
Yhden lain opinto-opas, luku 2 

 

ASIOIDEN SUURI SUUNNITELMA: PELIN POHJUSTUS 

7. KAIKKIEN ASIOIDEN ALKU 

I. ÄÄRETÖN = LÄHDE = ÄLYKÄS ÄÄRETTÖMYYS  

A. ÄÄRETÖN ON TARKENTUMATON JA ERILAISTUMATON 

KYSYMYS: Voitko kertoa luomisesta ensimmäisen asian, joka tiedetään? 

RA: Ensimmäinen asia, joka luomisesta tiedetään, on äärettömyys. (B1, S13, 129) 

 B. TIETOISUUS NOUSEE 

KYSYMYS: Mikä on seuraava askel? 

RA: Äärettömyys tulee tietoiseksi.  (B1, S13, 129) 

 II. ÄÄRETTÖMÄN HALUSTA KOKEA ITSENSÄ NOUSEE LUOJA 

A. LUOJA LUO (ULKO)AVARUUDEN 

RA: Kun Luoja päättää kokea Itsensä, Se saa aikaan Yhden Äärettömän ylistystä ja voimaa täynnä 
olevan plenumin (olemattomuuden, jossa on olemisen mahdollisuus), joka teidän käsitteillänne 
tunnetaan tilana tai ulkoavaruutena. (B4, S82, 65) 

B. LUOJA JAKAUTUU (TAI LUO) ITSENSÄ YKSILÖITYNEIKSI OSIKSI 

RA: Askel askeleelta Luoja tulee siksi, joka voi tuntea (tai kokea) Itsensä, ja Luojan osat ottavat 
vähemmän puhtaasti osaa alkuperäisen sanan tai ajatuksen voimaan. Luominen itsessään on osa 
yhdistynyttä tietoisuutta. 

LUOJA EI LUO KUNNOLLA YHTÄ PALJON KUIN MITÄ SE ITSESTÄÄN KOKEE. (B1, 
S1, 65) 

  

III. LUOJA = ÄLYKKÄÄN ÄÄRETTÖMYYDEN TARKENTUMINEN ÄLYKKÄÄKSI 
ENERGIAKSI 

RA: Tietoisuus johti äärettömyyden tarkentumisen äärettömäksi energiaksi. Olette käyttäneet tästä 
eri nimiä, yleensä "logos" tai "rakkaus". [Huom: Toisaalla rakkaus määritellään myös "Yhden Lain 
2. vääristymäksi".] (B1, S13, 129) 



RA: Luoja on äärettömyyden tarkennus tietoisuuden heräämisen toimintaperiaatteeksi, jota 
kutsutaan älykkääksi äärettömyydeksi. (B1, S13, 129)  (Huom: Kun äärettömyys tarkentaa itseään, 
tapahtuu luominen.) 

RA: Rakkaus voidaan nähdä erittäin korkean asteen energialajina, joka saa älykkään äärettömyyden 
mahdollisuudet muodostumaan älykkääksi energiaksi aivan erityisellä tavalla. Kaikki rakkaus 
kumpuaa Ykseydestä. (B2, S27, 8) 

 IV. ÄLYKÄS ÄÄRETTÖMYYS JA ÄLYKÄS ENERGIA 

RA: On ykseys. Tämä ykseys on kaikki mitä on. Tällä ykseydellä on potentiaali ja kinetiikka. 
Potentiaali on älykäs äärettömyys, ja tämän potentiaalin kiertyminen saa aikaan työn [tai kineettisen 
osan]. Me olemme kutsuneet tätä työtä [tai kineettistä osaa] älykkääksi energiaksi. Ykseydessä 
potentiaalilla tai kinetiikalla ei [kuitenkaan] ole eroa. 

Älykkään äärettömyyden perusrytmit ovat kokonaan vailla minkäänlaisia vääristymiä. Rytmit on 
puettu mysteeriin, sillä ne ovat itse olemassaolo. Sen ykseys on vääristymätön. On kuitenkin 
valtava potentiaali, joka kiertyy energiakeskittymiksi, joita/mitä kutsumme älykkääksi energiaksi.  

 [Tri Childersin huom: Eli tietyssä mielessä Sillä on potentiaali, kun tarkastellaan sitä 
mikä kiertyy Siksi, mutta ei sitä, mikä Se on.]  (B2, S27, 7)  [Tri Childersin huom: 
Palauta mieleen myös Tillichin hokema olemisen perustasta.]  

