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Yhden laki – Opinto-opas, luku 1 

Don Elkins, Carla Rueckert, Jim McCarty 

http://www.llresearch.org 

Opinto-oppaan on koonnut Bob Childers, FT.  

Tämä on omistettu Carla Rueckertille, jonka ilahduttava palvelus salli Ran sanojen puhua 
ihmiskunnalle huolimatta lähes kuolettavasta hinnasta ja vastoinkäymisistä, joita hänen fyysinen 
kehokompleksinsa joutui kestämään. 

Ran sanat, jotka tuotiin läpi 1981, ovat luultavasti ylivoimaisesti paikkansapitävin ET-informaation 
lähde, joka on esiintynyt modernilla ajalla. Tämä opaskirja antaa hienon yleissilmäyksen 
pääfilosofioihin, käsitteisiin ja Yhden lain käytäntöihin, pääasiassa otteiden kautta. Sanotaan se tällä 
tavoin – tämä on ainoa teos, joka on yrittänyt summata Ran maailmankuvan yhdessä 
suoralinjaisessa muodossa. Se on kallisarvoinen kaikille Totuuden, Viisauden ja Myötätunnon 
etsijöille.  

(Suomentajan huomautus: Ra käyttää termejä, käsitteitä ja lauserakenteita, joita on hyvin vaikea 
kääntää muille kielille. Siksi tämän oppaan suomennokset saattavat paikoin kuulostaa kömpelöiltä, 
mutta sisältö on pyritty säilyttämään alkuperäisenä. Suomennokset syntyivät ryhmätyönä. Suuri 
kiitos suomennosryhmälle.) 

 

JOHDANTO: L/L RESEARCH KANAVOI RATA 

I. TIETOINEN KANAVOINTI 

(Carla:) Kaikkina näinä vuosina, joina olin kanavoinut, olin kanavoinut tietoisesti käyttäen vapaata 
tahtoani pukien telepaattiset käsitteet omalle kielelleni. 

II. ENSIMMÄINEN TRANSSIKANAVOINTI 

Kun Eleine, meditointiryhmän jäsen, kuoli, joku ehdotti, että yrittäisin ottaa kontaktin häneen. En 
voinut kieltäytyä. Muutaman tietoisen hetken jälkeen, kun olin yrittänyt tarjota itseäni kontaktiksi 
Eleinelle, tulin tiedostamattomaksi ajan kulumisesta. Kun heräsin, oli Tomilla jotain, joka kuulosti 
Eleinen ääneltä puhumassa nauhalta minun kauttani. Tämä oli ensimmäinen kokemukseni 
transsista. [Huomautus: Carla oli jo tässä vaiheessa osallistunut yli kahdenkymmenen vuoden ajan 
tieteelliseen kanavointitutkimukseen Don Elkinsin toimiessa kysyjänä. Mutta tähän asti hän oli 
työskennellyt ainoastaan tietoisesta tilasta.] 

 III. SEURAAVA KONTAKTI OLI RA 

Tämä työ oli äärimmäisen kuluttavaa enkä halunnut jatkaa. Kuitenkin vain muutama päivä 
myöhemmin vastaanotin uuden kontaktin, jota minulla ei ollut koskaan aikaisemmin. Kuten teen 
kaikissa tapauksissa, haastoin tämän entiteetin Kristuksen nimessä vaatien sitä lähtemään, mikäli se 
ei tullut Kristustietoisuuden sanansaattajana. Se pysyi, joten avasin itseni sen kanavaksi. Menin 
transsiin miltei välittömästi, ja tämä entiteetti, joka kutsui itseään Raksi, aloitti kontaktien sarjan 
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kanssamme. Tämä kontakti on jatkuva, kiehtova ja minulle pienoisen levottomuuden lähde.  (K1, 
48 - 49) 

[Huomautus: Kaikkia kolmea osallistujaa tarvittiin Ran sanojen läpitulemiseksi. Don Elkins 
kysyjänä, Carla Rueckert instrumenttina ja James (Jim) McCarty ”kirjurina”. Kun Don Elkins kuoli, 
kontakti päättyi.] 

IV. MENETELMÄ 

James antaa Carlalle ennen jokaista sessiota puolen tunnin hieronnan, koska hänen täytyy olla 
täydellisesti liikkumatta tunnista tunti neljänkymmenenviiden minuutin välisen ajan. Sitten 
meditoimme, jotta harmonia, jota yritämme tuottaa päivittäisessä elämässämme, tulee 
intensiivisemmäksi ja jotta halumme ovat yhdistyneet yhdeksi haluksi kokea kontakti Rahan. 
Suoritamme suojaamisrituaalin ja Carla käy makaamaan peitettynä valkoisella lakanalla. Hän 
mentaalisesti toistaa Pyhän Fransiskuksen rukouksen. Jossain vaiheessa hän irtoaa fyysisestä 
kehostaan ja Ra alkaa käyttää sitä muodostaakseen sanoja, jotka muodostavat vastauksia Donin 
kysymyksiin. James meditoi ja lähettää session ajan valoa Carlalle. (K1, 50 - 51) 

V. VÄSYMYS 

RA: Ymmärrättekö kuinka hoivata tätä instrumenttia (Carlaa)? Tällä hetkellä hän on melko väsynyt. 

1. Laittamalla kädet niskan alueelle lyhyeksi ajaksi. 

2. Antamalla vettä, johon kaikki paikalla olevat ovat antaneet rakkautta. Veden lataaminen tehdään 
paikalla olevien toimesta asettamalla kädet lasin päälle ja visualisoimalla rakkauden voiman 
tulemisen veteen. Tämä lataa tuon erittäin tehokkaan väliaineen noilla värähtelyillä. (K1, S1, 69) 

RAN VIESTI 

KUKA ON RA? 

 Sessiot alkoivat tammikuun 15., 1981. 

(Kirjat I - IV julkaistiin 1982 - 1984; Kirja V julkaistiin 1998) 

MÄÄRITELMIÄ 

1. Sosiaalinen muistikompleksi / sosiaalimuistikompleksi = suuri joukko täydellisesti yhdistyneitä 
sieluja. Lyhyesti sanottuna ”ryhmäsielu”. 

2. Mieli/keho/henki-kompleksi = persoona, ihminen tai entiteetti, jolla on vapaa tahto. 

3. Katalyytti = ärsyke kasvuun, jotain joka esittää haasteen ja mahdollisuuden oppia läksy tai oppi. 

4. Tiheys = tietoisuuden tiheys tai värähtelyn tiheys. (K4, S78, 28). Ra käyttää toistuvasti 
analogiana niille, joita yleisesti ajatellaan universumin ”ulottuvuuksina”. Tiheydet ovat 
organisoituneet kahdeksanosaiseen oktaavijärjestelmään, joka vastaa musiikin oktaavia ja näkyvän 
valon spektriä. Siten mitä korkeampi tiheys, sitä korkeampi on tietoisuuden taso. 
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 5. Vaeltaja = korkeamman tiheyden sielu, joka on vapaaehtoisesti inkarnoitunut ihmiseksi ja 
sopimuksellisesti suostunut unohtamaan todellisen sielunluonteensa ihmiselämänsä ajan, ellei se 
tietoisesti halua etsiä informaatiota.  

6. Sadonkorjuu = tunnetaan myös tavanomaisella termillä ”ylösnousemus”. Prosessi, jossa sielu ja 
/ tai planeetta ”valmistuu” yhdestä tiheydestä seuraavaan. Tapahtuu luonnollisesti, kun 
planetaarinen järjestelmä kulkee galaksissa eri energia-alueiden tiheyksien läpi luoden siten 
ulottuvuuksien vaihtumisen. Nämä muutokset tapahtuvat täsmällisinä, mitattavina ajan sykleinä. 
Maa on hyvin pian tekemässä sellaisen muutoksen. 

