належному місці в структурі влади, тоді 
починається сукупність соціальної пам'яті. Завжди ефекти 
телепатії і прозорості думки четвертої щільності 
використовуються в інтересах тих, хто на верхівці владної  
структури. 

Як можна бачити,  часто це просто шкодить подальшій 
поляризації істот негативної четвертої щільності, бо 
подальша негативна поляризація може відбуватися тільки 
через групове зусилля. Оскільки істоти  четвертої щільності 
примудряються об’єднуватися, то потім вони поляризуються 
через таке служіння собі, яке пропонують хрестоносці 
Оріону. 

Ви зможете поставити більш конкретні запитання на 
наступному сеансі. Є будь-які короткі запити перед тим, як 
ми залишимо цей інструмент? 

(38.15)  Запитувач: Я тільки хотів знати, чи є щось, що ми 
можемо зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 
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Ра: Я – Ра.  Усе гаразд. Ми залишаємо вас у любові і світлі 
Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед, 
насолоджуючись владою і  миром Одного Творця. Адонай. 
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Сеанс 39 
16 березня  1981 року 

(39.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(39.1) Запитувач:  Інструмент цікавить, чи близько шести 
тижнів назад її слабке здоров’я було результатом прийому 
хімічної речовини? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Цей інструмент зараз випробовує 
найінтенсивніший період слабкості/дисторсії фізичної 
сукупності із-за подвійного ефекту від прийому двох 
хімічних речовин. Цей інструмент може очікувати, що це 
тяжке становище продовжиться від п'ятнадцяти до двадцяти  
ваших добових циклів. Потім дисторсії слабкості почнуть 
зникати, проте, не так швидко, як ми уперше думали із-за 
тривалих дисторсій слабкості цього інструменту. 

Цьому інструменту дуже таланить, що існує група 
підтримки, яка навіває йому застереження, необхідні для 
цих сеансів в цей час. Цей інструмент здатний майже 
миттєво очистити розумову/емоційну сукупність і духовну 
сукупність до чистоти, яку вимагає ця робота, але дисторсія 
цього інструменту,  орієнтована на  вірність служіння не 
функціонує всупереч його судження стосовно дисторсії 
слабкості фізичної сукупності. Отже ми цінуємо вашу 
допомогу в просторі/часі, як наприклад ваше останнє 
рішення – не  продовжувати роботу. Це було доречне 
рішення і надана порада була корисною для цього 
інструменту. 

(39.2) Запитувач:  Чи є щось, що інструмент зміг би зробити 
на додаток до того, що вона намагається робити, щоб 
допомогти їй швидше видужати? Я знаю, що вона не могла 
тренуватися через проблему з ногою останню пару днів . . . 
була не здатна ходити, але ми сподіваємося повернутися до 
тренування. Чи є ще щось, що вона змогла б зробити? 
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Ра: Я – Ра. Як ми припускали, негативні істоти ні перед чим 
не зупиняться, щоб підірвати цей інструмент в цей час. Це 
причина вищезгаданої проблеми з пальцем ноги. 
Інструменту таланить, що вона дуже поклоняється Одному 
Нескінченному Творцю через вібраційні сукупності 
священної пісні впродовж цього періоду. Корисне активніше 
фізичне існування, як рух тіла при тренуванні, так і в 
сексуальному сенсі. Проте, вимоги дисторсій цього 
інструменту орієнтовані на те, що б ви назвали етикою, 
впливають на цей останній вид діяльності. 

Знову ж, цьому інструменту таланить в тому, що вона має 
можливості для любовного соціального спілкування, які 
приносять деяку істотну вигоду. В основному, у вашому 
континуумі третьої щільності, це питання часу. 

(39.3) Запитувач:  З вашого зчитування стану інструменту, чи 
можете ви апроксимувати умови, як часто і якою повинна 
бути тривалість сеансів, які ми змогли б планувати в 
майбутньому? 

Ра: Я – Ра. Цей запит граничить з порушенням. Надана 
інформація дозволяє справедливо дотримуватися директив. 
Проте, ми знаємо, що не лише кожен з вас не може 
прочитати ауру цього інструменту і також  побачити стан 
фізичної сукупності, але і сам інструмент має значну 
трудність, щоб зрозуміти точну дисторсію/стан його 
фізичної сукупності із-за його постійної залежності від своєї 
волі до служіння. 

Тому, ми вважаємо, що ми не порушуємо, якщо ми 
вказуємо, що один робочий сеанс в ранковий час кожного 
другого добового періоду – це  самий відповідний час з 
можливістю коротшого сеансу у вільний добовий  період, 
якщо вважаєте необхідним. Це вірно не лише впродовж 
цього періоду, але і взагалі. 
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(39.4) Запитувач:  Отже, я продовжу  загальне опитування, 
намагаючись знайти ланцюжок питань, який введе нас в 
область розуміння нешвидкоплинних функцій, з якими 
можемо працювати ми і інші, щоб підняти нашу свідомість. 
Я можу  допустити декілька помилок в спробі знайти шлях в 
цьому опитуванні. Я вибачаюся заздалегідь, якщо моє 
опитування приведе на хибний шлях. 

Я помітив, що більшість  основних речей, здається, ділиться 
на блоки, яких всього сім. При перегляді рукопису книги 
Генрі Пухаріча  "Дев'ять", я знайшов наступне твердження 
Дев'яти: "Якщо електричний еквівалент людського тіла 
помножити на сім, то це призвело б до семикратного 
збільшення маси електрики". Чи могли б ви пояснити це? 

Ра: Я – Ра. Це пояснення знаходиться за межами  здатності 
вашої мови. Проте, ми зробимо спробу прояснити цей 
концепт. 

Як ви знаєте, на початку Творіння, кожним Логосом 
створюються повні потенціали, як електричні (в сенсі того, 
що мав на увазі той, кого ви називаєте Ларсоном),  так і 
метафізичні. Метафізична електрика також важлива для 
розуміння, скажемо так,  цього твердження, як і фізичний 
концепт електрики. 

Як ви знаєте, цей концепт зв’язаний з потенціальною 
енергією. Одні стверджують, що електрон не має ніякої 
маси, а тільки поле. Інші приписують йому нескінченно 
малу масу. Обоє праві. Істинна маса потенціальної енергії – 
напруженість  поля. Це також вірно і у метафізичному сенсі. 

Проте, у вашій нинішній  фізичній системі знання корисно 
узяти масове число електрона для того, щоб працювати і 
знаходити рішення  інших питань про фізичний Всесвіт. 
Таким чином, ви можете просто розглядати, що  кожна 
щільність буття має все більшу і більшу духовну масу. 
Духовна маса зростає, скажемо так, значно, але не дуже до 
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переходу в іншу щільність. В цій щільності підсумовуються,  
переглядаються, – коротше  кажучи,   усі  корисні функції 
полярності уже використані. Тому, метафізична електрична 
природа індивідуума все більше і більше переходить у  
духовну масу. 

За аналог можна прокоментувати роботу того, хто відомий 
як Альберт, хто постулював зростання маси до 
нескінченності, оскільки ця маса наближається до швидкості 
світла. Отже, істота  сьомої щільності, завершена істота, 
Творець, який пізнав Себе – накопичує  масу і з’єднується в 
Одному Творцеві знову. 

(39.5) Запитувач:  Отже,  у рівнянні, яке я приведу на цій 
сторінці, як я вважаю, Mi – це духовна маса. Чи це 
правильно? 

 Mi=(m0 C
2)/(1 - v2 / c2)½ 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(39.6) Запитувач:  Дякую. Чи можете ви сказати мені, чи 
можете ви пояснити наступні слова "Дев'яти". "CH – це 
принцип, який розкриває  знання і закон"? Чи можете ви 
сказати мені, що це за принцип? 

Ра: Я – Ра. Принцип, настільки замаскований в цьому 
твердженні, дуже простий. Це принцип взаємодії між  
константою, (або Творцем) і короткочасністю, (або 
інкарнованою істотою) і туги один за одним, в любові і 
світлі серед дисторсій свободи волі, діючими на істоту в 
межах ілюзії. 

(39.7) Запитувач:  Чи була причиною цього перша дисторсія, 
щоб "Дев'ять" передали цей принцип в такій формі? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. 
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(39.8) Запитувач:  Тоді, чи можете ви пояснити мені, чому 
вони дали принцип в такій завуальованій формі? 

Ра: Я – Ра. Письменник більше цікавий, коли він говорить 
загадками і рівняннями. 

(39.9) Запитувач:  Зрозуміло. "Дев'ять" описують себе як 
"дев'ять довірителів Бога".54 Чи можете ви сказати мені, що 
вони мають на увазі? 

Ра: Я – Ра. Це також завуальоване твердження. Це спроба  
вказати, що дев'ять, хто сидить на Раді – це ті, хто 
представляє Творця, Одного Творця, так же, можливо, як 
дев'ять свідків в залі суду, що дають свідчення на користь 
одного відповідача. Термін довіритель  має і таке значення. 

Це можна розглядати, як бажання письменника подати цей 
матеріал в ефектній манері точно так, як і здібності і 
переваги цієї групи визначають природу цього контакту. 
Різниця полягає у тому факті, що ми є тими, ким ми є. Отже 
ми можемо або говорити, як ми хочемо, або не говорити 
взагалі. Це вимагає, скажемо так, добре настроєної групи.  

(39.10) Запитувач:  Я відчуваю, що для дослідження нашого 
розвитку було б плідно простежити за еволюцією 
енергетичних центрів тіла, тому що ці сім центрів, здається, 
пов'язані з усіма сімками, про які я говорив раніше, і 
являються головними для нашого власного розвитку.  

Чи змогли б ви описати процес еволюції цих енергетичних 
центрів тіла, розпочинаючи з найпримітивнішої форми 
життя, яка має їх? 

Ра: Я – Ра. Цей матеріал, до деякої міри,  був розглянутий 
раніше.55 Тому, ми не будемо повторювати інформацію і 

54 Дев'ять зазвичай називають "принципи" замість "довірителів," але 
відколи Ра посилається на них як свідків, то ми вибрали відповідне 
написання. 
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докладно спинятися на променях першої і другої щільності і 
причинах цього, а швидше спробуємо розширити цю 
інформацію. 

Основні центри обертання кожного рівня розвитку, тобто, 
кожної щільності після другої можна розглядати як 
зазначено нижче:  

По-перше, основна енергія – це так званий червоний 
промінь. Цей промінь можна розуміти основним 
посилюючим променем для кожної щільності. Його  ніколи 
не треба зводити до того, що він менш важливий або менш 
продуктивний для духовної еволюції, бо це – основний  
промінь. 

Наступний основний промінь – жовтий. Він – це  великий 
засіб для досягнення мети. Цей промінь робить можливим  
найповніший баланс розуму/тілу. Сильна тріада  
червоного/оранжевого/жовтого променів  створює плацдарм 
істоти в центральному зеленому промені. Зелений промінь 
також основний, але не первинний. 

Зелений промінь – ресурс  для духовної роботи. Коли буде 
активізований зелений промінь, то ми переконаємося, що  
може початися потенціювання третього первинного 
променя. Це перший істинно духовний промінь в якому усі 
передачі носять інтегровану природу розуму/тіла/духу.  В 
сукупності  розуму/тіла синій промінь інтегрує 
знання/учення духу в кожній щільності. Він одушевляє ціле, 
повідомляючи іншим про цілісність буття. 

Промінь індиго, хоча і дорогоцінний, але це промінь, з яким 
працюють тільки  адепти. Це  вхід до розумної 
нескінченності через принесення розумної енергії. Цей 
центр енергії працює з тими вченнями, що вважаються 
внутрішніми, прихованими і таємними, бо цей промінь має 

55 Можливо розглядався раніше в 16.21, 27.17, і 32.12, хоча не ясно до 
якого конкретного джерела звертається Ра. 
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ченністю. 

нескінченні можливості. Як ви знаєте, ті, хто зцілює, 
викладає і  працює для Творця будь-яким шляхом, кого 
можна побачити,  як випромінювальним, так і 
збалансованим, здійснює   діяльність, яку надає промінь 
індиго. 

Як ви знаєте, фіолетовий промінь постійний і не фігурує в 
обговоренні функцій активації променів. Це – маркер, 
реєстр, ідентичність, істинна вібрація істоти. 

(39.11) Запитувач:  Для того, щоб прояснити трохи, я хотів би 
поставити таке запитання. Якщо ми маємо надзвичайно 
поляризовану істоту,  орієнтовану на служіння іншим і 
надзвичайно поляризовану істоту,  орієнтовану на служіння 
собі, то якою буде різниця . . . беручи кожний промінь, 
починаючи з червоного, якою буде різниця в червоному 
промені цих двох істот? 

Ра: Я – Ра. Це повинно бути останнім повним запитанням 
цього сеансу. 

Що стосується червоного променя, то між істотами, 
однаково сильно поляризованими позитивно або негативно, 
немає ніякої різниці. 

(39.12) Запитувач:  Чи це також вірно відносно усіх інших 
променів? 

Ра: Я – Ра. Ми відповімо коротко. Ви можете запитати далі 
на іншому сеансі. 

Негативний патерн променів – це
червоний/оранжевий/жовтий, які рухаються прямо до 
синього,56 але тільки для того, щоб контактувати з 
розумною нескін

56 У 47.4 Ра сказав, що негативний патерн рухається від 
червоного/оранжевого/жовтого безпосередньо до індиго. Мабуть, потім, 
Ра зробив помилку в цій відповіді (39.12), коли він сказав "синій". 
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У позитивно орієнтованих істотах конфігурація рівномірна, 
кришталево чиста і описує сім променів. 

Чи є будь-які короткі запити перед тим, як ми залишимо цей 
інструмент? 

(39.13) Запитувач:  Я тільки хочу знати, чи є щось, що ми 
можемо зробити, щоб інструменту було зручніше і, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Ви добросовісні. Усе гаразд. Я залишаю вас, 
друзі мої, в любові і  світлі Одного Нескінченного Творця. 
Ідіть вперед, насолоджуючись владою і миром Одного 
Творця. 
Адонай. 

Подивіться 32.2, 34.16, 38.14, і 47.3-4 для інших тверджень,які вказують,  
що синій промінь не використовується негативно поляризованою 
істотою, щоб контактувати з розумною нескінченністю.  

Хоча, тлумачення в певному сенсі, 48.10, 75.23, і 85.11, можливо, вказує 
на присутність синього променя при контакті негативної істоти з 
розумною нескінченністю. 
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Сеанс 40  
18 березня 1981 року 

(40.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Нескінченного 
Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(40.1) Запитувач: Мені хотілося б заявити твердження і 
попросити вас виправити його. Я пробую створити просту 
модель частини Всесвіту, в якій ми знаходимося. Якщо 
розпочати з Логосу або під-Логосу, нашого Сонця, то воно 
випромінює біле світло, яке складається з частот в діапазоні 
від червоного кольору до фіолетового. Я припускаю, що цей 
білий світ містить досвід усіх щільностей і коли ми 
переходимо у восьму щільність, то ми входимо в чорну діру, 
яка з’являється на іншій стороні, як інший Логос або сонце і 
починає нову октаву випробувань.  

Чи можете ви прокоментувати цю частину мого 
твердження? 

Ра: Я – Ра. Ми можемо коментувати це твердження до  
певної міри. Концепт білого світла під-Логосу спочатку 
призматично розділеного і пізніше, на останньому етапі, 
абсорбованого знову, в основному правильний. Проте, є 
тонкощі, включення яких є більш ніж семантичне. 

Біле світло, яке випромінює і формує чітко сформульований 
під-Логос, починається в тому, що можна метафізично 
уявити як темряву. Світло вступає в цю темряву і 
перетворює її, примушуючи хаос організовуватися і ставати 
тим, що відбиває світло або випромінює. Отже, вступають в 
дію виміри. 

З іншого боку, чорнота чорної діри, метафізично кажучи, – 
це концентрація білого світла систематично абсорбованого 
знову в Одному Творцеві. Врешті-решт, це поглинання в 
Одному Творцеві триває доти, поки уся нескінченність 
творіння не досягне достатньої духовної маси для того, щоб 
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сформувати знову Велике Центральне Сонце, якщо  ви так 
уявляєте це, з розумної нескінченності, яка чекає 
потенціювання Свободою Волі. Отже, перехід в октаву – це 
процес, який можна уявити, як вступ у позачасовість 
неймовірної природи. Виміряти його вашими приладами для 
заміру часу – це  марні спроби. 

Тому, концепт переходу через чорну діру остаточної 
духовної гравітаційної ями і негайний вступ в наступну 
октаву пропускає підконцепт або наслідок цього процесу – 
позачасовість. 

(40.2) Запитувач: Наші астрономи помітили, що світла від 
спіральних галактик  приблизно в сім разів менше, ніж 
повинно бути із розрахунків, якою повинна бути маса 
галактики. Мене цікавить, чи це відбувається завдяки 
зростанню духовної маси  галактики в зірках, які ми 
називаємо білими карликами? 

Ра: Я – Ра. Це в основному правильно і це частина шляху 
або процесу циклу Творіння. 

(40.3) Запитувач: Дякую. Мене також цікавить, чи аналогічна 
перша щільність тим чи іншим чином червоному кольору, 
друга – оранжевому кольору, третя – жовтому   кольору, і 
так далі у всіх щільностях? Тобто, чи можливо, що основна 
вібрація, яка формує фотон, який формує ядро усіх атомних 
часток, мала б відношення до кольору  щільності і що 
збільшення вібрації в другій, третій і четвертій щільностях, 
відповідає зростанню  вібрації кольорів. Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. Це правильніше, ніж ви заявили.  

По-перше, ви праві в постулюванні кванта, якщо угодно, як 
природи кожної щільності. Ще більше ви праві в 
припущенні, що ці кванти можна уявити як вібрацію 
відповідних кольорів, як ви зрозуміли це слово. Проте, 
також вірно, як ви думали,  але не запитали, що кожна 
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щільність є метафізичною характеристикою сукупності цих 
променів.  

Отже в першій щільності червоний промінь – це основа для 
всього, що виникає. У другій щільності оранжевий промінь 
– це  рух і ріст індивідуума, цей промінь прямує до жовтого
променя самосвідомих маніфестацій як соціальної природи, 
так і індивідуальних. Третя щільність – це  щільність 
жовтого променя  і так далі.  Кожна щільність має передусім 
свій промінь плюс притягання наступних променів, що 
просувають вперед  еволюцію і до деякої міри фарбують або 
затінюють головний колір цієї щільності. 

(40.4) Запитувач: Отже, енергетичні центри тіла індивідуума, 
припускаючи, що індивідуум еволюціонує по прямій лінії 
від першої  до восьмої щільності, . . . кожен з цих 
енергетичних центрів, центрів або чакр, були б повністю 
активованими, якщо б усе працювало так, як це повинно?  

Хіба повинен кожний центр активізуватися  повністю і до 
найбільшої інтенсивності у кінці випробування в кожній 
щільності? 

Ра: Я – Ра. Гіпотетично кажучи, так. Проте, повністю 
активована істота – це рідкість.  Більший акцент треба 
зробити на гармоніях і балансах індивідуумів. Для переходу 
в іншу щільність потрібно, щоб первинні центри енергії 
діяли таким чином, щоб зв'язуватися з розумною 
нескінченністю, цінувати і насолоджуватися цим світлом в 
усій його чистоті.  

Проте, мало хто здатний  повністю активувати кожен центр 
енергії, бо кожен центр має мінливу швидкість обертання 
або діяльності. Необхідно зробити важливе зауваження, як 
тільки усі необхідні центри активуються до мінімального 
необхідного рівня, то виникає гармонія і баланс між цими 
центрами енергії. 
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(40.5) Запитувач: Дякую. Візьмемо за приклад перехід другої 
щільності і третю.  Коли відбувається перехід, то чи частота 
вібрації, яка формує фотон (ядро усіх часток щільності) 
зростає від частоти другої щільності  або оранжевого 
кольору до частоти, яку ми вимірюємо як жовтий колір? На 
що я натякаю, чи  усі вібрації, які формують щільність, 
основні вібрації фотона, зростають квантовим способом за 
відносно короткий період часу? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Отже, в межах кожної щільності 
ви спостерігаєте  поступовий підйом рівнів вібрації. 

(40.6) Запитувач: Це здогадка. При переході із другої до 
третьої щільності хіба повинна частота зростати від 
середини оранжевої частоти або середньої оранжевої 
частоти до середини жовтої частоти або середньої жовтої 
частоти? 

Ра: Я – Ра. Цей запит неясний. Ми спробуємо допомогти. 
Частота, яка лежить в основі кожної щільності 
характеризується тим, що можна назвати істинним 
кольором. Цей термін неможливо визначити точністю вашої 
системи наукових вимірів, бо колір має вібраційні 
характеристики як в просторі/часі, так і в часі/просторі. 
Отже, істинний колір покритий і злегка забарвлений 
веселкою різних вібраційних рівнів в межах цієї щільності і 
притяганням вібрацій істинного кольору наступної 
щільності. 

(40.7) Запитувач: Скільки часу зайняв перехід на цій планеті 
із другої до третьої щільності? Я вважаю півтора покоління. 
Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно, час виміряний  у ваших роках 
становить приблизно  одну тисячу триста п’ятдесят [1350] 
років. 
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(40.8) Запитувач: Отже, скільки часу займе перехід цієї 
планети із третьої до четвертої щільності? 

Ра: Я – Ра. Це важко оцінити із-за нетипових аномалій цього 
переходу. В цьому просторі/часі інкарнувалася група істот, 
які почали роботу четвертої щільності. Проте, клімат 
планетарної свідомості третьої щільності затримує цей 
процес. У цьому специфічному ланцюгу вихори 
вірогідності/можливості вказують, що перехідний  період  
займе  десь від ста [100] до семи сотень [700] ваших років. 
Ця цифра не може бути  точною із-за нестабільності  ваших 
людей в цьому просторі/часі. 

(40.9) Запитувач: Чи вже підвищилася частота вібрації 
фотона, всіх наших часток? 

Ра: Я – Ра. Так. Це той вплив, який почав примушувати 
думки ставати речами. Наприклад,  ви можете спостерігати, 
як думки гніву стають тими клітинами фізичної сукупності 
тіла, які виходять з-під контролю і перетворюються в те, що 
ви називаєте раком. 

(40.10) Запитувач: Я припускаю, що це зростання вібрації 
почалося приблизно від двадцяти до тридцяти років назад. 
Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Перші передвісники цього з’явилися приблизно 
сорок п'ять  ваших років назад.  Енергії, вібруючі 
інтенсивніше в останні сорок років, передували 
завершальному руху вібраційної матерії, скажемо так, за 
допомогою квантового стрибка, як ви назвали б це. 

(40.11) Запитувач: Отже, починаючи з сорока п'яти років 
назад і якщо узяти  повне зростання вібрації, яке ми 
випробуємо при  зміні цієї щільності, то  який приблизно 
відсоток цього зростання вібрації ми маємо прямо зараз? 
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Ра: Я – Ра. Вібраційна природа вашого довкілля – істинний  
зелений колір. Він в цей час сильно переплітається з 
оранжевим променем планетарної свідомості. Проте, 
природа квантів така, що рух через межу – це  дискретний 
перехід вібраційного рівня. 

(40.12) Запитувач: Ви згадали, що думки гніву викликають 
рак. Чи можете ви розширити концепт цього механізму, як 
він діє в якості каталізатора, або  його кінцева мета? 

Ра: Я – Ра. Четверта щільність – це щільність відкритої 
інформації. Я не приховане від себе або інших Я. 
Нестійкість або дисторсії руйнівної природи видимі, тому 
більш очевидні. Носій сукупності розуму/тіла/духу 
активується як викладацький ресурс для свого одкровення. 
Ці хвороби, як наприклад рак, легко піддаються 
самозціленню, як тільки механізм руйнівного впливу буде 
усвідомлений  індивідуумом. 

(40.13) Запитувач: Отже,  ви говорите, що рак легко 
вилікувати ментально і він являється хорошим засобом для 
навчання; і як тільки істота прощає інших Я, на яких 
гнівається, то рак зникне. Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Це частково правильно. Інша частина зцілення 
має відношення до пробачення себе і підвищення поваги до 
себе. Це може просто виражатися в турботі про дієту. Це 
часто-густо частина процесу зцілення і пробачення. Ваша 
основна передумова правильна. 

(40.14) Запитувач: З дієтичних причин, які продукти треба 
включати і які виключати з метою більшого піклування за 
своєю сукупністю тіла? 

Ра: Я – Ра. По-перше, ми підкреслюємо і наголошуємо, що 
цю інформацію не можна розуміти буквально, а як 
посилання або психологічний натяк для тіла, розуму і духу. 
Отже,    турбота і повага до себе – справді  дуже  важлива 
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річ. У цьому світлі ми можемо повторити основну 
інформацію, надану для дієти цього інструменту. Овочі, 
фрукти, зерна, і в міру необхідності для індивідуального 
метаболізму, тваринна продукція. Це ті речовини, які 
показують повагу до себе.  

Крім того, хоча це не згадувалося, оскільки цей інструмент 
не мав потреби для очищення, тим істотам, яким потрібне 
очищення себе від отруйних мислеформ або сукупностей 
емоції, необхідно дотримуватися  програми обережного 
голодування доти, поки руйнівна мислеформа не буде 
очищена. Побічним результатом буде  позбавлення 
фізичного носія надлишкової ваги. Знову ви бачите,  
важливість не самого тіла, а його ролі для зв’язку розуму і 
духу. Отже, Я  відкриває самого себе. 

(40.15) Запитувач: Дякую вам. Дуже важливий концепт. Чи 
пояснюється це, що основна вібрація, яку ми випробовуємо 
зараз, має істинний зелений колір або четвертої щільності, 
тим фактом, що є багато ментальних ефектів на 
матеріальних об'єктах, які зараз, уперше, можна 
спостерігати  масово, наприклад згинання металу розумом? 

Ра: Я – Ра. Це буде останній запит цього сеансу. Це  не лише 
правильно, але  ми пропонуємо, щоб ви тлумачили цей 
концепт далі і зрозуміли, що поява численних істот з так 
званими ментальними хворобами пов’язана з впливом 
істинного кольору зеленого променя на  ментальні 
конфігурації тих, хто ментально не готовий уперше 
зустрітися віч-на-віч  з самим собою. 

Чи є будь-які короткі запитання перед тим, як ми закриємо 
сеанс? 

(40.16) Запитувач: Тільки два. Відносно того, що ви тільки що 
сказали, чи інкарновані тут люди з старшинством вібрації, 
які втілені для служіння собі, будуть випробовувати 
ментальні труднощі з вібрацією зеленого променя? 
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Ра: Я – Ра. Це некоректно. Швидше це ті, хто збив себе з 
пантелику і був не в змозі підготуватися до цього переходу, 
або все ж частково чутливі до його впливу, на кого він може 
впливати. 

(40.17) Запитувач: Дякую. Я тільки запитаю, чи є щось, що ми 
можемо зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: З цим інструментом все гаразд. Ви добросовісні. 
Аксесуари викликають в цього інструменту більший 
комфорт в дисторсії тепла сукупності тіла.  

Я – Ра. Я залишаю вас, друзі мої, в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 41 
20 березня  1981 року 

(41.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(41.0) Запитувач: Почнемо з того, що у мене є одне 
логістичне питання. Я знаю, що це безглузде запитання, але 
мені доведеться його поставити, щоб бути упевненим. 
Можливо, в майбутньому нам доведеться переїхати з цього 
місця за тисячу або більше миль звідси. Чи вплине це взагалі 
на наш контакт з Ра? 

Ра: Я – Ра. Це не безглузде запитання. Місце не має 
значення, чи ми всі не знаходимося в Творінні? Проте, місце 
роботи має бути ретельно розглянуте вашими Я на 
відповідність вібраційним рівням, або  перед початком 
роботи  ми пропонуємо провести очищення місця і його 
посвячення через медитацію. Це очевидно може привести до 
таких  мирських хатніх робіт,  як прибирання або 
фарбування поверхонь, які ви вважаєте непідходяще 
зіпсованими. 

(41.2) Запитувач: Я знайомий з Ритуалом Вигнання за 
допомогою Малої Пентаграми. Мене тільки цікавить, чи цей 
ритуал принесе користь в підготовці місця для цього виду 
роботи?57 

Ра: Я – Ра. Так. 

(41.3) Запитувач: Отже, загалом, ви говорите, що навіть, якщо 
ми переїдемо за тисячу миль звідси, і якщо ми ретельно 
підготуємо місце, яке ми знайшли, хоча воно 

57 Пояснення Ритуалу Вигнання можна знайти в різних роботах 
Магічного Ордену, у тому числі як додаток в книзі В.Е.Бутлера "Маг, 
Його Навчання, і Його Робота" [W.E. Butler’s book The Magician, His 
Training, and His Work]. 
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використовувалося раніше іншими, то його можна зробити 
задовільним. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(41.4) Запитувач: Я пробую сформувати розуміння з початку, 
скажемо так,  розпочавши з розумної нескінченності і 
дійдемо до наших нинішніх умов існування. У мене є деякі 
труднощі, але я вважаю, що потрібно повернутися назад і 
дослідити наше Сонце відколи цей під-Логос створив усе, 
що ми випробовуємо в цій конкретній сонячній системі. 

Чи можете ви надати мені опис Сонця, нашого Сонця? 

Ра: Я – Ра. На цей запит не легко відповісти на вашій мові, 
бо сонце має різні аспекти відносно розумної 
нескінченності, розумної енергії і кожної щільності кожної 
планети, як ви називаєте ці сфери. Окрім того, ці відмінності 
поширюються на метафізичну частину або  час/простір 
вашого творіння. 

Стосовно розумної нескінченності, то сонячне тіло, нарівні з 
усіма частинами нескінченного творіння, – частина  цієї 
нескінченності. 

Відносно потенціювання розумної нескінченності, яка 
використовує розумну енергію, – це нащадок, скажемо так, 
Логосу для набагато більшого ряду під-Логосів. Їх 
взаємовідносини ієрархічні і під-Логоси  використовують 
розумну енергію  способами, сформульованими Логосом, і 
користуються свободою волі  для спільного створення, 
скажемо так, всіх нюансів вашої щільності, які ви 
випробовуєте. 

Стосовно щільностей, то сонячне тіло можна фізично, як ви 
сказали б, розглядати як велике тіло газоподібних елементів, 
що випробовують процеси термоядерного синтезу і 
випромінюють тепло і світло. 
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Метафізично, Сонце досягає своєї мети з четвертої по сьому 
щільність згідно із зростаючими здібностями істот цих 
щільностей збагнути живе творіння і спільне буття, або 
природу іншого Я цього сонячного тіла. Отже, в шостій 
щільності Сонце можуть відвідувати і населяти ті, хто 
перебуває в часі/просторі, і навіть частково створювати його 
щохвилини завдяки процесам еволюції істот шостої  
щільності. 

(41.5) Запитувач: У вашому останньому твердженні ви мали 
на увазі, що істоти шостої  щільності фактично створюють 
маніфестацію Сонця в своїй щільності? Чи могли б ви 
пояснити, що ви хочете цим сказати? 

Ра: Я – Ра. У цій щільності деякі істоти, чиї засоби 
репродукції – термоядерний  синтез, можуть виконувати цю 
частину випробування як частину буття сонячного тіла. 
Отже, ви можете думати про порції світла, які ви отримуєте 
як наслідок генерації любові шостої щільності. 

(41.6) Запитувач: Тоді, чи можна сказати, що істоти шостої 
щільності використовують цей механізм, який наближає 
Співтворців до Нескінченного Творця? 

Ра: Я – Ра. Це цілком правильно, наскільки можна судити по 
останній фазі шостої щільності, яка шукає вхід до наступної 
щільності. 

 (41.7) Запитувач: Дякую. А зараз я хочу дослідити, що 
відбувається, коли формується перша щільність і як уперше 
в істотах  формуються центри енергії? Дозвольте мені 
спершу запитати, чи є будь-який сенс у такому запитанні:  
яку щільність має саме Сонце, або воно має усі щільності? 

Ра: Я – Ра. Під-Логос являється повною октавою і не є 
істотою, яка випробовує навчання/викладання істотам, 
таким як ви. 
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(41.8) Запитувач: Я збираюся зробити заяву з приводу мого 
розуміння, як формується перша щільність  і, якщо угодно,  
прошу виправити мене.  

Я інтуїтивно уявляю собі, що перша щільність істоти 
формується за допомогою центра енергії, який є вихором. 
Потім, цей вихор викликає обертання навколо власної осі, 
про які я згадував перед тим,  світла, вібрація якого є 
світлом і яке починає конденсуватися в матеріали першої 
щільності. Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Це правильно в рамках прийнятої вами 
аргументації. Проте, треба підкреслити, що перед входом в 
континуум простору/часу першої щільності, цей Логос має 
план потенційного завершення усіх щільностей октави. 
Отже, центри енергії існують перед тим, як вони будуть 
маніфестовані. 

(41.9) Запитувач: Тоді, якою виявляється  найпростіша 
істота? Я вважаю, що вона може бути одноклітинною або 
щось в цьому роді. І як вона функціонує відносно центрів 
енергії? 

Ра: Я – Ра. Найпростіша проявлена істота – це світло,  або 
те, що ви назвали фотоном. Відносно центрів енергії, його 
можна розглядати, як центр або основу усіх сполучених 
полів енергії. 