V. SUURI KESKUSAURINKO JA ÄLYKKÄÄN ÄÄRETTÖMYYDEN RYTMI 

RA: Älykkäällä äärettömyydellä on jättimäisen sydämen tapainen rytmi tai virtaus, joka 
lähtee keskusauringosta kuten sinä asian käsittäisit… virtaus, jonka olemassaolo on yhtä 
vääjäämätön kuin olemisen aikakausi, ilman polariteettia, ilman äärellisyyttä. Valtava, hiljainen 
kaikkeus sykkii ulospäin, ulospäin ja sisäänpäin, kunnes kaikki tarkentumat ovat täydellisiä. Sitten 
niiden henkinen luonne tai massa kutsuu niitä sisäänpäin, sisäänpäin kunnes kaikki on sulautunut. 
Tämä on todellisuuden rytmi. 

[Huom: "Sydämenlyönti" tai "rytmi" sijaitsee tietyn energiajärjestelmän keskiössä, ja sitä on 
kutsuttu tieteellisissä julkaisuissa "keskusoskilaattoriksi". Taas kerran Ra-materiaali on 
huomattavan yhtenäinen niiden fysikaan mallien kanssa, joita Wilcock toi päivänvaloon Divine 
Cosmoksen kolmannessa kirjassa. 

(Jos haluat perehtyä suoraan konseptuaaliseen malliin, aloita kuudennesta luvusta The Universal 
Heartbeat.) Erityisen oleellinen on tri Oliver Cranen uraauurtava alkuperäisteksti Central Oscillator 
and the Space-Time Quanta Medium, kesäkuulta 2000, ISBN 3-9520261-0-7. Divine Cosmos -
sivustolla on siitä yksinkertaistettu ja paranneltu tiivistelmä.  

Suoraan sanottuna, Ran helmikuun 21. vuonna 1981 sanomat asiat ennakoivat Cranen 
läpimurtoteorioita 11 vuotta aikaisemmin, sillä Cranen teoriat julkaistiin ensimmäisen kerran 
Saksassa vuonna 1992. Suuri määrä tieteellistä todistusaineistoa viittaa siihen, että Ran vuoden 
1981 väitteet ovat totta tällä ja monella muullakin alueella.] 

8. JÄRJEN TYÖKALUT = YHDEN KOLME PERUSVÄÄRISTYMÄÄ 

I. ENSIMMÄINEN VÄÄRISTYMÄ = VAPAA TAHTO 



KYSYMYS: Älykkään äärettömyyden ensimmäinen vääristymä on vapaa tahto. Voitko määritellä 
tämän vääristymän? 

RA: Tässä Yhden Lain vääristymässä ymmäretään, että Luoja tulee tuntemaan (tai kokemaan) 
Itsensä. (B2, S27, 7) Tärkein vääristymä on vapaa tahto. (B2, S27, 8) 

KYSYMYS: Siten Luoja sallii täydellisen valinnan vapauden tietämisen kautta. Onko tämä 
oikein? 

RA: Tämä on jokseenkin oikein. (B2, S27, 7) 

KYSMYS: Siten kaikki muut vääristymät kumpuavat tästä ensimmäisestä vääristymästä, eikö? 

RA: Kyllä ja ei. 

Fyysisen olemassaolon illuusiossanne kaikki kokemus kumpuaa Vapaan tahdon laista tai 
Hämmennyksen tiestä. 

Toisessa merkityksessä, jota olemme oppimassa, kokemukset ovat tämä vääristymä. (B2, S27, 7) 

 

II. TOINEN VÄÄRISTYMÄ = RAKKAUS 

A. VAPAAN TAHDON TARKENTUMINEN SAA AIKAAN RAKKAUDEN 

RA: Ensimmäinen vääristymä, vapaa tahto, löytää tarkentuman jonka te tunnette logoksena, 
Luovana Toimintaperiaatteena tai rakkautena. Tätä tarkentumaa voidaan kutsua toiseksi 
vääristymäksi. (B1, S16, 148) 

RA: Toinen vääristymä on rakkauden vääristymä. (B2, S27, 7-8) 

B. RAKKAUS PYRKII TUNTEMAAN ITSENSÄ 

RA: Rakkauden vääristymä on tärkeä aktivaattori ja älykästä äärettömyyttä hyödyntävien eri 
luomisten tärkein kanssa-Luoja.  (B2, S27, 8)... Rakkaus käyttää Sen älykästä energiaa luodakseen 
tietyn illuusioiden tai tiheyksien mallin toteuttaakseen Sen omaa älyllistä arviota itsensä 
tiedostamisen metodista.  (B2, S27, 9) 

 III. KOLMAS VÄÄRISTYMÄ = VALO  

(Tri. Childersin huom: Valo, tai valoenergia, on muutoksia aiheuttavaa: se voidaan yhdistää tai olla 
yhdistämättä rakkauteen) 