7. Vääristymä = kaikki, mikä voidaan virheellisesti nähdä erillisenä tai yksilöllisenä yksikkönä 
(koska kaikki on Yhtä) mukaan lukien filosofiset ideat, opetukset ja käsitteet liittyen Ykseyteen, 
kuten myös sellaiset asiat kuin valon luonne eri tiheyksissä… koska on vain Yksi Valo, joka on 
”vääristänyt” itsensä Oktaaviksi. 

Toistuva ”vääristymä”-sanan käyttö on ollut kompastuskivi monille Ra-materiaalin lukijoille, koska 
sitä voidaan soveltaa melkein kaikkeen eikä sitä yleensä pidetä negatiivisena terminä. Toisinaan Ra 
esittää heidän omien opetustensa olevan vääristymiä, koska he eivät ole täydellisesti työntyneet 
Oktaaviin ja palanneet Ykseyteen. 

8. Kohdistaminen = kysymyksistä keskusteltaessa ryhmä kysyi “kohdistamisesta” ilmaisten 
olivatko kysymykset orientoituneet positiivisesti (toisille palveluksen tekeminen) vai negatiivisesti 
(itselle palveluksen tekeminen). Toinen ”ratkaistu mysteeri” Yhden lain lähdetekstejä luettaessa on, 
miksi Ra pyytää toistuvasti rituaaliesineiden kohdistamista uudelleen. 

[Esimerkki: ”Voit havaita pienen epäkohdistumisen kirjan, kynttilän ja suitsutusastian 
kohtisuoruuden välillä. Tämä ei ole merkittävää, mutta kuten olemme sanoneet, kasautuva vaikutus 
tälle instrumentille (Carla) ei ole hyvä.” (K1, S21, 196)] 

Ryhmä sai selville, että näillä lausunnoilla ei ollut itse asiassa mitään tekemistä esineiden asettelun 
kanssa: sen sijaan ne olivat “koodattu” tapa arvioida, kuinka positiivisia (toisten palvelu) 
kysymykset olivat session aikana olleet… toisin sanoen kuinka paljon he olivat keskittyneet Yhden 
lakiin. 

Tämä oli enintä, mitä Ra pystyi tekemään säilyttääkseen samalla vapaan tahdon. Varoitus koodattiin 
symbolismin kielelle pitämään ryhmä polulla. 

Jos ryhmä kysyisi liian monta ”väärinkohdistettua” kysymystä eikä kuuntelisi symbolisia 
varoituksia lakata ja pidättäytyä kysymästä sellaisia kysymyksiä (toisin sanoen kysyä mitään 
sellaista, joka ei ole suoraan orientoitunut kohti mielen, kehon ja hengen evoluutiota), ei Ralla olisi 
muuta mahdollisuutta kuin vähitellen antaa korvata itsensä negatiivisella entiteetillä.  

Tämä entiteetti naamioisi itsensä positiiviseksi ja yrittäisi viedä ryhmän uskottavuuden antamalla 
paikkaansa pitämätöntä informaatiota… useimmiten tarkkojen aikakoodattujen tuhoprofetioiden 
muodossa, jotka väistämättä jäisivät toteutumatta. Moderni kanavointi on täynnä tällaisia 
esimerkkejä. 

Tämän taivaallisen vastatoimen “väärinkohdistettuihin kysymyksiin” (toisin sanoen negatiivisten 
entiteettien sekaantumisen ilmeisen positiivisen kanavan viestiin) voidaan sanoa olevan 
muuttumaton universaali laki. Tällaiseen ei ole olemassa muuta suojaa kuin kysyttyjen 
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kysymysten kohdistaminen ja se, kuinka hyvin osallistujien elämä on kohdistunut annettuihin 
opetuksiin: ”Vartioikaa kohdistumisianne huolellisesti.” (K3, S53, 23) 

Tämä on suurin syy, miksi melkein kaikki nykypäivän kanavointi on rankasti vääristynyttä, 
eikä ole yhdenmukaista monen Yhden laki -sarjan kohdan kanssa, tai minkään muunkaan 
materiaalin. Ryhmä tuli tietoiseksi tästä potentiaalisesta ongelmasta hyvin pian ykköskirjan jälkeen, 
ja tuli paljon huolellisemmaksi, jotta ei koskaan kysyisi ”lyhytaikaisia” tai epätärkeitä kysymyksiä, 
joksi niitä kutsuttiin. 

Tämä opinto-opas dokumentoi kaikki merkittävät vastaukset, jotka Ra antoi sisältäen vastaukset 
kysymyksiin, joiden he eivät ajatelleet olleen hyvin kohdistuneita. Teemme tämän esittääksemme 
hyvin muotoillun potretin siitä, mitä informaatiota tuli läpi, jotta saisit apua opinnoissasi. 

ALKU- JA LOPPULAUSUNNOT  

Jokaisen session alussa Ra aloittaa normaalisti seuraavasti: 

Ra: Minä olen Ra. Tervehdin teitä Yhden Äärettömän Luojan valossa ja rakkaudessa. Me 
kommunikoimme nyt. 

Jokaisen session lopussa Ra lopettaa normaalisti seuraavasti: 

Ra: Minä olen Ra. Jätän teidät Yhden Äärettömän Luojan valossa ja rakkaudessa, Menkää, siksi 
iloitkaa Yhden Äärettömän Luojan voimassa ja rauhassa. Adonai. 

HUOMIO: Lukuun ottamatta muutamia harhatapauksia yhdessä sessiossa, jossa Elkins kysyi 
kysymyksiä, joiden kanssa Ra oli vahvasti eri mieltä, Ra käytti aina alkusanoja jokaisessa uudessa 
lausunnossa käyttäen sanoja ”Minä olen Ra.  (Pidättäytyminen lausunnosta oli toinen, vielä 
vahvempi ”symbolinen” tapa varoittaa, että kysymysten kohdistuminen oli pois raiteilta.) 

Lukijan tulee huomioida, että Ra käytti alkusanoja ”minä olen Ra” jokaisessa tämän kirjan 
lainauksessa, mutta tämä lausunto on jätetty pois, jotta luettavuus paranisi dramaattisesti. Siten kun 
lukija näkee tekstissä ”RA:”, on ymmärrettävä, että lausunto alkoi ”Minä olen Ra” 
lähdedokumentissa. 

LISÄHUOMIO: Luettavuuden parantamiseksi jälleen suuremmalle joukolle sieluja on tehty 
tiettyjä vähäisiä muutoksia Ra lausuntojen lauserakenteeseen. Kaikki pyrkimys tehtiin 
varmistamaan, että nämä muutokset eivät muuttaneet ydinviestiä millään tavalla – mutta nyt voit 
klikata linkkiä ja tarkistaa alkuperäislähteen.  

Varmistaaksesi, että lainaat lähdettä sanatarkasti, sinua pyydetään viittaamaan alkuperäiseen 
tekstiin, joka on linkitetty jokaisen otteen perään http://wiki.lawofone.info tai on saatavilla 
julkaistuna paperiversiona L/L Researchin www.llresearch.org kautta. Jos lainaat tästä 
dokumentista ilman viittausta alkuperäiskirjoihin, ota tämä huomioon välttääksesi vääristymiä. 

SITAATIT: Jokainen lainaus tässä opinto-oppaassa päättyy kolmiosaiseen muotoon: (K#, S#, ##). 
K tarkoittaa kirjan numeroa, S sessiota ja viimeinen numero on sivu, jolla lainaus ilmenee, jolloin 
voit itse tarkistaa sen, jos omistat paperikirjaversion. Maaliskuusta 2005 lähtien jokainen ote on 
myös hyperlinkitetty online-tietosanakirjaan, jossa alkuperäinen, editoimaton, uudelleen ylöskirjattu 
ja oikoluettu teksti on vapaasti luettavissa englanniksi. 
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Muutamia virheitä tapahtui alkuperäisessä ylöskirjaamisessa ja muutamia lyhytaikaisia ja 
henkilökohtaisia kysymyksiä jätettiin pois ja julkaistiin myöhemmin vuonna 1998 viidennessä 
kirjassa. Online-tietosanakirjassa kaikki lukee täsmälleen niin kuin se annettiin ilman muutoksia. 
Hyperlinkkimme vievät ainoastaan jokaisen session alkuun, joten voit sen jälkeen käyttää etsi-
toimintoa löytääksesi oikean kohdan. Nauti! 