(41.10) Запитувач: Коли перша щільність сформована, то ми 
маємо вогонь, повітря, землю і воду. В деякий момент 
виникає перший рух або індивідуалізація життя, як порція 
свідомості, яка може рухатися самостійно. Чи могли б ви 
описати процес створення  і який вид енергетичного центру  
має ця порція свідомості? 

Ра: Я – Ра. Перша або щільність червоного променя, 
незважаючи на тяжіння у напрямку до росту, не має 
належної вібрації для  умов, які сприяли б тому, що ви 
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можете назвати іскрою свідомості. Оскільки вібраційні 
енергії рухаються від червоного до оранжевого, то 
вібраційне довкілля стимулює ті хімічні субстанції, які 
нещодавно були інертними, щоб об'єднати їх в такій моді, 
що любов і світло починають функцію росту. 

Гіпотеза, яку ви раніше зробили з приводу одноклітинних 
істот, як наприклад поліморфних дінофлагелятів, правильна. 
Механізм один – це притягання висхідного спіралеподібного 
руху світла. Немає нічого випадкового в цій або будь-якій 
частині еволюції. 

(41.11) Запитувач: Як я пам'ятаю, поліморфні дінофлагеляти 
мають в основі клітини залізо замість міді. Чи могли б ви 
прокоментувати це? 

Ра: Я – Ра. Ця інформація не важлива. Основою будь-якого 
метаболізму, скажемо так, є те, що можна знайти в хімічних 
речовинах поблизу  джерела. 

(41.12) Запитувач: Я прокоментував це тільки тому, що це 
вказує на рух нашого тваринного життя з клітинами, 
основаними на міді, тоді як її клітини основані на залізі, як у  
рослинного життя, що може вказувати на перехід від 
рослинного до тваринного життя. Я помиляюся? В цьому 
моя пам'ять трохи нечітка. 

Ра: Я – Ра. Не те щоб ви були некоректні, але з такої 
інформації не  треба робити ніяких висновків. Для свідомих 
істот існує декілька різних видів основ не лише на цій 
планетарній сфері, але і  набагато більше форм знайдеться 
на планетарних сферах інших під-Логосів. Зручніше всього 
заселяти свідомість у хімічний носій. Функціонування 
свідомості – це швидше предмет інтересу, ніж хімічна 
структура  фізичного носія. 

Ми спостерігали, що ті, кого ви називаєте ученими, 
спантеличені різними відмінностями і можливими 
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взаємними зв'язками різних стадій, типів і умов життєвих 
форм. Це не плідний матеріал, оскільки все це – миттєвий  
вибір вашого під-Логосу. 

(41.13) Запитувач: Я не мав наміру витрачати час безцільно на 
це запитання, але ви тільки що згадали про конкретний 
одноклітинний організм. Чи має цей поліморфний 
дінофлагелят  оранжевий центр енергії? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(41.14) Запитувач: У такому разі, чи цей мініатюрний центр 
енергії споріднений з оранжевим центром енергії  людини? 

Ра: Я – Ра. Істинний колір точно такий же. Проте, свідомість 
на початку другої щільності примітивна і використання 
оранжевого променя обмежено вираженням Я, яке можна 
бачити, як рух і виживання. 

Саме тепер,  у третій щільності  ті, хто додержуються 
оранжевого променя мають набагато складнішу систему 
дисторсій, через які проявляється оранжевий промінь. Це 
злегка заплутує. Ми спробуємо спростити. 

Як ви з'ясували, відповідний істинний колір третьої 
щільності – жовтий. Проте, впливи істинного зеленого 
кольору, діючи на жовтий  промінь істот, змусили багатьох 
істот повернутися до розгляду свого Я замість покрокового 
просування вперед до іншого Я або зеленого променя.  

Природу цього явища не можна вважати негативною 
поляризацією, оскільки негативно поляризована істота дуже 
інтенсивно працює  з найглибшими маніфестаціями 
групових енергій жовтого променя, особливо в маніпуляції 
іншими Я для служіння собі. Саме тепер багатьох людей на 
вашому плані ми можемо віднести до тих, хто повертається 
до оранжевого променя. Це ті, хто відчуває вібрації 
істинного зеленого кольору і тому відмовляються від 
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урядової і соціальної діяльності як такої, і ще раз шукають 
себе. 

Проте, не розвинувши жовтий промінь належним чином так, 
щоб збалансувати індивідуальні частоти вібрації істоти, 
істота стикається із завданням подальшої активації і 
балансування себе відносно себе, отже маніфестації 
оранжевого променя в цьому просторі/часі. 

Отже, істинний оранжевий колір не має ніякої відмінності. 
Проте, маніфестації цього або будь-якого променя можуть 
бути найрізноманітнішими, що залежить від вібраційних 
рівнів і балансів тіла/розуму, або сукупностей 
розуму/тіла/духу, які виражають ці енергії. 

(41.15) Запитувач: Чи можете ви розказати мені про 
найпростішу і першу істоту, яка мала центри енергії як 
оранжевого, так і жовтого променів? 

Ра: Я – Ра. На вашій планетарній сфері першими 
випробовували жовтий промінь представники тваринної і 
рослинної природи, які знаходили необхідність в 
репродукції за допомогою двостатевої техніки, або які 
вважали необхідним залежати деяким чином від інших Я 
для виживання і росту. 

(41.16) Запитувач: В такому разі, яка істота була би 
найпростішою, в якої були б активовані червоний, 
оранжевий, жовтий і зелений промені? 

Ра: Я – Ра. Ця інформація була розглянута на попередньому 
сеансі.58 Щоб спростити ваше питання, в третій щільності 
кожен центр можна вважати потенційно активованим.  
Істоти останньої фази другої щільності, якщо ефективно 
використовують досвід, мають таку здатність вібрувати і 
активувати центр енергії зеленого променя.  

58 Можливо, посилаючись на 35.1. 
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Отже, істота третьої щільності має потенціал повної 
самосвідомості і має потенціал для мінімальної активації 
усіх центрів енергії. Четверта, п'ята і шоста щільності – це ті 
щільності, які вдосконалюють вищі центри енергії. Сьома 
щільність – це щільність завершення і перетворення у 
напрямку до позачасовості або вічності. 

(41.17) Запитувач: Тоді, чи тварина в другій щільності має усі 
центри енергії,  але тільки не активовані? 

Ра: Я – Ра. Це цілком правильно. 

(41.18) Запитувач: Тоді, тварина в другій щільності складена 
зі світла, як і усі речі. Що я намагаюсь узнати: як зв’язані з 
Логосом  взаємовідносини між світлом, з якого створені 
різні тіла тварин,  і взаємовідносини його до центрів енергії, 
які активні і тих, які не активні. Це питання, яке важко 
сформулювати.  

Чи можете ви дати мені яку-небудь відповідь? 

Ра: Я – Ра. Відповідь – переорієнтувати  ваш процес 
мислення з будь-якого механічного погляду на еволюцію. 
Воля Логосу кладе в основу потенціали, доступні  
еволюціонуючій істоті. Воля істоти, яка еволюціонує – це 
єдиний критерій швидкості і досконалості активації, і 
балансування різних центрів енергії. 

(41.19) Запитувач: Дякую вам. На вчорашньому,  чи 
позавчорашньому сеансі ви посилалися на мінливу 
швидкість обертання або діяльності центрів енергії. Що ви 
мали на увазі під швидкістю обертання? 

Ра: Я – Ра. Кожен центр енергії має широкий діапазон 
швидкості обертання, який ви можете бачити  більш ясно 
стосовно кольору – яскравість. Чим більш сильно воля 
істоти концентрується на удосконаленні або очищенні 
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кожного центру енергії, тим більш яскравим або обертально 
активним стає кожен центр енергії. У випадку самосвідомої 
істоти,  нема необхідності активувати всі центри енергії по 
порядку. Таким чином, істоти можуть мати надзвичайно 
яскраві центри енергії, але бути дуже незбалансованими в  
аспекті  фіолетового променя із-за відсутності уваги до 
цілісності досвіду істоти. 

Ключ до балансування можна побачити в невимушеній, 
мимовільній і чесній реакції істот щодо випробувань,  
максимальному використанню досвіду, виконанню 
балансуючих вправ і досягненню належного відношення до 
найбільш очищеного спектру маніфестації центру енергії у 
фіолетовому промені.  

Ось чому, яскравість або швидкість обертання центрів 
енергії не так важлива, як балансування або маніфестації 
фіолетового променя істоти відносно здатності до жнив; тим 
паче для тих істот, які незбалансовані щодо первинних 
променів і не здатні підтримувати імпульс любові і світла 
розумної нескінченності в мірі, необхідній для збирання 
урожаю. 

(41.20) Запитувач: Чи можете ви розказати мені про різницю 
між простором/часом і часом/простором? 

Ра: Я – Ра. Користуючись вашими словами, різниця така ж 
сама, як між видимим і невидимим, або фізичним і 
метафізичним. Користуючись математичними термінами, як 
це робить той, кого ви називаєте Ларсоном, різниця така ж, 
як  між s/t і t/s. 

(41.21) Запитувач: На останньому сеансі ви згадали про 
голодування, як метод видалення небажаних мислеформ. Чи 
можете ви розширити цей процес і пояснити трохи більше 
про те, як це працює? 
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Ра: Я – Ра. Ця техніка, як і усі техніки зцілення, повинна 
використовуватися свідомою істотою; тобто істотою, яка 
усвідомлює, що звільнення від надлишкового і небажаного 
матеріалу із сукупності тіла – це аналогія  звільнення  
розуму або духу від додаткового або небажаного матеріалу. 
Отже, те ж тренування або відмова від небажаної порції, 
змушує відповідну частину Я проходити через  дерево 
розуму вниз через стовбур до підсвідомих рівнів, де і 
встановлюється зв’язок. Отже, тіло, розум і дух в унісоні 
виражають відмову від додаткового або небажаного 
духовного або ментального матеріалу, як частини істоти. 

Тоді все зникає і істота, розуміючи, якщо угодно, і цінуючи 
природу знехтуваного матеріалу як частини більшого Я, все-
таки, через дію волі очищає і вдосконалює сукупність 
розуму/тіла/духу, маніфестуючи бажану сукупність розуму 
або духу. 

(41.22) Запитувач: Отже, чи схоже це на свідоме 
перепрограмування каталізатора? Наприклад, у деяких істот 
каталізатор програмується вищим Я для створення таких 
випробувань, щоб істота змогла звільнити себе від 
небажаних упереджень. Хіба це аналогічно тому, що істота  
свідомо програмує таке звільнення і використовує 
голодування як метод комунікації з самим собою? 

Ра: Я – Ра. Це  не лише правильно, але і йде набагато далі. 
Якщо Я в значній мірі усвідомлює дію цього каталізатора і 
техніки програмування, то може через концентрацію волі і 
дар самої віри, викликати  перепрограмування без 
голодування, дієти, або інших аналогічних тренувань 
сукупності тіла. 

(41.23) Запитувач: Я маю книгу, ІНІЦІАЦІЯ,59 в якій жінка 
описує процес посвячення. Вам знайомий зміст цієї книги? 

59 Ініціація, книга Елізабет Хейч 
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Ра: Я – Ра. Так. Ми скануємо ваш розум. 

(41.24) Запитувач: Джім прочитав всю книгу. Я прочитав 
тільки частину її, але мені цікаво, чи вчення в книзі відносно 
балансування, являються вашими вченнями,  вченнями Ра? 

Ра: Я – Ра. Це в основному правильно, незважаючи на 
дисторсії, які можна побачити, коли цей матеріал 
зіставляється з матеріалом, який ми запропонували. 

(41.25) Запитувач: Чому  червоний, жовтий і синій центри 
енергії названі первинними центрами? Із попереднього 
матеріалу я зрозумів це, але чи існує деяке глибше 
простежування цих первинних кольорів відносно розумної 
нескінченності,  ніж те, що ви дали нам? 

Ра: Я – Ра. Ми не можемо сказати, що може здаватися 
важливим для істоти. Червоний, жовтий і синій промені 
первинні тому, що вони виражають діяльність первинної 
природи. 

Червоний промінь – це основа; оранжевий промінь 
рухається у напрямку до жовтого променя, який є променем 
самосвідомості і взаємодії. Зелений промінь – це рух через 
різні досліди обміну енергії, зв’язаних з співчуттям і 
всепрощаючою любов’ю, до первинного синього променю, 
який є першим променем випромінювання Я, незважаючи на 
будь-які дії  інших Я. 

Істота зеленого променя не підвладна блокуванню із 
сторони іншого Я. Істота синього променя – це Співтворець. 
Можливо, це просто підтвердження попередньої інформації, 
але якщо ви розглянете функцію Логосу як представника 
Нескінченного Творця в здійсненні пізнання Творця 
Творцем, то ви, можливо, побачите кроки, за допомогою 
яких цього можна досягти. 



Сеанс 41 

446

Дозвольте запитати, чи ви маєте завершальне повне 
запитання перед тим, як ми закриємо сеанс? 

(41.26) Запитувач: Можливо, це буде занадто довге запитання 
для цього сеансу, але я запитаю і якщо воно занадто довге, 
то ми можемо продовжити це  пізніше.   

Чи могли б ви розказати мені про розвиток сукупності 
соціальної пам'яті Ра з самого початку і, який каталізатор 
використовувався для активації променів, щоб дістатися 
туди, де вона знаходиться зараз? Чи це довге запитання? 

Ра: Я – Ра. Це питання не вимагає довгої відповіді. Нам, хто 
випробував вібраційні щільності на планетарній сфері, яку 
ви  називаєте Венерою, поталанило рухатися в гармонії з 
планетарними вібраціями при гармонійному проходженні 
другої, третьої і  четвертої щільності і дуже прискореним 
досвідом четвертої щільності. 

Ми провели багато простору/часу, якщо угодно, в п'ятій 
щільності, балансуючи інтенсивне співчуття, яке ми 
придбали в четвертій щільності. І знову, перехід був 
гармонійний і наша сукупність соціальної пам'яті, яка стала 
міцніше з’єднаною в четвертій щільності, залишилася  дуже 
сильною і корисною. 

Наша робота в шостій щільності була також прискорена 
завдяки гармонії нашої сукупності соціальної пам'яті таким 
чином, що ми змогли розпочати як члени Конфедерації 
навіть швидше наближення до переходу у сьому щільність. 
Проте, наша гармонія була сумним джерелом наївності, 
щодо роботи з вашою планетою. Чи є ще короткий запит 
перед тим, як ми залишимо цей інструмент? 

(41.27) Запитувач: Я тільки хотів запитати, чи є щось, що ми 
можемо зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 
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Ра: Я – Ра. Усе гаразд. Я залишаю вас, друзі мої, в любові і  
світлі Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед,  
насолоджуючись владою і миром Одного Нескінченного 
Творця. Адонай. 
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(42.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(42.1) Запитувач: Я маю питання про балансування. Воно 
дуже довге і ми скопіюємо його прямо в книгу, так як є. 
Якщо ви зможете відповісти на нього без того, щоб я його 
зачитував, то це зекономило б  час, інакше я його прочитаю. 

Ра: Я – Ра. Ми розуміємо ваше бажання скористатися такою 
нагодою. Проте, був би доречним короткий виклад запиту. 
Якщо ми відповімо на ментально поставлений запит, то цей 
запит не повинен публікуватися. Якщо ви бажаєте, щоб ця 
відповідь була тільки для приватного використання, то ми 
можемо продовжувати. 

(42.2) Запитувач: В такому разі я дуже швидко прочитаю 
запитання. 

Я збираюся зробити твердження і прошу вас 
прокоментувати його стосовно точності. Я припускаю, що 
збалансована істота не може демонструвати позитивні, або 
негативні емоції в будь-якій ситуації, з якою вона може  
зіткнутися. Залишаючись безпристрасною у будь-якій 
ситуації, збалансована істота може ясно розрізнити 
відповідні і необхідні реакції в гармонії із Законом Одного 
для кожної ситуації.  

Більшість істот на нашій планеті застають себе несвідомо в 
кожній емоційній ситуації, в якій вони входять в контакт  
згідно з своїми власними унікальними упередженнями. І, із-
за цих упереджень, вони не в змозі подивитися ясно на 
можливості навчання/вивчення і відповідну реакцію в 
кожній емоційній ситуації, і тому повинні методом багатьох 
проб і помилок, і тривалого результуючого болю, 
повторювати такі ситуації багато, багато разів доти, поки 
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вони не стають свідомо обізнаними про необхідність 
балансувати свої центри енергії і таким чином свої реакції і 
поведінку. 

Як тільки особа стає свідомо обізнаною про необхідність 
балансувати свої центри енергії і реакції, то в наступному 
кроці, відповідно, позитивним або негативним реакціям на 
емоційні ситуації дозволяється протікати гладко через їх 
буття без збереження будь-якого  емоційного забарвлення 
після того, як вони свідомо спостерігалися і їм дозволялося 
проходити через буття. І я припускаю, що ця здатність 
свідомо спостерігати позитивно або негативно заряджені 
енергії, які проходять через буття, може збільшуватися за 
допомогою практикуму балансуючих вправ, які ви дали нам. 
В результаті балансування буття, досягнутого істотою, їй 
дозволяється залишатися безпристрасною і неспотвореною 
відносно Закону Одного у будь-якій ситуації, багато в чому 
схожого на об'єктивного глядача телефільму. 

Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це некоректне застосування терміну 
“балансування”, яке ми обговорили.60 Прояв перших 
пережитих почуттів, а потім свідомого відкриття їх антитез 
в межах істоти має за мету не гладкий потік почуттів, як 
позитивних, так і негативних, які залишаються 
неупередженими, але швидше мета в тому, щоб не 
піддаватися впливу. Це  самий простий результат і потрібно 
багато практикувати, скажемо так. 

Каталізатор досвіду працює для того, щоб в цій щільності 
відбувалося вивчення/навчання. Проте, якщо подивитися на 
реакцію істоти, навіть якщо просто її спостерігати, то істота 
все ще користується каталізатором вивчення/навчання. 
Остаточний результат полягає в тому, що каталізатор більше 
не потрібний. Отже, ця щільність більше не потрібна.  

60 Обговорювалося в 5.2. 
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Це не нейтральна позиція або об'єктивність, а витончено 
налагоджене співчуття і любов, які бачать усі речі як любов. 
Це бачення не домагається ніякої відповіді за допомогою 
каталітичних реакцій. Отже,  істота в даний момент може 
стати Співтворцем емпіричних явищ. Це самий точний 
баланс. 

(42.3) Запитувач: Я спробую провести аналогію.  

Якщо тварина, скажемо, бик, на пасовиську нападає на вас, 
тому що ви мандруєте його пасовиськом, то ви швидко 
втікаєте з його шляху, але ви не засуджуєте його. Ви не 
маєте багато емоційних реакцій, окрім реакції страху, що він 
може вас пошкодити.  

Проте, якщо ви стикаєтеся з іншим Я на його території і 
воно нападає на вас, то ваша реакція може бути більш 
емоційною, викликаючи реакції фізичного тіла. Чи я правий 
в припущенні, що ваша реакція на тварину і інше Я – це   
бачення як  Творця, так і любові, розуміючи, що їх дія  
нападу на вас – це  дія їх свободи волі, отже ви правильно 
збалансовані в цій області? Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. В основному це правильно. Проте, збалансована 
істота побачить в уявному нападі на інше Я підстави для цієї 
дії, які, у більшості випадків, мають більш складну природу, 
ніж причина нападу бика другої щільності, як наведений 
вами приклад. Отже, ця збалансована особа була б відкрита 
для багатьох можливостей служіння іншому Я в третій 
щільності. 

(42.4) Запитувач: Чи відчула би абсолютно збалансована 
істота будь-яку емоційну реакцію на атаку іншого Я? 

Ра: Я – Ра. Так. Ця реакція –  любов. 
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(42.5) Запитувач: В ілюзії, яку ми зараз випробовуємо,  важко 
підтримувати таку реакцію особливо, якщо напад істоти 
призводить до фізичного болю, але я припускаю, що цю 
реакцію треба підтримувати навіть через фізичну втрату 
життя або гострий біль. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно і крім того, це головне або 
принципово важливе в розумінні, скажемо так, принципу 
балансу. Баланс – це не нейтральність, а швидше 
спостерігач, який не засліплений будь-якими почуттями 
розділення, а швидше повністю наповнений любов'ю. 

(42.6) Запитувач: На останньому сеансі ви заявили, що "Ми, 
Ра, витратили багато часу/простору в п'ятій щільності для 
балансування інтенсивного   співчуття, яке придбали в 
четвертій щільності". Чи могли б ви розширити  цей концепт 
відносно  матеріалу, який ви тільки що обговорювали? 

Ра: Я – Ра. Четверта щільність, як ми сказали, рясніє  
співчуттям. Це співчуття нерозсудливе, коли дивитися з 
точки зору мудрості. Це  порятунок для третьої щільності, 
але створює невідповідність в остаточному балансі істоти. 

Отже ми, як сукупність соціальної пам'яті четвертої 
щільності, мали схильність до співчуття навіть до 
мучеництва,  допомагаючи іншим Я. Коли був зібраний 
урожай п'ятої щільності, то ми переконалися, що на цьому 
вібраційному рівні можна побачити недоліки в ефективності 
такого безмежного співчуття. Ми витратили багато 
часу/простору в роздумі про шляхи Творця, які наповнюють 
любов  мудрістю. 

(42.7) Запитувач: Я хотів би спробувати привести аналогію  
цьому в третій щільності.   

Багато істот тут відчувають велике співчуття  до 
полегшення фізичних проблем інших Я в третій щільності, 
застосовуючи різні заходи: надання продуктів харчування, 
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якщо виникає голод, як зараз в Африканських країнах; 
надання медикаментів, якщо вони вважають, що потрібно 
надати їм медичну допомогу, і усі ці послуги в значній мірі 
надаються безкорисливо. 

Це створює поляризацію або вібрацію, яка гармонійна з 
зеленим променем або четвертою щільністю. Проте, вона не 
збалансована з розумінням п'ятої щільності, бо ці істоти 
випробовують каталізатор, і більш збалансованою турботою 
про їх потреби було б забезпечити їх необхідним навчанням, 
щоб досягти стану усвідомлення четвертої щільності, ніж 
піклуватися про їх фізичні потреби в цей час. Чи це 
правильно? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Для сукупності розуму/тіла/духу, 
яка голодує, відповідна реакція – нагодувати  тіло. Від цього 
ви можете екстраполювати. 

Проте, з іншого боку, ви праві у вашому припущенні, що 
реакція зеленого променя не така досконала, якщо б була 
наповнена мудрістю. Ця мудрість надає можливість істоті 
оцінити його вклади в планетарну свідомість через якість 
свого життя, незважаючи на діяльність або поведінку, які 
очікують  на видимих планах. 

(42.8) Запитувач: Тоді, чому ми маємо надзвичайну проблему 
з голодом в країнах Африки в цей час? Чи є будь-яка 
метафізична причина для цього, чи  це чисто випадкова 
подія? 

Ра: Я – Ра. Ваше попереднє припущення відносно 
каталітичної дії голоду і хвороб було правильним. Проте, ця 
реакція  на становище інших Я знаходиться в межах свободи 
волі істоти; і пропозиція надати потрібні продукти 
харчування і ліки – це належна реакція у рамках вашого 
вивчення/навчання в цей час, яке включає зростаюче 
почуття любові і служіння іншим Я. 
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(42.9) Запитувач: Яка різниця з погляду центра активації 
енергії між особою, яка стримує емоційно заряджені реакції 
в емоційно заряджених ситуаціях і особою, яка збалансована 
і тому дійсно не піддається впливу емоційно заряджених 
ситуацій? 

Ра: Я – Ра. Цей запит містить некоректне припущення. Для 
по справжньому збалансованої істоти не існує емоційно 
заряджених ситуацій. Виходячи з цього, ми можемо сказати 
наступне:  

Стримування емоцій деполяризує істоту через те, що вона 
вибрала не користуватися каталітичною дією простору/часу 
в мимовільній формі, отже затінює центри енергії. Проте, 
існує деяка позитивна поляризація, якщо причиною цього 
стримування є повага до інших Я.  

Істота, яка достатньо довго працює з каталізатором, може 
відчувати каталізатор, але не знаходить  необхідним 
виражати ще незбалансовані реакції, і не випробовує ніякої 
деполяризації із-за прозорості її емпіричного континууму. 
Отже, поступове зростання  здатності спостерігати  реакції 
інших і знання себе завжди наближає Я до істинного 
балансу. Ми просимо і пропонуємо терпіння, бо цей 
каталізатор інтенсивний на вашому плані і його 
використання необхідно усвідомити за період послідовного 
вивчення/навчання.  

(42.10) Запитувач: Як може особа знати, чи вона не піддається 
впливу емоційно зарядженої ситуації, або чи вона стримує 
потік емоцій, чи вона збалансована і дійсно  неупереджена? 

Ра: Я – Ра. Ми вже говорили про це. Тому, ми коротко 
повторимо, що для збалансованої істоти ніяка ситуація не 
має емоційного заряду, а являється просто ситуацією  
подібною до будь-якої іншої, в якій істота може або не може 
спостерігати можливість служіння. Чим ближче істота 
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підходить до цього стану, тим  ближче істота до 
балансування.  

Ви можете взяти до уваги, що ми не рекомендуємо 
стримувати або приховувати реакції на каталізатор, хіба що 
такі реакції ставали б перепоною для сумісності із Законом 
Одного, щодо  іншого Я. Щоб істота змогла повніше 
використовувати цей каталізатор,  значно краще дозволити 
досвіду виразити себе. 

(42.11) Запитувач: Як може індивідуум зрозуміти, які 
енергетичні центри активовані в ньому і не потребують 
негайної уваги і які центри енергії не активовані і 
потребують негайної уваги? 

Ра: Я – Ра. Думки істоти, її почуття або емоції і менш за все 
її поведінка – це дороговкази для вивчення/навчання самого 
себе. При аналізі своїх щоденних випробувань істота може 
оцінити, які думки, поведінку, почуття і емоції вона вважає 
недоречними. 

При дослідженні цієї невідповідної діяльності сукупностей 
розуму, тіла і духу, потім, істота може розмістити ці 
дисторсії в належному вібраційному промені і отже 
побачити, над чим треба працювати. 

(42.12) Запитувач: На останньому сеансі ви сказали, "Я, якщо 
в значній мірі, свідомо працює з каталізатором голодування 
і техніками програмування, то воно може через 
концентрацію волі і дар віри викликати перепрограмування 
без голодування, дієти або інших аналогічних тренувань 
сукупності тіла".  

Які техніки програмування  використовує Вище Я, щоб 
гарантувати, що бажані уроки вивчені або Я третьої 
щільності пробує їх вивчити при інкарнації в лабораторію 
нашої третьої щільності? 
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Ра: Я – Ра. Для росту або виховання волі і віри існує тільки 
одна техніка – зосередження  уваги. Обсяг уваги тих, кого ви 
називаєте дітьми, вважається коротким. Духовний обсяг 
уваги більшості з ваших людей – такий же як у дитини. 
Отже, стати здатним зібрати свою увагу і тримати її на 
бажаному програмуванні – це  питання бажання. 

Коли це продовжується, то посилює волю. Вся діяльність 
може відбуватися тільки тоді, коли існує віра в можливий 
результат цього тренування. 

(42.13) Запитувач: Чи можете ви згадати деякі вправи, які 
допомогли б збільшити обсяг уваги? 

Ра: Я – Ра. Таких вправ зазвичай багато серед містичних 
традицій ваших істот. Візуалізація форми і кольору, які 
мають особисто надихаючу якість для медитатора – це 
серцевина того, що б ви назвали релігійними аспектами 
цього виду візуалізації. 

Візуалізація простих форм і кольорів, які не мають ніякої 
природженої натхненної якості для істоти, формують основу  
того, що ви можете назвати своїми магічними традиціями. 

Не важливо, чи ви зображуєте троянду, чи круг. Проте, ми 
пропонуємо вибрати  той або інший спосіб  візуалізації для 
того, щоб розвивати цю здатність. Але тим, хто хоче 
поринути в магічну традицію,  важливо  ретельно 
розташовувати форми і кольори, які були описані. 

(42.14) Запитувач: В юності  я вивчав технічні науки, які 
включали необхідність тривимірної візуалізації  процесів 
для конструювання. Чи було б корисно взяти за основу цей 
вид візуалізації, про яку ви згадуєте, чи це не має ніякого 
значення? 
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Ра: Я – Ра. Для вас, запитувач, цей досвід був цінним. Для 
менш чутливої істоти це не зможе привести до належного 
зростання концентрації енергії. 

(42.15) Запитувач: Отже,  менш чутлива істота повинна 
використовувати . . . Що повинна використовувати істота 
для належної енергії? 

Ра: Я – Ра. Менш чутливому індивідууму доречно 
використовувати особисто натхненні зображення, чи це 
натхнення буде від троянди, яка має досконалу красу, чи 
хреста, який є досконалою жертвою, чи Будди, який є 
Єдністю Усього, або може ще щось, що  надихало б 
індивідуума. 

(42.16) Запитувач:  Я мав один досвід медитації (про який я 
говорив раніше),61 який був дуже глибоким, приблизно 
двадцять років тому, дещо менше. Які тренування найбільш 
придатні, щоб знову створити цю ситуацію і цей вид 
досвіду? 

Ра: Я – Ра. Ваш досвід краще усього розглядати із 
церемоніальної магічної пози. Проте, мандрівник або адепт 
повинні мати набагато більший потенціал для цього виду 
досвіду, який ви безсумнівно проаналізували, і який не був 
випадковим – це досвід первісної природи, досвід 
приналежності до коренів космічної свідомості. 

(42.17) Запитувач: Чи мало це якесь відношення до Золотого 
Світанку в церемоніальній магії? 

Ра: Я – Ра. Це відношення конґруентності. 

(42.18) Запитувач: Отже, якщо я спробую відтворити цей 
досвід, мені краще дотримуватися практик Ордену Золотого 
Світанку? 

61 Див. 34.3. 
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Ра: Я – Ра. Потрібно повернутися назад, щоб спробувати 
відтворити цей досвід. Проте, практика цієї форми служіння 
іншим доречна у вашому випадку, якщо ви будете 
працювати з вашими партнерами. Позитивно поляризованим 
істотам недобре працювати по-одному. Причини  цього 
очевидні. 

(42.19) Запитувач: Отже, цей досвід був формою посвячення? 
Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(42.20) Запитувач: Дякую. Використовуючи стосунки 
викладання/навчання батьком дитини, який вид дій 
продемонстрував би активацію центрів енергії один за 
одним від червоного кольору до фіолетового? 

Ра: Я – Ра. Це повинен бути останній повний запит цього 
сеансу. 

Істота, дитина або дорослий, як ви називаєте їх – це не 
інструмент для гри. Доречний інструмент для 
викладання/навчання батьком дитини – це щиросердне 
життя батька і повне прийняття буття дитини. Це буде 
торкатися будь-якого матеріалу, який  дитина приносить в 
життєве випробування на цьому плані. 

Існують дві особливо важливі речі в цих стосунках, окрім 
основного прийняття дитини батьком.  

По-перше, досвідом, який має значення і який  батько 
використовує, щоб вклонятися і дякувати Одному 
Нескінченному Творцеві, він повинен щоденно ділитися з 
дитиною, як ви сказали б.  

По-друге, співчуття батька до дитини може краще 
стримувати із-за розуміння, що дитина повинна вивчити 
основи служіння іншим Я, або служіння собі від 
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батьківського  іншого Я. Це причина того, чому потрібна 
деяка дисципліна у  викладанні/навчанні. Це не стосується 
активації будь-якого центру енергії, бо кожна істота 
унікальна і кожне відношення з своїм Я і іншими Я удвічі  
унікальне. Це тільки загальні принципи. 

Чи є короткий запит перед тим, як ми залишимо цей 
інструмент? 

(42.21) Запитувач:  Якщо це не достатньо коротке запитання, 
то не турбуйтеся про відповідь. Але спочатку, мене тільки 
цікавить, при  каліцтвах рогатої худоби видаляються завжди 
певні частини – одні ті  ж самі частини, і чи це пов'язано з 
центрами енергії, і чому видаляються ці частини, ці 
конкретні частини. Але якщо на це запитання довго 
відповідати, то я тільки запитаю, що ми можемо зробити, 
щоб інструменту було зручніше або, щоб поліпшити 
контакт? 

Ра: Я – Ра. Було б краще відповісти на це запитання на 
іншому сеансі. З інструментом все гаразд.  

Я залишаю вас, друзі мої, в любові і світлі Нескінченного 
Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись владою і миром 
Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 43 
24 березня  1981 року 

(43.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. 

Перед тим, як ми зв'яжемося, ми просимо відкоригувати, без 
торкання сукупності фізичного тіла цього інструменту, 
аксесуар, який натискає на голову інструменту. Це вносить 
деяку інтерференцію в наш контакт. 

(43.1) Запитувач: Чи це подушка, чи щось ще? Ви говорите 
про подушку під шиєю? 

Ра: Я – Ра. Лінія інтерференції перетинає тім'я голови. 

(43.2) Запитувач: Що це? (Запитувач знайшов двох дюймову 
складку на простирадлі в трьох дюймах вище від  голови 
інструменту і вирівняв її.) І це вона? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Збільште відстань від тім'я голови. 