 

1. JOHDANTO RA-MATERIAALIIN 

I. ENSIMMÄINEN LAUSUNTO 

RA: Minä olen Ra. En ole puhunut aikaisemmin tämän instrumentin kautta. Meidän täytyi odottaa 
kunnes hän oli täsmällisesti virittäytynyt lähettäessämme kapean taajuusalueen värähtelyä. Me 
tervehdimme teitä meidän Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Olemme tarkkailleet 
ryhmäänne. Olemme tulleet kutsutuksi ryhmäänne, koska teillä on tarve kehittyneempään 
lähestymiseen siihen, jota kutsutte totuuden etsimiseksi. Toivomme tarjoavamme teille tietyllä tapaa 
erilaisen näkökulman informaatioon, joka on aina ja ikuisesti sama.  (K1, S1, 65) 

II. KUKA ON RA? 

RA: Me olemme niitä, jotka ovat Yhden laista, Ykseydestä. Meidän värähtelyssämme polariteetit 
ovat harmonisoituneet; paradokseilla on ratkaisu. Olemme yhtä. Olemme kävelleet planeetallanne ja 
nähneet ihmistenne kasvot. 

Tunnemme nyt suurta velvollisuutta auttaaksemme poistamaan tiettyjä väärentymiä, jotka on 
annettu Yhden lakiin.  (K1, S1, 65) 

Me, sosiaalisena muistikompleksina tai ryhmäsieluna, teimme kontaktin planeetallenne rotuun, jota 
kutsuttu egyptiläisiksi. Me puhuimme yhdelle, joka kuuli ja ymmärsi, ja oli asemassa säätääkseen 
Yhden lain. (Huomio: Perustuen hyvin selkeälle vastaavuudelle tämän ja muiden lausuntojen ja 
Edgar Caycen lukemusten välillä, voimme nähdä, että tämä entiteetti oli Ra-Ta, joka auttoi Rata 
suunnittelemaan Suuren pyramidin Hermeksen kanssa ja myöhemmin inkarnoitui Cayceksi.) 

Papit ja tuon aikakauden ihmiset kuitenkin nopeasti vääristivät viestimme ryöväten sen 
myötätunnosta, jolla ykseys informoidaan. (K1, S1, 66) 

III. RA YHÄ ETSII TULLAKSEEN KAIKEKSI MITÄ ON  

RA: Me yhä etsimme tullaksemme kaikeksi, mitä on, ja siitä huolimatta olemme Ra. Siten meidän 
polkumme vie eteenpäin. (K1, S3, 78) 

IV. ONKO RA YKSI MONISTA? 

KYSYMYS: Kun kommunikoin sinun ollessa Ra, oletko silloin yksilöitynyt kuten entiteetti vai 
puhunko kokonaiselle sosiaalimuistikompleksille?  

RA: Puhut Ran kanssa. Ei ole eroa. Voisit kutsua sitä sosiaaliseksi muistikompleksiksi viitaten 
moneuteen. Ymmärryksemme mukaan puhut tietoisuuden yksilöityneelle osalle.  (K1, S17, 162) 



6 

 

[Huomio: Toisin sanoen Ra edustaa kokonaisen planeetan verran olentoja, jotka ovat kaikki 
sulautuneet yhdeksi yhdistyneeksi tietoisuudeksi. Jokainen Oktaavin tiheys liikkuu lähemmäksi ja 
lähemmäksi täysin yhdistynyttä Luomisen Yhtä Mieltä. Rakenteet ja mielen kyvyt muuttuvat 
lisääntyvässä määrin vaikeaksi ihmisentiteetin käsittää. 

2. RAN HISTORIA 

I KOLMANNESSA TIHEYDESSÄ RA SAI APUA KUUDENNEN TIHEYDEN 
ENTITEETEILTÄ 

RA: Saimme apua kuudennen tiheyden entiteeteiltä omien kolmannen tiheyden kokemustemme 
aikana. Koska olimme huomattavasti vähemmän sotaisia kuin ihmiset, koimme heidän oppiensa 
olevan avuksi. Emme olleet kehittäneet teidän rahajärjestelmänne ja valtanne keskinäisiä suhteita. 
Olimme filosofisempi kolmannen tiheyden planeetta kuin tämä teidän, ja polariteettivalintamme 
keskittyivät enemmän ymmärtämään seksuaalienergiansiirtoja sekä tarkoituksenmukaisia suhteita 
itsen ja toisen itsen välillä. (B3, S60, 66) 

KYSYMYS: Mikä sivilisaatio auttoi Rata kolmannen tiheyden aikana pyramidimuodon avulla? 

RA: Teikäläiset ovat mieltyneet nimeämiseen. Nämä entiteetit ovat aloittaneet matkansa takaisin 
Luojaan eivätkä enää koe aikaa. (B3, S60, 71) 

II RA OLI LIIAN MYÖTÄTUNTOINEN NELJÄNNESSÄ TIHEYDESSÄ 

RA: Neljännen tiheyden ryhmäsieluna olimme taipuvaisia myötätuntoon jopa marttyyriuteen asti 
auttaessamme muita. Kun saavutimme viidennen tiheyden sadonkorjuun, tajusimme, että tällä 
värähtelytasolla sellaisen lieventämättömän myötätunnon hyödyllisyydessä voi nähdä puutteita. 
Käytimme paljon aikaa pohtiaksemme niitä Luojan tapoja, jotka täyttävät rakkauden viisaudella. 
(B2, S42, 95) 

III RA OTTI YHTEYDEN MAAN IHMISIIN  

A. RA OLI KUUDENNESSA TIHEYDESSÄ VIERAILLESSAAN MAASSA 

RA: Olen osa ryhmäsielua, joka matkusti ulospäin Venukseksi kutsumaltanne aurinkokuntanne 
planeetalta. Teidän mittapuullanne olemme vanha rotu. Kun olimme kuudennessa tiheydessä, 
fyysinen olemuksemme oli teidän sanoillanne sanottuna kultainen. Olimme pitkiä ja jokseenkin 
kauniita. Fyysistä olemustamme peitti kultainen hohde. Päätimme tulla luoksenne tässä 
olomuodossa. Teidän olomuotonne oli hyvin erilainen. Niinpä emme sulautuneet hyvin joukkoon, 
ja olimme ilmiselvästi erilaisia kuin muut. Vierailumme oli suhteellisen lyhyt. Tämä tapahtui 
silloin, kun rakensimme pyramidit. (B1, S6, 90) 

Kun päätimme tästä tehtävästä luonanne, olisimme näkyneet valona, mikäli olisimme tulleet 
maahan luonnollisessa muodossamme. (B1, S8, 103) 

B. MITEN MATKASITTE VENUKSESTA MAAHAN? 

RA: Käytimme ajatusta. (B1, S6, 90) 
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C. PITIKÖ TEIDÄN VAIHTAA ULOTTUVUUTTANNE VOIDAKSENNE OLLA 
MAASSA? 