(43.3) Запитувач: (Брижі на простирадлі пригладжуються по 
всій довжині простирадла поряд з головою інструменту.) 
Чи це задовільно? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(43.4) Запитувач: Даруйте, що ми не звернули уваги на це. 

Ра: Зараз ми на зв’язку. 

(43.5) Запитувач: Я тільки спробую підняти останнє 
запитання, яке залишилося від останнього сеансу, якщо ви 
зможете відповісти. Я не знаю, чи має це будь-яку 
важливість, але це прийшло мені в голову, що частини, 
видалені при каліцтві рогатої худоби кожного разу однакові. 
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Мене цікавить, чи  стосується це центрів енергії і якщо так, 
то чому вони такі важливі? 

Ра: Я – Ра. Це в основному правильно, якщо ви розумієте, 
що є зв'язок між енергією центрів і різними мислеформами. 
Отже, страх  масової свідомості створює клімат для 
концентрації на видаленні тілесних частин, які символізують 
області турботи або страху в масовій свідомості. 

(43.6) Запитувач: Ви говорите, що ці видалені частини при  
каліцтві споріднені з масовою свідомістю людини на планеті  
третьої щільності і що цей страх використовується деяким 
чином істотами другої щільності, або з поправкою, істотами-
мислеформами, які роблять каліцтво?  

Ра: Я – Ра. Це правильно, як нещодавно заявлено. Істоти-
мислеформи харчуються страхом; отже вони можуть точно 
нанести ушкодження згідно з системами науки про символи. 
Інші види істот другої щільності, про яких ви говорите, 
потребують того, що ви називаєте, кров’ю. 

(43.7) Запитувач: Цим іншим типам істот другої щільності 
потрібна кров, щоб залишатися на фізичному плані? Чи вони 
приходять і виходять з нашої фізичної щільності із одного з 
астральних планів? 

Ра: Я – Ра. Ці істоти, скажемо так, створені групою Оріону. 
Їх не існує на астральних планах, як це роблять мислеформи, 
а вони підстерігають на поверхні Землі. Ми, як завжди, 
нагадуємо вам, що по нашому уявленню,  цей вид 
інформації малозначний. 

(43.8) Запитувач: Я щиро з вами  погоджуюся, але я іноді 
розгублююся перед дослідженням в цій області, щоб знати, 
чи це призведе до кращого розуміння. Мені здається, що це 
пов'язане так чи інакше з центрами енергії, про які ми 
згадували. 
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Я збираюся зробити заяву і прошу вас прокоментували її 
коректність. Твердження таке:  

Якщо для випробування Світло Творця розщеплюється або 
розділяється на кольори і енергетичні центри, тоді, щоб 
возз'єднатися з Творцем,  центри енергії повинні бути 
збалансованими точно так же, як було збалансоване 
розщеплене світло, що походило від Творця. Чи  це 
правильно? 

Ра: Я – Ра. Дати просту відповідь на це запитання майже 
неможливо. 

Ми повинні просто зосередитися на тому, що ми вважаємо 
центральною ідеєю, на яку спрямовані ваші зусилля. Ми  
багато разів говорили про відносну важливість балансування 
в протилежність відносній неважливості максимальної 
активації кожного центру енергії.62 Ви правильно 
здогадалися в чому причина.  

Таким чином істота піклується  впорядковувати різні енергії 
досвіду, щоб бути на шляху позитивних жнив. Отже, 
найкрихкіша істота може бути більш збалансована, ніж 
істота з екстремальною енергією і діяльністю в служінні 
іншим завдяки витонченості, з якою воля фокусується на 
використанні досвіду в знанні про себе. Щільність після 
вашої власної дає мінімально збалансованому індивідуумові 
багато часу/простору і простору/часу, щоб продовжувати 
вдосконалювати ці внутрішні баланси. 

(43.9) Запитувач: Чи використовується каталізатор фізичного 
болю, як механізм емпіричного балансування, в наступній 
щільності, або . . . в четвертій щільності?  

Ра: Я – Ра. Використання фізичного болю мінімальне, він 
тільки працює в кінці інкарнації у четверту щільність. 

62 Говорили про це в 29.27, 40.4, і 41.19. 
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Вважається, що цього фізичного болю просто не достатньо, 
щоб розглядати, скажемо так, в третій щільності. В 
четвертій щільності використовуються каталізатори 
ментального і духовного болю. 

(43.10) Запитувач: Чому  фізичний біль являється частиною 
кінця четвертої щільності? 

Ра: Я – Ра. Ви назвали б такий різновид болі – втомою. 

(43.11) Запитувач: Якою є – Чи  можете ви повідомити про 
середню тривалість життя при інкарнації в четверту 
щільність простору/часу? 

Ра: Я – Ра. Тривалість типової інкарнації  в гармонійну 
четверту щільність простору/часу складає приблизно 90000 
ваших років, як ви вимірюєте час. 

(43.12) Запитувач: Отже, чи в часі/просторі – Чи  
випробовуються багаторазові інкарнації в четверту 
щільність в часі/просторі між втіленнями? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(43.13) Запитувач: Як довго триває цикл випробовування в 
четвертій щільності в наших роках? 

Ра: Цикл випробування складає приблизно 30 мільйонів 
ваших років, якщо істоти не здатні  раніше пройти через 
процес збирання урожаю. Жнива в цій щільності являються 
повністю функцією готовності сукупності соціальної 
пам'яті. Вона не структурована, як ваша власна, бо має 
справу з прозорішою дисторсією Одного Нескінченного 
Творця. 

(43.14) Запитувач: В такому разі, існує велика різниця в 
здатності до жнив між третьою і четвертою щільністю в 
тому, що у кінці третьої щільності здатність індивідууму до 
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жнив, це функція індивідуального фіолетового променя.  А в 
четвертій щільності, щоб бути здатною природно перейти у 
п'яту щільність,  вся сукупність соціальної пам'яті повинна 
бути еквівалентна фіолетовому  променю.  

Ра: Я – Ра. Це правильно, хоча істоти п'ятої щільності 
можуть вибрати, чи  вчитися як сукупність соціальної 
пам'яті або як сукупності розуму/тіла/духу і перейти до 
шостої щільності за цих умов. Щільність мудрості – 
надзвичайно  вільна щільність, тоді як уроки співчуття, які 
ведуть до мудрості, обов'язково мають відношення до  
інших Я. 

(43.15) Запитувач: Отже, урожай шостої щільності 
відбувається цілком для сукупності соціальної пам'яті, тому 
що знову ми маємо співчуття, змішане з мудрістю? 

Ра: Я – Ра. Це цілком правильно. 

(43.16) Запитувач: Ми знаємо, що фізичний носій в четвертій 
щільності, який використовується в просторі/часі, я вважаю  
дуже подібним до того, який ми зараз використовуємо в 
третій щільності. Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Використані хімічні елементи – не  однакові. 
Проте, зовнішність подібна. 

(43.17) Запитувач: Чи необхідно  споживати їжу в четвертій 
щільності? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(43.18) Запитувач: Отже, механізм, скажемо так, соціального 
каталізатора діє в четвертій щільності із-за необхідності  
живлення тіла. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Істота четвертої щільності бажає 
служити і приготування їжі надзвичайно просте із-за 
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підвищеного спілкування між істотою і живими харчовими 
продуктами. Тому, це не істотний каталізатор, а швидше 
проста попередня умова випробування в просторі/часі. 
Включений каталізатор – це необхідність споживання 
продуктів харчування. Це не вважається  важливим для істот 
четвертої щільності і тому допомагає вивчати/навчати 
терпінню. 

(43.19) Запитувач: Чи могли б ви трохи розширити, як це 
допомагає навчати/вивчати терпіння? 

Ра: Я – Ра. Зупинити функціонування служіння іншим Я на 
достатньо довгий час,  щоби спожити продукти харчування 
– це закликає до терпіння.

(43.20) Запитувач: Я здогадуюся, що в п'ятій щільності нема 
необхідності споживати продукти харчування. Чи це 
правильно?  

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Проте, носію потрібна їжа, яку 
можна приготувати  думкою. 

(43.21) Запитувач: Якою повинна  бути  їжа? 

Ра: Я – Ра. Ви назвали б цей вид їжі, нектаром, амброзією 
або бульйоном із світла біло-золотого відтінку. 

(43.22) Запитувач: Яка мета приймання їжі в п'ятій щільності? 

Ра: Я – Ра. Це почасти основний пункт. Мета простору/часу 
– зростання  каталітичної дії,  доречної для цієї щільності.
Одна з попередніх умов для існування в просторі/часі – 
деяка  форма сукупності тіла. Така сукупність тіла повинна 
якось харчуватися  . 

(43.23) Запитувач: Отже, в третій щільності харчування нашої 
тілесної сукупності – це  не лише харчування сукупності, 
але і дає нам можливості навчитися служінню. У четвертій 
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щільності – це  не лише харчування сукупності, але і дає нам 
можливості навчитися терпінню. У п'ятій щільності – це  
харчування сукупності, але чому воно вчить? 

Ра: Я – Ра. У п'ятій щільності – це комфорт для схожих 
ментально істот, хто зібрався разом, щоб розділити цей 
бульйон. Отже, стаючи єдиними у світлі і мудрості, 
з’єднуючи свої серця і руки у фізичній діяльності. Отож, в 
цій щільності це стає швидше розрадою, чим каталізатором 
для навчання. 

(43.24) Запитувач: Я просто пробую простежити, скажімо, за 
еволюцією цього каталізатора, який, як ви говорите, 
змінюється в п'ятій щільності. Я бажаю завершити це і 
запитую, чи приймається будь-яка їжа в шостій щільності? 

Ра: Я – Ра. Так. Проте, природа цієї їжі – світло, яке 
неможливо описати вам у будь-яким осмисленим способом,  
що стосується суті вашого запиту. 

(43.25) Запитувач: В четвертій щільності на цій планеті, після 
загального переміщення і завершення жнив, чи будуть 
істоти четвертої щільності інкарновані на поверхні цієї 
планети, як нам відомо це зараз, на цій конкретній поверхні? 
Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Вихори ймовірності/можливості вказують, що це 
найімовірніший варіант. 

(43.26) Запитувач: В такому разі, чи будуть будь-які істоти 
п'ятої або шостої  щільності у той час на поверхні планети? 

Ра: Я – Ра. Достатньо довгий міру вашого часу – ні, оскільки 
істотам четвертої щільності треба проводити свій 
простір/час для навчання/вивчання з істотами власної 
щільності. 
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(43.27) Запитувач: Отже, суть того, про що ви говорите в 
тому, що в цей момент вчення істот п'ятої або шостої 
щільностей не зможуть занадто добре зрозуміти нові істоти 
четвертої щільності? 

Ра: Я – Ра. Чи ви бажаєте запитати нас по цій темі? 

(43.28) Запитувач: Я здогадуюся, що я сформулював 
запитання не правильно. Невже четверта щільність, нові 
істоти четвертої щільності повинні розвивати своє мислення 
до точки, коли уроки п'ятої щільності будуть мати значення? 

Ра: Я – Ра. Ми розуміємо суть вашого запиту. Хоча вірно, 
що оскільки істоти четвертої щільності прогресують, то 
вони все більше і більше потребують навчань іншої 
щільності. Так само вірно і те, як ми говоримо з вами 
завдяки виклику, тож названа інформація завжди доступна. 
Просто,  істоти п'ятої щільності не будуть жити на поверхні 
планетарної сфери доти, поки  планета не досягне 
вібраційного рівня п'ятої щільності. 

(43.29) Запитувач: В такому разі мене цікавить, чи механізм 
навчання/вивчання  такий же самий як у четвертій 
щільності. Виходячи з того, про що ви говорите, то спочатку 
повинен існувати виклик з четвертої щільності для 
навчання/вивчання   п'ятої щільності, так само, як і повинен 
існувати виклик тут перед тим, як уроки четвертої щільності 
будуть надані третій щільності. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Цей запит вводить в оману, бо випробування в 
четвертій щільності категорично не такі ж самі як 
випробування в третій щільності. Проте, правильно те, що 
той же механізм заклику допомагає отримати інформацію, в 
деякому сенсі сумісну з свободою волі. 

На цьому сеансі ви можете  поставити ще одне повне 
запитання. 
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(43.30) Запитувач: Ви заявили, що ключ до зміцнення волі – 
це  зосередження. Чи можете ви розказати мені про відносну 
важливість наступних допоміжних засобів для 
зосередження? Я склав список: мовчання, 
терморегулювання, комфорт тіла, екранування від 
електромагнітної радіації в клітці Фарадея, екранування від 
видимого світла і постійний запах, як наприклад ладан для 
підсилення нашої концентрації при медитації.  

Іншими словами, вид ізоляції місця. Ви згадали, що це є 
однією з функцій піраміди.  

Ра: Я – Ра. Аналогії діяльності сукупності тіла і сукупностей 
розуму і духу обговорювалися раніше.63 Ви можете  
розглядати усі ці вищезгадані допоміжні засоби, як корисні 
для стимулювання того, що  реально допомагає концентрації 
– волі  істоти. Ця вільна воля може фокусуватися на будь-
якому об'єкті або меті. 

(43.31) Запитувач: Я дійсно пробував зрозуміти це, бо це дуже 
важливо для створення кращого місця для наших медитацій. 
Ми заплуталися в цих типах, про які я згадав, і я знаю, що це  
наша сукупна свободи волі – створювати  чи ні, але я тільки 
пробував зрозуміти  принципи. Наприклад,  клітка Фарадея 
повинна бути досить великою конструкцією і мене цікавить, 
чи має це будь-яке реальне значення? 

Ра: Я – Ра. Без порушення свободи волі ми відчуваємо, що 
можемо повідомити, що клітка Фарадея і ізоляційна камера 
– це корисні дрібнички.

Не причандали – оточити  себе атмосферою лісу,  подалі від 
розваг,  працювати в місці, яке не використовується для 
будь-якої іншої мети, в якому ви і ваші партнери згодні 
відкласти усі цілі, щоб медитувати для пошуку 
Нескінченного Творця. Це використання любові другої 

63 Обговорювалося раніше в 40.14 і 41.21-22. 
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щільності,  створеної Творцем, а також любові і підтримки 
інших Я.  

Чи є будь-які короткі запити перед тим, як ми закриємо цей 
сеанс? 

(43.32) Запитувач: Я тільки запитаю, чи є щось, що ми 
можемо зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд. Я залишаю вас в любові і світлі 
Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед, 
насолоджуючись владою і миром Одного Нескінченного 
Творця. Адонай. 
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Сеанс 44 
28 березня 1981 року 

(44.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(44.1) Запитувач: Інструмент запитував про її життєві сили. 
Ми не мали часу, щоб оцінити це. Чи можете ви 
прокоментували це? 

Ра: Я – Ра. Ми скануємо цей інструмент і знаходимо, що ми 
можемо служити без порушення через рішення цього 
інструменту дотримуватися найобережнішої можливої 
оцінки, замість найбільш бажаної. 

Ми були здивовані, що ми змогли підтримати контакт на 
регулярній основі впродовж цього найінтенсивнішого 
періоду негативного втручання. Сексуальні передачі енергії  
надали додаткові життєві ресурси інструменту, на які 
звертали увагу  в деяких роботах. Проте, це не так в цій 
роботі і, тому, воля інструменту перевтомила її тілесну 
сукупність. Цей інструмент не має ніякого уявлення про це 
служіння. Дар волі, який визнаний самим основним і 
цінним, зміг викликати серйозну дисторсію в тілесній 
сукупності інструменту. 

Ми можемо відмітити, що мучеництво не обов'язково 
корисне. Ми просимо цей інструмент дослідити ці думки, 
оцінити їх і виділити можливу правду з них. Якщо  буде 
вважати їх істиною, то  ми пропонуємо цьому інструменту 
передати право на винесення рішення групі підтримки, чиї 
інтереси більш збалансовані, ніж цього інструменту. 
Дозвольте винести рішення без очікування або прикріплення 
до результату. Наші надії, дозвольте сказати, на 
довгостроковий контакт через цей інструмент залежать від її 
добре обдуманої здатності служіння іншим Я, приймаючи їх 
допомогу і отже залишаючись життєздатним інструментом. 
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Ми дякуємо запитувачу за дозвіл говорити на цю тему, бо 
ми обізнані про дисторсії того, чия воля служити не 
регулюється знанням обмежень дисторсії тілесної  
сукупності. 

(44.2) Запитувач: Чи змогли б ви припинити цей контакт, як 
тільки буде необхідно, оскільки ми не знаємо про 
життєздатність інструменту в цей час? 

Ра: Я – Ра. Ваша манера розмовляти, певною мірою, зв'язала 
нам руки. Цей інструмент відчуває потребу у внутрішніх 
резервах, які дорого коштують. Тому, ми маємо 
честь/обов'язок користуватися цією енергією відповідно до 
наших здібностей. Коли вона стане низькою, то ми повинні 
звичайно, як завжди, виразити потребу в закінченні роботи. 
Єдиний метод уникнення такої участі  в служінні за будь-
яку ціну – це  утриматися від роботи. Це  дилема. 

(44.3)  Запитувач: Чи можете ви сказати мені, який звук я чув 
в моєму лівому вусі, коли ви розпочали спілкування? 

Ра: Я – Ра. Це був негативно орієнтований сигнал. 

(44.4) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, яким би я почув 
позитивно орієнтований сигнал? 

Ра: Я – Ра. Існують два типи позитивних сигналів. Перший 
сигнал в правому вусі вказує на знак, що ви отримуєте деяке 
не сформульоване повідомлення, "Слухайте. Візьміть до 
уваги". Інший позитивний знак – це сигнал над головою, 
який є збалансованим підтвердженням думки. 

(44.5) Запитувач: Чи отримую я будь-які інші негативно 
орієнтовані сигнали? 

Ра: Я – Ра. Так. Ви можете отримати мислеформи, 
словоформи і видіння. Проте, здається, ви  здатні їх 
розрізнити. 
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(44.6) Запитувач: Чи є будь-яка причина  тому, що я 
відкритий для цих сигналів негативної природи? 

Ра: Я – Ра. Чи ви є не усім, що є? 

(44.7) Запитувач: Я думаю, що це гарна ідея, якщо ми 
припинимо контакт в цей час, щоб дозволити інструменту 
придбати необхіднішу енергію перед тим, як продовжити. 
Це моє рішення на цей час. Я дуже хочу продовжувати 
контакт, але здається мені, хоча я не можу говорити про 
рівень інструменту, що інструмент не повинен витрачати ще 
більше енергії. 

Ра: Я – Ра. Ми відповідаємо на не поставлене запитання. 
Проте, воно характерне і тому ми просимо вашого 
пробачення за це порушення. Інструмент вже витратив 
енергію, присвятив її тільки цій меті. Ви можете робити так, 
як бажаєте, але це сутність приготування інструменту до 
контакту і є єдиною причиною, чому ми можемо 
користуватися ним. 

(44.8) Запитувач: Я не упевнений, що я повністю зрозумів 
вас. Чи змогли б ви сказати це інакше? Чи змогли б ви 
пояснити це більш ґрунтовно? 

Ра: Я – Ра. Кожен з вас в цій роботі свідомо присвятив себе 
випробувати служіння іншим. Цей інструмент вдосконалив 
це присвячення через багаторічний досвід  проведення 
ченнелінгу, як ви називаєте це,  філософії Конфедерації, як 
ми можемо сказати. Отже, коли ми уперше контактували з 
цим інструментом, то він запропонував своє буття, не лише, 
щоб служити іншим Я, але і служити каналом зв’язку цієї 
природи. 

Оскільки цей контакт розвинувся, його присвячення буття 
стало цілком конкретним. Отже, коли життєва енергія  
інструменту присвячена нашому контакту, то навіть якщо 
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робота не відбувалася, ця життєва енергія буде втрачена для 
щоденного випробування інструменту. Отже, ми вказали на 
важливість дозволити інструменту звільнити волю із 
процесу визначення часів роботи, і якщо інструмент бажає 
контактувати, то енергія буде зібрана і отже втрачена для 
звичайних або мирських цілей. 

(44.9) Запитувач: У такому разі, відколи енергія вже 
втрачена, то ми можемо також продовжити цей сеанс і 
повинні дуже ретельно контролювати інструмент, і бути 
єдиним суддею того, коли завершити сеанс. Чи я правий? 

Ра: Я – Ра. Це цілком правильно. Рішення цього 
інструменту, щоб продовжувати контакт впродовж цього 
періоду вже подовжило  період низької енергії. 

(44.10)  Запитувач: Це саме те, про що ми говоримо. Спасибі. 

Кожен з нас отримує сигнали і сни. Я знаю про 
ясночутність, коли щонайменше одного разу при 
пробудженні відбулося спілкування. Чи можете ви 
запропонувати метод,  за допомогою якого ми змогли б, 
скажемо так, анулювати ефект від впливу, якого ми не 
хочемо від негативного джерела? 

Ра: Я – Ра. Існують різні методи. Ми можемо запропонувати 
найдоступніший або простіший. Найдоступніший засіб 
анулювання ефектів таких випадків – це  розділити важкий 
контакт з іншими Я, що асоціюються з цією роботою і 
медитувати в любові до цих відправників зображень і у 
світлі до свого Я і інших Я. Зниження цих випробувань за 
допомогою інтелекту або тренування волі – це сприяти 
продовженню ефектів. Отже, значно краще, розділити в 
довірі такі випробування і об’єднати серця і душі в любові і 
світлі із співчуттям до відправника і бронею для себе. 
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(44.11) Запитувач: Чи можете ви розказати мені про джерело 
сну інструменту цього ранку, про які вона говорила мені, як 
тільки вона прокинулася? 

Ра: Я – Ра. Відчуття від сну, скажемо так, було впливом 
Оріону. Форма сну виявляє більш несвідомі асоціативні 
патерни символізму інструменту. 

(44.12) Запитувач: При медитації декілька років назад моя 
рука почала світитися і мимоволі швидко рухатися. Що це 
було? 

Ра: Я – Ра. Явище було аналогією, зробленою доступною 
вам від вашого Вищого Я. Аналогія полягала в тому, що 
життя, яким ви жили в деякому сенсі не розуміли, скажемо 
так, фізики, учені, або доктори. 

(44.13) Запитувач: Що  я пробую з'ясувати на цьому сеансі – 
це  будь-які методи, які ми змогли б використати, щоб 
відновити інструмент, бо необхідно зробити усе, що ми 
можемо для того, щоб підтримувати наші контакти. Чи 
можете ви розказати нам, як нам краще усього збільшити 
життєздатність інструменту для цих контактів? 

Ра: Я – Ра. Ваш досвід був функцією вашої здатності 
контактувати з розумною нескінченністю. Тому, він не має 
прямого відношення до життєвої енергії цього інструменту. 

Ми говорили раніше про такі практики, які допомагають 
життєвій енергії цього інструменту: чутливість до краси, до 
співу духовної музики, до медитації і поклоніння, обмін 
досвідом   своїм Я з іншим Я у вільній любові як в 
соціальних, так і статевих стосунках. Ці практики 
безпосередньо працюють на життєздатність. Цей інструмент 
має дисторсію оцінки різноманітності дослідів. Це, в менш 
прямий спосіб, допомагає життєздатності. 
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(44.14) Запитувач: Я подивився  діаграму розвитку магічних 
практик, починаються від Малкута і закінчуючи Кетером. 
Мене цікавить, чи відповідали вони кольорам, або 
щільностям, де Малкут – це один, Єсод – два, Ход і Нецах – 
три, Тіферет – чотири  і так далі. Чи це коректно? 

Ра: Я – Ра. По суті, це некоректно, хоча ви мислите у 
правильному напряму. Кожна з цих позицій має сукупність 
екранованих центрів енергії, також як і деякої частки в 
різних балансах; нижньому, середньому, верхньому і 
підсумковому балансі. Отже є сукупність кольорів, або 
променів, і сукупність зарядів, якщо угодно, в кожній 
позиції. 

(44.15) Запитувач: Гаразд, чи представляє лівосторонній шлях 
більше шлях служіння собі, а правосторонній шлях – 
служіння іншим? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу. 

Це некоректно. Ці позиції – це співвідношення. Ці 
співвідношення пропонує кожен шлях. Намір 
практикуючого фахівця в роботі з цими потужними 
концептами визначає полярність роботи. Інструменти – це 
просто інструменти. 

(44.16) Запитувач: Оскільки це кінцеве запитання, то я тільки 
запитаю – чи може Іпсісімус мати або позитивну, або 
негативну полярність, або  він не має ніякої? 

Ра: Я – Ра. Ми повинні відповісти на значення цього 
терміну в спеціальному сенсі. Іпсісімус – це той, хто освоїв 
Дерево Життя і використовує цю майстерність для 
негативної поляризації. 

Чи є будь-який короткий запит, на якій ми можемо 
відповісти, оскільки ми залишаємо цей інструмент? 
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(44.17) Запитувач: Даруйте, що ми сьогодні трохи зійшли з 
треку. Я думаю, що найголовніше, чого ми досягли – це  
знання, як краще упорядкувати сеанси інструменту, і я 
сподівався б, що ви потерпите мою нездатність іноді 
вибирати доречні запитання, відколи я досліджую області, 
щоб подивитися, чи є можливий напрям, яким ми можемо 
йти і один вхід, я . . . 

Окрім цього, я тільки хотів би знати, чи є щось, що ми 
змогли зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Немає ніяких помилок. Будьте спокійні, мій друг. 
Кожен з вас добросовісний. Усе гаразд. 

Я залишаю вас у любові і світлі Одного Нескінченного 
Творця. Ідіть вперед,  насолоджуючись владою і  миром 
Одного Нескінченного Творця. Я – Ра. Адонай. 
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Сеанс 45 
6 квітня 1981 року 

(45.0)  Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(45.1)  Запитувач: Чи змогли б ви оцінити фізичний стан 
інструменту для контакту тепер, коли вона відпочила? 

Ра: Я – Ра. Стан цього інструменту стосовно тілесної 
сукупності надзвичайно кепський. Цей інструмент не 
відпочив. Проте, цей інструмент палко прагнув 
контактувати з нами. 

(45.2)   Запитувач: Чи    допоміг  фізичному стану 
інструменту період    утримання  від  контакту? 

Ра: Я – Ра. Так. Вірогідність розвитку в цьому інструменті 
того, що б ви назвали хворобою будь-якої легеневої природи 
або ниркоподібної природи, була дуже істотна в нашому 
останньому контакті. Ви запобігли можливому серйозному 
фізичному порушенню працездатності тілесної сукупності 
цього інструменту. 

Треба відмітити, що  ваша молитовна підтримка була 
корисна, а також неослабна рішучість цього інструменту 
визнати, що зрештою було б краще  підтримувати 
рекомендовані вправи без надмірного нетерпіння. 

Крім того, треба відмітити, що ті речі, які допомогли цьому 
інструменту деяким чином несумісні і вимагають 
балансування. Отже, цьому інструменту допомагає 
відпочинок, але завдяки розвагам активної природи. Це 
створює перешкоди для допомоги цьому інструменту. 
Проте, як тільки це стає відомим, то можна більш легко 
досягти балансування. 
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(45.3)  Запитувач: Чи можете ви розказати мені, який 
відсоток мандрівників знаходиться тут зараз від групи  Ра? 

Ра:  Я – Ра. Так. 

(45.4)  Запитувач: Хто вони? 

Ра: Я – Ра. Істотна частка мандрівників шостої щільності – 
мандрівники  з нашої сукупності соціальної пам'яті. Інша 
велика частка складається з тих, хто допомагав  в Південній 
Америці; інша частка, мандрівники, які допомагали 
Атлантиді. Всі  вони – шостої  щільності і усі являються 
братерськими і сестринськими групами із-за об'єднаного 
почуття, що оскільки нам допомогли такі форми як 
наприклад піраміда, тож і ми змогли б допомогти вашим 
людям. 

(45.5) Запитувач: Чи можете ви сказати, чи будь-хто  з нас 
трьох із групи Ра  або із одної іншої групи? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(45.6)  Запитувач: Чи можете ви сказати, хто із нас з якої 
групи? 

Ра: Я – Ра. Ні. 

(45.7)  Запитувач:   Чи ми з однієї із груп, про які ви згадали? 

Ра: Я – Ра. Ми не повинні впадати в крайність в наших 
спробах утриматися від порушення. Двоє – із  шостої 
щільності, один – із  п'ятої щільності з  здатністю до 
переходу в шосту, але захотів повернутися як мандрівник із-
за вірної дружби між учителем і студентом. Отже, ви троє 
сформували дуже зв'язану групу. 
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(45.8) Запитувач: Чи можете ви пояснити звук в правому і 
лівому вусі, який я називаю сенсорним контактом, який я 
безупинно отримую? 

Ра: Я – Ра. Це питання було розглянуте раніше.64 Просимо 
запитувати  про конкретні деталі. 

(45.9) Запитувач:  Я отримую те, що я вважаю лоскотом в 
моєму правому і лівому вусі в різний час. Чи є будь-яка 
відмінність в значенні звуку, який я отримую в моєму 
правому і лівому вусі? 

Ра: Я – Ра. Ні. 

(45.10) Запитувач: Чому  ліве вухо контактує для служіння 
собі,  а праве – служіння іншим? 

Ра: Я – Ра. Природа вашого фізичного носія – це  магнітне 
поле, позитивне і негативне, в складних патернах навколо 
оболонки вашого носія. Ліва частина області голови 
більшості істот має негативну полярність на рівні 
континууму часу/простору. 

(45.11) Запитувач: Чи можете ви розказати мені про мету або 
філософію,  які мають позитивні і негативні сукупності 
соціальної пам’яті  четвертої, п’ятої і шостої щільностей? 

Ра: Я – Ра. Основна мета сукупності соціальної у пам'яті – 
це  еволюція. Після певного етапу еволюція духу дуже 
залежить від розуміння свого Я і інших Я, як Творця. Це 
становить основу для соціальної сукупності. Коли вони 
досягають зрілості, то стають сукупностями соціальної 
пам'яті. Це дуже необхідно для четвертої і шостої 
щільностей. П'ята позитивна щільність використовує 
соціальну пам'ять для досягнення мудрості, хоча це 

64 Розглянуте раніше в 44.3-6. 
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робиться індивідуально. У п'ятій негативній щільності 
багато робиться  без допомоги інших. 

Це останній запит, оскільки цей інструмент треба захистити 
від виснаження. Чи є короткі запити перед тим, як ми 
закриємо сеанс? 

(45.12) Запитувач: Мені тільки треба знати, чи є щось, що ми 
можемо зробити, щоб інструменту було зручніше або щоб 
поліпшити  контакт? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд, брати мої. 

(45.13) Запитувач:  Що ви сказали? Я не зміг почути вас.65  

Ра: Я – Ра. Усе гаразд, брати мої. Я залишаю вас у любові і  
світлі Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед, 
насолоджуючись владою і миром Одного Нескінченного 
Творця. Адонай. 

65 Остання частина цього сеансу була перервана  особою для доставки 
води, яка стукала в двері і сигналила. Джім пише: "Ми закріпили знак на 
парадних дверях з проханням не турбувати, але хлопці, які доставляли 
воду, щоб заповнити нашу цистерну, знехтували цим знаком і зробили 
все, щоб завершити доставку. Після цього сеансу ми паркували один з 
наших автомобілів внизу дороги так, щоб ніякий транспортний засіб не 
зміг проїхати".  

Постійні переривання не включені в цей запис. 
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Сеанс 46  
15 квітня 1981 року 

(46.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(46.1) Запитувач: Спочатку ми просимо визначити, який стан 
інструменту? 

Ра: Я – Ра. Нині, в  цього інструменту спостерігається 
надзвичайно низька фізична енергія і його атакують. Це 
триватиме декілька ваших тижнів.  Проте, життєва енергія 
цього інструменту поступово відновлює свій колишній 
рівень.  

(46.2) Запитувач: У такому разі, нам краще поставити вам 
тільки одне запитання, поки ви не будете вважати, що все 
гаразд, щоб поставити більше будь-яких запитань. Але нас 
турбує одне запитання, яке я отримав при медитації і 
можливо воно недоречне, але я відчуваю, що зобов’язаний 
запитати тому, що воно основне для психічного стану 
інструменту і нашого. 

Це має відношення до двох котів, яким ми збиралися 
почистити сьогодні зуби і видалити маленьку пухлину з 
лапи Гандолфа. У мне склалося враження, що це може бути 
вторгнення групи Оріону, і я передусім піклувався про що-
небудь, що ми змогли б зробити для захисту цих двох котів.  
Можливо, нешанобливо запитувати про це, але я відчуваю, 
що зобов’язаний запитати про це. Прошу вас надати мені 
інформацію, усю інформацію, яку ви можете по цій темі? 

Ра: Я – Ра. Істота, сукупність розуму/тіла/духу, Гандолф, 
будучи здатним до жнив третьої щільності, відкритий для 
того ж виду психічної атаки, до якого уразливі і ви. Тому, 
через механізм зображень і снів, цій сукупності 
розуму/тіла/духу потенційно можливо запропонувати  
негативні концепти, які можуть привести до шкідливих 
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результатів. Істота, Ферчайлд, хоча і здатна до жнив через 
інвестиції, не має чутливості до атаки до такої міри, через 
відсутність діяльності сукупності розуму в дисторсії 
свідомої відданості. 