RA: Kuudennesta ulottuvuudesta käsin voimme manipuloida energiaa ajattelulla, mikä on älykkään 
äärettömyyden läsnäoloa jokaisessa valon partikkelissa, tai vääristyneessä valossa. Näin pystyimme 
pukemaan itsemme kopioiksi kuudennen tiheyden mieli/keho/henki-komplekseistamme, jotka olivat 
näkyviä kolmannessa tiheydessä. Tätä planeettaa vartioiva neuvosto salli kyseisen kokeilun meille 
(B1, S6, 91) 

D. MISTÄ TÄMÄ NEUVOSTO LÖYTYY? 

RA: Neuvosto löytyy Saturnus-planeetan kahdeksannesta ulottuvuudesta, kolmannen ulottuvuuden 
termeillä sanottuna Saturnuksen renkaista. (B1, S6, 91) 

E. HEIDÄN LAHJOJAAN KÄYTETTIIN VÄÄRIN 

RA: Me edustamme niitä Konfederaation jäseniä, jotka 11 000 vuotta sitten tulivat kahteen 
planetaariseen kulttuuriinne, jotka tuolloin olivat läheisessä kosketuksessa Yhden Luojan 
Luomistyöhön. Oli naiivi käsityksemme, että voisimme opettaa suoran kontaktin kautta. 

Nämä kulttuurit olivat jo tiiviisti kohdistuneet kaikensyleilevään uskoon kaiken elävyydestä tai 
tietoisuudesta. Saavuimme, ja ihmiset, joita halusimme palvella, toivottivat meidät tervetulleiksi. 
Pyrimme auttamaan heitä teknisillä tavoilla, jotka liittyivät mieli/keho/henki-kompleksin 
parantamiseen kristallin avulla. Niin luotiin pyramidit. 

Kävi kuitenkin niin, että vallassa olevat omivat tämän teknologian itselleen. Näin ei ollut tarkoitettu 
Yhden Laissa. Lähdimme luotanne. 

Emme kuitenkaan koskaan hylänneet värähtelyänne, sillä olemme vastuussa tietoisuutenne 
muutoksista, jotka ensin aiheutimme ja jotka sitten vääristyivät Yhden Lain vastaisella tavalla. 

Yritimme saada (mentaalisen) yhteyden tämän maan (Egyptin) hallitsijoihin. 18. dynastian aikaan 
saimme yhteyden faaraoon, Atoniin tai Akhenateniin. Hän oli vaeltaja. [Huom: 
Enkelimäinen/maanulkopuolinen sielu ihmismuodossa.] 

Tämä entiteetti vakuuttui siitä, että Yhden värähtely oli todellinen henkinen värähtely, ja siten antoi 
asetuksen Yhden Laista. Harvat kuitenkin hyväksyivät hänen uskomuksensa. Hänen kuoltuaan 
polarisoituneet uskomukset moniin jumaliin pääsivät vallalle. (B1, S2, 70-71) 

RA: Tulimme tuomaan ihmisillenne Yhden Lain. Toivoimme vakuuttavamme ykseydestä 
kiinnostuneet siitä, että ykseydessä kaikki ristiriidat ratkeavat; kaikki rikkinäinen korjataan; kaikki 
unohtunut tuodaan valoon. (B4, S90, 142) 

F. AJANKOHDAT, JOLLOIN RA ON OLLUT YHTEYDESSÄ MAAHAN 

RA:  

[75,000 BP:]  Ensimmäinen yritys auttaa väkeänne tapahtui 75 000 vuotta sitten. [Auttoi marsilaisia 
tulemaan Maahan.] 



8 

 

 [58,000 BP:]  Seuraavaksi apua saivat Mu’n asukkaat, noin 58 000 vuotta sitten. 

[13,000 BP:]  Seuraavaksi apua tarjottiin Atlantikselle noin 13 000 vuotta sitten. 

[11,000 BP:]  Seuraava yritys koski egyptiläisten (ja eräiden Etelä-Amerikan asukkaiden) 
auttamista noin 11 000 vuotta sitten. 

[7,500 BP:]  Noin 3500 vuotta myöhemmin [7500 vuotta sitten] apua tarjottiin taas eräille Etelä 
Amerikassa. 

[2,300 BP:]  Muut konfederaatiolaiset yrittivät pari kertaa auttaa egyptiläisiä noin 2300 vuotta 
sitten. 

Tämän syklin lopun osalta emme ole koskaan poistuneet viidennestä ulottuvuudestanne, ja olemme 
työskennelleet Sadonkorjuun (Ylösnousemuksen) valmistelemiseksi. (B1, S14, 135-136)  [Huom: 
Ra pysyttelee nyt väliaikaisesti viidennessä tiheydessä kuudennen sijaan, jotta voi toimia Maan ja 
sen asukkaiden kanssa tehokkaammin.] 

F: OLISIVATKO IHMISET PYSTYNEET SILLOIN ELÄMÄÄN VENUKSESSA? 

RA: Kolmannen tiheyden olosuhteet eivät ole suotuisia teidän ihmistenne elämänmuodoille. Mutta 
planeetan viides ja kuudes ulottuvuus edistävät kasvamista / oppimista. (B1, S6, 90) 

RA: Tällä hetkellä Venusta asuttavat oliot ovat 5D-entiteettejä.  (B4, S89, 124) 

G. RA TARJOAA YHÄ VALAISTUMISTA 

 [Huomio: Kirjan 3 loppupuolella kysyjä kysyy onko siihen mennessä käsitelty tarpeeksi 
mahdollisesti julkaistavaa materiaalia hyvittämään Ran aiempi naiivi toiminta.] 

RA: Tarkoituksemme ei ole vähätellä palvelustanne, mutta emme odota tekevämme täydellisiä 
korjauksia näihin vääristymiin. Kielenne luonteesta johtuen vääristymiä ei meidän tietämyksemme 
mukaan pystytä kokonaan oikaisemaan… mutta vain valaisemaan jossain määrin. (B3, S72, 162) 

[Huomio: Yhden Laki -kirjasarjan täydellinen läpikäyminen paljastaa, että suurin osa Ran 11 000 
vuotta sitten antamasta tieteellisestä ja henkisestä informaatiosta on sittemmin vääristelty ja 
uudelleenkirjoitettu negatiivisesti orientoituneeksi materiaaliksi… joka nyt muodostaa sen 
uskomusjärjestelmän pohjan, jota monet maailman vaikutusvaltaisimmat ihmiset salaa noudattavat 
(mieti vaikka dollarin setelissäkin olevaa pyramidin muotoon laadittua Yhdysvaltojen virallista 
sinettiä). Mukaan lukeutuu nähtävästi ryhmä, josta käytetään yleisesti nimitystä "Illuminati". 

 (Ylläolevasta sitaatista voi löytyä viittaus tähän, sillä Ra sanoi "vain VALAISEMAAN jossain 
määrin" (illuminate = valaista). Tästä johtuen Ran on vaikea arvioida kokonaan karman määrää, 
joka luotiin kun heidän viestiään vääristeltiin. "Illuminatin" ja muiden vastaavien ryhmien politiikka 
ja toimintatavat ovat vahvasti ristiriidassa Ran opetusten kanssa, sillä Ran mukaan toisten vapaan 
tahdon kunnioittaminen on Universumin tärkein periaate.] 

V. RAN LÄPIKÄYMÄT SYKLIT 
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RA: Oppimisemme polku on kaiverrettu nykyhetkeen. Ei ole historiaa kuten te käsitteen 
ymmärrätte. Kuvittele olemassaolon kehä. Me tiedämme alfan ja omegan äärettömäksi älyksi. Kehä 
ei koskaan lakkaa. Se on läsnä. Tiheydet tai syklit, jotka olemme käyneet läpi:  

ENSIMMÄINEN ULOTTUVUUS: Tietoisuuden sykli. 

TOINEN ULOTTUVUUS: Kasvu. 

KOLMAS ULOTTUVUUS: Itsetietoisuus 

NELJÄS ULOTTUVUUS: Rakkaus tai myötätunto [Rakkauden Laki] 

VIIDES ULOTTUVUUS: Valo tai viisaus [Valon Laki] 

RA: Käytimme paljon aikaa viidennessä tiheydessä tasapainottamaan syvää myötätuntoa, jonka 
olimme saavuttaneet neljännessä ulottuvuudessa. (B2, S41, 93) 

KUUDES ULOTTUVUUS: Valo/rakkaus, rakkaus/valo tai ykseys. [Yhden Laki] 

(myös toisinaan termi myötätuntoinen viisaus) 

SEITSEMÄS ULOTTUVUUS: Yhdyskäytävä sykli [Ikuisuuden Laki] 

(viitataan usein myös tiheydeksi, jossa oivalletaan kaikkien asioiden sakramentaalinen luonne) 

RA: Jos nöyrät ponnistelumme ovat riittävät, seitsemännellä tasolla tai ulottuvuudessa tulemme 
yhdeksi kaiken kanssa, ilman muistia, identiteettiä, menneisyyttä tai tulevaisuutta, ollen olemassa 
kaikessa. (B1, S16, 153) 

KAHDEKSAS ULOTTUVUUS: Oktaavi, joka johtaa mysteeriin, johon emme luotaa. (B1, S16, 
153) 

KYSYMYS: Tarkoittaako tämä, että kahdeksannessa tiheydessä olet tietoinen kaikesta, joka on? 

RA: Tämä on osittain oikein. Ymmärryksemme mukaan kyse ei olisi meidän tietoisuudestamme, 
vaan Luojan tietoisuudesta. Luojassa on kaikki mitä on.  (B1, S16, 153) 

3. MITEN PYRAMIDIT RAKENNETTIIN? 

I. NE RAKENNETTIIN YHDEN VOIMALLA 

RA: Isommat pyramidit rakennettiin kyvyllämme käyttää voimia. 

KIVET OVAT ELÄVIÄ. TÄTÄ EI OLE YMMÄRRETTY KULTTUURISSANNE.  (B1, S2, 72-
73) [Huomio: Ra viittaa siihen, että kivet ovat osa ensimmäistä tietoisuuden tiheyttä, eli 
tietoisuuden ulottuvuutta. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen tietoisuuden tiheyden elämänmuodot 
ovat kaikki näkyviä kolmannen ulottuvuuden olioille, kuten meille.] 

II. MITEN PYRAMIDEISSA KÄYTETTYJÄ KIVILOHKAREITA LIIKUTELTIIN? 
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RA: Kuvittele kaiken luodun sisällä olevaa toimintaa. Energia, vaikkakin äärellinen, on varsin 
suuri. Tämä energia on älykästä. Se on hierarkkista. Aivan kuten teillä on kulkuvälineiden, tai 
kehojen, hierarkia, niin samoin on jokaisella atomilla sellaisessa materiaalissa kuin kivi. 

Kun tuolle älylle pystytään puhumaan, kiven fyysisen kivikehon äärellinen, fyysinen energia 
laitetaan kontaktiin tuon äärettömän energian kanssa, joka asuu paremmin virittäytyneissä kehoissa, 
olivat nämä kiviä tai ihmisiä. 

Kun tämä yhteys on luotu, voidaan esittää pyyntö. Äärettömän kivimäisyyden älykkyys 
kommunikoi fyysisen välineensä tai kehonsa kanssa, jolloin toteutuu haluttu halkeaminen tai 
siirtyminen. (B1, S3, 77) 

 III. TEKIKÖ YKSI IHMINEN TÄMÄN MENTAALISESTI? 

RA: Yhden Lain omaksuneen yksilön voimalla ja Yhden Lain ymmärtävän ryhmäsielun yhteisen 
ymmärtämisen voimalla on eroa. 

Kaikista vioista puhdas yksilö voisi todellakin siirtää vuoren. Kuitenkin kun kyseessä on ykseyden 
ymmärtäminen joukkona, kukin yksilö voi sisältää hyväksyttävän määrän vääristymää, ja silti 
joukkomieli voisi siirtää vuoria. (B1, S3, 78) 

Joukossanne on tällä hetkellä niitä, joiden puhtaus on jo nyt yhtä älykkään äärettömyyden kanssa. 
(B1, S4, 82) 

 IV. MIKSI SE KASATTIIN PALOISTA EIKÄ TEHTY KOKONAISEKSI? 

Emme halunneet olla ihmeellisten pyramidien palvottuja rakentajia. Siksi se näyttää tehdyltä, ei 
ajatellulta. (B1, S3, 79) 

 V. YLÖSNOUSEMUS INITIAATION AVULLA KUNINGATTAREN KAMMIOSSA 

RA: Initiaation käsite vaatii olemisen keskittämistä Luojan etsimiseen. 

Kuningattaren kammion initiaatio sisälsi itsensä hylkäämisen haluun tuntea luoja täydellisesti, jotta 
puhdistettu sisäänvirtaava valo juoksettuu tasapainoisella tavalla kaikkien energiakeskusten 
(chakrojen) läpi, kohdaten sisäisen silmän chakrassa ja aukaisten portin älykkääseen 
äärettömyyteen. Silloin koetaan todellinen elämä, tai kuten te nimitätte, ylösnousemus. (B3, S57, 
49) 

VI. RESONAATIOKAMMION KÄYTTÄMINEN  

KYSYMYS: Sanoit, että resonaatiokammiota käytettiin, jotta adepti voi kohdata itsensä. 
Selittäisitkö tämän? 

RA: Itse kohdataan olemisen keskipisteessä tai syvyyksissä. Se on sama asia kuin kehon 
hautaaminen ja ylösnousemus, jossa entiteetti kuolee itselle, ja tämän näennäisen menetyksen 
kohtaamisen ja varsinaisen saavuttamisen ymmärtämisen kautta, muuntuu uudeksi ja kohonneeksi 
olennoksi. 
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Kammio vaikutti mieleen ja kehoon. Mieleen vaikutettiin aistimusten puuttumisella ja 
arkkityyppisillä reaktioilla elävältä hautaamiseen ilman mahdollisuutta vapautumiseen. Ruumiiseen 
vaikutettiin sekä mielen asetuksilla että käytettyjen materiaalien sähköisillä (pietsosähkö) 
ominaisuuksilla. (B3, S65, 112) 

VI. VOIDAANKO PYRAMIDIA YHÄ KÄYTTÄÄ PARANTAMISEEN JA 
INITIAATIOON? 

RA: Se on kuin epävireinen piano. Se soittaa kyllä sävelen, mutta voi, niin kehnosti. Vain virtausten 
kangastus on jäljellä. Pyramidien aika on ohi. (B1, S4, 81-82) 

KEITÄ OLEMME? 

4. MAAPALLON KOLMANNEN TIHEYDEN OLENTOJEN VAIHTELEVA ALKUPERÄ 

I. ENSIMMÄINEN RYHMÄ TULI MARSISTA 

A. MARS-PLANEETTA MUUTTUI ASUINKELVOTTOMAKSI ENNEN SYKLINSÄ 
LOPPUA 

RA: Ensimmäiset tänne tulleet kolmannen tiheyden entiteetit tuotiin Marsista. Tämän planeetan 
ympäristö muuttui epävieraanvaraiseksi kolmannen tiheyden entiteeteille. 

RA: Näiden olentojen sotaiset toimet aiheuttivat senkaltaisia vaikeuksia heidän planeettansa 
ilmastolliseen elinympäristöön, että se muuttui ennen syklin loppua elinkelvottomaksi kolmannen 
tiheyden kokemukselle. Siten Punaisen planeetan entiteetit eivät tulleet sadonkorjatuiksi ja jatkoivat 
teidän planeetallanne yrittäen oppia Yhden lakia. (K1, S9, 107) 

KYSYMYS: Kuinka kauan sitten [nämä entiteetit tiputettiin aloittamaan uudet elämät Maassa]? 