Для захисту цих істот ми можемо навести дві можливості. 
По-перше, медитація, яка надіває броню світла. По-друге, 
повторення коротких ритуальних фраз, відомих для цього 
інструменту від установи, яка спотворює духовну 
винятковість  цього інструменту. Цьому інструменту 
вистачить знань. Це допоможе завдяки пильності багатьох 
безтілесних істот, які також знають ці ритуальні вислови. 
Під час діяльності від імені цих істот доречна медитація. 
Ритуал можна ефективно повторювати з цього часу до 
безпечного повернення через зручні проміжки. 

(46.3) Запитувач: Я не знайомий з ритуальними фразами. 
Якщо інструмент знайомий, то вам не треба відповідати, але 
які фрази ви мали на увазі? 

Ра: Я – Ра. [Мовчання. Відповіді від Ра немає.] 

(46.4) Запитувач: Я припускаю, що інструмент з ними 
знайомий? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(46.5) Запитувач: Чи можете ви розказати мені щось про 
маленьку пухлину на лапі Гандолфа, що її викликало і чи 
небезпечно це для нього? 

Ра: Я – Ра. Ми раніше обговорювали причину виникнення 
таких пухлин. Небезпека для фізичної сукупності тіла  
незначна, із-за  відсутності   повторного стимулу до гніву. 

(46.6) Запитувач: В цей час я запитав би, чи повинні ми 
закінчити сеанс через низьку життєздатність інструменту, 
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або це недоречного із-за того,   що інструмент вже 
присвятив себе цьому сеансу. 

Ра: Я – Ра. Останнє твердження правильне. Ви можете 
продовжувати. Ми будемо контролювати життєву енергію 
цього інструменту.  

(46.7) Запитувач: Мені цікаво, якщо істота поляризована на 
служіння собі, то чи гнів має такий же фізичний ефект, як і 
для істоти, що поляризована на служіння іншим? Чи буде 
він також викликати рак, або цей каталітичний ефект 
працює тільки  з позитивно поляризованою істотою? 

Ра: Я – Ра. Каталітичні механізми залежні не від обраної 
полярності сукупності розуму/тіла/духу, а від використання 
або мети, для якої призначений цей каталізатор. Отже істота, 
яка користується досвідом   гніву, щоб свідомо 
поляризуватися позитивно або негативно, не випробовує 
тілесний каталізатор, а швидше користується каталізатором 
в ментальній конфігурації. 

(46.8) Запитувач: Я не упевнений, що я розумію це. Давайте 
візьмемо деякі приклади. Якщо істота, яка поляризується у 
негативному напрямі стає злою. . .  давайте візьмемо умову, 
при якій у неї розвивається рак. Який принцип працює з 
такою істотою? 

Ра: Я – Ра. Ми зрозуміли суть вашого запиту і, з вашого 
дозволу, будемо  відповідати, враховуючи специфіку  
запитання. 

(46.9) Запитувач: Звичайно. 

Ра: Істота, що поляризується позитивно, сприймає гнів. Ця 
істота, якщо користується цим каталізатором ментально, 
благословляє і любить цей гнів в собі. Потім, вона свідомо 
посилює цей гнів доти, поки дурість енергії червоного 
променя не сприймається не як дурість сама собою,  а як 
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енергія для духовної ентропії із-за випадково використаної 
енергії. 

Отже, позитивна орієнтація створює волю і віру, щоб 
ментально продовжувати інтенсивне випробування гніву, 
що  дозволяє зрозуміти, прийняти і об'єднати з сукупністю 
розуму/тіла/духу. Отже, інше Я, яке є об'єктом гніву, 
перетворюється в об'єкт прийняття, розуміння і акомодації, 
будучи реінтегрованим, користуючись великою енергією, 
яку надав гнів. 

Негативно орієнтована сукупність розуму/тіла/духу 
користуватиметься цим гнівом  так само свідомо, 
відмовляючись прийняти неорієнтовану або випадкову 
енергію гніву. Через волю і віру вона буде додавати цю 
енергію в практичні засоби вираження негативного аспекту 
цієї емоції, щоб отримати контроль над іншим Я, або 
контролювати ситуацію, що викликає гнів. 

Контроль – це ключ до негативно поляризованого 
використання каталізатора. Прийняття – це ключ до 
позитивно поляризованого використання каталізатора. Між 
цими полярностями лежить потенціал випадкової і 
неорієнтованої енергії, що створює аналог тілесної 
сукупності того, що ви називаєте раковим зростанням 
тканини. 

(46.10) Запитувач: Отже, як я розумію, ви говорите: якщо 
позитивно поляризована істота не в змозі прийняти інше Я, 
або якщо негативно поляризована істота не в змозі 
контролювати інше Я, то будь-яка з цих умов викличе рак.  
Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це частково правильно. По-перше, прийняття, 
або контроль залежить від полярності  Я. Гнів – одна  з 
багатьох речей, яку необхідно прийняти і любити як частину 
себе або контролювати як частину себе, якщо істота працює 
з ним. 
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(46.11) Запитувач: Тобто, ви стверджуєте, що якщо негативно 
поляризована істота не в змозі управляти своїм власним 
гнівом, або не в змозі контролювати себе в гніві, то вона 
може захворіти раком? Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це цілком правильно. Негативна поляризація 
містить велику вимогу до контролю і стримування. 

(46.12) Запитувач: Стримування чого? 

Ра: Я – Ра. Щоб бути корисною для негативно орієнтованої 
істоти, будь-яка дисторсія сукупності розуму, яку ви 
називаєте емоційною, і яка сама по собі вносить розлад, 
повинна спочатку стримуватися, а потім виноситися на 
поверхню для організованого використання. Отже, ви 
можете знайти приклад, що негативно поляризовані істоти, 
які контролюють і стримують такі основні потреби тілесної 
сукупності, як сексуальне бажання для того, щоб на 
практиці, внаслідок використання волі,  нав’язати себе 
іншому Я з більшою ефективністю, коли буде дозволена 
сексуальна поведінка. 

(46.13) Запитувач: Як було заявлено у більш ранньому 
контакті, позитивно орієнтована істота не буде стримувати 
емоцію, а буде її балансувати. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно і ілюструє шлях єдності. 

(46.14) Запитувач: В такому разі рак – це учбовий каталізатор, 
діючий для обох полярностей  приблизно так само, але 
намагається, скажемо так, створити поляризацію в обох 
напрямках, позитивному і негативному, залежно від 
орієнтації істоти, що випробовує каталізатор. Чи це так? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно тому, що каталізатор несвідомий і 
не працює з розумом. Швидше він являється частиною, 
скажемо так, механізму вивчення/викладання, 
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установленого під-Логосом перед початком вашого 
простору/часу. 

(46.15) Запитувач: Як рак робить це вивчення/викладання, 
коли істота, в якої рак, не має ніякого свідомого уявлення 
щодо того, що відбувається, коли у неї розвивається рак? 

Ра: Я – Ра. У багатьох випадках каталізатор залишається не 
використаним. 

(46.16) Запитувач: Який план для використання каталізатора 
раку? 

Ра: Я – Ра. Цей каталізатор, як і усі каталізатори, створений 
для того, щоб запропонувати досвід. Цей досвід у вашій 
щільності – можна  любити і приймати або можна 
контролювати. Це – два  шляхи. Коли ніякий шлях не 
обраний, то  каталізатор не досягає свого наміру. Тоді істота 
іде далі доти, поки каталізатор не укоріниться і примусить  
сформувати схильність до прийняття і любові, або 
відділення і контролю. Існує велика кількість простору/часу, 
в якому цей каталізатор може працювати. 

(46.17) Запитувач: Я припускаю, що в четвертій щільності і 
вище існує план під-Логосу або Логосу для позитивно і 
негативно поляризованих сукупностей соціальної пам'яті. 
Чи можете ви розказати мені  про мету плану для цих двох 
видів сукупностей  соціальної пам'яті відносно, скажемо так, 
Закону Кулона, або негативної і позитивної електричної 
полярності, або чогось ще?  

Ра: Я – Ра. Цей інструмент стомився. Ми ще будемо 
говорити з вами. Щоб не зашкодити цьому інструменту, ми 
можемо вказати на можливість проводити приблизно до 
двох сеансів на тиждень доти, поки не зникне потенціал для 
нападу і присутності дуже низької фізичної енергії.  
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Дозвольте сказати, що нам добре з цією групою. Ми цінуємо 
вашу вірність. Чи є будь-які короткі запити перед кінцем 
цього робочого часу? 

(46.18) Запитувач: Тільки один, що ми можемо зробити, щоб 
інструменту було зручніше або, щоб поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Кожен з вас добре підтримує інструмент і 
інструмент залишається відданим своїй меті. Ви 
добросовісні. Усе гаразд. Нас турбує, щоб ви остерігалися 
будь-якої недбалості відносно розташування і орієнтації 
аксесуарів. 

Я – Ра. Я залишаю вас, друзі мої, в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 47 
18 квітня 1981 року 

(47.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(47.1) Запитувач: Чи могли б ви спочатку поінформувати нас 
про стан інструменту? 

Ра: Я – Ра. Він такий же, як заявлено раніше. 

(47.2) Запитувач: Запитання, яке я пробував поставити у кінці 
останнього сеансу, таке:  

Яке значення для еволюції або досвіду Творця, який познає 
Себе, мають позитивні і негативні сукупності соціальної 
пам'яті, які формуються на початку четвертої щільності, і 
чому це планується Логосом? 

Ра: Я – Ра. Вашому запиту  властива некоректність. Проте, 
ми можемо відповісти на головний пункт. 

Некоректність полягає в твердженні, що сукупності 
соціальної пам'яті плануються Логосом або під-Логосом. Це 
некоректно, оскільки єдність Творця існує в межах 
найменшої частки будь-якого матеріалу, створеного 
Любов'ю, не кажучи вже про самосвідому істоту.66 

Проте, дисторсія свободи волі примушує сукупність 
соціальної пам'яті з'явитися як можливість на певній стадії 
еволюції розуму. Мета, або підстави, які примушують істот 
сформувати такі сукупності, – сукупності соціальної пам'яті, 
– це  просто розширення основної дисторсії пізнання

66 У цьому контексті, ідіома "не кажучи вже" означає "тим паче". Хоча 
фраза зазвичай використовується в негативних контекстах, здається, що 
Ра говорить про те, що  якщо весь Творець існує навіть в 
мікроскопічному шматку пилу, то він тим більше існує у самосвідомій 
істоті. 
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Творцем самого Себе, коли група розуму/тіла/духу стає 
здатною сформувати сукупність соціальної  пам'яті, якій 
доступний весь досвід кожної істоти всієї сукупності. Отже, 
Творець узнає більше про своє Творіння від кожної істоти, 
що бере участь в цьому об’єднанні істот.  

(47.3) Запитувач: Ви повідомили цифри: більше 50% служити 
іншим для сукупностей соціальної пам’яті позитивної 
четвертої щільності і більше 95% служити собі для 
сукупностей соціальної пам’яті негативної четвертої 
щільності. Чи ці дві величини відповідають тій же частоті, 
скажемо так,  вібрації? 

Ра: Я – Ра. Я розумію ваші труднощі у висловленні вашого 
запиту. Ми спробуємо прояснити і відповісти на ваш запит. 

Частоти вібрації не однаково розуміють в позитивних і 
негативних орієнтаціях. Їх треба розуміти, як силу певної 
міри або інтенсивності, щоб прийняти і працювати з 
розумною нескінченністю. 

Із-за факту, що основний колір, скажемо так, або синя 
енергія відсутня в негативно орієнтованій системі сили, то 
зелені/сині вібраційні енергії не бачаться у вібраційних 
режимах або патернах негативних четвертої і п'ятої частот 
вібрації. 

З іншого боку, позитивна система, скажемо так, має повний 
спектр істинних кольорів вібраційних патернів 
часу/простору і отже містить відмінний вібраційний патерн 
або режим. Кожен здатний виконувати роботу четвертої 
щільності. Це і є критерій для збирання урожаю. 

(47.4) Запитувач: Ви сказали, що у негативній четвертій 
щільності відсутній синій колір?  

Ра: Я – Ра. Давайте прояснювати далі. Як ми раніше 
стверджували, усі істоти мають потенціал для усіх 
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можливих вібраційних частот. Отже, потенціал для активації 
зеленого і синього центру енергії, звичайно, точно такий, 
яким повинен бути в творінні Любові. Проте, негативно 
поляризована істота досягне жнив із-за надзвичайно 
ефективного використання червоного і жовтого/оранжевого 
променів, переміщаючись прямо до індиго променя через 
цей канал входу розумної енергії в розумну нескінченність. 

(47.5) Запитувач: В такому разі, чи при переході із четвертої 
щільності до п’ятої відбувається щось подібне до того, що 
ви дали як необхідний відсоток поляризації  при переході із 
третьої щільності в четверту? 

Ра: Я – Ра. На ваш метод мислення ми можемо відповісти 
так, як ми повинні. Проте, важливий пункт полягає в тому, 
як відбувається перехід від щільності до щільності. 
Позитивна/негативна полярність – це річ, яка на шостому 
рівні просто стане історією. Тому, коли ми обговорюємо 
статистику позитивного проти негативного збирання 
урожаю в п'яту щільність, то ми говоримо в континуумі 
ілюзорного часу.  

Великий відсоток істот негативної четвертої щільності 
продовжують негативний шлях випробування  в п'ятій 
щільності, оскільки без мудрості не надто добре 
поінформований для співчуття і бажання допомогти іншим 
Я. Отже, хоча втрачається приблизно два відсотка тих, хто 
рухається від негативу до позитиву впродовж випробування 
в четвертій щільності, ми приходимо до висновку, що 
приблизно вісім відсотків істот негативної орієнтації 
переходить в п'яту щільність. 

(47.6) Запитувач: Мене фактично цікавило: якщо для 
переходу із третьої в четверту  щільність потрібно більше 
50% позитивної, або більше 95% негативної орієнтації, то чи 
має відсоток наближатися до 100% для переходу в обох 
випадках із четвертої до п'ятої щільності? Чи  має бути для 
переходу із четвертої в п’яту щільність істота поляризована 
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негативно на 99% і можливо на 80% поляризована 
позитивно?  

Ра: Я – Ра. Зараз ми зрозуміли запит. 

Відповідь у ваших термінах введе в оману, оскільки в 
четвертій щільності доступні,  скажемо так, наочні засоби 
або навчальні засоби, які автоматично допомагають істоті в 
поляризації, скорочуючи надзвичайно швидкий вплив 
каталізатора. Отже щільність вище вашої має  більше 
простору/часу. 

Відсоток позитивно орієнтованих істот для служіння іншим 
гармонійно наблизиться до значення 98%. Проте, 
кваліфікаційні вимоги п'ятої щільності включають 
розуміння. Воно стає первинним критерієм для переходу із 
четвертої до п'ятої щільності. Щоб досягти цього переходу, 
істота має бути здатною розуміти дії, рухи і танок. Немає 
ніякого відсотка, який описує міру цього розуміння. Це міра 
ефективності сприйняття. Його можна виміряти світлом. 
Отже, здатність любити, сприймати і користуватися певною 
інтенсивністю світла, створює вимогу як для позитивного, 
так і негативного збору урожаю з четвертої в п’яту 
щільність. 

(47.7) Запитувач: Чи можете ви визначити, що ви маєте на 
увазі під терміном "кристалізована істота"? 

Ра: Я – Ра. Ми використали  цей конкретний термін тому, 
що він має точне значення на вашій мові. Коли формується 
кристалічна структура  з вашого фізичного матеріалу, то 
елементи, представлені в кожній молекулі, зв’язуються за 
впорядкованою модою з елементами іншої молекули. Отже,  
коли структура повністю і абсолютно кристалізована, то 
вона має певні властивості. Вона не розщеплюється або 
ламається; вона дуже сильна без зусилля; і вона випромінює 
обумовлене світло в прекрасній рефракції, що приносить 
задоволення для очей багатьох людей. 
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(47.8) Запитувач: В нашій езотеричній літературі існує 
перелік численних тіл: фізичне, ефірне, емоційне, астральне 
і ментальне. Чи можете ви розказати мені, чи в цьому списку 
відповідна кількість і яке використання, цілі і ефекти і т.п. 
кожного з них і будь-яких інших тіл, які можуть бути в 
нашій  сукупності розуму/тіла/духу? 

Ра: Я – Ра. Щоб відповісти на ваш запит повністю потрібно 
провести багато сеансів, як наприклад цей, оскільки взаємні 
зв'язки різних тіл і вплив кожного тіла в різних ситуаціях – 
це величезне вчення. Проте, ми повинні почати з того, щоб 
ви подумки повернулися назад до спектру істинних кольорів 
і використання цього розуміння в усвідомленні різних 
щільностей вашої октави. 

Від макросвіту до мікрокосму в структурі і досвіді 
повторюються число сім. Тому, очікується, що існує  сім 
основних тіл, які можливо було б найбільш зрозуміло 
вважати, як тіло червоного променя, і т.п. Проте, ми знаємо, 
що ви бажаєте провести аналогію між цими тілами і 
згаданими кольорами променів. Це внесе плутанину, бо різні 
учителі пропонували свої викладання/вивчення в  різних 
термінах. Отже, один може називати тонке тіло однією 
назвою,  а інший застосовує іншу назву. 

Тіло червоного променя – це ваше хімічне тіло. Проте, це не 
те тіло, яке ви одягаєте фізично. Воно – не сконструйований 
матеріал тіла, а елементне тіло без форми. Це основне 
безформне матеріальне тіло важливе, щоб зрозуміти 
зцілення, яке можна здійснювати простим розумінням 
елементів,  присутніх у фізичному носії. 

Тіло оранжевого променя – це сукупність фізичного тіла. Ця 
сукупність тіла – все  ще не тіло, яке ви населяєте, а швидше 
тіло сформоване без самосвідомості, тіло в матці перед 
входом сукупності духу/розуму. Це тіло може жити без 
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заселення в ньому сукупностей розуму і духу. Проте, це 
робиться рідко. 

Тіло жовтого променя – ваш  фізичний носій, який ви знаєте 
в цей час і в якому ви випробовуєте каталізатор. Це тіло має 
характеристики розуму/тіла/духу і дорівнює фізичній ілюзії, 
як ви називаєте це. 

Тіло зеленого променя – це  тіло, яке може стати видимим 
під час спіритичного сеансу, коли надається те, що ви 
називаєте ектоплазмою. Це легше тіло, упаковане щільніше 
життям. Ви можете назвати це астральним тілом, як 
послідовники деяких інших доктрин. Інші називають це ж 
тіло ефірним тілом. Проте, це не правильно в сенсі, що 
ефірне тіло, являється тілом входу туди, де розумна енергія 
може сформувати сукупність розуму/тіла/духу. 

Світлове тіло або тіло синього променя можна назвати 
деваханічним тілом. Існують багато інших назв для цього 
тіла особливо у ваших так званих індійських сутрах або 
писаннях, оскільки серед цих людей є ті, хто досліджує ці 
області і розуміють різні види деваханічних тіл. В кожній 
щільності існує багато, багато видів тіл, дуже подібних до 
вашого власного. 

Тіло індигового променя, яке ми хочемо назвати ефірним 
тілом, є, як ми сказали, тілом брами. У цій формі тіла є 
субстанція і ви можете бачите це тіло тільки як світло, яке 
може  сформувати себе за своїм бажанням. 

Тіло фіолетового променя можна зрозуміти як тіло, яке ви 
називаєте буддійським тілом, або завершеним тілом. 

Кожне з цих тіл впливає на сукупність розуму/тіла/духу у 
вашому житті. Взаємні зв'язки, як ми казали – численні і 
складні. 
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Можна запропонувати  лише одну пораду: тіло індигового 
променя може використовуватися тільки тоді, коли цілитель 
стає здатним розмістити свою свідомість в цьому ефірному 
стані. Фіолетовий промінь або буддійське тіло рівноцінне за 
ефективністю для цілителя в сенсі цілісності, яка 
надзвичайно близька до єдності усього, що є. Ці тіла 
являються частиною  кожної істоти і належне використання 
і розуміння їх, хоча і являються більш передовим, ніж 
потрібно для збирання урожаю третьої щільності, проте 
корисні для адепта. 

(47.9) Запитувач: Які тіла ми матимемо негайно після 
фізичної смерті цього тіла жовтого променя, в якому я зараз 
знаходжуся? 

Ра: Я – Ра. Потенційно ви маєте усі тіла. 

(47.10) Запитувач: Отже, при потенціюванні тіло жовтого 
променя використовується, щоб створити  хімічну 
структуру, яку я маю зараз  як фізичне тіло? Чи це 
правильно? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно тільки в тому, що у вашому 
нинішньому втіленні тіло жовтого променя не 
потенційоване, а активоване,  будучи проявленим тілом. 

(47.11) Запитувач: В такому разі,  після смерті із цього 
втілення ми все ще маємо потенційоване тіло жовтого 
променя, однак, з іншого боку, в загальному наше 
планетарне населення після смерті, чи повинне мати 
проявлене тіло зеленого променя? 

Ра: Я – Ра.  Не відразу. Перше тіло, яке активізується після 
смерті, — це "формоутворювач" або тіло індигового 
променя. Це тіло – ви  називаєте його "кa" – залишається 
доти, поки не проникне ефір і буде придбано розуміння 
цілісності розуму/тіла/духу. Як тільки це  досягнуто, то 
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якщо відповідне тіло для активації – зеленого променя, тоді 
так і буде.  

(47.12) Запитувач: Дозволяють мені зробити твердження і  
зрозуміти, чи я правий. Отже, якщо після смерті істота не 
знає про це, то вона може стати тим, що називається 
зв’язаним з Землею  духом  доти, поки вона не зможе 
досягти необхідного усвідомлення для активації одного з 
тіл. Хіба це можливо,  щоб потім активізувати будь-яке з тіл 
від червоного до фіолетового? 

Ра: Я – Ра. Це правильно, при належному стимулі. 

(47.13) Запитувач: Який стимул створює те, що ми називаємо 
земним духом або примарою, яка забарилася? 

Ра: Я – Ра. Стимул – це  дар волі. Якщо воля [сукупності] 
розуму/тіла/духу жовтого променя сильніша, ніж 
прогресивний поштовх фізичної смерті у напрямку до 
реалізації того, що приходить після смерті, тобто, якщо воля 
досить сконцентрована на попередньому досвіді, то 
оболонка істоти жовтого променя, хоча більше не 
активованого, не може бути повністю деактивована і поки 
воля не буде звільнена, то сукупність розуму/тіла/духу 
спіймана Землею. Це часто відбувається, і як ми бачимо ви 
знаєте про це, у   випадку несподіваної смерті або сильної 
концентрації на  чомусь або інших Я. 

(47.14) Запитувач: Гаразд. Чи дуже часто на цій планеті 
відбувається активація оранжевого променя після смерті? 

Ра: Я – Ра. Нечасто, із-за того, що ця специфічна 
маніфестація відбувається мимоволі. Інколи інше Я 
потребуватиме такої форми переходу істоти через фізичну 
смерть, щоб залишився  деякий зовнішній вигляд істоти. Це 
оранжевий промінь. Це рідкісно, як правило, якщо одна 
істота бажає іншу настільки, що викликає її, то істота 
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матиме відповідне бажання бути викликаною. Отже, ця 
маніфестація була б оболонкою жовтого променю. 

(47.15) Запитувач: Наскільки великий відсоток земного 
населення активується, коли вони вмирають? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу. 

Нормальна процедура для гармонійного переходу від 
тілесної маніфестації жовтого променя – сукупність розуму і 
духу залишаються в ефірному або індиго тілі до того часу, 
коли істота починає своє приготування для випробування в 
новому місці інкарнації, яке проявиться за допомогою 
ефірної енергії, що сприяє його активації і маніфестації. 
Будучи розумною енергією, це тіло індиго може 
запропонувати нещодавно померлому духу перспективу і 
місце для розгляду досвіду, який нещодавно 
маніфестований.  

Чи є короткий запит, на який ми можемо відповісти в цей 
час? 

(47.16) Запитувач: Я тільки запитаю, чи є щось, що ми 
можемо зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Аксесуари сумлінно вивірені візуально і 
духовно. Ви добросовісні. Усе гаразд. Спостерігайте за 
інструментом, щоб гарантувати тривале накопичення 
життєвих енергій. Йому доведеться попрацювати над своїми 
власними фізичними енергіями, тому що ця слабкість була 
принесена своєю свободою волі . 

Я – Ра. Ми залишаємо вас у любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і  миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 48 
22 квітня  1981 року 

(48.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(48.1) Запитувач: Чи змогли б ви розказати мені про стан 
інструменту і чи їй стає краще з часом? 

Ра: Я – Ра. Життєві енергії цього інструменту покращуються 
з часом, як ви вимірюєте його. Фізичні енергії цього 
інструменту  менші ніж ви запитували раніше. 

(48.2) Запитувач: Я маю питання від інструменту, яке я 
зачитаю: "Ви радили декілька разів, що передачі сексуальної 
енергії допомагають життєвій енергії інструменту і цьому 
контакту. Здається, що це не вірно для усіх людей; що 
сексуальний кругообіг і духовний кругообіг – не  однакові. 
Чи цей інструмент має аномалію, або чи позитивний ефект 
сексуальної діяльності на духовну енергію – це нормальне 
явище для усіх істот третьої щільності?" 

Ра: Я – Ра. Цей інструмент, хоча не аномальний, частково 
менш спотворений у напрямку до розділення розуму, тіла, і 
духу, ніж багато  ваших істот третьої щільності. Енергії 
сексуальної передачі повинні, якщо проходять через 
нерозвинену духовно, електрично або магнітно сукупність, 
як ви називаєте цей контур, ефективно погасять цей 
конкретний контур. Навпаки, повний прохід духовної 
енергії через контур тілесної сукупності також несприятливо 
впливатиме на нерозвинений контур тілесної сукупності. 

Деякі, як наприклад цей інструмент, який в конкретному 
втіленні не може вибирати будь-який час, щоб виразити 
сексуальну енергію через тілесний  контур. Отже, з самого 
початку досвіду такої істоти тіло і дух виражаються разом у 
будь-якій сексуальній діяльності. Тому, передача 
сексуальної енергії цьому інструменту – це передача 
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духовна, також як і фізична. Магнітне поле цього 
інструменту, якщо його ретельно дослідить телепат, покаже 
ці незвичайні конфігурації. 

Це не унікально для одної істоти, а звичайно для прийнятної 
кількості істот, які, втративши бажання сексуального 
випробування оранжевого і зеленого променів,67 посилили 
комбінований контур духу, розуму і тіла, щоб виразити 
цілісність буття в кожній дії. З цієї причини, соціальні 
стосунки і спілкування дуже вигідні цьому інструменту, бо 
він чутливий до витонченіших передач енергії. 

(48.3) Запитувач: Дякую. Якщо б ви, Ра, як індивідуалізована 
істота інкарнувалися на Землі зараз з повним усвідомленням 
і пам'яттю того, що ви знаєте зараз, то що було б вашою 
метою в цей час на Землі, що стосується  діяльності? 

Ра: Я – Ра. Це питання наводить на думку, що те, що ми 
вивчили,  виявилося непрактичним. Проте, ми були б знову 
достатньо наївними, щоб думати, що наша фізична 
присутність була б ефективнішою, ніж те любов/світло, яке 
ми посилаємо вашим людям і цей дорогоцінний контакт, 
який ми установили. Ми були б як викладачі/учні і  
запропонували б себе в тій якості. 

(48.4) Запитувач: Знаючи те, що ви зараз знаєте про нашу 
планетарну ситуацію і методи комунікації, і т.п., якщо б ви 
самі, як індивідуум, пройшли через процес втілення тут як 
мандрівник і достатньо пам'ятали, то яку мету, як ви тільки 
що заявили, які механізми ви шукали б для процесу 
викладання/навчання в нашому нинішньому стані 
комунікації? 

Ра: Я – Ра. Мій брате, ми сприймаємо те, ви провели певні 
невисловлені зв’язки. Ми визнаємо їх і з цієї причини не 
можемо зазіхати на ваше право бути заплутаним. 

67 Ра говорив "зелений промінь", але мабуть мав на увазі "жовтий 
промінь". 
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(48.5) Запитувач:  Я був переляканий цим. 

Учора мою лекцію68 відвідало тільки декілька людей. Якщо 
б це співпало з появою НЛО, то відвідали б значно більше. 
Але оскільки ці хлопки викликають істоти Оріону, то яка їх 
нагорода, скажемо так, за видимість, якщо те, що вони 
фактично створюють – це більше можливостей для 
поширення інформації, як наприклад моєї в цей час? 

Ра: Я – Ра. Це припущення некоректне. Поява НЛО 
викликає багато страху серед ваших людей, багато розмов  і 
заяв з приводу змов, ширм, каліцтв, вбивств і інших 
негативних вражень. Навіть ті, імовірно позитивні 
повідомлення, які досягають громадське усвідомлення, 
згадують про фатум. Ви повинні самі розуміти, що будете в 
меншості із-за розуміння, яким ви бажали б поділитися, 
якщо ми можемо використати це неправильне вживання 
терміну. 

Ми вбачаємо, що є  ще один момент, який ми можемо взяти 
за основу в цей час. Значною мірою аудиторію, залучену 
завдяки гласності Оріону, не можна пояснити завдяки 
старшинству вібрації. Слухачі, які отримують 
викладання/навчання без стимулу до гласності, будуть 
більше орієнтовані у напрямку до просвітлення. Тому, 
забудьте про свій підрахунок числа слухачів. 

(48.6) Запитувач: Дякую. Це дуже добре прояснює цей 
момент  і це дуже важлива точка зору.  

Чи можете ви розказати мені, як позитивна і негативна 
поляризації в четвертій і п'ятій щільностях 
використовуються для роботи у свідомості? 

68 Лекція була під назвою "Духовне значення НЛО", яка проведена в 
місцевому коледжі Джефферсона 21 квітня 1981 року. Копію лекції 
можна  знайти в  секції промов на www.llresearch.org. 
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Ра: Я – Ра. В четвертій і в п'ятій щільностях виконується 
дуже мало роботи у свідомості, порівняно з роботою в 
третій щільності. Робота, яка завершена в позитивній 
четвертій щільності – це та робота, за допомогою якої 
позитивна сукупність соціальної пам'яті, гармонійно 
інтегруючи  себе через повільні стадії, рухається вперед, 
щоб допомогти істотам з менш позитивною орієнтацією, які 
шукають  допомоги. Отже, їх служіння – це їх робота.  

 І через динаміку відносин між соціальним Я і іншими Я, яке 
стає метою любові, досягається все більша і  більша 
інтенсивність розуміння або співчуття. Ця інтенсивність 
триває доти, поки не буде досягнута відповідна 
інтенсивність світла. Ось це – збирання  урожаю в четвертій 
щільності. 

В межах позитивної четвертої щільності є незначні кількості 
каталізатора дисторсії  духовної і ментальної сукупності. Це 
відбувається впродовж процесу гармонізації аж до 
формування соціальної сукупності пам'яті. Це примушує 
деякий маленький каталізатор виконувати роботу, але 
основна робота четвертої щільності залежить від контакту 
між соціальним Я і менш поляризованим іншим Я. 

У негативній четвертій щільності багато роботи пов’язане з 
боротьбою за місце в суспільстві, яка передує періоду 
соціальної сукупності пам'яті. Завдяки контролю над 
іншими Я існують можливості поляризуватися негативно. 
Ситуація залишається такою ж і впродовж періоду 
соціальної сукупності пам'яті негативної четвертої 
щільності. Робота відбувається через соціальне охоплення 
менш поляризованих  інших Я для того, щоб допомогти  
негативній поляризації. 

У позитивній і негативній п'ятій щільності концепт роботи, 
зробленої через потенційну різницю, особливо не корисний, 
оскільки істоти п'ятої щільності швидше інтенсифікуються 
замість того, щоб потенціюватися. 
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При позитивній орієнтації сукупність п’ятої щільності 
використовує викладання/навчання шостої щільності, щоб 
вивчити більш просвітлене розуміння єдності, отже стаючи 
все більше і  більше мудрою. Сукупності соціальні пам'яті 
позитивної п'ятої щільності часто розділяють своє служіння  
іншим на два види: по-перше, випромінювання світла до 
творіння; по-друге, посилка груп, які будуть допомагати як 
інструменти світла, як наприклад ті, з якими ви знайомі   
через канали. 

У негативній п'ятій щільності, служіння собі стає 
надзвичайно інтенсивним і Я стискається або ущільнюється 
таким чином, що діалоги з викладачами/учнями 
використовуються виключно для інтенсифікації мудрості. 
Із-за того, що вони бояться забуття, існує  дуже, дуже мало 
мандрівників негативної п'ятої щільності. Серед них дуже, 
дуже мало членів групи Оріону п'ятої  щільності, бо вони не 
сприймають ніякої доброчесності в інших Я.69 

(48.7) Запитувач: Дякую. Я захотів би узяти як приклад істоту 
при народженні, яка орієнтовно вище у списку старшинства 
для позитивної поляризації і можливо здатна до жнив у кінці 
цього циклу.  Мені цікаво простежити повний цикл її 
випробування, починаючи з періоду до її інкарнації, – яке 
тіло  активується, початок процесу інкарнації, активацію 
фізичного тіла третьої щільності, процес, завдяки якому тіло 
рухається через цю щільність і її реакцію на каталізатор, 
процес смерті і активацію різних тіл. Таким чином,  ми 
опишемо повний кругообіг від точки перед втіленням, саме 
втілення і смерть. Ви могли б розказати про один цикл 
інкарнації в цю щільність. Чи змогли б ви зробити це для 
мене? 