RA: Noin 75,000 vuotta sitten. Teidän planeettanne ei ollut kolmatta tiheyttä ennen tätä ajankohtaa. 
(K1, S9, 107) 

B. KUINKA HEIDÄT SIIRRETTIIN TÄNNE? 

RA: Nämä [Marsista peräisin olevat] entiteetit taltioitiin teidän pallonne kokemusta varten [juuri 
ennen heidän planeettansa tuhoa] eräänlaisella synnytyksellä, joka on ei-lisääntyvä, mutta sisältää 
Punaiselta planeetalta olevien mieli/keho/henki-kompleksien geneettisen materiaalin valmistuksen 
inkarnaatiota varten. 

LAUSUNTO: Oletan, että suojelijat siirsivät rodun tänne sen jälkeen, kun se oli kuollut fyysisesti 
Marsissa? 

RA: Tämä pitää paikkansa. 

 C. SUOJELIJAT AIHEUTTAVAT “HUONOA KARMAA” JA MAA JOUTUU 
KARANTEENIIN 
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 RA: [Tämä toiminta, joka vaati geneettisiä muunteluita ja väliaikaisesti sulautti Punaisen planeetan 
ryhmämielen Suojelija-rodun kanssa] aiheutti muiden suojelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna 
lisääntyvän määrän vääristymää Yhden lain soveltamiseen. 

Tästä alkutoimesta johtuen teidän planeettanne karanteeni asetettiin, sillä tunnettiin, että Punaiselta 
planeetalta olevien vapaata tahtoa oli supistettu.   (K1, S9, 106-107) 

D. VAIN TOISEN TIHEYDEN ENTITEET OLIVAT JO TÄÄLLÄ MAASSA 

 RA: Toista tiheyttä olevat. Toinen tiheys on korkeamman kasvi- ja eläinkunnan tiheys, joka on 
olemassa ilman ylöspäin suuntautuvaa pyrkimystä kohti äärettömyyttä.  (K1, S9, 107) 

KYSYMYS: Viimeaikainen tutkimus on viitannut, että tämän planeetan entiteettien normaali 
unisykli on 25 tuntia 24:n sijaan. Pitääkö tämä paikkansa ja miksi niin? 

RA: Tämä pitää paikkansa joissain tapauksissa. Koetuilla planetaarisilla vaikutuksilla on Marsista 
tulleiden muistissa hieman vaikutusta kolmannen tiheyden kehokomplekseihin. Marsilainen rotu on 
antanut geneettistä materiaaliaan monille kehoille tasollanne. (K3, S64, 100) 

 II. YLI 65 MILJOONAA ON VAELTAJIA 

A. KEITÄ VAELTAJAT OVAT 

Kuvittele, ikään kuin, rantojenne hiekkaa. Yhtä lukemattomia ovat hiekanjyvät kuin älykkään 
äärettömyyden lähteet. Kun sosiaalinen muistikompleksi on saavuttanut täyden ymmärryksen 
halustaan, se voi päättää, että sen halu on palvella entiteettejä, jotka pyytävät apua. Nämä entiteetit, 
joita voit kutsua surun siskoiksi ja veljiksi, liikkuvat tämän surunkutsumuksen suuntaan. He tulevat 
äärettömän luomisen kaikilta alueilta. 

He eivät ole itse surullisia, mutta tulevat auttamaan niitä, jotka ovat surussa. He ovat Vaeltajia. 
Maassa heitä on arviolta 65 miljoonaa. [Huomio: Tämä tietenkin oli vuonna 1981, ja nykyisten 
lukujen uskotaan ylittävän 100 miljoonaa tai 1 ihmisen 60:stä.] (K1, S12, 127) 

 B. USEIMMAT OVAT KUUDETTA TIHEYTTÄ 

RA: Harvat ovat neljännestä tiheydestä. Suurin osa on kuudennesta tiheydestä. 

Halun palvella täytyy olla vääristynyt kohti suurta mielen puhtauden määrää ja sitä, mitä te kutsuttu 
hullunrohkeudeksi tai rohkeudeksi. Vaeltajan haaste ja vaara ovat, että se unohtaa tehtävänsä, tulee 
karmisesti sotkeutuneeksi ja siten tempautuu kurimukseen ja pyörteeseen, jotka sen oli tarkoitus 
välttää.  (K1, S12, 127) 

 C. MISTÄ SUURIN OSA MAAN VAELTAJISTA ON PERÄISIN? 

RA: Merkittävä osa kuudennen tiheyden vaeltajista on meidän sosiaalisesta 
muistikompleksistamme.  

Toinen suuri osa koostuu niistä, jotka auttoivat Etelä-Amerikassa; toinen osa niistä, jotka auttoivat 
Atlantiksella. 
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Kaikki ovat kuudetta tiheyttä ja veli- ja siskoryhmiä johtuen yhdistävästä tunteesta, että koska meitä 
[aikaisemmin] autettiin muodoilla, kuten pyramidi, voisimme mekin auttaa ihmisiänne. (K5, S45, 
79) 

 D: ONKO VAELTAJILLA TAIPUMUS OLLA SAIRAITA? 

KYSYMYS: Onko vaeltajilla fyysisiä vaivoja tässä kolmannen tiheyden tilanteessa? 

RA: Johtuen värähdyksellisten vääristymien äärimmäisestä erosta kolmannen tiheyden ja 
korkeampien tiheyksien välillä, on heillä yleensä jonkinlainen vamma tai vieraantuneisuuden tunne, 
joka on voimakas, esimerkiksi allergioita. (K1, S12, 127-128) 

 E. MIKSI HE INKARNOITUVAT OMAANSA ALEMPAAN TIHEYTEENN (3D)? 

RA: Vaeltajalla on mahdollisuus suuresti nopeuttaa sen tiheyden tietoisuutta, josta se tulee. Tämä 
johtuu kolmannen tiheyden elämänkokemusten intensiivisyydestä ja mahdollisuuksista. 

Siten positiivisesti polarisoitunut Vaeltaja valitsee hyväksyvänsä vaaran unohtaa, mikä se on, 
palvellakseen toisia säteilemällä toisten rakkautta. 

Jos unohtaminen läpäistään, katalyytin määrä kolmannessa tiheydessä polarisoi Vaeltajan paljon 
suuremmalla tehokkuudella kuin voitaisiin odottaa korkeammissa ja harmonisemmissa tiheyksissä. 
[eli työ joka vaatisi aikaa satoja tuhansia vuosia korkeammilla tasoilla, voidaan tehdä paljon 
nopeammin täällä Maassa.] (K2, S36, 67) 

 F: ON PELKO, ETTÄ HE EIVÄT HERÄÄ 

Carla Rueckert: “Ei ole ihme, että Vaeltajilla on hieman vaikeuksia herätä illuusiossa, jota 
kutsumme konsensustodellisuudeksi. On aina olemassa pelko, kun inkarnaatioon saavutaan, että ei 
herätä lainkaan, vaan ollaan eksyksissä koko elämänkokemuksen ajan.” (B5, 58) 

 III. KOLMANNEN TIHEYDEN ENTITEETIT MALDEKISTA INKARNOITUIVAT 
MAAHAN TOISEN TIHEYDEN ENTITEETTEINÄ 

A. HE TULIVAT MAAHAN TUHOTTUAAN OMAN PLANEETTANSA (MALDEK) 

RA: On Maldekista tulleita. Teidän kaukaisessa menneisyydessänne oli kolmannen tiheyden 
olentojen populaatio, joka oli aurinkokunnassanne. Heillä oli jokseenkin samankaltainen sivilisaatio 
kuin Atlantis.  (K1, S10, 109). 