69 Це неясно і це тема для інтерпретації, але ця інформація про число 
істот п'ятої  щільності, що входять в групу Оріону, можливо, суперечить 
інформації в 7.15. 
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Ра: Я – Ра. Ваш запит дуже спотворений, бо він припускає, 
що всі творіння однакові. Кожна сукупність 
розуму/тіла/духу має свої власні патерни активації і свої 
власні ритми пробудження. Важлива річ для урожаю – це 
гармонійний баланс між різними центрами енергії 
сукупності розуму/тіла/духу. Ось це необхідно відмітити, як 
відносно важливе. Ми розуміємо суть вашого запиту і дамо 
найзагальнішу відповідь, яка підкреслює неважливість таких 
довільних узагальнень. 

Перед інкарнацією істота розміщується у  відповідному, 
скажемо так, місці часу/простору. Вид істинного кольору 
цього розташування буде залежати від потреб істоти. 
Наприклад, у цьому місці будуть базуватися мандрівники, 
які мають зелений, синій або індиго істинний колір 
серцевини сукупності розуму/тіла/духу. 

Вхід у інкарнацію вимагає вкладання або активації 
індигового променя або ефірного тіла, бо це 
"формоутворювач". Молодь або маленька фізична 
сукупність розуму/тіла/духу має сім енергетичних центрів 
потенційованих перед процесом народження. Існують також 
аналоги цих енергетичних центрів в часі/просторі, 
відповідних  семи центрів енергії семи істинних кольорів  в 
кожній щільності. Отже, в мікрокосмі існує увесь 
підготовлений досвід. Він  неначе немовля, містить весь 
Всесвіт. 

Патерни активації істоти вищого старшинства безсумнівно 
рухатимуться з деякою швидкістю до рівня зеленого 
променя, який є трампліном до первинного синього 
променя. Завжди виникають деякі труднощі при 
проникненні в синю первинну енергію, бо це вимагає від 
ваших людей того, чого їм не вистачає, –  чесності. Синій 
промінь – це промінь вільної комунікації свого Я  з іншими 
Я.  
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Визнавши, що істота здатна або майже здатна до жнив, вона 
буде працювати з цього трампліну зеленого променя і  може 
покласти в основу, що випробування  решти інкарнації 
будуть фокусуватися на активації первинного синього 
променя для вільної комунікації з індиго променем,  щоб 
вільно розподіляти розумну енергію, і якщо можливо, 
рухатися через цей вхід проникнення в розумну 
нескінченність фіолетового променя. Це можна розглядати 
як маніфестацію в сенсі присвячення або освячення природи 
щоденного творіння і діяльності. 

Після смерті тілесної сукупності, як ви називаєте це 
переміщення, істота негайно реалізує стан повернення до 
формоутворювача індиго тіла і залишається в ньому доти, 
поки не буде визначене належне майбутнє розміщення.  

Ось тут ми маємо аномалію жнив. При збиранні урожаю 
істота  перетворить своє індиго тіло в маніфестацію 
фіолетового променя, оскільки воно видне в істинному 
жовтому кольорі. Це відбувається з метою вимірювання 
здатності істоти до жнив. Після того, як обережно 
завершиться ця аномальна діяльність, істота переміститься 
знову в тіло індиго і буде розміщена в правильному місці 
істинного кольору в просторі/часі і часі/просторі, в якому 
будуть завершені необхідні зцілення і викладання/навчання, 
і визначені потреби подальшої інкарнації. 

(48.8) Запитувач: Хто, скажемо так, контролює визначення 
потреб подальшого втілення і встановлює список 
старшинства  для втілення? 

Ра: Я – Ра. На цей запит є дві відповіді. 

По-перше, існують ті, хто  безпосередньо підпорядковані 
Хранителям і відповідають за патерни втілення тих, хто 
інкарнується автоматично, тобто, без свідомого 
самоусвідомлення процесу духовної еволюції. Ви можете 
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назвати цих істот ангельськими, якщо  вважаєте за краще. 
Вони, скажемо так, "місцеві" або з вашої планетарної сфери. 

Старшинство вібрації подібне до розміщення різних сортів 
рідин в одній і тій же склянці. Деякі спливуть на поверхню; 
інші опускаються до низу. В результаті отримаємо шари і 
шари істот. Оскільки  збирання урожаю притягує істот 
наповнених найбільше світлом і любов’ю, то природно і без 
контролю вони матимуть шанс, скажемо так, на 
випробування інкарнації. 

Коли істота в своїй сукупності розуму/тіла/духу стає 
обізнаною   про цілісність механізму духовної еволюції, то 
вона сама упорядковує і розміщує ті уроки і необхідних 
істот для максимального росту і вираження полярності у 
випробуванні інкарнації перед тим, як відбудеться процес 
забуття. Єдиний недолік цієї тотальної свободи волі для тих 
старших істот, які вибрали такий спосіб випробування 
інкарнації полягає в тому, що деякі істоти намагаються 
вивчити настільки багато впродовж одного випробування 
інкарнації, що дезорганізовує інтенсивність каталізатора 
поляризованої істоти і отже, випробування  не  таке корисне, 
як призначалося. 

(48.9) Запитувач: Це аналогія того, що б студент, під час 
вступу до коледжу, записався на більше курсів, ніж він зміг 
би засвоїти. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(48.10) Запитувач: Чи змогли б ви розказати мені, як різні 
тіла, від червоного до фіолетового, зв'язані з центрами 
енергії, від червоного до фіолетового? Чи вони зв'язані 
деяким чином? 

Ра: Я – Ра. Це повинно бути останнє повне запитання цього 
сеансу. 
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Як ми відмітили, кожний істинний колір щільності має сім 
центрів енергії і всі вони потенційовані в кожній істоті. 
Активація фіолетового променя  розумної нескінченності у 
той же час, коли істота знаходиться в жовтому промені, – це 
паспорт до наступної октави досвіду.  

Існують адепти, які проникають в багато, багато  центрів 
енергії і деякі  істинні кольори. Це повинно бути зроблено з 
найвищою мірою дбайливості до фізичного тіла, оскільки 
ми відмітили, кажучи про небезпеку з'єднання 
червоного/оранжевого/жовтого контуру з істинним 
кольором синього контуру, який має дуже великий 
потенціал для розладу сукупності розуму/тіла/духу. Проте, 
істота, яка проникає в розумну нескінченність в основному 
здатна   мандрувати Всесвітом вільною від пут. 

Чи є будь-який короткий запит перед тим, як ми залишимо 
цей інструмент? 

(48.11) Запитувач: Тільки один, чи є щось, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд. Як ми сказали, цей інструмент 
слабкий фізично і безперервні робочі часи подовжують цю 
слабкість. Безперервний контакт, а також інтеграція 
життєвої енергії групи як цілого, допомагає  безперервному 
підйому життєвої енергії інструменту. Вибір за вами. Ми 
задоволені. Усе гаразд. Ви добросовісні. Продовжуйте так 
же. 

Я – Ра. Я залишаю вас у любові  і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед,  друзі мої, 
насолоджуючись владою і  миром Одного Нескінченного 
Творця. Адонай. 
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(49.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(49.1) Запитувач: Чи могли б ви спочатку повідомити нам про 
стан  інструменту? 

Ра: Я – Ра. Він такий же, як заявлено раніше. 

(49.2) Запитувач:  Дякую. Спочатку я поставлю запитання від 
Джіма. Він говорить: 

"За минулі дев'ять років я випробував те, що я називаю 
переживаннями в лобних долях в передсвідомому стані сну 
якраз перед тим, як  я прокидаюся уранці. Це комбінація 
задоволення і тиску, який починається у лобних долях і 
поширюються імпульсами через весь мозок, і відчувається 
як оргазм в моєму мозку. Я випробував понад 200  цих 
переживань і часто їх супроводжують видіння і голоси, які 
рідко мають якийсь сенс для мене. Яке джерело цих 
переживань в лобних долях"? 

Ра: Я – Ра. Ми скануємо запитувача і знаходимо, що деяка 
відповідна інформацію вже доступна стосовно фізіологічної 
схильності цієї конкретної частини мозку. Описані  і 
випробувані переживання – це очищення, які можна 
випробовувати після концентрації зусилля на відкритті 
входу, або індиго сукупності розуму таким чином, що 
відбувається випробування сакраментального або 
фіолетового променя. Ці переживання – це начала того, як 
тіло, розум і дух стають інтегрованими на рівні брами або 
індиго, що потім приводить не лише до випробування 
радості, але і розуміння розумної нескінченності, яка 
супроводжує це. Отже оргазм сукупності тіла і оргазм 
сукупності розуму, стаючи інтегральними, потім можуть 
сформувати належний вхід до  інтеграції духовної 
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сукупності і її використання як човника для таїнства 
повністю випробуваної присутності Одного Нескінченного 
Творця. Отже, в цьому є багато того, що може очікувати 
запитувача. 

(49.3) Запитувач:  [до Джіма] Ти маєш будь-яке доповнення 
до цього питання? 

Джім. Ні. Дякую. 

Запитувач: [до Джіма] Гаразд. 

[до Ра] На попередньому сеансі ви згадали про звуки в 
лівому і правому вусі, і мене цікавить, чи ліва і права 
сторона мозку так чи інакше пов’язана з  полярністю 
служіння собі і служінням іншим? Чи змогли б ви 
прокоментувати це? 

Ра: Я – Ра. Ми можемо це  прокоментувати. 

(49.4) Запитувач: Гаразд . . . ви будете продовжувати і 
прокоментуєте? 

Ра: Я – Ра. Долі  мозку вашої фізичної сукупності однаково 
використовують слабку електричну енергію. З точки зору 
полярності, істота, яка керується інтуїцією і імпульсом, 
подібна до істоти, яка керується раціональним аналізом. 
Обидві долі можуть використовуватися як для служіння 
собі, так і для служіння  іншим.  

Може здаватися, що раціональний або аналітичний розум 
можуть мати більше можливості, щоб успішно займатися 
негативною орієнтацією із-за того факту, що в нашому 
розумінні, занадто багато порядку негативне по своїй суті. 
Проте, ця ж сама здатність структурувати абстрактні 
концепти і аналізувати емпіричні дані, може бути ключем до 
швидкої позитивної поляризації. Можна сказати, що тим, у 
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кого домінують аналітичні здібності, доведеться частково 
більше працювати з поляризацією. 

Функція інтуїції – інформувати розум. У вашій ілюзії 
неприборкане переважання інтуїції прагнутиме вберегти 
істоту від більших поляризацій із-за капризів інтуїтивного 
сприйняття. Як ви можете бачити, ці два види структури 
мозку потребують балансування для того, щоб загальним 
підсумком емпіричного каталізатора були б поляризація і 
просвітлення, бо, якщо   раціональний розум не сприймає 
важливості інтуїції, то будуть подавлятися творчі аспекти, 
які допомагають просвітленню. 

Між правим і лівим,  позитивним і негативним існує  одне 
співвідношення. Енергетична мережа, яка оточує ваші тіла, 
містить декілька сукупностей поляризації. Ліва область 
голови і верхня частина плеча – це,   як правило, негативна 
поляризація, тоді як права частина – позитивна  поляризація, 
якщо говорити з магнітної точки зору. Така причина звуку 
для вас. 

(49.5) Запитувач: Ви взагалі могли заглибитися в позитивні і 
негативні магнетичні поляризації і як вони стосуються, 
скажімо, індивідуумів, планет і т.п.? Я думаю, що тут є 
кореляція, але я не упевнений. 

Ра: Я – Ра. Правильно, що між енергетичним полем істоти 
вашої природи і планетарними тілами існує кореляція, бо 
увесь матеріал конструюється за допомогою динамічної 
напруженості магнітного поля.  У обох випадках силові лінії 
дуже подібні до переплетених спіралей заплетеної коси 
волосся. Отже, позитивне і негативне звиває і  вплітає 
геометричні зв’язки в енергетичні поля не тільки осіб, як ви 
назвали б сукупність розуму/тіла/духу, але  і планет. 

Негативний полюс – це південний або нижній полюс. 
Північний або верхній полюс – позитивний. Перехрещення 
їх спіральних енергій формує первинні, вторинні і третинні 
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центри енергії. Ви знайомі з первинними центрами енергії 
фізичної, ментальної і духовної сукупності тіла.  

Вторинні точки перехрещення позитивної і негативної 
орієнтації обертаються навколо деякої кількості ваших 
центрів. Наприклад,  центр жовтого променя має вторинні 
центри енергії в лікті, в коліні і у  тонких тілах в незначному 
віддаленні від фізичного носія в області пупка істоти  в 
точках, що описують фігуру у формі ромба. 

Кожний  енергетичний центр  можна досліджувати на 
наявність таких вторинних центрів. Деякі  ваші люди 
працюють з цими центрами енергії і ви називаєте це 
акупунктурою. Проте, слід відмітити, що  частіше всього 
аномалії в розміщенні енергетичних центрів ставлять під 
сумнів наукову точність цієї практики. Подібно до більшості 
наукових спроб досягнути точності, вона випускає з уваги 
унікальні якості кожного творіння. 

Найголовніший концепт, пов’язаний з енергетичним полем  
полягає в тому, що  нижчий або негативний полюс втягує 
універсальну енергію в себе із космосу. Звідти вона 
рухатиметься вгору, щоб зустрінутися і реагувати  з 
позитивною спіральною енергією, що рухається вниз. 
Вимірювання рівня активності променя істоти – це 
геометричне місце точок, де зовнішня енергія південного 
полюсу зустрічається з внутрішньою спіральною 
позитивною енергією. 

Оскільки істота стає більше поляризованою, то це 
геометричне місце точок рухатиметься вгору. Це явище було 
назване вашими людьми – кундаліні. Проте, його можна 
краще зрозуміти, як місце зустрічі космічного і 
внутрішнього, скажемо так, розуміння вібрації. Спроба 
підняти місце розташування цієї зустрічі без усвідомлення 
метафізичних принципів магнетизму, від яких воно 
залежить – це провокувати  великий дисбаланс. 
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(49.6) Запитувач: Який процес можна порекомендувати для 
правильного пробудження, як то кажуть, кундаліні і яке 
було б її значення? 

Ра: Я – Ра. Метафора висхідної обвивної змії – це  дуже 
відповідний опис для розгляду вашими людьми. Ось те, що 
ви пробуєте зробити, коли шукаєте. Як ми уже говорили, 
існує велике непорозуміння з приводу цієї метафори і 
природи пошуку її мети.70 Ми повинні зробити висновок і 
попросити вас збагнути той факт, що цей ефект 
зображується менш корисним, ніж ми говоримо. Проте, 
оскільки кожна істота унікальна, то загальність – наша  
доля, коли повідомляємо вам можливі настанови. 

Ми маємо два типи енергії. Ми намагаємося, як істоти у 
будь-якому істинному кольорі цієї октави, рухати місце 
зустрічі внутрішньої і зовнішньої природи все далі або вгору 
уздовж центрів енергії. По-перше, існують два практичних 
методи наближення до цього – це  розміщення в межах 
свого Я тих переживань, які притягується до істоти через 
південний полюс. Кожне переживання необхідно вивчити, 
випробувати, збалансувати, прийняти і розмістити в межах 
індивідуума. Оскільки зростає самосприйняття істоти і 
усвідомлення каталізатора, то зручне розміщення цього 
досвіду, буде піднімати істоту до нового істинного кольору. 
Досвід, яким би він не був, якщо буде розміщений в 
червоному промені, то буде розглядатися в контексті  
життєзабезпечення і так далі. 

Завдяки зростанню і пошуку сукупності розуму/тіла/духу, 
кожен досвід послідовно буде усвідомлений  в термінах 
виживання, потім в термінах особистої ідентичності, потім в 
термінах соціальних стосунків, потім в термінах 
універсальної любові, потім в термінах того, як досвід може 
породжувати вільну комунікацію, потім в термінах того, як 
досвід може зв'язуватися з універсальними енергіями, і 

70 Заявлено в попередньому пункті 49.5. 
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остаточно в термінах сакраментальної природи кожного 
досвіду. 

Тим часом, Творець вже  знаходиться всередині в короні  
північного полюсу  на голові  істоти – потенційного  богу. 
Ця енергія вводиться в буття скромним і довірливим 
прийняттям цієї енергії через медитацію і роздуми про себе і 
Творця. 

Енергії зустрічаються там, де змія досягне своєї висоти. 
Коли ця розмотувана енергія наближається до універсальної 
любові і променистого буття, то істота знаходиться в такому 
стані, коли майже настає здатність до жнив. 

(49.7)  Запитувач: Ви порекомендуєте техніку медитації? 

Ра: Я – Ра. Ні. 

(49.8)  Запитувач: Чи краще, або скажімо, чи будуть 
продукуватися придатніші результати, якщо при медитації 
розум залишається якомога більш порожнім і відбувається 
зупинка  розмов, або  для концентрації  краще 
сфокусуватися  при медитації на деякому об'єкті або деякій 
речі? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього робочого 
часу. 

Кожен з двох видів медитації корисний із конкретної 
причини. Пасивна медитація, що включає очищення розуму 
і звільнення від ментальної плутанини, яка  характерна для 
діяльності сукупності розуму серед ваших людей, ефективна 
для тих, чия мета – досягти  внутрішнього мовчання як 
основи, щоб прислухатися до Творця. Це  практичний і 
корисний інструмент, який  безумовно являється найбільше 
придатним видом медитації в протилежність спогляданню 
або молитві. 
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Вид медитації, який можна назвати візуалізацією, має не 
таку мету, яка міститься в самій медитації. Візуалізація – це 
інструмент адепта. Ті, хто вчиться мислено тримати 
візуальні зображення, розвивають внутрішню силу 
концентрації, яка здатна здолати нудьгу і дискомфорт. Коли 
ця здатність у адепта  стане кристалізованою, то адепт може 
свідомо поляризуватися без зовнішньої дії і може впливати 
на планетарну свідомість. В цьому причина існування так 
званої білої магії. Тільки ті, хто бажає домогтися свідомого 
підйому планетарної вібрації переконуються, що візуалізація 
є конкретним задовільним видом медитації. 

Споглядання або розгляд в стані медитації надихаючого 
зображення або тексту також надзвичайно корисне вашим 
людям. Також потенційно корисну природу мають здібності 
до молитви. Чи являється діяльність  дійсно корисною, дуже 
залежить від намірів і цілей тих, хто молиться. 

Дозвольте запитати, чи є будь-які короткі запитання в цей 
час? 

(49.9)  Запитувач: Я тільки запитаю, чи є щось, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт і чи два сеанси на тиждень все ще 
доречні? 

Ра: Я – Ра. Ми просимо вас потурбуватися про розміщення 
опори для шиї цього інструменту, оскільки це виконується 
занадто часто недбало. Ви добросовісні і ваші вирівнювання 
хороші. Вибір часу проведення сеансу, якщо ми можемо 
користуватися цим виразом, в основному правильний. 
Проте, вам рекомендується стежити за втомою в крузі і 
утримуватися від праці доти, поки не будуть створені 
любов, гармонія і життєва енергія як в одній істоті. Ось так є 
і так найкорисніше продовжувати. 
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Я – Ра. Я залишаю вас у любові вас і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і  миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 50 
6 травня  1981 року 

(50.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(50.1) Запитувач: Чи могли б ви надати мені інформацію про 
стан інструменту? 

Ра: Я – Ра. Він такий же, як раніше заявлено. 

(50.2) Запитувач: На останньому сеансі ви зробили 
твердження, що досвід притягуються до істоти через 
південний полюс. Чи змогли б ви розширити це і дати 
визначення того, що ви маєте на увазі? 

Ра: Я – Ра. Це питання потрібно ретельно розглянути, щоб 
досягти належної перспективи для розуміння сенсу 
вищенаведеної інформації. Південний або негативний полюс 
– це той полюс, який притягує. Він притягує до себе все,  як
магніт. Теж саме відбувається і з сукупністю 
розуму/тіла/духу. Вхідний потік досвіду – це приплив в 
південний полюс. Ви можете вважати це спрощеним 
твердженням. 

Конкретна частина цієї коректності полягає в  тому, що 
червоний промінь або центр основної енергії, будучи самим 
нижчим або кореневим енергетичним центром фізичного 
носія, матиме можливість першим реагувати на будь-який 
досвід. Тільки в цьому сенсі ви можете ототожнювати 
фізичне місце розташування південного полюса з центром 
кореневої енергії. У кожному аспекті розуму і тіла спочатку 
отримує можливість діяти корінь або основа. 

Що це за можливість,  окрім виживання? Це коренева 
можливість реагувати і її можна вважати характеристикою 
основних функцій як розуму, так і тіла. Ви переконаєтеся, 
що цей інстинкт найсильніший, більш збалансований  і 
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відкритий для шукача. В такому разі південний полюс 
припиняє блокування емпіричних даних і вищі центри 
енергії розуму і тіла мають можливість користуватися 
досвідом, притягнутим до нього. 

(50.3) Запитувач: Чому ви говорите, що досвід притягується 
до істоти? 

Ра: Я – Ра. Ми говоримо так із-за нашого розуміння природи 
феномена емпіричного каталізатора і його входу в 
свідомість сукупності розуму/тіла/духу. 

(50.4) Запитувач: Чи могли б ви навести приклад того, як 
істота встановлює умову для залучення конкретного 
емпіричного каталізатора і як каталізатор надається або 
вивчається. 

Ра: Я – Ра. Такий приклад можна навести. 

(50.5) Запитувач: Так ви згодні надати його? 

Ра: Я – Ра. Ми зупинилися для сканування свідомості цього 
інструменту, щоб він дозволив використовувати його 
емпіричний каталізатор як приклад. Ми можемо 
продовжувати.  

Це лише один приклад  і його можна екстраполювати на 
інших істот, які усвідомлюють процес еволюції. Перед 
втіленням ця істота вибрала засоби, за допомогою яких мала 
велику вірогідність отримати каталізатор. Ця істота бажала 
вираження процесу любові і світла без очікування будь-
якого повернення. Цей інструмент також запрограмувала, 
щоб намагатися виконувати духовну роботу і комфортно 
спілкуватися у процесі  виконання цієї роботи. 

Всі домовленості були досягнуті перед інкарнацією. По-
перше, з так званими батьками і нащадками цієї істоти. Це 
забезпечило емпіричний каталізатор для ситуації, в якій 
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сяяння суті відбувається без очікування повернення. Друга  
програма включала договори з декількома істотами. У 
вашому континуумі часу/простору і простору/часу ці 
договори забезпечили і будуть забезпечувати можливості 
для емпіричного каталізатора у вигляді роботи і 
товариського відношення. 

Існують події, які були частиною програми  цієї істоти 
тільки в тому, що вони були вихорами 
вірогідності/можливості, які мають відношення до вашої 
соціальної культури. Ці події включають спосіб життя або 
рівень життя, вид стосунків для входу у ваше правове поле і 
соціальний клімат впродовж втілення. Зрозуміло, що це 
втілення буде в період збирання урожаю. 

Ці потреби, скажемо так, стосуються мільйонів ваших 
людей: тих, хто усвідомлює еволюцію і прагнуть в останній 
термін досягнути глибини любові і сяяння, яке дає 
розуміння. Незалежно від запрограмованих уроків, вони 
пов’язані з іншими Я, а не з подіями. Вони матимуть справу 
з наданням, а не отриманням, бо уроки любові по своїй 
природі як позитивні, так і негативні. Ті, хто здатен до 
негативних жнив, будуть намагатися розділити їх любов до 
себе. 

Для декого їх уроки будуть більш випадковими із-за їх  
нездатності осягнути природу і механізм еволюції розуму, 
тіла і духу. Про них ми можемо сказати, що процес 
перебуває під наглядом тих, хто ніколи не втрачав надії  на 
існування служіння. Ні одна істота не залишається без 
допомоги, або через самосвідомість єдності творіння, або 
через хранителів, які захищають менш витончений 
розум/тіло/дух від будь-якого постійного відділення від 
єдності доти, поки тривають уроки у вашій щільності. 

(50.6) Запитувач: Чи змогли б ви навести приклад негативної 
поляризації, яка ділиться любов’ю до себе? Здається мені, 
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що це виснажило б негативну поляризацію. Чи змогли б ви 
розширити цей концепт? 

Ра: Я – Ра. Ми не будемо користуватися прикладами 
відомих істот із-за порушення, яке вони викликали б. Отже, 
нам доведеться  узагальнювати. 

Негативно орієнтована істота – це  істота, яка відчуває, що 
вона знайшла силу, яка надає значення її існуванню точно 
так, як відчуває істота позитивної поляризації. Ця негативна 
істота намагатиметься запропонувати це розуміння іншим Я, 
як звичайно завдяки процесу формування еліти і 
представників, вчення про необхідність і правильність 
поневолення  інших Я для їх власного добра. Ці  інші Я  
вважають себе залежними і потребують керівництва і 
мудрості для свого Я. 

(50.7) Запитувач: Дякую.  Ви можете розширити концепт,  що  
потрібно істоті впродовж втілення на фізичному плані, щоб 
стати поляризованою або взаємодіяти належним чином з 
іншими істотами? І чому це не можливо між втіленнями, 
коли істота знає те, що вона хоче зробити? Чому вона 
повинна інкарнуватися і втрачати свідому пам'ять про те, що 
вона хоче зробити, а потім, в деякому сенсі сподіватися, що 
вона буде так діяти? Чи могли б ви розказати докладно про 
це? 

Ра: Я – Ра. Давайте наведемо приклад чоловіка, який бачить 
усі карти на руках гравців в покер. Тоді він знає гру. Тоді 
азартна гра – це  лише дитяча гра, бо нема ніякого ризику. 
Всі карти на руках інших гравців відомі і відомі всі 
можливості. Рука буде грати правильно, але без інтересу. 

В часі/просторі і в щільності істинного зеленого кольору, 
руки всіх завжди відкриті. Усе можна побачити – думки, 
почуття, проблеми. Немає ніякого обману і ніякого бажання 
обманути. Отже, все можна завершити в гармонії, але 
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розум/тіло/дух отримує маленьку полярність від цієї 
взаємодії. 

Давайте знову досліджувати цю метафору і розмножити її до 
щонайдовшої гри в покер, яку ви можете уявити, – 
тривалість  життя. Карти – це любов, нелюбов, обмеження, 
нещастя, задоволення і т.п. Їх роздають і перездають, 
перездають безперервно. Ви можете, впродовж цього 
втілення почати – і   ми підкреслюємо, почати – узнавати  
свої власні карти. Ви можете почати знаходити в собі любов. 
Ви можете почати балансувати свої задоволення, свої 
обмеження  і т.п. Проте, карти інших Я ви можете узнати, 
тільки, якщо подивитеся їм у очі. 

Ви не можете пам'ятати свою руку,  руки інших Я і навіть 
правила цієї гри. Цю гру можуть тільки виграти тільки ті, 
хто втрачає свої карти під впливом любові, можуть виграти 
тільки ті, хто викладає свої задоволення, свої обмеження на 
стіл обличчям догори і говорять в душі: "Усе, усіх  своїх 
гравців, кожне інше Я, будь-яку вашу руку, я люблю вас".  

Гра полягає в тому: щоб знати, прийняти, пробачити, 
збалансувати і відкрити себе в  любові. Її не можна зробити 
без забуття, бо це не мало б ніякого впливу на життя 
цілісності існування розуму/тіла/духу. 

(50.8) Запитувач: Дякую. Чи здатність мислено підтримувати 
візуальні зображення дозволяє адепту поляризуватися 
свідомо без зовнішньої дії?  

Ра: Я – Ра. Це не просте запитання, бо адепт – це той, хто 
вийде за зелений промінь, який сигналізує про здатність до 
входу у процес жнив. Адепт буде не просто  встановлює 
зв'язок з розумною енергією, як засобом готовності до жнив, 
але і встановить зв'язок як з розумною енергією, так і 
розумною нескінченністю з метою перетворення 
планетарної  свідомості і здатності до жнив. 
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Засоби для цієї робот знаходяться всередині вас. Ключ: по-
перше, мовчання і по-друге, цілеспрямованість думки. Якщо 
візуалізація може постійно підтримуватися внутрішнім 
зором декілька хвилин, як ви вимірюєте час, то це сигналізує 
про те, що адепт досягнув цілеспрямованості думки. Ця 
цілеспрямованість думки може використовуватися 
позитивним адептом для роботи в груповій ритуальній 
візуалізації для підйому позитивної енергії, а негативними 
адептами – для  зростання особистої влади. 

(50.9) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, що робить 
адепт, щоб впливати на планетарну свідомість або на 
позитивну полярність після того, як матиме можливість 
тримати зображення впродовж декількох хвилин? Я все ще 
не дуже це розумію. 

Ра: Я – Ра. Коли позитивний адепт торкається розумної 
нескінченності зсередини, то це найбільш потужне 
з'єднання, бо це  з'єднання всього мікрокосму сукупності 
розуму/тіла/духу з макросвітом. Це з'єднання дозволяє, 
скажемо так, істинному кольору зеленого променя в 
часі/просторі проявитися у вашому часі/просторі.71 В 
зеленому промені, думки – це суть буття. У вашій ілюзії це 
звичайно не так. 

Потім адепти стають живими каналами любові і світла, і 
можуть направити це випромінювання безпосередньо в 
планетарну мережу енергетичних центрів. Ритуал завжди 
закінчуватиметься заземленням цієї енергії в молитві і 
подяці,  і вивільненням цієї енергії в планетарне ціле. 

(50.10) Запитувач:  Я знаю людей, які нещодавно навчилися 
медитувати і через дуже короткий період інтенсивної 
медитації, майже через пару днів, можуть впливати на 

71 Можливо, що Ра мав намір сказати "Це з'єднання дозволяє, скажемо 
так, істинному кольору зеленого променя в часі/просторі проявитися у 
вашому просторі/часі," але це ніколи не коригувалося як помилка і отже 
відкрите для припущення. 
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відстані на метал, згинаючи його. Як я розумію, вони носять 
на своїх головах пірамідальну конструкцію із дроту, коли 
роблять це. Мене запросили на один такий сеанс медитації 
пару років назад, але я не зміг поїхати туди. Чи могли б ви 
прокоментувати цей процес, і чи вони досягли чогось 
цінного або ні? 

Ра: Я – Ра. Ні. Просимо поставити ще одне повне запитання 
в цьому сеансі. 

(50.11) Запитувач:  Чи могли б ви надати мені більше 
інформації про енергетичні поля тіла, які пов'язані з правою 
і лівою частиною мозку. Чи це так чи інакше пов'язано з 
фокусуванням енергії в піраміді? Я не дам собі ради 
відносно цього ланцюжка питань, тож я поставлю це 
запитання. 

Ра: Я – Ра. Ми так само збиті з пантелику, як  відповідати на 
це питання. Ми можемо сказати, що форма піраміди – це  
лише форма, яка фокусує вхідні потоки енергії для 
використання істотами, які усвідомлюють ці вхідні потоки. 
Далі ми можемо сказати, що форма вашого фізичного мозку 
не важлива в сенсі концентрації вхідних потоків енергії. 
Запитайте більш конкретно про те, що ви шукаєте. 

(50.12) Запитувач: Кожен з нас при медитації відчуває 
енергію в різних місцях голови. Чи змогли б ви сказати мені, 
що це таке, що це означає, і яке мають значення місця, в 
яких ми відчуваємо енергію? 

Ра: Я – Ра. Якщо ви залишите осторонь піраміди, то це 
допоможе вам вивчити ці досліди. Вхідні потоки енергії 
відчуваються енергетичними центрами, які потребують і 
готові до активації. Отже ті, хто відчуває стимулювання на 
рівні фіолетового променя досягли саме того. Ті, хто 
відчуває це на лобу між бровами випробовують промінь 
індиго, і так далі. Ті, хто випробовує поколювання і 
візуальні зображення мають деяке блокування 
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енергетичного центру, який був активований і, отже, 
електричне тіло поширює цю енергію назовні  і її ефект 
розсіюється. 

Ці, хто не щиро просять цю енергію, можуть її ще відчувати, 
якщо істоти не навчені психічному захисту. Ті, хто  не 
прагне випробовувати ці відчуття, активації і зміни навіть на 
підсвідомому рівні, не відчувають нічого із-за їх здібностей 
в захисті і бронюванні проти змін. 

(50.13) Запитувач: Прямо зараз я отримую два почуття 
одночасно. Чи це нормально отримати два відразу? 

Ра: Я – Ра. Найбільш звичне для адепта наступне: 
стимулювання індиго променя, який активує великий вхід в 
зцілення, магічну роботу, молитовну увагу, і сяяння суті 
буття.  Стимулювання фіолетового променя – це  духовний 
обмін думками від і до Творця, від Творця до Творця. 

Це сама бажана конфігурація. 

Чи є короткий запит перед тим, як ми залишимо цей 
інструмент? 

(50.14) Запитувач: Чи є щось, що ми можемо зробити, щоб 
інструменту було зручніше або, щоб поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Ви добросовісні і ваші вирівнювання точні. 
Добре, що потурбувалися, щоб шия цього інструменту 
розміщувалася безпечно на  опорі. 

Я – Ра. Я залишаю вас, друзі мої, в любові і світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і  миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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(51.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(51.1) Запитувач: Оскільки ми починаємо цей сеанс, третю 
книгу Закону Одного, то я маю пару запитань.  Я вважаю, що 
одне запитання має досить неминуще значення і одне, яке я 
вважаю трохи скороминущим, але я відчуваю, що 
зобов'язаний його поставити заради зв’язку з іншими 

По-перше, з’ясувати завершальні моменти про збирання 
урожаю для нашого друга Лео Спрінкла. Мене цікавить, чи 
ведеться спостереження над збиранням урожаю і якщо так, 
то чому воно потрібне і як воно працює, оскільки здатність 
істоти  до жнив визначається  фіолетовим променем? Чи 
необхідно, щоб істоти контролювали збирання урожаю, чи 
це відбувається  автоматично? Ви можете відповісти на це? 

Ра: Я – Ра. Під час урожаю  завжди є женці. Оскільки плоди 
достигли, то необхідний деякий нагляд, щоб гарантувати, 
що цей щедрий дар розміщений там де треба без пом'ятості 
або дефектів. 

Існують три рівні нагляду за збиранням урожаю. 

Перший рівень – планетарний  і який можна назвати 
ангельським. Цей вид нагляду включає захист цілісності 
сукупності розуму/тіла/духу, або вищого Я істоти і істот з 
внутрішніх планів, які були притягнуті до цієї істоти через її 
внутрішній пошук. 

Другий рівень тих, хто охороняє цей процес – це 
представники Конфедерації, які мають честь/обов'язок 
стояти неподалік в кінці кроків світла/любові. Таким чином, 
щоб істоти, які збираються в процесі жнив, не були 
спантеличені або були не здатні встановити контакт з своїм 
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вищим Я, не оступилися і відступили з будь-якої причини, 
окрім сили світла. Ці істоти Конфедерації ловлять тих, хто 
оступається і виправляють їх таким чином, що вони можуть 
продовжувати рух у світлі. 

Третя група охорони цього процесу – це  група, яку ви 
називаєте Хранителями. Ця група – із  октави вище вашої 
власної і служить у формі носильників світла. Ці Хранителі 
забезпечують точні емісії світла/любові з абсолютно тонкою 
здатністю розрізняти таким чином, що кожну істоту можна 
ідентифікувати по точній вібрації світла/любові. 

Отже, урожай являється автоматичним через те, що в 
процесі збирання урожаю істоти відреагують у відповідності 
з тим, що не змінюється під час жнив. Це – випромінювання  
фіолетового променя. Проте, ці помічники знаходяться 
поряд, щоб гарантувати належний збір урожаю таким 
чином, що кожна істота може мати найповнішу можливість 
виразити індивідуальність фіолетового променя. 

(51.2) Запитувач: Дякую. Наступне питання я відчуваю, як 
скороминуще, проте це питання мені задав один з тих, з ким 
я спілкувався і хто інтенсивно приймав участь у дослідженні 
феномену НЛО. Якщо ви вважаєте його скороминущим або 
малозначним, то ми його пропустимо, але мене запитали, як 
можливо добратися сюди кораблю, скажемо так, четвертої 
щільності відколи здається, що при наближенні до 
швидкості світла маса наближається до безконечності. Ми 
говорили про зростання духовної маси, і це запитання тільки 
стосується того, як таке переміщення від дуже віддалених 
планет відбувається в кораблі. Моє запитання: а навіщо 
взагалі потрібний корабель? Це не важливе запитання. 

Ра: Я – Ра. Ви поставили декілька питань. Ми повинні 
відповісти по черзі.  

По-перше, ми погоджуємося, що цей матеріал 
скороминущий. 
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По-друге, головним чином тим, хто приходить із віддалених 
точок, як ви називаєте їх, не потрібен корабель, яким ви його 
знаєте. Запитання само по собі вимагає розуміння, якого ви 
не маєте. Ми спробуємо точно визначити те, що можна 
висловити. 

По-перше, є декілька істот третьої щільності, хто навчився 
користуватися кораблем, щоб подорожувати між зоряними 
системами, випробовуючи обмеження, які ви зараз 
розумієте. Проте, такі істоти навчилися користуватися 
воднем іншим способом, який ви зараз не розумієте. Цим 
істотам все ще потрібно дуже багато часу, як ви вимірюєте 
його, щоб подорожувати з місця на місце. Проте, ці істоти 
можуть користуватися гіпотермією, щоб уповільнити 
процеси у фізичній і розумовій сукупності для того, щоб 
витримати таку тривалість польоту. Такі істоти, як  істоти  із 
Сиріусу відносяться до цього типу..  

Існують ще два інші типи: 

Один  тип, який приходить із четвертої, п'ятої або шостої 
щільності вашої власної галактики, має доступ до 
енергетичної системи, яка використовує швидкість світла як 
рогатку, і отже прибуває туди, куди бажає без будь-якої 
відчутної втрати часу з вашої точки зору. 

Інший вид – це істоти із четвертої, п’ятої і шостої 
щільностей інших галактик і деякі з вашої власної 
галактики, які персонально вивчили  необхідні дисципліни, 
щоб розглядати всесвіт як одне існування. Тобто, вони 
можуть переходити із одного місця до іншого місця 
розташування, тільки силою думки матеріалізуючи 
необхідний корабель, якщо угодно, щоб оточити світлове  
тіло істоти. 
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(51.3) Запитувач: Я припускаю, що останній тип – це той тип, 
з яким ми маємо справу при більшості приземлень групи 
Оріону. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Група Оріону – це суміш  передостанньої і 
останньої групи. 

(51.4) Запитувач: Чому для цього переміщення потрібен 
транспортний засіб? Коли ви, як Ра, приходили раніше в 
Єгипет, то ви користувалися дзвоноподібним кораблем, але 
ви зробили його силою думки. Чи можете ви сказати мені, 
чому ви користувалися транспортним засобом, а не 
матеріалізували тіло? 

Ра: Я – Ра. Транспортний засіб або корабель – це  
мислеформа, на яку наша концентрація може діяти як 
чинник мотивації. Для такої роботи ми не вибрали б 
користуватися нашою сукупністю розуму/тіла/духу, як 
центром. 

(51.5) Запитувач: Дякую. Я хотів би висловити твердження. Я 
не зовсім упевнений в цьому. Для мене це дуже важке 
запитання тому, що я дійсно не знаю, про що говорю. Але 
мені здається і ви можете сказати мені, де я помилився в 
цьому твердженні, що ми маємо сім тіл, кожне з яких 
відповідає одному з семи кольорів спектру. І ця енергія, яка 
створює ці сім тіл – це універсальний вид енергії, яка тече в 
нашому планетарному довкіллі і входить через сім 
енергетичних центрів, які ми назвали чакрами, щоб 
розвивати і удосконалювати ці тіла.  

А кожне з цих тіл так чи інакше пов'язане з ментальною 
конфігурацією, яку ми маємо. Досконалість кожного з цих 
тіл і повний вхідний потік цієї енергії – це функція цієї 
ментальної конфігурації. Через цю ментальну конфігурацію 
ми можемо блокувати, до деякої міри, вхідні потоки енергії, 
яка створила кожне з цих семи тіл. Чи змогли б ви 
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прокоментувати те, де я помиляюся і виправити те, що я 
заявив? 

Ра: Я – Ра. Ваше твердження в основному правильне. 
Використання терміну "ментальна конфігурація" надто 
спрощує способи блокування вхідних потоків, які 
відбуваються у вашій щільності. Сукупність розуму 
взаємодіє з сукупностями духу і тіла, які не фіксовані. Отже, 
блокування може відбуватися між духом і розумом, або 
тілом і розумом на багатьох різних рівнях. Ми повторюємо, 
що кожен центр енергії має сім підкольорів, наприклад, для 
зручності. Отже, духовні/ментальні блокування, комбіновані 
з ментальними/тілесними блокуваннями можуть зачіпати 
кожен енергетичний центр  по-різному. Отже, ви можете 
побачити витончену природу балансування і еволюційного 
процесу. 

(51.6) Запитувач: Я невпевнений відносно того, забезпечить 
це чи ні  плідні способи опитування.  Проте, я поставлю це 
запитання відколи  здається мені, що воно має зв’язок з цим. 

На зворотній стороні книги, Таємниці Великої Піраміди 
[Secrets of The Great Pyramid], є  декілька репродукцій 
єгипетських малюнків або робіт, на яких показані птахи, які 
літають над горизонтальними істотами. Чи могли б ви 
сказати мені, що це таке  і чи мають вони будь-яке 
відношення до Ра? 

Ра: Я – Ра. Ці малюнки, про які ви говорите – це деякі з 
багатьох, які спотворюють вчення про наше сприйняття 
смерті, як вхід до подальшого досвіду. Дисторсії мають 
відношення до конкретних міркувань про процеси так званої 
"смерті" сукупності розуму/тіла/духу. Це названо у вашій 
філософії дисторсією гностицизм: тобто вірою в те, що за 
допомогою ретельно сприйнятих і акцентованих рухів, 
концептів і символів можна досягнути знання і належного 
положення.  
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Фактично, процес фізичної смерті такий, як ми описали 
раніше, – це процес, в якому доступна допомога і сама 
смерть тільки необхідна для того, щоб звільнити істоту від її 
тіла, за допомогою тих, хто навколо і прославляння процесу 
тими, хто горює. Ці засоби допомагають розуму/тілу/духу, 
який випробував фізичну смерть, а не різні відчуття від  
ретельних і повторюваних ритуалів. 

(51.7) Запитувач: Раніше  ви говорили про швидкості 
обертання центрів енергії. Чи я правий в припущенні, що 
функція блокування енергетичних центрів діє таким чином, 
що, коли центр менш блокований, то швидкість його 
обертання вища і енергія вхідного потоку більша? 

Ра: Я – Ра. Ви частково праві. По-перше, якщо три 
енергетичні центри повністю розблоковані, то ця енергія 
створить частоту обертання. Проте, оскільки істота розвиває 
вищі центри енергії, то ці центри почнуть виражати свою 
природу, формуючи кристалічні структури. Це вища або 
більш збалансована форма активації енергетичних центрів, 
оскільки природа  простору/часу цієї енергії перетворюється 
в природу часу/простору реґуляризації і балансування. 

(51.8) Запитувач: Що ви маєте на увазі під кристалічними 
структурами? 

Ра: Я – Ра. Кожен із центрів енергії фізичної сукупності має 
відмітну кристалічну структуру в більш розвиненій істоті. 
Кожен буде дещо іншим так же, як у вашому світі нема двох 
подібних сніжинок. Проте, кожен регулярний.  

Червоний центр енергії часто має форму спицевого колеса.  

Оранжевий центр енергії – у  формі квітки з трьома 
пелюстками. 

Жовтий центр – знову  у вигляді округлої форми з багатьма 
гранями, як зірка. 
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Зелений центр енергії іноді називають лотосом і число точок 
кристалічної структури залежить від сили цього центру. 

Синій центр енергії здатний мати до ста граней і здатний до 
великого яскравого блиску. 

Центр індиго – більш  спокійний центр, який має в 
основному трикутну або трьох-пелюсткову форму, хоча 
деякі адепти, які збалансували нижчі енергії можуть 
створювати форми з більшою кількістю граней. 

Центр фіолетової енергії – найменш  мінливий і іноді 
описується у вашій філософії таким, що має тисячі 
пелюстків, оскільки в цілому це уся сума дисторсій 
сукупності розуму/тіла/духу. 

(51.9) Запитувач: Прямо зараз я відчуваю почуття в центрі 
індиго. Якщо б цей центр був повністю активований і не 
заблокований взагалі, то я б нічого не відчував? 

Ра: Я – Ра. Відповідь на цей запит зазіхала би на Закон 
Заплутування. 

(51.10) Запитувач: Ви заявили, що негайно після смерті 
фізичного тіла – я вважаю, що я правильно це висловив –
спочатку  активується тіло  індиго, і що воно – 
формоутворювач. Чому  це так? Ви можете відповісти на це? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу. 

Тіло індиго можна вважати аналогом розумної енергії. В 
мікрокосмі – воно  Логос. Розумна енергія цілісності 
сукупності розуму/тіла/духу веде своє існування від 
розумної нескінченності або Творця. Ми уже говорили, що 
як  в макросвіті, так і мікрокосмі, Творець має два стани: не 
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потенційовану нескінченність, яка   розумна і усе, що там 
є.72 

Свобода волі потенційована, як Творцем для нас всіх і 
наших Я, так і Співтворцями  з розумною нескінченністю, 
яка має волю. Цю волю можна витягнути за допомогою 
індиго або формоутворювача тіла і використати його 
мудрість, щоб потім вибрати відповідне місце розташування 
і вид досвіду, який буде випробовувати цей Співтворець або 
під-під-Логос, якого ви називаєте так легковажно людиною. 

Я – Ра. Настав час для будь-яких коротких запитів. 

(51.11) Запитувач: Чи є щось, що ми можемо зробити, щоб 
інструменту було зручніше або, щоб поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд. Ви добросовісні. Я залишаю вас, 
брати мої, в любові і  світлі Одного Нескінченного Творця. 
Ідіть вперед, насолоджуючись владою і миром Одного 
Нескінченного Творця. 
Адонай. 

72 Ра говорить, "Ми уже говорили, що як  в макросвіті, так і мікрокосмі, 
Творець має два стани," відображаючи наступний список із двох 
термінів (мабуть потенційні і кінетичні аспекти розумної 
нескінченності). Проте, неясно чи другий абзац призначається для 
другого терміну в цьому списку. 
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(52.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(52.1) Запитувач: На попередньому сеансі ви заявили, що 
"інший вид – це істоти  четвертої, п’ятої і шостої щільностей 
інших галактик і деякі з вашої власної галактики, які 
вивчили  необхідні тренування особистості, щоб розглядати 
Всесвіт як одне існування. Тобто, вони можуть переходити 
із одного місця до іншого місця розташування, тільки силою 
думки матеріалізуючи необхідний корабель".  

Я хотів би запитати у вас, коли ви говорите “четвертої, 
п'ятої і шостої щільностей інших галактик, і деякі з вашої 
власної галактики”, то ви заявляєте, що істот з інших 
галактик, які розвинули індивідуальні здібності, більше для 
цього виду подорожі,  ніж істот з нашої галактики? Я 
користуюся терміном “галактика” відносно двоопуклої 
форми з 250 мільярдами зірок. 

Ра: Я – Ра. Ми ще раз користувалися значенням терміну 
“галактика”, якого нема у  вашому словнику в цей час, якщо 
угодно назвати це так. Ми посилалися на вашу зоряну 
систему. 

Некоректно припускати, що інші зоряні системи здатні 
краще маніпулювати вимірами, ніж ваша власна. Це усього 
лише констатація того, що існують інші системи окрім 
вашої власної. 

(52.2) Запитувач: Дякую. Я думаю, що для мене це дуже 
важливий момент тому, що здається мені, що сама велика 
робота  еволюції – це тренування особистості.  Здається, що 
ми маємо два види, що подорожувати  Всесвітом. Один вид 
походить від тренування особистості, а інший вид походить 
від того, що ви називаєте ефектом рогатки. Я навіть не буду 
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торкатися  досвітлових швидкостей, тому що я не вважаю це 
занадто важливим. Я тільки вважаю цей матеріал важливим 
стосовно того факту, що ми досліджуємо тренування 
особистості. 

Чи використання ефекту рогатки для подорожі, яку ви могли 
б назвати інтелектуальною, залучає ліву долю мозку для 
розуміння замість правої долі мозку? 

Ра: Я – Ра. Ваше сприйняття цього моменту являється 
екстенсивним. Ви проникаєте у зовнішнє вчення. Ми 
вважаємо за краще не використовувати в термінології праву 
і ліву долю мозку із-за неточностей цієї термінології. Деякі 
функції повторюються або надмірні в обох лобних долях, і 
крім того, для деяких істот функції правого і лівого 
протилежні. Проте, варто розглянути сутність запитання. 

Технологія, якою ви, як соціальна сукупність, так зачаровані 
в цей час – це  зародження маніпулювання розумною 
енергією під-Логосів. В подальшому, вона може 
еволюціонувати в технологію, яка здатна використовувати 
гравітаційні ефекти, про які ми говорили. Ми відмічаємо, що 
цей термін не точний, але немає ніякого ближчого терміну.  

Тому, використання технології, щоб маніпулювати за 
межами свого Я, значно менше  допомагають особистій 
еволюції, ніж тренування сукупності розуму/тіла/духу, що 
призводить до повного знання про своє Я  в мікрокосмі і 
макросвіті. 

Для тренованої істоти усе відкрито і доступно. Тренування, 
яке відкриває всесвіти, також відкриває і входи до еволюції. 
Різниця полягає тільки у виборі: або їхати автостопом до 
місця, де можна побачити красу, або йти пішки, крок за 
кроком, незалежним і вільним, насолоджуючись цієї 
незалежністю, прославляючи сили для прогулянки і 
можливість  усвідомлення краси. 
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Подорожуючого автостопом відволікає бесіда і капризи 
дороги, він залежний від примх інших і піклується, щоб 
приїхати вчасно. Подорожуючий автостопом бачить ту ж 
красу, але не підготував корені розуму для цього досвіду. 

(52.3) Запитувач: Я поставив це питання для того, щоб 
зрозуміти ментальні тренування і як вони еволюціонують. 
Чи  сукупності соціальної пам'яті четвертої, п'ятої і шостої 
позитивної щільності або орієнтації на служіння іншим 
користуються як рогаткою, так і тренуваннями особистості, 
щоб подорожувати, або вони користуються тільки одним 
видом? 

Ра: Я – Ра. Позитивно орієнтована сукупність соціальної 
пам'яті намагатиметься вивчити тренування розуму, тіла, і 
духу. Проте, є деякі, яким доступна технологія, щоб 
застосувати розумні сили енергії для подорожі і 
користуються нею, вивчаючи більш відповідні тренування. 

(52.4) Запитувач: Отже я припускаю, що у більшості 
позитивно орієнтованих сукупностей соціальної пам'яті 
набагато вищий відсоток користуються тренуваннями 
особистості для цієї подорожі. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Оскільки позитивна п'ята 
щільність переміщається в шосту, в якій  фактично нема 
ніяких істот, які користуються зовнішньою технологією для 
подорожі або комунікації. 

(52.5) Запитувач: Чи могли б ви надати мені ту ж інформацію 
відносно негативно орієнтованих сукупностей соціальної 
пам'яті відносно співвідношень користування ефектом 
рогатки або іншими ефектами і тренуваннями особистості? 

Ра: Я – Ра. Можливо 80% членів негативної четвертої 
щільності користуються ефектом гравітаційної рогатки 
світла, будучи не в змозі освоїти  необхідні тренування для 
альтернативних методів подорожі. У негативній п'ятій 
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щільності приблизно 50% в деякий момент засвоюють 
необхідні тренування, щоб користуватися силою думки для 
подорожування. Як тільки досягається шоста щільність, то 
негативна орієнтація дезорганізується і  здійснюється мало 
спроб для такої подорожі. Але, якщо такі подорожі 
здійснюються, то на   73% виконуються за допомогою 
світла/думки. 

(52.6) Запитувач: Ближче до кінця п'ятої щільності, чи є будь-
яка різниця в тренуванні особистості між позитивною і 
негативною орієнтацією, потрібною для такої подорожі 
вище п’ятої щільності? 

Ра: Я – Ра. Відмінності між полярностями очевидні, але 
нема ніякої різниці в завершенні знання про своє Я 
необхідного, щоб виконання тренування. 

(52.7) Запитувач: Тоді, чи я правий в припущенні, що 
тренування особистості, знання свого Я і контроль за 
зміцненням волі вважалися б будь-якою істотою п'ятої 
щільності дуже  важливими? 

Ра: Я – Ра. Актуальність цих речей важлива з третьої до 
початку сьомої щільності. Єдиний нюанс, який треба 
виправити – це  використання слова  “контроль”. Дуже 
важливо зрозуміти, що контроль над процесами мислення 
або імпульсами не бажаний або не корисний для зростання 
розуміння, скажемо так, істоти про саму себе. Контролювати 
процеси мислення і імпульси необхідно тоді, коли вони 
можуть привести до дій, які будуть не сумісними із Законом 
Одного.  

Контроль може здаватися найкоротшим шляхом до 
тренування, миру і просвітлення. Проте, цей  контроль 
посилює і викликає необхідність подальшого досвіду 
інкарнації для того, щоб балансувати цей контроль або 
стримувати уже досконале Я. 
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Стосовно використання волі, ми цінуємо і рекомендуємо 
використання вашого другого дієслова. Прийняття себе, 
пробачення себе і напрямок волі – ось   шлях до тренованої 
особистості. Ваш дар волі – це ваша сила, як Співтворця. 
Проте, вам не варто приписувати цьому дару занадто велику 
важливість. Отже тим, хто знаходиться на позитивно 
орієнтованому шляху, його необхідно ретельно 
використовувати і спрямовувати для служіння іншим. 

Оскільки особистість зміцнюється, то у використанні волі 
існує велика небезпека, бо можна використовувати навіть 
підсвідомо методи, які скорочують полярність істоти. 

(52.8) Запитувач: Я відчуваю, що існує можливий зв’язок між 
тим, що ви тільки що говорили і чому так багато 
мандрівників вибрали час збирання урожаю, щоб 
інкарнуватися на цій планеті. Я правий?  Чи це не визначене 
уявлення? 

Ра: Я – Ра. Правильно, що існують надмірні можливості для 
позитивної поляризації згадати те, що було втрачено при 
забутті.73 Ми вважаємо, що саме в цьому конкретна суть 
вашого запиту. Запитуйте далі, якщо це не так. 

(52.9) Запитувач: Я щойно включив це запитання щодо того, 
чому так багато мандрівників вибирають  час збирання 
урожаю, як час для втілення? 

Ра: Я – Ра. Існує декілька причин для втілення впродовж 
збирання урожаю. Їх можна розділити за допомогою 
термінів Я і інше Я. 

Найважливіша причина для пропозиції цих Братів і Сестер 
Скорботи у втіленому стані – це можливість допомогти 
іншим Я завдяки просвітленню дисторсій планетарної 

73 У цьому контексті, надмірність, можна визначити як "зайвина або 
надмір". 
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свідомості і вірогідності пропозиції каталізатора іншим Я, 
який збільшить урожай. 

Дві інші причини для вибору цього служіння мають 
відношення до свого Я. 

Мандрівник, якщо пам'ятає це і присвячує себе служінню, 
поляризуються значно швидше, ніж можливо в значно більш 
блідих царствах каталізатора вищої щільності.74 

І остання причина криється в  межах цілісності 
розуму/тіла/духу або цілісності соціальної  сукупності  
пам'яті. Вони вважають, що істота або члени соціальної 
істоти можуть використовувати каталізатор третьої 
щільності, щоб підсумовувати навчання/вчення, яке 
визнається менш збалансованим. Це особливо стосується 
тих, хто входить і продовжує іти через шосту щільність, де 
баланс між співчуттям і мудрістю являється досконалим. 

(52.10) Запитувач: Дякую. Можливо це  не настільки важливо, 
але мені цікаво, і я хотів би висловити твердження, яке, я 
інтуїтивно відчуваю, може бути помилковим. 

Ви згадували про ефект рогатки і цей термін спантеличив 
мене. 

Я розумію це так: що ви повинні підводити енергію в 
корабель доти, поки він не наблизиться до швидкості світла і 
це зазвичай вимагає все більше і більше енергії. Потім 
відбувається сповільнення часу і мені здається, що  було б 
можливим переміщення на 90° від напряму подорожі, так чи 
інакше змінюючи  цю збережену енергію. Це відчувалося 
таким чином, що ви виходите із простору/часу в час/простір, 
які  розміщені під кутом 90°. Потім, у кінці цього імпульсу, 
енергія виводилася б з  часу/простору і ви поверталася б у 
простір/час. Чи все-таки я правий? 

74 У цьому контексті, блідий, можна визначити, як "ослаблений;  не 
повний сили; блідий або тонкий". 
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Ра: Я – Ра. Ви справді праві у міру того, наскільки дозволяє 
вам ваша мова, і завдяки вашому навчанню, ви більш здатні 
виразити цей концепт, ніж ми. Ми тільки б, якщо угодно, 
запропонували відкоригувати, що кут 90°, про який ви 
говорите – це кут, який можна краще усього зрозуміти, як 
частину тессеракту.75 

(52.11) Запитувач: Дякую. Це було тільки маленьке питання, 
яке турбувало мене і яке не мало ніякої реальної важливості. 

З точки зору індивідуума, який бажає слідувати шляхом 
служіння іншим, із нашого нинішнього стану в третій 
щільності, чи існує що-небудь  важливе, окрім тренування 
особистості, пізнання себе і посилення волі? 

Ра: Я – Ра. Це техніка. Це не суттєво. Давайте досліджувати 
суть еволюції. 

Давайте пам'ятати, що ми всі – єдині. Це – саме велике 
навчання/вчення. У основі цієї єдності лежить любов. Це – 
велике  навчання/вчення. У цій єдності лежить світло. Це 
фундаментальне вчення на усіх матеріалізованих планах 
буття. Єдність, любов, світло і радість – суть  еволюції духу. 

Друге місце по рангу займають уроки, які  
навчають/викладають  медитацію і служіння. У деякий 
момент сукупність розуму/тіла/духу так добре активована і 
збалансована цими основними думками або дисторсіями, що 
техніки, на які ви посилалися, стають дуже істотними. 
Проте, Всесвіт і його містерія – безперервна, це одне ціле. 
Це завжди починайтеся і закінчуйтеся у Творці, а не в 
техніці. 

(52.12) Запитувач: Дякую. На попередньому сеансі стосовно 
збирання урожаю, ви згадали носильників світла із іншої 

75 У теоретичній математиці, тессеракт - аналог куба, що має четвертий 
вимір. У кубу всі грані - квадрати, у тессеракту - всі грані куби. 
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октави. Як слід мені розуміти це, що ті, хто забезпечує 
світло для поступового переходу до випуску знаходяться на 
октаву вище за ту, яку ми випробовуємо? Чи змогли б ви 
розказати мені більше про цих носильників світла, ким вони 
є, і т.п.? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу. 

Щільність цієї октави, про яку ми говорили – це як омега і 
альфа; духовна маса нескінченних всесвітів  стає одним 
Центральним Сонцем або знову Творцем. Отже, 
народжується новий всесвіт, нова нескінченність, новий 
Логос який об'єднує усе, що випробовував Творець в 
пізнанні Себе. У цій новій октаві є також ті, хто мандрує. 
Ми знаємо дуже мало за межами октави за винятком того, 
що ці істоти приходять, щоб допомогти нашій октаві в 
завершенні Логосу.  

Чи є будь-який короткий запит, який ви маєте на цей час? 

(52.13) Запитувач: Тільки один: чи є щось, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Цей інструмент має деяку дисторсію в області 
легенів, яку було б добре компенсувати  положенням 
фізичної сукупності. 

Усе гаразд. 

Ми залишаємо вас, друзі мої, в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед,  насолоджуючись 
владою і  миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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(53.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(53.1) Запитувач: Спочатку, я хочу знати про стан 
інструменту і поставлю два запитання від неї. Вона хотіла б 
знати, чи може вона проводити одне тренування в день і чи 
являється біль, який вона відчуває перед початком сеансу, 
результатом атаки Оріону? 

Ра: Я – Ра. Стан інструменту такий же, як заявлено раніше.  

Відповідаючи на  питання щодо вправ, то тепер, коли 
інтенсивний період закінчився,  цей інструмент може, якщо 
бажає, тренуватися один раз в день замість двох. При 
скануванні дисторсій фізичної сукупності цього 
інструменту, ми виявили, що поточний період вправ по 
силам цьому інструменту. Зрештою все гаразд із-за 
кумулятивного створення життєвих енергій. В найближчий 
час це буде стомлювати інструмент. Отже, ми пропонуємо 
істоті врахувати наші попередні застереження відносно 
інших посібників для відповідних тілесних дисторсій.  

Відповідаючи на  друге запитання, ми можемо сказати, що 
труднощі фізичної сукупності перед контактом з нашою 
сукупністю соціальної пам'яті з’являються завдяки дії 
підсвідомої волі інструменту. Ця воля надзвичайно сильна і 
вимагає від сукупності розуму/тіла/духу резервувати усі 
доступні фізичні і життєві енергії для контакту. Отже, поки 
енергія відводиться на контакт, то з’являється дискомфорт у 
вигляді дисторсії фізичної слабкості. Також можна 
відмітити, що істота знаходиться під психічною атакою, яка 
посилює існуючі умови і відповідальна за судоми і 
запаморочення так само, як і дисторсії сукупності  розуму. 
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(53.2) Запитувач: Дякую. Я захотів би знати, чи може [ім'я] 
відвідати один з цих сеансів в недалекому майбутньому? 

Ра: Я – Ра. Сукупність розуму/тіла/духу, [ім'я], духовно 
належить до цієї групи і ми її вітаємо. Ви можете попросити, 
щоб істота резервувала спеціальні періоди медитації, поки 
істота не буде тут працювати. Ми можемо запропонувати, 
щоб ви послали фотографію істоти відомої, як Джеймз 
Аллен76, з його написом, що  відображає любов і світло. Це 
підтримає, поки медитація введе істоту в мирну гармонію з 
кожним з вас таким чином, щоб не було ніякою зовнішньої 
марної витрати енергії на обмін вітаннями між двома 
істотами, не тільки для тих, хто має дисторсії у напрямку до 
самотності, але і соромливості, як ви назвали б це. Те ж саме 
можна зробити з фотографією істоти, [ім'я], для істоти 
відомої, як Джеймз Аллен. 

(53.3) Запитувач: Дякую. Впродовж моєї поїздки до Ларамі  
для мене стали очевидними певні речі відносно поширення 
першої книги Закону Одного до тих, хто має досвід 
спостереження НЛО і інших мандрівників.  Зараз я хочу 
поставити деякі запитання, які можливо доведеться 
включити в першу книгу, щоб виключити непорозуміння, 
які, по-моєму, можуть виникнути при читанні першої 
книги.77 Тому, ці запитання, хоча головним чином вони 
скороминущі, націлені на виключення певних дисторсій 
розуміння відносно  матеріалу в першій книзі. Я сподіваюся, 
що я використовую правильний підхід. Можливо ви не 
зможете відповісти на деякі з них, але все гаразд? Якщо ви 
не зможете відповісти на них, то ми перейдемо до інших 
запитань.  

76 Також відомого як Джім Маккарті. 
77 Дон включив інформацію із 53.6-17 в сеанс 26 в оригінальних 
публікаціях, щоб дати читачам ширший погляд на "тісні контакти". Ці 
два сеанси спочатку ділилися між Книгами І і III, але оскільки вони зараз  
містяться в одному і тому ж томі, то виноска просто була додана до 
сеансу 26, направляючи читачів до цього сеансу, стосовно створення 
неправильного враження відносно цього явища, про що турбувався Дон. 
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Спершу мене цікавить, чи могли б ви розказати мені  про 
походження істот, які контактували з Бетті Андерсон. 

Ра: Я – Ра. Цей запит некритичний. Ми зробимо поступку у 
напрямку до інформації з деякою втратою полярності із-за 
скорочення свободи волі. Ми просимо, щоб питання цієї 
природи були зведені до мінімуму. 

Ці істоти і деякі інші – це  яскравий випадок, який 
пам'ятають ті, хто відчуває необхідність насадити образність 
Конфедерації таким чином,  щоб не анулювати свободу волі, 
використовують символи смерті, воскресіння, любові і миру, 
як засіб створення, на рівні думки, ілюзії простору/часу 
систематичного потягу до подій, які повідомляють про 
любов і сподівання. Цей вид контакту вибирається завдяки 
ретельному розгляду членами Конфедерації, які 
контактують з істотою із  схожою вібрацією, якщо угодно. 
Цей проект потім представляється перед Радою Сатурну і, 
якщо схвалюється, то виконується. Характеристики цього 
виду контакту включають не болючу природу думок, досвід 
і вміст повідомлення, який згадує не про фатум, а про 
початок нового віку. 

(53.4) Запитувач:  Мені необов'язково включати в книгу 
інформацію, що ви тільки що дали, щоб досягти моєї мети. 
Для того, щоб зберегти вашу полярність, скажімо, я можу 
зберігати її, як приватний матеріал, якщо ви бажаєте. Ви 
бажаєте, щоб я зберігав цю інформацію неопублікованою? 

Ра: Я – Ра. Те, що ми пропонуємо – надається вільно і ви 
маєте право вирішувати самостійно.   

(53.5)  Запитувач:  Я так і подумав, що ви це скажете. В 
такому разі, чи  можете ви розказати мені що-небудь про 
“синю книгу” Бетті Андерсон? 

Ра: Я – Ра. Ні. 



Сеанс 53 

540

(53.6)  Запитувач: Дякую. Чи можете ви розказати мені про 
різні техніки, використаними для служіння іншим  
позитивно орієнтованими представниками Конфедерації при 
контактах з людьми цієї планети, про різні форми і техніки 
установки контакту? 