Tuhottuaan planeettansa he tulivat Maahan. Se oli ainoa planeetta aurinkokunnassa, joka oli 
asumiskelpoinen ja pystyi tarjoamaan tarvittavaa opetusta vähentämään heidän vääristymiään 
koskien Yhden lakia.  (K1, S6, 91) 

 B. OLIKO KAIKILLA MALDEKIN IHMISILLÄ PELKO-ONGELMA? 

RA: Planetaarisen hajaannuksen tapauksessa kukaan ei paennut.  (K1, S10, 111-112) 

 C. ENSIN HE OLIVAT NIIN TRAUMATISOITUNEITA, ETTÄ HE UNOHTIVAT 
OLEVANSA TIETOISIA 
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RA: Sota aiheutti biologisen elämän verkoston, eli heidän biosfäärinsä, hajoamisen. Nämä entiteetit 
olivat niin järkyttyneitä tästä tapahtumasta, että he olivat siinä, mitä saattaisitte kutsua pelon 
solmuksi tai vyyhdiksi. Ketkään olennot eivät pystyneet auttamaan heitä. Kukaan ei pystynyt 
tavoittamaan heitä. Lopulta noin 500 000 tai 600 000 vuotta sitten Konfederaatio onnistui heidän 
tavoittamisessaan ja purki pelon solmun. Entiteetit pystyivät silloin muistamaan, että olivat tietoisia.   
(K1, S10, 110) 

 D. TIETOISUUTENSA TAKAISIN SAAMISEN JÄLKEEN HE MENIVÄT ALEMMILLE 
ASTRAALITASOILLE 

Tämä tietoisuus toi heidät sinne, jota saattaisitte kutsua alemmiksi astraalitasoiksi, joissa heitä 
voitiin hoitaa, kunnes he olivat parantuneet tästä traumasta. Sitten he asettivat itsensä 
ryhmäpäätöksellä karmiseen tilaan.  (K1, S10, 110) 

 E. SITTEN HE INKARNOITUIVAT ELÄIMELLISEMPÄÄN MUOTOON 
(NEANDERTHAL) 

RA: Tätä tarkoitusta varten he saapuivat planeetallenne inkarnaatioon toisen tiheyden muodoissa, 
eli muodoissa, jotka eivät olleet ihmisiä. He kokevat tätä, kunnes tuhon vääristymät ovat 
korvautuneet vääristymillä kohti halua vähemmän vääristyneeseen näkemykseen toisten palvelusta.  
(K1, S10, 110) 

KYSYMYS: Oliko silloin saatavilla oleva kehokompleksi se, johon me viittaamme apinakehona? 

RA: Pitää paikkansa. (K1, S10, 110) Monet ovat poistaneet karman ja menneet kolmannen tiheyden 
kokemukseen kolmannen tiheyden kehossa.  (K1, S10, 111) 

[Huomio: Ra kertoo yksityiskohtaisesti, että tämä karman lieventäminen, ei evoluutio, on syy 
Neanderthalin ihmisen ilmaantumiseen planeettamme menneisyydessä.] 

 F. KUINKA HE TULIVAT TÄNNE? 

RA: He tulivat sadonkorjuun prosessin kautta ja inkarnoituivat inkarnaatioprosessin kautta teidän 
korkeammasta sfääristänne tässä tiheydessä. (K1, S6, 91) 

RA: Monet inkarnoituivat Maan pinnan sisälle sen ulkopinnan sijaan. (K1, S6, 92) 

G. ONKO MAAHAN INKARNOITUNEENA TOISELTA PLANEETALTA TULLEITA 
TOISEN TIHEYDEN TIETOISUUKSIA? 

 RA: Tällä hetkellä planeetallanne ei ole toisen tiheyden tietoisuuskomplekseja. (K1, S9, 108) 

[Huomio: Tietoisuuskompleksi on eri asia kuin toisen tiheyden entiteetti. Kompleksi merkitsee 
ihmisenkaltaista tietoisuutta 2D-muotoon vangittuna.] 

H. MAASSA ON KAKSI ROTUA TOISEN TIHEYDEN MUODOSSA 

 RA: On kuitenkin kaksi rotua, jotka käyttävät toisen tiheyden muotoa. Toinen on Maldekilta. He 
asuvat syvällä teidän maanalaisissa käytävissänne ja tunnetaan ”bigfooteina”. He työstävät sitä, jota 
kutsuisitte karmisiksi korvauksiksi. 
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Toinen rotu, joka on täällä toisen tiheyden muodossa, on se, jonka kehokompleksit ovat suuresti 
kykeneviä kestämään ydinsäteilyn ankaruudet, mihin teidän käyttämänne kehokompleksit eivät 
pystyisi – sen tapahtuessa, että on ydinsota. He oleskelevat syvällä asuttamattomissa metsissä 
moninaisissa paikoissa planeetallanne. Heitä on vähän ja he ovat erittäin kyvykkäitä pakenemaan 
havaitsemista. Nämä kiiluvasilmäiset entiteetit ovat tunnetuimpia ihmisillenne.  (K1, S9, 108)  

 I. SITEN ON KAHDEN TYYPPISIÄ BIG FOOTEJA? 

RA: On kolmen tyyppisiä bigfooteja, käytettäessä samaa nimeä kolmelle eri rodulle. Kolmas on 
ajatusmuoto. (K1, S9, 109) 

 J. MIKSI BIGFOOTIEN JÄÄNTEITÄ EI LÖYDY? 

RA: Luolien, jotka alustavat joitakin maanosanne läntisiä vuoristoalueita, tutkimus tarjoaa jonain 
päivänä sellaiset jäänteet.  (K3, S64, 102) 

IV. MITKÄ OVAT PROSENTTIMÄÄRÄT JA MITEN HE OVAT TULLEET 
KESKENÄÄN TOIMEEN? 

RA: Noin ½ planeettanne kolmannen tiheyden entiteeteistä on Marsista; noin ¼ on planeettanne 
toisesta tiheydestä [eli Maan alkuperäisasukkaita]; toinen ¼ on muualta. (K1, S20, 187) 

KYSYMYS: Kun he inkarnoituivat tänne, olivatko nämä kaikki kolme tyyppiä sekoittuneet 
keskenään yhteiskunnissa tai ryhmissä vai olivatko he erillään? 

RA: He pysyivät suurelta osin sekoittumattomina. 

KYSYMYS: Antoiko tämä sekoittumattomuus mahdollisuuden sodankaltaiseen energiaan ryhmien 
välillä?  

RA: Tämä pitää paikkansa. (K1, S20, 187) 

5. SAMANAIKAINEN AIKA 

I. ELÄMMEKÖ MONIA ELÄMIÄ SAMANAIKAISESTI? 

KYSYMYS: Seth-materiaali sanoo, että jokainen meistä on osa ylisielua tai yliminää, jolla on 
monia osia monissa ulottuvuuksissa. Tarkoittaako tämä, että meillä on meneillään monia 
kokemuksia tai elämiä samanaikaisesti? (K2, S36, 63) 

RA: Lausuman paikkansapitävyys on vaihteleva. Mitä tasapainoisemmaksi entiteetti tulee, sitä 
vähemmän tarvetta rinnakkaisille kokemuksille. 

RA: TODELLINEN SAMANAIKAISUUS ON KÄYTETTÄVISSÄ VAIN, KUN KAIKKI 
ASIAT NÄHDÄÄN TAPAHTUVAN YHDELLÄ KERTAA. 

II. RINNAKKAISET UNIVERSUMIT 
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RA: Käsite siitä, että olennon useat osat elävät vaihtelevanluonteisia kokemuksia samanaikaisesti ei 
ole tarkasti täsmällinen – johtuen teidän ymmärryksestänne, että tämä viittaisi, että tämä tapahtuisi 
todellisella samanaikaisuudella. Tämä ei ole asian laita.  

Se on, pikemminkin, yhdestä universumista toiseen universumiin. Rinnakkaiset olemassaolot näissä 
eri universumeissa voidaan siten ohjelmoida korkeamman minän toimesta käyttäen 
mieli/keho/henki-kompleksilta saatavilla olevaa informaatiota.  (K2, S36, 63) 

III. ONKO LUOMISESTA KAIKKI SAMANAIKAISTA? 

 RA: Todellisen samanaikaisuuden luonne on sellainen, että, tosiaan, kaikki on samanaikaista. 
Kuitenkin, teidän havaitsemisen tavallanne te ehkä asianmukaisemmin näkisitte luomisen kasvun 
kylvämisenä keskuksesta tai ytimestä ulospäin.  

Äärettömyydelle on keskus. Kaikki leviää tästä keskuksesta. Siten keskuksia on luomiselle, 
galakseille, tähtijärjestelmille, planeettajärjestelmille ja tietoisuudelle. (K4, S82, 63) 

6. KORKEAMPI MINÄ (YLIMINÄ) 

I. SE TIETÄÄ, MITÄ LÄKSYJÄ EI OLE OPITTU KUNNOLLA 

KYSYMYS: Mikä on korkeampi minä?  

RA: Korkeampi minä, kuten te sitä kutsutte, on itse, joka on olemassa täydellä ymmärryksellä 
kokemusten kasaantumisista, joita tietoinen itse ei ole vielä ymmärtänyt. Se auttaa entiteettiä 
saavuttamaan parantumisen ja auttaa ohjelmoimaan tulevia elämänkokemuksia. (K2, S36, 62) 

RA: Korkeampi minä voi kommunikoida entiteetin kanssa syklin inkarnoitumattoman osan aikana 
(elämien välillä) tai fyysisen inkarnaation aikana, jos asianmukaiset polut tai kanavat avataan läpi 
mielen juurien. (K2, S36, 65) 

 II. MIELI/KEHO/HENKI-TOTALITEEETTI = ENTITEETIN RINNAKKAISET OSAT 

RA: Mieli/keho/henki-totaliteetti on sumumainen tai epätäsmällinen kokoelma kaikesta, mitä voi 
tapahtua, kaikesta, mitä on sisällytetty mielen itsensä ymmärtämiseen; se on kuin muuttuvat 
olosuhteet ja on jokseenkin kokoelma saman entiteetin rinnakkaisia kehityksiä. 

Tämä informaatio on tehty saataville korkeamman minän aspektille. Korkeampi minä voi siten 
käyttää näitä heijastettuja todennäköisyys/mahdollisuus-pyörteitä auttaakseen paremmin siinä, mitä 
te kutsutte tulevien elämien ohjelmoimiseksi. (K2, S36, 62/65)  [Huomio: Seth puhuu paljon näistä 
itsen rinnakkaisista kehityksistä monissa rinnakkaisissa universumeissa.] 

 III: KORKEAMPI MINÄ: SINÄ ITSE OMASTA TULEVAISUUDESTASI 

RA: Korkeampi minä vaikuttaa olevan olemassa samanaikaisesti kuin mieli/keho/henki-
kompleksi, jota se auttaa. Tämä ei ole todellisesti samanaikaista, koska korkeampi minä 
liikkuu tarvittaessa mieli/keho/henki-kompleksille asemasta, jota voitaisiin pitää entiteetin 
kehityksessä tulevaisuutena. (K2, S36, 63-64) 
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KYSYMYS: Siten korkeampi minä operoi tulevaisuudesta, kuten me asiat ymmärrämme, ja se 
tietäisi, mitä tulee tapahtumaan. Pitääkö tämä paikkansa? (K2, S36, 64) 

RA: Ei pidä paikkansa, koska se olisi vapaan tahdon rikkomista. Korkeampi minä on tietoinen 
läksyistä, jotka on opittu kuudenteen tiheyteen asti. Valinnat, jotka täytyy tehdä saavuttaakseen 
korkeampi minä, kuten se on nyt, täytyy tehdä mieli/keho/henki-kompleksin itse. 

Siten korkeampi minä on kuin kartta, jossa määränpää tiedetään ja tiet näytetään ja jossa matkustaja 
on jo saavuttanut määränpäänsä jossain universumissa… ehkä tässä. Määränpäässä korkeampi minä 
katsoo taaksepäin tiellä, jota on matkustettu… ja avustaa matkustajaa saapumaan maaliin 
helpommalla tavalla. 

Joten korkeampi minä voi ohjelmoida entiteetin tiettyihin opetuksiin ja ennalta asetettuihin 
rajoituksiin, mutta loppu riippuu entiteetin vapaasta valinnasta.   (K2, S36, 64) 

 IV. KORKEAMPI MINÄ ON LAHJA SEITSEMÄNNEN TIHEYDEN MINÄLTÄ 

KYSYMYS: Onko jokaisen entiteetin korkeampi minä luonteeltaan kuudetta tiheyttä? 

Ra: Kyllä. Se kunnia/velvollisuus itseltä itselle, kun lähestytään seitsemättä tiheyttä. (K2, S36, 64-
65) 

KYSYMYS: Onko korkeammalla minällä jonkin tyyppinen väline tai keho? (K2, S36, 64) 

RA: Tämä pitää paikkansa. 

RA: Korkeampi minä on manifestaatio, joka on annettu lahjaksi loppupuolen kuudennen tiheyden 
entiteetille sen tulevaisuuden minältä. Keskitason seitsemännen tiheyden viimeinen teko ennen 
kääntymistä kohti Luojan kaikkeutta ja henkisen massan saavuttamista, on antaa korkeamman 
minän resurssit kuudennen tiheyden itselle. 

Tämä kuudennen tiheyden minä tarjoaa kokemusten elävän muistipankin korkeammalle minälle. 
Tietäen tämän voit nähdä itsesi, korkeamman minäsi ja mieli/keho/henki-totaliteettisi yhtenä. Ne 
ovat sama olento. (K2, S37, 69) 

V. TODELLINEN SAMANAIKAISUUS POISTAA KAIKKI NÄENNÄISET RISTIRIIDAT 

RA: Korkeampi minä suojelee, kun on mahdollista, ja opastaa pyydettäessä, mutta vapaan tahdon 
voima on oleellisinta. Näennäiset determinismin ja vapaan tahdon ristiriidat sulavat pois, kun 
hyväksytään, että on sellainen asia kuin todellinen yhtäaikaisuus. Korkeampi minä on lopputulos 
kaikesta kehityksestä, jonka mieli/keho/henki-kompleksi on kokenut siihen pisteeseen saakka (eli 
kuudennen ulottuvuuden loppuun). (B3, S70, 150) 

 VI. KORKEAMPAA MINÄÄ KUTSUTAAN MYÖS MAAGISEKSI 
PERSOONALLISUUDEKSI 

RA: Kun maaginen persoonallisuus on asianmukaisesti kutsuttu esiin, itse on kutsunut korkeampaa 
minäänsä. Siten on muodostettu silta tila/ajan ja aika/tilan välille, ja kuudennen tiheyden maaginen 
persoonallisuus kokee suoraan kolmannen tiheyden katalyytin työskentelyn ajan.  



18 

 

On mitä olennaisinta tarkoituksellisesti riisua maaginen persoonallisuus työskentelyn jälkeen, 
jotta korkeampi minä voi palata sen asianmukaiseen tehtäväänsä sinun korkeammaksi 
minäksesi, joka operoi monilla tasoilla, eikä vain kolmannessa tiheydessä. (K3, S75, 192) 

KYSYMYS: Maagisen persoonallisuuden kolmen puolen todetaan olevan voima, rakkaus ja 
viisaus. Ovatko nämä ainoita pääpuolia? 

RA: Maaginen persoonallisuus on ykseyden olento, kuudennen tiheyden olento, vastaa sitä, mitä 
kutsutte korkeammaksi minäksi, ja samaan aikaan se on persoonallisuus, joka on suunnattoman 
rikas kokemusten moninaisuudessa ja emootion yksityiskohtaisuudessa. (K3, S75, 192) 

 

 

 

 

  

 