Ра: Я – Ра. Ми можемо. 

(53.7)  Запитувач: Зробіть це, будь ласка? 

Ра: Я – Ра. Найефективніший метод контакту – це той, який 
ви випробовуєте в цьому просторі/часі. Порушення свободи 
волі буде дуже небажаним. Тому, ті істоти, які являються 
мандрівниками на вашому плані ілюзії, будуть єдиними 
суб'єктами для проекції думки, яка створює так звані "тісні 
контакти" і зустрічі між позитивно орієнтованими 
сукупностями соціальної пам'яті і мандрівниками. 

(53.8)  Запитувач: Змогли б ви навести мені приклад однієї з 
цих зустрічей між сукупністю соціальної пам'яті і 
мандрівником, і що при цьому відчував мандрівник? 

Ра: Я – Ра. Один такий приклад, з яким ви знайомі, 
зв’язаний з тим, хто відомий як Моріс.78 В цьому випадку 
попередній контакт  інших істот із групи досвідчених друзів 
цієї істоти був негативно орієнтований. Проте, ви згадаєте, 
що Моріс був недоступним для цього контакту і не зміг його 
побачити за допомогою фізичної оптичної апаратури. 

Проте, внутрішній голос попередив того, хто відомий як 
Моріс, щоб він поїхав до іншого місця і там з’явилася істота 
в образі  мислеформи і відбувся інший контакт. Він пильно 
вдивлявся в цю істоту, пробуджуючи бажання шукати 

78 Це посилання на випадок №1 в книзі "Таємниці НЛО. Дон Елкінс, 
Карла Рюкерт, Луїсвілл, Кентуккі, L/L Research, 1976, стр. 10-11. 
"(Secrets of the UFO by D. T. Elkins with Carla L.Rueckert, Louisville, KY., 
L/L Research, 1976, p. 10-11.) 
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правду в цьому випадку і досліджувати своє втілення 
взагалі. 

Мета цього виду контакту – пробудження  або активація 
почуття. Тривалість і образність змінюється в залежності від 
підсвідомих очікувань мандрівника, який випробовує цю 
можливість для активації. 

(53.9)  Запитувач: Я припускаю, що при "тісному контакті" з 
кораблем Конфедерації – це  "тісний контакт" з 
мислеформою корабля. Чи за минулі декілька років 
мандрівники мали "тісні контакти" з приземленою 
мислеформою корабля? 

Ра: Я – Ра. Це відбувалося, хоча взагалі  набагато  менше, 
ніж так званих "тісних контактів" з групою Оріону. Ми 
можемо відмітити, що у всесвіті нескінченної єдності 
концепт "тісного контакту" – гумористичний, чи не усі 
контакти по суті з самим собою? Тому, як може будь-який 
контакт бути менш ніж дуже, дуже тісним? 

(53.10)  Запитувач: Гаразд. Говорячи про цей вид контакту 
себе з собою, чи будь-який мандрівник позитивної 
поляризації мав коли-небудь так званий "тісний контакт" з 
Оріоном або негативно орієнтованою поляризацією? 

Ра: Я – Ра. Так. Це … 

(53.11)  Запитувач:  [Перериває] Чому це відбувається? 

Ра: Я – Ра. Це відбувається дуже рідко і відбувається або 
через відсутність сприйняття істотами Оріону глибини 
позитивності, з якою стикаються, або істоти Оріону 
бажають, скажемо так, спробувати видалити цю 
позитивність з цього плану існування. Зазвичай тактика 
Оріону полягає в тому, що вони вибирають прості дисторсії 
розуму, які вказують на меншу активність ментальної і 
духовної сукупності. 
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(53.12)  Запитувач: Я знаю про дуже велику варіацію  
контактів з індивідуумами. Я припускаю, що Конфедерація 
використовує форми контакту для пробудження, скажемо 
так, мандрівників і чи змогли б ви навести мені загальні 
приклади методів, використаних Конфедерацією, щоб 
пробудити, або частково пробудити мандрівників, з якими 
вони контактують? 

Ра: Я – Ра. Для пробудження мандрівників 
використовуються різні методи. Суть кожного підходу – 
вхід у свідомість  і підсвідомість таким чином,  щоб 
уникнути породження страху і максимізувати потенціал для 
розуміння суб'єктивного досвіду, який має значення для 
істоти. Багато таких випадків відбуваються уві сні, інші в 
впродовж різноманітної діяльності після пробудження. 
Підхід гнучкий і не обов'язково включає синдром "тісного 
контакту", яким ви його знаєте. 

(53.13)  Запитувач: Щодо синдрому медичного огляду. Яке він 
має відношення до контактів мандрівників з Конфедерацією 
і Оріоном? 

Ра: Я – Ра. Підсвідомі очікування істот викликають природу 
і деталі мислеформи, які пропонуються істотами 
мислеформами Конфедерації. Отже, якщо мандрівник чекає 
медичного огляду, то він волею-неволею буде 
випробовувати це, як маленьку дисторсію у напрямку до 
тривоги або дискомфорту, оскільки дозволить природа 
очікування його підсвідомих дисторсій. 

(53.14)  Запитувач: Гаразд. Тоді, чи переживали уявний 
медичний огляд ті, кого забирають на борт корабля як 
Конфедерація, так і Оріон? 

Ра: Я – Ра. Ваш запит вказує на некоректність мислення. 
Група Оріону використовує медичний огляд як засіб 
залякування індивідуума і породження почуття розвиненої 
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істоти другої щільності, як наприклад, лабораторної 
тварини. Сексуальні досліди являються підвидом цього 
випробування. Намір – продемонструвати  контроль істот 
Оріону над мешканцями Землі. 

Переживання мислеформ суб'єктивні і, головним чином, не 
відбуваються в цій щільності. 

(53.15)  Запитувач: Отже, відбуваються як контакти 
Конфедерації, так і Оріону і природа “тісних контактів” – 
подвійна, як я розумію. Вони можуть бути або контактом з 
Конфедерацією, або з Оріоном. Це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно, хоча переважають контакти 
орієнтовані на Оріон. 

(53.16)  Запитувач: Гаразд. Ми маємо великий спектр істот на 
Землі відносно здатності до жнив, як позитивно, так і 
негативно орієнтованих. Хіба мета Оріону контактувати з 
істотами Землі на кінцях цього спектру, як позитивно, так і 
негативно орієнтованих? 

Ра: Я – Ра. На цей запит частково важко відповісти точно. 
Проте, ми спробуємо це зробити. 

Найтиповіший підхід істот Оріону – вибрати того, кого ви 
можете назвати слабоумною істотою, щоб можна було 
запропонувати йому більшу кількість філософії Оріону для 
розповсюдження. 

Невелику кількість істот Оріону викликають більш високо 
поляризовані негативні істоти вашого  простору/часу. В 
цьому випадку вони обмінюються інформацією точно так, 
як і ми робимо зараз. Проте, це ризиковано для істот Оріону 
із-за частоти, з якою здатні до жнив негативні планетарні 
істоти намагаються потім наказувати і командувати 
контактом з Оріоном точно так, як і ці істоти пропонували 
планетарні негативні контакти. Якщо в результаті боротьба 
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за владу програється, то це зашкоджує  полярності групи 
Оріону. 

Так само, помилковий контакт групи Оріону з надзвичайно 
поляризованими позитивними істотами може посіяти паніку 
серед солдат Оріону, поки хрестоносці не зможуть 
деполяризувати істоту, з якою помилково вступили в 
контакт. Такі випадки майже невідомі. Тому, група Оріону 
вважає за краще встановлювати фізичний контакт тільки із 
розумово неповноцінними істотами. 

(53.17)  Запитувач: Отже, взагалі можна сказати, якщо 
індивідуум має "тісний контакт" з НЛО або будь-яким 
іншим типом досліду, який, здається, пов'язаний з НЛО, то 
він повинен подивитися на суть контакту і вплив на нього, 
щоб визначити чи це був контакт з Оріоном або контакт з 
Конфедерацією. Це  правильно? 

Ра: Я – Ра. Так. Якщо присутні страх і фатум, то дуже 
вірогідно, що контакт був негативної природи. Якщо в 
результаті з’являється надія, доброзичливі почуття і 
пробудження позитивного почуття цілеспрямованого на 
служіння іншим Я, то це очевидні ознаки  контакту  з 
Конфедерацією. 

(53.18)  Запитувач: Дякую. Я не бажав створювати 
неправильне враження від матеріалу, який ми включаємо в 
першу книгу. Я переконаний в необхідності доповнити 
частину  цього матеріалу. Я знаю, що він скороминущий, 
але я вважаю, що він потрібний для повного розуміння або, 
скажімо, правильного підходу до матеріалу. 

Я поставлю декілька запитань, але якщо ви не хочете 
відповідати на них, то ми пропустимо їх. Проте, я захотів би 
запитати, чи можете ви розказати мені, як у більшості 
випадків, або переважно  виглядають істоти Конфедерації? 
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Ра: Я – Ра. Істота Конфедерації четвертої щільності 
виглядає по-різному в залежності, скажемо так, від 
походження її фізичного носія. 

(53.19)  Запитувач: Чи деякі з них схожі на нас? Чи могли б 
вони ходити серед людей Землі? 

Ра: Я – Ра. Істоти цієї природи  частіше всього відносяться 
до п'ятої щільності. 

(53.20)  Запитувач: Я припускаю, що таку ж відповідь можна 
застосувати і до групи Оріону. Це правильно щодо четвертої 
і п’ятої щільності? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(53.21)  Запитувач: Чи можете ви сказати мені, чому так 
багато срібних плям було на [ім’я]? 

Ра: Я – Ра. Ні. Це порушення. 

(53.22)  Запитувач: Дякую. Чи могли б ви сказати мені, чому я 
захворів впродовж розмови з Карлом Рашке? 

Ра: Я – Ра. Ми скануємо ваші думки. Вони правильні і тому 
не  буде порушенням, якщо ми їх підтвердимо. Простір/час 
призначеної вам розмови наближався і ви попали під атаку 
Оріону через велике бажання деяких позитивно 
орієнтованих істот узнати про Закон Одного. Це можна 
очікувати, особливо, коли ви  знаходитеся не в групі, в якій 
один одному  надають силу. 

(53.23)  Запитувач: Дякую. Чи можете ви прокоментувати 
мені і інструменту, якщо вона схвалить, так звані досліди з 
кулястою блискавкою в дитинстві?79 

79 Карла написала:"Коли мені було близько одного року, я спала в 
колисці, яка була розміщена на деякій відстані від відкритого вікна. Була 
злива. Мама увійшла, щоб закрити вікно. Вона побачила кулясту 
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Ра: Я – Ра. Це буде останній запит цього сеансу.  

Вас відвідали люди, які бажають вам добра.  

Чи є будь-який інший короткий запит, на який ми можемо 
відповісти? 

(53.24) Запитувач: Ні. Я вибачаюся, що  ставив багато  
скороминущих питань впродовж цього сеансу. Я 
сподіваюся, що ми не викликали жодної проблеми для вас, 
особливо відносно втрати полярності і я відчуваю 
необхідність включити частину  цього матеріалу таким 
чином, щоб мандрівники і інші, хто буде читати першу 
книгу ЗАКОНУ ОДНОГО не змогли отримати неправильне 
враження відносно свого досвіду при контактах. 
Перепрошую за будь-які проблеми, які я міг викликати. 

Я тільки запитаю, чи є щось, що ми можемо зробити, щоб 
допомогти контакту або допомогти інструменту? 

Ра: Я – Ра. З інструментом все гаразд. Ретельно оберігайте 
свої вирівнювання. Ми залишаємо вас, друзі мої, в любові і 
світлі Одного Нескінченного Творця. Ідіть вперед,  
насолоджуючись владою і миром Нескінченного Творця. 
Адонай. 

блискавку, яка входить в кімнату і описує полуторний круг навколо  
колиски, а потім виходять знову. Коли я розказала цю історію  Дону, то 
він сказав, що та ж сама річ сталася з ним, коли він був немовлям. Його 
мати не конкретизувала  цього, то це усе, що  він знав". 
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Сеанс 54  
29 травня 1981 року 

(54.0) Ра: Я – Ра.  Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(54.1) Запитувач: Спершу, я хотів би запитати про стан 
інструменту? 

(54.0) Ра: Я – Ра.  Він такий же, як заявлено раніше. 

(54.2) Запитувач: Я маю питання від Джіма про досвід, який 
він мав, коли він уперше приїхав на свою землю, де йому 
сказали: "ключ до вашого виживання опосередкований  
нервозністю". Це була Анжеліка. Можете ви надати йому 
інформацію відносно цього? 

Ра: Я – Ра.  Так. 

(54.3) Запитувач: Зробіть це, будь ласка. 

Ра: Я – Ра.  Як ми відмітили, кожна сукупність 
розуму/тіла/духу має декількох доступних наставників.80 
Особи двох цих наставників протилежні – чоловік  і жінка. 
Третя – гермафродитна  і представляє більш об'єднану 
здатність осмислення. 

Наставник, сукупність звукової вібрації Анжеліка, була 
жіночою поляризованою особою. Повідомлення не можна 
повністю пояснити із-за Закону Заплутування. Ми можемо 
запропонувати, що для того, щоб прогресувати, повинен 
бути стан деякого незадоволення, надаючи істоті стимул для 
подальшого пошуку. Це незадоволення, нервозність, або 
туга, якщо угодно, не являються корисними самі по собі. 
Отже, їх використання непряме. 

80 Зазначено в 12.14, 18.8-9 і 36.10. 
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(54.4) Запитувач: Дякую. Я хотів би простежити за енергією, 
яка, як я вважаю, приходить від Логосу. Я висловлю своє 
твердження і попрошу вас виправити його і розширити мій 
концепт. 

Всі частоти випромінювання світла приходять від Логосу. Ці 
частоти випромінювання створюють усі щільності досвіду, 
які створив цей Логос. Я припускаю, що планетарна система 
нашого Сонця, із всіма його щільностями, – підсумок  
досвіду, створеного нашим Сонцем як Логосом. Чи це  
правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(54.5) Запитувач: Отже, я припускаю, що різні частоти 
розділені, як ми сказали, на сім кольорів; що кожен з цих 
кольорів може бути основною частотою для під-Логосу 
нашого сонячного Логосу. Під-Логос або, скажемо так, 
індивідуум може активувати будь-яку одну з цих основних 
частот або кольорів і користуватися тілом, створеним в 
результаті активації цієї частоти або кольору. Чи це так? 

Ра: Я – Ра.  Якщо ми правильно зрозуміли суть вашого 
запиту,  то ви помиляєтеся, що  цей під-під-Логос перебуває 
не в вимірах, а тільки у Співтворцях, або сукупностях 
розуму/тіла/духу. 

(54.6) Запитувач: Я мав на увазі, що сукупність 
розуму/тіла/духу потім може активізувати тіло в одному з 
семи променів. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра.  Це правильно в тому ж сенсі, як правильно 
заявити, що будь-хто може грати на складному інструменті, 
який створює благозвучну гармонійну вібраційну 
сукупність, як наприклад ваше фортепіано і може грати  так 
добре, що може запропонувати  концерти громадськості, як 
ви сказали б.  
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Іншими словами, хоча і вірно, що кожному носію істинного 
кольору  потенційно доступні навички і тренування, але 
необхідно вміти скористатися ними, щоб  стати більш 
передовим або просвітленим носієм. 

(54.7) Запитувач: Я висунув ці твердження тільки для того, 
щоб дістатися до основного питання, яке я бажаю поставити. 
Це питання важко сформулювати. 

Від під-Логосу, як ми називаємо своє Сонце, надходить 
розумна енергія, яка потім формує – і візьмемо за приклад 
один під-під-Логос, яким являється сукупність 
розуму/тіла/духу. Ця розумна енергія так чи інакше 
модулюється або деформується таким чином, щоб 
завершитися як сукупність розуму/тіла/духу з певними 
дисторсіями особи, які потрібні для сукупності 
розуму/тіла/духу, або ментальної частини цієї сукупності 
для того, щоб не спотворено узгоджуватися знову більш 
точно з оригінальною розумною енергією. 

Спершу, я хочу знати, чи правильне моє твердження. По-
друге, я хочу знати, чому це відбувається саме так і чи є 
будь-яка інша відповідь, окрім першої дисторсії Закону 
Одного? 

Ра: Я – Ра. Це твердження по суті правильне. Якщо ви 
проникнете в природу Першої Дисторсії при пізнанні свого 
Я, то ви почнете розрізняти ознаки Нескінченного Творця – 
різноманітність. Якщо б не було ніяких потенціалів для 
неправильного розуміння, то зрозуміло, не було б ніякого 
досвіду. 

(54.8) Запитувач: Гаразд. Як тільки сукупність 
розуму/тіла/духу узнає про цей процес, то вона приходить 
до висновку: щоб мати здібності, повні здібності творіння і 
Творця (які являються незначною частиною ще в той час) 
для того,  щоб мати здібності, які йдуть з повним творінням, 
необхідно возз'єднати або повторно гармонізувати своє 
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мислення з точно такою вібрацією або частотою вібрації 
Первісної Думки Творця. Для того, щоб зробити це, 
необхідно тренувати особистість таким чином, щоб це точно 
узгоджувалося з Первісною Думкою або Первісною 
Вібрацією. Цей процес розбивається на сім окремих 
тренувань, кожне з яких відповідає одному із семи кольорів 
спектру. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це твердження, хоча і правильне, несе великий 
потенціал неправильного розуміння. Точність, з якою кожен 
центр енергії співпадає з Первісною Думкою, не являється 
результатом упорядкованого розміщення кожного центру 
енергії, але швидше в плавному і гнучкому розміщенні 
збалансованої суміші їх енергетичних центрів таким чином, 
що розумна енергія може передаватися з мінімальною 
дисторсією. 

Сукупність розуму/тіла/духу – це не машина. Швидше, її 
можна  назвати симфонічною поемою. 

(54.9) Запитувач: Чи всі сукупності розуму/тіла/духу у 
Творінні мають сім центрів енергії, як тільки вони досягли 
повного розвитку, або розвинулися до рівня, де вони можуть 
мати сім енергетичних центрів? 

Ра: Я – Ра. З самого початку Творіння Логосом, ці центри 
енергії потенціальні в макросвіті. Усе готово, щоби вийти з 
позачасовості. І так у всьому нескінченному  творінні. 

(54.10) Запитувач: Отже, я припускаю, що Творець для 
розумного аналізу шляхів пізнання Себе, створив концепт 
семи областей знання. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Частково, це некоректно. Логос створює Світло. 
Природа цього Світла створює природу каталітичних і 
енергетичних рівнів досвіду в творінні. Отже,  найвища з 
усіх честь/обов'язок, що надана істотам з наступної октави – 
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спостерігати за Світлом в його маніфестації впродовж 
емпіричних часів, якщо угодно, ваших циклів. 

(54.11) Запитувач: Я висуну інше твердження. Із-за Першої 
Дисторсії, сукупність розуму/тіла/духу може вибирати  
ментальну конфігурацію, яка досить відрізняється від 
конфігурації розумної енергії на конкретній частоті або 
кольорі вхідного потоку енергії. Відмінність виникає в 
результаті блокування частини вхідного потоку енергії на 
конкретній частоті або кольорі. Чи  це правильно? 

Ра: Я – Ра. Так. 

(54.12) Запитувач: Це питання, можливо, нічого не варте, але 
я запитаю. Можете ви дати мені уявлення про максимальний 
відсоток цієї енергії, яку можна блокувати у будь-якому 
кольорі і чи є в цьому смисл? 

Ра: Я – Ра. В патерні вхідного потоку енергії, істота може 
повністю блокувати будь-яку енергію або колір, або 
комбінацію енергій або кольорів. 

(54.13) Запитувач: Гаразд. В такому разі я припускаю, що 
Перша Дисторсія – це, скажемо так, мотиватор, який 
дозволяє це блокування. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Ми не бажаємо грати словами, але вважаємо за 
краще уникати використання термінів, як наприклад 
дієслово “дозволяти”. Свобода волі не дозволяє, не повинна 
визначати наперед і забороняти емпіричні дисторсії.  
Швидше Закон Заплутування пропонує кожній сукупності 
розуму/тіла/духу  вільний доступ до енергій.  

Дієслово “дозволяти”  вважалося би принизливим словом 
для того, хто пропонує полярність між правильним і 
помилковим, або дозволеним і не дозволеним.  



Сеанс 54 

552

Вам може здаватися, що ця теза не має великого значення. 
Проте, для нашого способу мислення, вона має деяку вагу. 

(54.14) Запитувач: Дякую. Це також має вагу для мого 
способу мислення. Я ціную те, що ви сказали мені. 

Тоді, я хотів би розглянути походження каталізатора. 
Спершу, ми маємо сукупність розуму/тіла/духу, яка в 
результаті дії Першої Дисторсії, блокувала або частково 
блокувала один або більше центрів енергії. Я вважаю, що 
каталізатор потрібний тільки тоді, якщо є часткове 
блокування щонайменше одного центру енергії. Чи це  
правильно? 

Ра: Я – Ра. Ні. 

(54.15) Запитувач: Чи змогли б ви пояснити мені, чому? 

Ра: Я – Ра. Хоча первинний пріоритет полягає в тому, щоб 
активізувати або розблокувати кожний центр енергії, також 
важливо почати вдосконалювати баланси між енергіями 
таким чином, щоб кожен тон акорду у повній вібрації істоти 
резонував чітко, в злагоді і гармонії один з одним кожної 
енергії.  

Таке балансування, настроювання і гармонізація свого Я – 
самий  центральний пункт для більш передової або 
досвідченої сукупності розуму/тіла/духу. Кожну енергію 
можна активізувати і без краси, яка можлива через 
тренування і оцінки особистих енергій, або те, що ви 
називаєте глибшою особистістю або індивідуальністю духу. 

(54.16) Запитувач: Дозвольте мені провести аналогію, яку я  
тільки що придумав. Щоб грати на семиструнному 
музичному інструменті треба відхиляти кожну струну на 
повне відхилення і звільняючи її, створювати звук. Або – 
якщо вже струни здатні відхилятися на повне їх відхилення 
(створюючи звук) – замість  створення звуків таким чином,   
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індивідуальна творча особистість бере і відхиляє кожну 
струну в належній послідовності, щоб створити музику. Чи 
це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. У збалансованого індивідуума 
енергії чатують на руку Творця, щоб створити гармонію. 

(54.17) Запитувач: Я хотів би простежити за еволюцією 
каталізатора в сукупностях розуму/тіла/духу і як він починає 
діяти і повністю використовується, щоб створити це 
налаштування. Я припускаю, що під-Логос, який сформував 
нашу крихітну частину творіння, користуючись інтелектом 
Логосу, частиною якого він є, забезпечує, скажемо так, 
базовий каталізатор, який діятиме на сукупності розуму/тіла 
і сукупності розуму/тіла/духу доти, поки вони не досягнуть 
стану розвитку, де вони зможуть почати програмувати свій 
власний каталізатор. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Частково це правильно. Під-Логос пропонує 
каталізатор на нижчих рівнях енергії, в першій тріаді, які 
мають відношення до виживання фізичної сукупності. Вищі 
центри отримують каталізатор від центрів самої сукупності 
розуму/тіла/духу у відповідь на усі випадкові і спрямовані 
досліди. 

Отже,  менш розвинена істота сприйме каталізатор в 
термінах виживання фізичної сукупності із дисторсіями, які 
вважаються кращими. Більш свідома істота, усвідомлюючи  
каталітичний процес, почне перетворювати каталізатор, 
запропонований під-Логосом в каталізатор, який може діяти 
на вищі центри енергії.  

Отже, під-Логос може  запропонувати тільки основний 
скелет, скажемо так,  каталізатора. М'язи і плоть 
нарощуються, скажемо так, мудрістю, любов’ю і співчуттям. 
Служіння настроюються дією сукупності розуму/тіла/духу 
на основний каталізатор, щоб створити складніший 
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каталізатор, який може, у свою чергу, використовуватися, 
щоб сформувати дисторсії у вищих центрах енергії. 

Чим більш передова істота, тим більш тонкі з'єднання вона 
має між під-Логосом і сприйнятим каталізатором доти, поки 
остаточно не вибере усі каталізатори, згенерує і зробить їх 
своїми, для свого Я. 

(54.18) Запитувач: Які істоти, втілені в цей час на цій планеті, 
відносилися б до цієї категорії створення усіх своїх 
каталізаторів? 

Ра: Я – Ра. Ми знаходимо ваш запит невизначеним, але 
можемо відповісти, що число тих, хто повністю освоїв 
зовнішній каталізатор, дуже маленьке. 

Більшість тих, хто здатен  до жнив в цьому  просторі/часі, 
має частковий контроль над зовнішньою ілюзією і 
користується зовнішнім каталізатором, щоб вплинути на 
деяке упередження, яке ще не збалансоване. 

(54.19) Запитувач: В випадку поляризації для служіння собі, 
який вид каталізатора програмують істоти, коли вони 
досягнуть рівня програмування свого власного каталізатора? 

Ра: Я – Ра. Негативно орієнтована істота програмуватиме 
себе на максимальне відділення  і контроль над усіма тими 
речами і свідомими істотами, яких  сприймає відмінними від  
себе. 

(54.20) Запитувач:  Я мав на увазі – я  розумію, як  позитивно 
орієнтована істота запрограмує каталізатор, який в 
результаті  призводив би до фізичного болю, якби . . . Я 
припускаю, що істота може програмувати що-небудь, що 
дало б досвід фізичного болю, якщо вона не йде вибраним 
шляхом. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Будь ласка, переформулюйте запитання. 
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(54.21) Запитувач:  Позитивно орієнтована істота може 
вибрати певний вузький шлях мислення і діяльності 
впродовж втілення і запрограмувати умови, які створили б 
фізичний біль, якщо вона не буде притримуватися цього 
шляху. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. 

(54.22) Запитувач: Чи негативно орієнтована істота зробила б 
що-небудь подібне до цього? Ви могли б навести приклад? 

Ра: Я – Ра. Негативно орієнтована індивідуальна сукупність 
розуму/тіла/духу зазвичай програмуватиме себе на 
багатство, легке існування і можливість здобуття влади. 
Отже, багато негативних істот переповнені дисторсією 
фізичної сукупності, яку ви називаєте здоров'ям. 

Проте, негативно орієнтована істота може вибирати болючі 
умови для того, щоб поліпшити дисторсію у напрямі так 
званих емоційних процесів негативного мислення, як 
наприклад гнів, ненависть і розчарування. Така істота може 
повністю використати  весь період інкарнації, щоб 
дослідити крайні ступені ненависті або гніву таким чином, 
що може поляризувати її ще більше у напрямку до полюсу 
негативності або відокремленості. 

(54.23) Запитувач: Оскільки, здається, що істота до інкарнації, 
до будь-якої інкарнації все більше усвідомлює процес 
еволюції і вибирає шлях чи позитивний  або негативний, то 
в деякому відношенні істота усвідомлює те,  що вона хоче 
зробити  щодо розблокування і балансування енергетичних 
центрів. У цей момент вона може програмувати життєві 
випробування тих каталітичних дослідів, які допоможуть їй 
в процесі розблокування і балансування. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Так. 
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(54.24) Запитувач: Отже мета того, що ми бачимо до 
інкарнації і що ми називаємо втіленим фізичним станом, 
здається полягає цілком або майже цілком у випробовуванні 
в цей момент запрограмованого каталізатора, а потім 
розвиток згідно з цим каталізатором. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Ми повинні переформулювати для ясності. Мета 
втіленого існування – еволюція  розуму, тіла і духу. Для 
того, щоб зробити це, власне кажучи, каталізатор не 
потрібний. Проте, бажання еволюціонувати  і віра в процес 
зазвичай не проявляються без каталізатора  і отже еволюція 
не відбувається.  

Тому, для сукупності розуму/тіла/духу програмується 
каталізатор і програма розробляється з урахуванням його 
унікальних вимог.  Отже бажано, щоб сукупність 
розуму/тіла/духу знала і прислуховувалася до голосу свого 
емпіричного каталізатора, ретельно підбираючи те, що вона 
хотіла зібрати в процесі інкарнації. 

(54.25) Запитувач: Тоді здається, що істоти на позитивному і 
негативному шляху будуть ставити точно протилежну мету 
в перших трьох променях – червоному, оранжевому і 
жовтому. Кожен шлях намагався б використовувати промені 
точно протилежним способом. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це частково і навіть по суті,  коректно. В 
кожному  центрі вміщується енергія, яка необхідна для 
підтримки сукупності розуму/тіла/духу правильної 
структури і складу, яка є носієм для дослідів. Як негативні, 
так і позитивні істоти допомагають резервувати маленьку 
частину енергії кожного центру для обслуговування 
цілісності сукупності розуму/тіла/духу. Проте також 
правильно, що негативна істота користуватиметься  трьома 
нижчими центрами для розділення  і контролю над іншими 
сексуальними засобами, особистим самоствердженням і 
дією у ваших суспільствах. 
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Навпаки, позитивно орієнтована істота перетворюватиме 
сексуальну енергію сильного червоного променя в енергію 
зеленого променя, яка переходить і випромінюється в синій і 
індиго промені. Так само вона перетворюватиме особистість 
і її місце в суспільстві,   користуючись передачею енергії, за 
допомогою яких істота може з’єднуватися і служити іншим, 
а потім, остаточно, випромінювати любов на інших без 
очікування будь-якої передачі у відповідь. 

(54.26) Запитувач: Можете ви описати енергію, яка входить в 
будь-який із цих енергетичних центрів? Можете ви описати 
її шлях від походження, її форму і дію? Я не знаю, чи 
можливо це, але ви можете це зробити?  

Ра: Я – Ра. Частково, можливо. 

(54.27) Запитувач: Будь ласка, зробіть це? 

Ра: Походження усієї енергії – результат дії Свободи Волі 
на Любов. Природа усієї енергії – це Світло. Енергія входить 
в сукупність розуму/тіла/духу  двома способами. 

По-перше, є внутрішнє світло, яке являється Полярною 
Зіркою свого Я, провідною зіркою. Це право за 
народженням і істинна природа усіх істот. Це енергія 
розміщена всередині. 

Друга точка входу – полярна  протилежність Північній Зірці, 
скажемо так. Якщо ви бажаєте використовувати фізичне 
тіло, як аналог магнітного поля, то ви можете уявити, як 
енергія проходить через ноги від землі і нижню точку 
хребта.  

Ця точка входу універсальної світлової енергії 
недиференційована доти, поки не починається  фільтрація 
через енергетичні центри. Вимоги кожного центру і 
ефективність, з якою індивідуум навчився встановлювати 
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зв'язок з внутрішнім світлом, визначають природу того, як 
істота використовує вхідні потоки. 

(54.28) Запитувач: Чи емпіричний каталізатор слідує тим же 
шляхом? Можливо, це безглузде запитання. 

Ра: Я – Ра. Це не безцільне запитання, бо каталізатор і 
вимоги або дисторсії центрів енергії – ці два концепти 
зв'язані так міцно як ланки одного ланцюга.  

(54.29) Запитувач: Ви згадали на більш ранньому сеансі, що 
емпіричний каталізатор  уперше випробовується південним 
полюсом і оцінюється відносно його значення для 
життєзабезпечення і т. п. Ось чому я поставив це запитання. 
Ви можете розширити цей концепт? 

Ра: Я – Ра. Ми посилалися на процес фільтрації, завдяки 
якому вхідні енергії тягнуться вгору згідно із дисторсіями 
кожного центру енергії і сили волі або бажання, яке 
походить із усвідомлення внутрішнього світла. Ми могли б 
конкретизувати, тоді поставте конкретне запитання.81 

(54.30) Запитувач: Я висловлю твердження, яке може бути 
частково спотворене і прошу його виправити. Повна енергія, 
яку сукупність розуму/тіла/духу отримує, проходить через 
ноги і основу хребта у вигляді світла. Потім кожен центр 
енергії відфільтровує і користується частиною цієї енергії, 
від червоного до фіолетового променя. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це значною мірою правильно. Виключення  
зазначені нижче: входження енергії закінчується в індиго. 
Фіолетовий промінь – це термометр або індикатор цілого. 

(54.31) Запитувач: Оскільки цю енергію абсорбують центри 
енергії, то енергія  абсорбується не лише в істоті, але і 
випромінюється назовні із енергетичного центру . Я вважаю, 

81 Зазначено в 49.5-6 і 54.27. 
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що це починається у синьому центрі, а також відбувається в 
індиго і фіолетовому? Чи це так? 

Ра: Я – Ра. По-перше, ми не закінчили відповідати на 
попередній запит і тому можемо відповісти на обидва. 
Повністю активованій істоті для налаштування 
енергетичного центру необхідна маленька порції вхідного 
потоку світла. Великий залишок вільно передається і 
притягується вгору. 

Щоб відповісти на ваше друге запитання більш повно, ми 
можемо сказати: правильно, що випромінювання без 
потреби відповіді розпочинається з синього променя, попри 
те, що  зелений промінь, який являється великим перехідним 
променем, треба також ретельно розглянути. Оскільки 
блокування в випромінюваннях синього і  індиго променів 
зберігаються доти, поки істота не випробує передачу усіх 
типів енергії  і освоїть їх  в значній мірі. 

До того ж, фіолетове випромінювання, в цьому контексті, 
являється джерелом, з якого можливий контакт з розумною 
нескінченністю через індиго. Внаслідок цього, 
випромінювання  не буде фіолетовим променем, але швидше 
зеленим, блакитним або індиго, в залежності від природи 
виду розуму, через який нескінченність становиться 
видимою енергією. 

Випромінювання зеленого променя  в цьому випадку – це 
зцілення, синього променя – це  комунікація і натхнення, 
індиго променя – це енергія адепта, який перебуває у вірі. 

(54.32) Запитувач: Якщо сукупність розуму/тіла/духу при 
медитації переживає якесь почуття в центрі індиго, то що 
вона відчуває? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу. 
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Ті, хто переживає цю активацію, відчувають входження 
вхідних потоків в цей енергетичний центр, щоб використати 
їх або для розблокування цього центру, або для 
налаштування відповідно  до гармонік інших центрів енергії, 
або для активування входу до розумної нескінченності. 

Ми не можемо конкретизувати  кожну з цих трьох дій, яку 
переживає  істота, відчуваючи цю дисторсію фізичної 
сукупності. 

Чи є короткий запит перед тим, як ми залишимо цей 
інструмент? 

(54.33) Запитувач: Я тільки запитав би, чи є щось, що ми 
можемо зробити, щоб інструменту було зручніше або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Будь ласка, усвідомте необхідність  підтримки 
шиї інструменту. Усе гаразд.  

Я залишаю вас, друзі мої, в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 55 
5 червня  1981 року 

(55.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз я на зв’язку. 

(55.1) Запитувач: Спочатку я хочу запитати про стан 
інструменту, будь ласка? 

Ра: Я – Ра. Цей інструмент випробовує фізичні дисторсії 
слабкості тілесної сукупності із-за психічної атаки. Проте, 
завдяки допомозі  присутніх в лікувальній роботі, це не 
впливає на життєві енергії цього інструменту. Очевидно цей 
інструмент буде схильний до такої дисторсії слабкості із-за 
інкарнаційних процесів, які схиляють сукупність тіла до 
дисторсії слабкості. 

(55.2) Запитувач: Що конкретно ми можемо зробити, про що 
ви нам уже говорили або ще ні, щоб пом’якшити цю 
психічну атаку або більше допомогти інструменту? 

Ра: Я – Ра. Ми скануємо цей інструмент і знаходимо 
дисторсії у напрямку вдячності кожній істоті і турботи  
кожної істоти, як ви можете назвати це. Ця атмосфера, 
будучи протилежністю,  скажемо так, пропонує найбільший 
контраст дискомфорту таких психічних атак, тобто, 
атмосфери психічної підтримки. 

Кожний з вас робить це підсвідомо для істинної рівноваги, 
розумових, емоційних і духовних дисторсій цього 
інструменту. Немає ніякої більшої магії, ніж щира дисторсія 
у напрямі любові. 

(55.3) Запитувач: Дякую. Я хочу поставити пару запитань про 
попередній матеріал, який я не зрозумів. Я сподіваюся, що 
це частково прояснить моє розуміння відносно ментальних 
конфігурацій, з якими ми маємо справу.  
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На позаминулому сеансі, ви заявили: "Проте, це ризик для 
істот Оріону із-за частоти, з якою здатні до жнив негативні 
планетарні істоти намагаються наказувати або 
розпоряджатися контактом Оріону точно так, як і ці істоти 
наказували при негативних контактах на планеті". У зв'язку 
з цим твердженням, чи можете ви пояснити механізми, які 
впливають на поляризацію  свідомості? 

Ра: Я – Ра. Негативній поляризації дуже допомагає 
підпорядкування або поневолення  інших Я. Потенціал 
стосунків між двома негативно поляризованими істотами 
такий: істота, яка поневолює іншу або наказує іншим 
збільшує  негативну полярність. 

Істота, якій наказують або поневолюють служити іншим Я, 
обов'язково втратить негативну полярність, попри те, що  
отримає користь у бажанні подальшої негативної 
поляризації. Це бажання потім прагнутиме створити 
можливості, щоб відновити негативну полярність. 

(55.4) Запитувач: Чи варто мені розуміти це так, що сам факт 
виклику або пропозиції істоти третьої щільності на цій 
планеті хрестоносцю Оріону має поляризуючий вид дії, який  
впливає на обидві істоти? 

Ра: Я – Ра. Це некоректно. Механізм виклику  ні в чому не 
збігається з механізмом пропозиції. У випадку виклику, 
істота, яка викликає – це  прохальний неофіт, який просить 
про допомогу в негативному розумінні, якщо ви можете 
вибачити це неправильне вживання терміну. Відповідь 
Оріону збільшує його негативну полярність, оскільки вона 
поширює негативну філософію, таким чином поневолюючи 
або наказуючи істоті, яка викликає. 

Проте, існують окремі випадки, коли контакт стає 
суперництвом, яке являється прототипом негативності. У 
цьому суперництві, відвідувач спробує не просити про 
допомогу, а вимагати результатів. Відколи негативно 
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орієнтована істота здатна до жнив в  третій щільності має у 
своєму розпорядженні емпіричний досвід втілення і відколи 
хрестоносці Оріону, в значній мірі, пов'язані з Першою 
Дисторсією для того, щоб прогресувати, то істота Оріону 
уразливий до такої пропозиції, якщо вона зроблена 
належним чином.  

В цьому випадку, істота третьої щільності стає хазяїном, а  
хрестоносець Оріону опиняється у пастці і йому можна 
наказувати. Це буває рідкісно. Проте, коли це відбувається, 
то істота Оріону або причетна сукупність соціальної пам'яті 
випробовує втрату негативної полярності пропорційно до 
сили істоти третьої щільності, яка наказує. 

(55.5) Запитувач: Ви згадали, що це працюватиме, коли 
пропозиція зроблена належним чином. Що ви мали на увазі, 
"коли пропозиція зроблена належним чином"? 

Ра: Я – Ра. Пропозиція, зроблена належним чином, має бути 
належним чином негативною. Для того, щоб істота 
негативної третьої щільності була належним чином 
сконфігурована для такого суперництва пропозиції, відсоток 
мислення і поведінки, орієнтованих на служіння собі, 
повинен наблизитися до 99%. 

(55.6) Запитувач: Який метод комунікації з істотою Оріону 
використовував би цей тип негативного претендента? 

Ра: Я – Ра. Два найзвичайніші види пропозиції: перший, 
використання відхилення від норми сексуальної магії; 
другий, використання відхилення від норми ритуальної 
магії. У кожному випадку ключ до успіху – чистота  волі 
претендента. Концентрація на перемозі над служителем має 
бути майже досконалою. 

(55.7) Запитувач: Чи можете ви сказати мені, щодо 
поляризації свідомості, чи є будь-яка аналогія відносно того, 
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що ви тільки що сказали про цей вид контакту відносно 
того, що ми робимо прямо зараз при комунікації з Ра? 

Ра: Я – Ра. Між цим видом контакту і процесом пропозиції 
немає ніякого відношення. Наш контакт можна 
характеризувати, як типовий від Братів і Сестер Скорботи, 
де ті, хто отримує контакт, пробували підготуватися до 
такого контакту, приносячи в жертву чужі,  орієнтовані на 
самого себе дисторсії  для того, щоб служити. 

Сукупність соціальної пам'яті Ра пропонує себе із-за 
бажання служити. Як відвідувач, так і сам контакт наповнені 
вдячністю за можливість служіння іншим. 

Ми можемо відмітити, що це жодним чином не припускає, 
що або відвідувачі, або істоти з нашої групи будь-яким 
шляхом наближаються до досконалості або чистоти, як 
наприклад було описано в процесі пропозиції. Група 
відвідувачів може мати багато дисторсій і працює з багатьма 
каталізаторами, як це робить група Ра. Найважливіше 
бажання служити іншим, зв'язане з унікальною гармонією 
вібраційної сукупності цієї групи, надає нам можливість 
служити одним каналом для Одного Нескінченного Творця. 

Контакт приходить не до тих, хто позитивно орієнтований, а 
через такі істоти. 

(55.8) Запитувач: Дякую. Ви заявили раніше:  "Доки не буде 
випробувана і освоєна значною мірою передача енергії усіх 
типів, то випромінювання синього і  індиго променів будуть 
блоковані". Змогли ви пояснити це більш повно? 

Ра: Я – Ра. У цьому просторі/часі ми ще не розглядали 
відповідний проміжний матеріал. Будь ласка, повторіть 
питання у більш відповідному зв'язку простору/часу. 

(55.9) Запитувач: Гаразд. Я упорядковую пошук деякої 
інформації. Можливо, я шукаю не там де треба. 
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Але ви заявили, що "як нам (тобто, Ра) допомогли такими 
формами як піраміда, то ми змогли б допомогти вашим 
людям такою формою як піраміда". Ці форми згадувалися 
багато, багато разів,  і ви також говорили, що  форми самі по 
собі не приводили до занадто великих результатів. Я бачу 
зв’язок між цими формами і енергіями, які ми вивчали 
відносно тіла. І я хотів би поставити декілька питань про 
піраміди, щоб подивитися, чи ми зможемо отримати  підхід 
до цього розуміння. 

Ви заявили: "Ви знайдете, що перетин, який проведений 
через перший рівень  кожної із чотирьох трикутних сторін, 
формує ромб в горизонтальній площині". Можете ви сказати 
мені, що ви мали на увазі під словом “перетин”? 

Ра: Я – Ра. Ваша математика і арифметика  мають 
нечисленні описи конфігурацій, якими ми можемо 
скористатися. Не бажаючи бути малозрозумілими, ми 
можемо відмітити, що мета форм – працювати  з частинами 
часу/простору сукупності розуму/тіла/духу. Тому, перетин 
орієнтований  як в просторі/часі, так і часі/просторі  і отже 
виражається в тримірній геометрії двома перетинами, які, 
коли проектується як в часі/просторі, так і просторі/часі, 
формують одну точку. 

(55.10) Запитувач: Я вичислив, що ця точку знаходиться на 
одній шостій висоти трикутника, який формує сторону 
піраміди. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Ваші обчислення істотно правильні і ми 
задоволені  вашою проникливістю.82 

(55.11) Запитувач: Це вказало б мені на те, що у Великій 
Піраміді в Гізі, Камера Королеви, як вона називається,  була 
камерою  для посвячення. Чи це так? 

82 У цьому контексті, слово "проникливість" можна визначити як 
"гострота зору або розпізнання".  
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Ра: Я – Ра. І знову, ви проникаєте в зовнішнє вчення. 

Камера Королеви не зможе бути придатною або корисною 
для лікувальної роботи, оскільки ця робота залучає 
використання енергії  більш синергетичної конфігурації, ніж 
конфігурації центрованої істоти.83 

(55.12) Запитувач: Отже, лікувальна робота проводилася в 
Камері Короля? 

Ра: Я – Ра. Це правильно. Ми можемо відмітити, що такої 
термінології у нас немає. 

(55.13) Запитувач: Так, я розумію. Це  тільки загальне 
позначення двох камер Великої Піраміди. Я не знаю, чи ця 
лінія опитування приведе мене до кращого розуміння 
енергій, але доки я не дослідив ці концепти, то мені не 
залишається більше нічого, окрім як поставити декілька 
запитань. 

Нижче нижнього рівня піраміди, нижче самого долу, існує 
камера, здається, поряд з Камерою Короля. Що це за 
камера? 

Ра: Я – Ра. Ми можемо сказати, що із цього ланцюжка 
запитань можна отримати інформацію.  

Камера, про яку ви просите інформувати – це резонуюча 
камера. Для того, щоб викликати відповідні дисторсії для 
лікувального каталізатора, низ такої структури має бути 
відкритим. 

(55.14) Запитувач: В книзі “Життєва Сила у Великій 
Піраміді”( Life Force in the Great Pyramid) приводиться 

83 У цьому контексті, слово "синергетичний" можна визначити, як 
"працюючи разом". 
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посилання на форму тау хреста у зв’язку з резонансом в 
піраміді. Чи це правильний аналіз? 

Ра: Я – Ра. Ми просканували ваш розум і знайшли фразу, 
"малювати кольоровим олівцем". Це було б придатне. Існує 
тільки одне значення  цих форм, як наприклад тау хрест; це 
зображення в закодованій формі математичних 
співвідношень. 

(55.15) Запитувач: Чи кут 76°18' при вершині піраміди 
являється критичним? 

Ра: Я – Ра. Цей кут придатний для лікувальної роботи. 

(55.16) Запитувач: Чому вище Камери Короля знаходяться 
різні маленькі камери? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне запитання цього сеансу. 

Для того, щоб відповісти на ваше конкретне запитання, ми 
повинні розглянути його більш загально. Розташування 
істоти для лікування таке, щоб життєві енергії, якщо угодно, 
мали можливість коротко перериватися або перетинатися 
світлом.  

Потім це світло може, за допомогою каталізатора цілителя з 
кристалом, маніпулювати силами аури, як ви могли б 
назвати різні центри енергії, таким чином, що, якщо істота 
бажає вилікуватися, то можна було б провести корекцію. 
Потім істота знову перебуває під захистом свого власного, 
менш спотвореного енергетичного поля і може йти своїм 
шляхом. 

Процес, за допомогою якого істота зцілюється, включає 
приведення істоти до рівноваги. Це включає температуру, 
барометричний тиск і електрично заряджену атмосферу. 
Першими двома вимогами управляє система димарів. 
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(55.17) Запитувач: Чи ця лікувальна робота впливає на 
енергетичні центри таким чином, що вони розблокуються, 
щоб удосконалити сім тіл, які вони генерують і, тому, 
виліковують істоту при належному балансі? 

Ра: Я – Ра. Інструмент стомився. Ми повинні відповісти 
коротко і просто заявити, що спотворена конфігурація 
енергетичних центрів енергії тимчасово переривається і 
потім представляється можливість істоті вилікуватися, щоб 
передати естафету, вибрати збалансований маршрут і піти 
звідти із дуже зменшеними дисторсіями хвороби розуму, 
тіла  і духу. 

Каталітичний вплив зарядженої атмосфери і кристала, 
спрямованого цілителем,  треба буде взяти до уваги, як 
інтегральну частину цього процесу, оскільки повернення 
істоти до конфігурації свідомого усвідомлення не зможе 
бути завершене після того, як можливості реорганізації 
пропонуються без присутності цілителя і спрямованої волі.  

Чи є будь-які короткі запитання перед тим, як ми залишимо 
цей інструмент? 

(55.18) Запитувач: Тільки, що ми можемо зробити, щоб 
інструменту було зручніше або, щоб поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд. Ви добросовісні. Зараз я залишаю цей 
робочий сеанс.  

Я – Ра. Я залишаю вас, друзі мої, в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і  миром Одного Нескінченного Творця. Адонай. 
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Сеанс 56 
8 червня   1981 року 

(56.0) Ра: Я – Ра. Я вітаю вас в любові і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Зараз ми на зв’язку. 

(56.1) Запитувач: Спочатку, будь ласка, надайте  мені 
свідчення про стан інструменту? 

Ра: Я – Ра. В цей час  інструмент серйозно спотворений у 
напрямку до слабкості ментальних і фізичних сукупностей  і 
перебуває під психічною атакою із-за цієї можливості. 

(56.2) Запитувач: Чи не краще припинити контакт в цей час? 

Ра: Я – Ра. Це вам вирішувати. Цей інструмент передав 
деяку енергію, яка доступна. Проте, вона не велика із-за 
вищенаведених ефектів. 

Якщо ви бажаєте і далі ставити нам запитання в цьому 
робочому сеансі, то ми, як завжди, будемо намагатися 
захистити цей інструмент. Ми відчуваємо, що ви знаєте про 
параметри без подальшого уточнення. 

(56.3) Запитувач: У такому разі, я запитаю, як працює форма 
піраміди? 

Ра: Я – Ра. Ми припускаємо, що ви бажаєте знати принципи 
форм, кутів і перетинів піраміди, яку ви називаєте Гізою. 

Фактично, форма піраміди не робить ніякої роботи. Вона не 
працює. Це структура як для зосередження, так само як і для 
дифракції спіралеподібної висхідної світлової енергії, яка 
використовується сукупністю розуму/тіла/духу. 

Спіралеподібна природа світла така, що вона впливає на 
магнітні поля індивідуума. Певні форми пропонують 
ехокамеру, скажемо так, або підсилювач спіралеподібної 
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прани, як деякі назвали всюдисущу первісну дисторсію 
Одного Нескінченного Творця.  

Якщо в намір входить необхідність посилити  власну волю 
істоти, щоб викликати внутрішнє світло, яке буде 
рівносильне інтенсифікації спіралеподібної світлової енергії, 
то істота буде розміщена в так названій вами Камері 
Королеви саме в цьому сформованому об'єкті. Це – місце 
посвячення і  відновлення. 

Зміщене місце, представляючи спіраль в русі, являється 
придатною позицією для зцілення, оскільки в цій позиції 
переривається  нормальна течія вібрацій істоти із магнітного 
центру. Отже, в результаті виникає вихор 
можливості/вірогідності і істоті  пропонується новий 
початок, скажемо так,  в якому істота може вибирати менш 
спотворену, менш ослаблену або блоковану конфігурацію 
магнітних дисторсій  енергетичного центру. 

Не можна недооцінювати функцію цілителя і кристалу, бо 
ця сила переривання потребує контролю, скажемо так,  
втіленим розумом – розумною істотою, яка здатна без 
судження розпізнати енергетичні петерни, розпізнати 
блокування, слабкість і інші дисторсії, і яка через 
упорядкування себе і кристала, здатна  візуалізувати менш 
спотворене інше Я, щоб зцілити. 

Інші форми – арочні, з хрестовим склепінням, дугоподібні, 
конічні, або як ваші вігвами – це також форми  цього виду 
для інтенсифікації спіралеподібного світла. Ваші закруглені 
печери являються місцями сили завдяки цій формі. 

Необхідно відмітити, що ці форми небезпечні. Ми дуже 
раді, що маємо можливість докладно поговорити на тему 
форм, як наприклад піраміда, бо ми вважаємо частиною 
нашої честі/обов'язку заявити про те, що є багато 
неправильного використання цих вигнутих форм. Внаслідок 
непідходящого розміщення, непідходящих намірів, або 
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відсутністю  кристалізованої істоти, яка діє як канал для 
зцілення, в деяких випадках чутлива істота буде спотворена 
ще більше.  

Необхідно відмітити, що ваші люди будують, головним 
чином, житла  з кутами або квадратні, бо вони не 
концентрують енергію. Далі треба відмітити, що на протязі 
багатьох  ваших періодів часу, духовний шукач шукав 
заокруглені, арочні і гостроверхі форми як вираження сили 
Творця.84 

(56.4) Запитувач: Для максимальної ефективності, яким 
повинен бути  кут при вершині  піраміди? 

Ра: Я – Ра. Знову, щоб зберегти енергію цього інструменту, 
я припускаю, що вас цікавить самий придатний для 
лікувальної роботи кут при вершині. Якщо форма  достатньо 
велика, щоб вмістити індивідуальну сукупність 
розуму/тіла/духу при відповідному зміщеному положенні 
всередині її, то корисний і придатний кут приблизно 76°18'. 
Якщо позиція змінюється, то кут може змінюватися. Далі, 
якщо цілитель має здатність сприймати дисторсії з 
достатньою роздільністю, то позиція в межах будь-якої 
форми піраміди може переміщатися доти, поки не будуть 
досягнуті результати.  

Проте, ми переконалися, що цей конкретний кут корисний. 
Інші сукупності соціальної пам'яті пропонували інші кути 
при вершині  для різних використань, які не мають 
відношення до зцілення, а використовуються для навчання. 
Коли хтось працює з конусом, скажемо так, у формі 
бункера, то енергію для зцілення можна вважати звичайним 
круглим патерном, унікальним для кожної форми, як 
функцію його конкретної висоти і ширини, а для конічної 
форми ще і кута при вершині. У цих випадках немає ніяких 
кутів. Отже, спіралеподібна енергія рухається по кругу. 

84 Щоб побачити діаграму дії трьох спіралей в піраміді, подивіться 
Resource Series. 
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(56.5) Запитувач: Я висловлю твердження, яке ви можете 
виправити. Я інтуїтивно бачу, що спіралеподібна енергія 
піраміди в Гізі поширюється так: вона рухається через так 
звану Камеру Короля і повторно фокусується в так званій 
Камері Королеви. Я здогадуюся, що поширення енергії в так 
званій Камері Короля бачиться в спектрі кольорів, від 
червоного до фіолетового і для того, щоб зцілити істоту, її  
центри енергії треба вирівняти з цим поширенням спектру 
таким чином, щоб спектр узгоджувався з її різними 
центрами енергії. Ви можете виправите це твердження? 

Ра: Я – Ра. Ми можемо виправити це твердження. 

(56.6) Запитувач: Будь ласка, зробіть це? 

Ра: Спіралеподібна енергія починає дифундувати там, де 
вона проходить через Камерну Короля. Проте, хоча спіралі 
продовжують перетинатися, закриваючись і відкриваючись 
у вигляді подвійної спіралі через кут при вершині, дифузія 
або сила спіралеподібних енергій, їх величина від червоного 
до фіолетового кольору зменшується, якщо ми говоримо про 
силу, і збільшується, якщо ми говоримо про дифузію. 
Процес продовжується доти, поки  при вершині піраміди ви 
не матимете дуже слабку роздільну здатність кольору, 
корисну для лікувальної мети.  

Отже, позиція в Камері Короля вибирається як перша 
спіраль після початку центрування в Камері Королеви. Ви 
можете візуалізувати кут дифузії, як протилежний кут 
піраміди, але кут буде меншим, ніж кут при вершині 
піраміди, будучи десь між 33°  і 54°, в залежності від 
мінливих ритмів самої планети. 

(56.7) Запитувач: Отже, я припускаю, якщо я починаю кут 
внизу Камери Королеви і відмірю кут від  33° до 54° із цієї 
точки так, щоб половина цього кута знаходилася б на 
осьовій лінії Камери Короля, то це вкаже на дифузію 
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спектру, починаючи від точки внизу Камери Королеви; 
наприклад, якщо ми використали б кут 40°, то ми мали б  
дифузію на 20° вліво від осьової лінії, яка проходить через 
Камеру Короля. Чи це правильно? 

Ра: Я – Ра. Це буде останнє повне питанням цього сеансу.  

Правильно, що половина вищезгаданого кута проходить 
через позицію в Камері Короля. Некоректно припускати, що 
Камера Королеви – основа  кута. Кут почнеться де-небудь 
між позицією в Камері Королеви і звідти вниз у напрямку до 
рівня резонуючої камери, зміщеної для лікувальної роботи. 

Ця варіація залежна від різних магнітних течій планети. 
Позиція в Камері Короля проектується так, щоб перетинати 
найсильнішу спіраль енергетичного потоку, незважаючи на 
те, де починається кут. Проте, оскільки він проходить через 
позицію в Камері Королеви, то ця спіралеподібна енергія 
завжди концентрується  в його найсильнішій точці. 

Дозвольте відповісти на  будь-який короткий запит в цей 
час? 

(56.8) Запитувач: Я тільки запитаю, чи є щось, що ми можемо 
зробити, щоб інструменту було зручнішим або, щоб 
поліпшити контакт? 

Ра: Я – Ра. Усе гаразд, друзі мої. Проте, було б добре 
усвідомлювати обмеження цього інструменту. Ми 
відчуваємо, що на цей час вирівнювання чудові.  

Я – Ра. Я залишаю вас у любові  і  світлі Одного 
Нескінченного Творця. Ідіть вперед, насолоджуючись 
владою і миром  Одного Нескінченного Творця. Адонай.



574

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Якщо інше не згадується, то усі фотографії в наступній 
галереї були зроблені  9 червня 1982 року, перед або після 
сеансу з Ра. З усіх фото, зроблених в цей день, деякі були 
надруковані в оригінальній книзі 1 “Закону Одного”. 
(інакше Матеріали Ра.) Фото в цій галереї включають ті, які 
не були надруковані в оригінальних книгах “Закону 
Одного”. 

Дон і Ра обговорювали зроблені фотографій в контакті з Ра в 
наступних розмовах (міститься в томі 2 “Контакт з Ра: 
Вчення про Закон Одного”) : 

(88.10) Запитувач: Наш видавець просить фотографії для  
книги  “Закон Одного“, яку збирається опублікувати в цей 
час. Чи могли  б ви прокоментувати доцільність,  вигоду або 
шкоду, магічну або іншу, при використанні в книзі 
фотографій цієї конкретної обстановки, інструменту і 
аксесуарів? 

Ра: Я – Ра. Практична доцільність такого проекту – це 
повністю продукт вашого диференційованого підходу. 
Існують магічні міркування. 

По-перше, якщо будете фотографувати робочий сеанс, то 
візуальне зображення повинне бути таким, яким є; тобто, 
для вас було б краще фотографувати тільки фактичну 
роботу і ніякого обману з заміною будь-якого матеріалу. Не 
повинно бути ніяких дисторсій, які ця група може уникати 
більше, ніж ми бажали б дисторсій в наших словах. 

По-друге, недоцільно фотографувати інструмент або будь-
яку частину робочої кімнати, поки інструмент знаходиться в 
трансі. Це вузькосмуговий контакт і ми бажаємо 
підтримувати електричну і електромагнітну енергії 
постійними, коли їх присутність потрібна, і не  були 
присутні у всьому іншому. 
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(88.11) Запитувач: Із того, що ви . . . Даруйте. Говоріть. Якщо 
ви мали намір продовжувати, то продовжуйте. Інакше, я 
поставлю запитання. 

Ра: Я – Ра. По-третє, ми бажали заявити,  що як тільки 
інструмент знає, що відбувається фотографування, то 
впродовж всього процесу фотографування, чи перед тим, 
або після роботи, інструмент повинен намагатися постійно 
реагувати на мову, отже запевняючи, що ніякого трансу не 
буде. 

(88.12) Запитувач: Із того, що ви мені сказали, я планую 
наступне: ми будемо, після завершення сеансу і повного 
пробудження інструменту, перед переміщенням 
інструменту, інструмент буде безупинно говорити з нами, 
поки я фотографую конфігурації, в якій інструмент 
знаходиться в цей час. На додаток до цього, я зроблю деякі 
інші фото інструменту в іншій кімнаті, і ймовірно нас самих 
теж, тільки для додаткових фотографій, які просить 
видавець. Чи це оптимально або цього достатньо для 
виконання цієї вимоги? 

Ра: Я – Ра. Так. Ми просимо, щоб будь-які фотографії 
говорили правду, щоб вони були датованими і чіткими 
настільки, щоб  не було ніякої тіні, а тільки істинне 
зображення, яке можна запропонувати тим, хто шукає 
правду.  

Ми прийшли, як сумирні посланці Закону Одного, бажаючи 
зменшити дисторсії. Ми просимо, щоб ви, хто стали нашими 
друзями, взяли до уваги те, що обговорювалося вище і  не 
думали швидко видалити малозначущу 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. 



Вище: Перед сеансом з Ра, Дон вирівнює аксесуари: Біблію, 
відкриту на главі 1 Євангелію Іоанна, чашу, ладан і білу 
свічку.  



Вище: Аксесуари, які активують і підживлюють інструмент, 
розміщені поряд з головою Карли для кожного сеансу Ра.  

Вище: Спокійна, відважна, безстрашна, безтурботна: Карлу 
чекає невідоме.  



Вище: Перед початком сеансу з Ра, Джім з любов’ю 
піклується про Карлу.   

Вище: Джім розчісує волосся Карли в більш “акуратну 
конфігурацію” прямо перед початком сеансу з Ра. (69.0 і 
75.33)  



Вище: Карла дивиться на того, хто  фотографує її перед 
початком сеансу з Ра. Стілець Джіма видно на задньому 
плані.  

Вище: Карла з трьома мікрофонами, підключеними для 
запису сеансів з Ра. Енергія Карли несприятливо впливала 
на електроніку і тому були необхідні три магнітофони.  



Вище: З блокнотом,  повним запитань до Ра,  на колінах, 
Дон спостерігає за Карлою, яка співає “ Дивовижну 
Благодать ”, щоби бути упевненим, що вона не ввійде в 
транс, поки її фотографують.  

Вище: Джім починає візуалізацію руху світла через 
інструмент. Він буде підтримувати цю медитацію з 
однонаправленою  увагою впродовж всього сеансу, тільки 
зупиняючись, щоб замінити стрічки магнітофона.  



Вище: Дон перевіряє свої запитання,  поки Карла лежить з 
підключеними мікрофонами і її очі накриті перед початком 
сеансу з Ра.  

Вище: Дон натирає дуже жорсткі і задубілі плечі Карли 
після завершення сеансу з Ра. Як говорив Ра, втома була 
еквівалентна  “багатьом, багатьом годинам  важкої фізичної 
роботи.”  



Безстрашна Карла Л. Рюкерт. Хоча ми діяли як група, тільки 
Карла стикалася  з ризиком,  служачи інструментом і 
вступаючи в транс. Ра також сказав, що вона прийняла 
"головний удар" зустрічі.  



Вище: Запал Карли ослаблений  істотною втомою і вона 
сидить поряд з дорогою до нашої хати; позаду неї видно 
квітник і кухонні вікна.  

Вище: Дон в офісі L/L в будинку на Уоттерсон Трейл. Кіт  
Джоуі Уокербат сидить на його столі, поки Шоколадний 
Батончик відпочиває на передньому плані. Гандалф  і 
Ферчайлд знаходяться десь у іншому місці.  



Вище: Джім за роботою в офісі з Шоколадним Батончиком 
на передньому плані і Джоуі Уокербатом на задньому плані.  

Вище: Кутова кімната нашого будинку на  Уоттерсон Трейл, 
яка служила кімнатою для сеансів з Ра.  



Вище: Карла з її вагою 84 фунти при ченнелінгу з Ра, 
протягує Джіму букет чорнобривців, коли вони 
насолоджувалися часом після обіду в маленькому 
фруктовому саду позаду будинку на Уоттерсон Трейл.   

Вище: Карла танцює на листі, поки Джім сидить на веранді 
нашого будинку на Озері Ланір, де ми провели сеанс #106, 
нашу останню бесіду з Ра.  



Вище: Дон на телефоні в офісі L/L в будинку на  Уоттерсон 
Трейл,  де проведено 105 сеансів.  



Вище: Карла позує для фотографії, показуючи свою тверду 
рішучість.  



Вище: Джім сидить у вітальні  будинку на  Уоттерсон 
Трейл.  



Вище: Ми втрьох позуємо на дорозі до будинку на  
Уоттерсон Трейл в прекрасний літній день для однієї з двох 
фотографій, на яких ми були коли-небудь разом.  



ПІСЛЯМОВА 

106 сеансів контакту з Ра представляють екстраординарну 
підмножину ченнелінгів в довгій історії L/L Research. 
Впродовж тих 106 сеансів інструмент була повністю у 
несвідомому стані і, згідно з Ра, видалена з її тіла. Це 
контрастує з великою більшістю ченнелінгів L/L Research, 
зроблених зі свідомим голосовим інструментом, який 
пробуджений  і усвідомлює  інформацію, яка проходить 
через нього. Цей свідомий ченнелінг продовжується 
безперервно і зараз.  

L/L Research написала цю книгу, в якій приведена 
транскрипція кожного ченнелінгу і значно більше вільно 
доступно в  онлайн-бібліотеці у архіві вебсайту 
www.llresearch.org.  

Для подальшого вивчення “Контакту з Ра: Вчення про Закон 
Одного” рекомендуємо інші ресурси:  

 кращий у світі інструмент вивчення Закону Одного:
www.lawofone.info

 аудіокнига  The Ra Contact, розказана Джімом
Маккарті, доступна на www.Audible.com.

 фактичні записи бесіди з Ра, доступні для вільного
прослуховування на www.llresearch.org і
www.lawofone.info, і об'єднані з текстом на
https://www.youtube.com/LLResearch.

 Ресурс The Resource Series .
 Книжка V оригінального видання Закону Одного, яка

вміщує коментарі про проведення контакту з Ра.

Ми виконуємо цю роботу в L/L Research,  гостро розуміючи 
мирський контекст. Іноді, чутливому шукачеві може 
здаватися, що обставини на нашій планеті злегка забарвлені 
хаосом, дисгармонією і стражданнями. Але, якщо ви знаєте, 
де подивитися і як настроїти ваші відчуття, то ви зрозумієте, 
що увесь час свідомість любові зростає, як у вас, так і в 
інших.  

http://www.llresearch.org/
www.lawofone.info%20
www.Audible.com
www.llresearch.org%20
www.lawofone.info
https://www.youtube.com/LLResearch
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Наше повідомлення кожному мандрівнику, якого ми 
зустрічаємо, однакове: Ви не одні. Вас люблять. Ви маєте  
допомогти з переміщенням до четвертої щільності, 
передусім просто завдяки існуванню  вашого істинного 
самого аутентичного Я.  

Ми відчуваємо гордість за те, що граємо незначну частину в 
сприянні цьому розквітаючому усвідомленню любові. Ми 
вдячні за можливість допомогти вилікувати цю планету 
пліч-о-пліч з вами, разом, з відкритою душею.  