RA: Tämä älykäs energia luo siten Valona tunnetun vääristymän. Näistä kolmesta vääristymästä 
syntyy monen monia vääristymien hierarkioita, joilla jokaisella on omat paradoksinsa 
yhdisteltäväksi. Mikään ei ole toista tärkeämpi. (B1, S16, 148) 



RA: Kaiken energian alkuperä on vapaan tahdon toiminta rakkaudessa. Kaiken energian 
luonne on valo, mukaan lukien sisäinen valo, joka on itsen johtotähti. Tämä on kaikkien 
entiteettien todellinen luonto. (B3, S54, 30) 

RA: SISÄINEN VALO ON OLEMISESI YDIN. SEN VOIMA ON YHTÄ SUURI KUIN 
TAHDONVOIMASI ETSIÄ VALOA. (B3, S57, 46) 

RA: Olennon eteläisestä magneettisesta navasta (juurichakrasta) ylöspäin kiertyen sisäänvirtaavan 
valon puoleensavetämiseksi tarvitaan tietty määrä sisäisen valon tiedostamista.  (B3, S57, 46) 

 

9. LUOMINEN 

A. LUOJA TUTKII MONINAISUUDEN KÄSITETTÄ (YKSITTÄISIÄ ENTITEETTEJÄ) 

RA: Se mikä on ääretön, ei voi olla monta, koska moninaisuus on äärellinen käsite. Äärettömässä 
Luojassa on vain ykseys. (B1, S1, 66-67) 

RA: Älykäs äärettömyys erotti käsitteen; nimellisesti, tietoisuuden vapaasta tahdosta. 

 Tämä käsite oli äärellisyys. Tämä on ensimmäinen ja perustavaa laatua oleva Yhden lain 
paradoksi tai väärentymä. Siten yksi älykäs äärettömyys tarkasteli itseään moninaisuuden 
tutkimisen kautta. 

Älykkään äärettömyyden (tai Ykseyden) loputtomien mahdollisuuksien takia moninaisuudelle ei ole 
loppua. Näin ollen tutkiminen voi jatkua loputtomasti ikuiseen nykyhetkeen. (B1, S13, 130-131) 

RA: JOKAINEN ENTITEETTI (MIELI/KEHO/HENKI KOMPLEKSI) ON 
AINUTLAATUINEN OSA YHTÄ LUOJAA. (B2, S29, 22) 

 II. LUOMISELLA ON RAJATTOMASTI ULOTTUVUUKSIA OKTAAVI-
JÄRJESTELMÄNÄ 

RA: Seuraava askel on ääretön reaktio siihen kun luova toimintaperiaate (älykäs energia) noudattaa 
yhtä Yhden Lain perusvääristymistä, nimittäin vapaata tahtoa. Tämän seurauksena monet, monet 
ulottuvuudet, joita on rajaton määrä, ovat mahdollisia. 

Energia siirtyy älykkäästä äärettömyydestä ensin satunnaisen luovan voiman purkauksen ja sen 
synnyttämien mallien kautta. Nämä energiamallit alkavat säädellä omia energiarytmejään ja -
kenttiään synnyttäen näin ulottuvuuksia ja universumeja. Tässä vaiheessa fyysiset universumit eivät 
olleet vielä syntyneet. 

Askeleet ovat samanaikaisia ja äärettömiä. (B1, S13, 129-130) 

RA: Universumi on ääretön. Tätä ei ole vielä todistettu oikeaksi eikä vääräksi, mutta vakuutamme 
teille, ettei teille, etsimismatkallenne tai  luomistöiden havaitsemisellenne ole loppua. (B1, S1, 66) 

  



III. JUMALAN YKSILÖITYNYT OSA LOI GALAKSIMME (BILJOONAT TÄHDET) 

KYSYMYS: Loiko älykäs äärettömyys tai sen osa galaksimme? 

RA: Galaksi ja kaikki muut materiaaliset asiat ovat älykkään äärettömyyden yksilöityneiden osien 
tuotteita. Aina kun tutkimusmatka alkoi, Yhden yksilöityneellä osalla oli tapana vuorotellen löytää 
oma tarkentumansa ja tulla kanssaluojaksi. Älykästä äärettömyyttä käyttämällä jokainen osa loi 
universumin. 

Antamalla vapaan tahdon rytmin virrata ja leikkimällä mahdollisuuksien äärettömällä kirjolla 
jokainen yksilöitynyt osa kanavoi valoa/rakkautta älykkääseen energiaan luoden näin jokaiseen 
tiettyyn universumiin niin sanotut Luonnon lait. Jokaisella on oma paikallinen versionsa 
illusorisista Luonnon Laeista. 

PITÄÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ KOOSTA RIIPPUMATTA JOKAINEN MINKÄ TAHANSA TIHEYDEN 
TAI ILLUSORISEN MALLIN OSA SISÄLTÄÄ HOLOGRAFISEN KUVAN TAVOIN YHDEN 
LUOJAN, JOKA ON ÄÄRETTÖMYYS. NIINPÄ KAIKKI ALKAA JA PÄÄTTYY MYSTEERIIN.  

 (B1, S13, 131) 

RA: Valkoisella valolla, joka säteilee ja muodostaa esiintuotuja ali-logoksia, on alkunsa, joka 
voidaan metafyysisessä mielessä nähdä pimeytenä. Valo tulee pimeyteen ja kirkastaa sen, saaden 
kaaoksen järjestäytymään ja tulemaan heijastavaksi tai säteileväksi. Näin syntyvät ulottuvuudet. 
(B2, S40, 78-79) 

KYSMYS: Jos ajatellaan vain Linnunrataamme sen alkuaikoina, oletan että ensimmäinen 
teleskoopeilla havaittavissa oleva tapahtuma olisi tähden ilmestyminen aurinkomme muodossa. 
Onko tämä oikein? (B4, S82, 64) 

RA: Ensimmäinen Luojan tai Logoksen ilmentymä galaksia luodessa on Logokselle uusia 
energiakeskuksia tuottavien, ulospäin kierteisten energiaryppäiden ilmestyminen. Näitä 
energiakeskuksia kutsutaan tähdiksi.  

Mitä lähempänä tähti on, sanotaan vaikka, logoksen ilmentymämme alkua, sitä enemmän se on osa 
yhtä alkuperäistä ajatusta. (B4, S82, 64) 

 IV. GALAKSIMME LOGOS LOI AURINGON ENNEN PLANEETTOJA 

RA: Galaksia yksilöidessään kanssaluoja loi energiamalleja, jotka tarkentuivat useisiin älykkään 
äärettömyyden tietoisuuden tiedostamisen keskuksiin.  

Eteneminen tapahtui galaksin kierteisestä energiasta auringon kierteiseen energiaan ja siitä 
planeettojen kierteiseen energiaan ja siitä siihen kierteiseen energiaan, joka aloitti tietoisuuden 
ensimmäisen tiheyden planetaarisissa entiteeteissä. (B1, S13, 131-132) 

[Huomaa että mitkään hypoteettiset vakaat peruspartikkelit (elektronit, protonit ja 
neutronit, sekä myös kvarkit) eivät voi olla olemassa ilman pyörimisliikettä 
(kieppumista). Lisäksi kolmannessa Divine Cosmos -kirjassa opimme asiaa 
torsiokentistä, jotka liikkuvat kieppuen. 



Convergence-sarjassa Wilcock pohtii miten tämä kieppuva, laajenevan kasvun 
toimintaperiaate pätee universumin järjestyksen kaikilla tasoilla, mikrotasosta 
makrotasoon, ja miten nuo tasot ovat toisiinsa nähden jaollisia täydellisen 
harmoonisesti kertoimen 34560 kautta (ks. Ray Tomesin teoksia). Vaikka Ra ei 
osoita yllä olevassa sitaatissa suoraan sitä, että tämä jaollisuus on harmoninen, 
sisällöstä voidaan päätellä jälleen, että vuonna 1981 Ra oli hyvin edellä aikaansa.] 

  

V. OLIOIDEN TIEDOSTAMISEN LUOMINEN ON TARKENTUNUT YKSILÖLLISEEN 
TIETOISUUTEEN 

A. ENSIMMÄISEN TIHEYDEN ENTITEETIT ILMESTYVÄT MAAPALLOLLE 

RA: JOKAINEN ASKEL KÄYTTÄÄ TAAS LOPPUUN ÄLYKKÄÄN ÄÄRETTÖMYYDEN 
TIEDOSTAMISEN ESIINTULOA. PLANETAARISESSA YMPÄRISTÖSSÄ KAIKKI 
ALKAA SIELTÄ MITÄ TE KUTSUISITTE KAAOKSEKSI,  KOHDISTAMATTOMASTA 
JA SATUNNAISESTA ENERGIASTA. VÄHITELLEN SIELLÄ MUODOSTUU ITSENSÄ 
TIEDOSTAMISEN TARKENTUMA. NÄIN LOGOS LIIKKUU. VALO MUODOSTAA 
PIMEYDEN, 

Luojan mallien ja värähtelyrytmien mukaan. Tämä alkaa ensimmäisellä tiheydellä, joka on 
tietoisuuden tiheys, jossa planeetalla olevien mineraalien ja veden elämä oppivat tulelta ja tuulelta 
olemassaolon tiedostamisen. Tämä on ensimmäinen tiheys. (B1, S13, 132) 

 B. TIETOISUUDEN EVOLUUTIO TIHEYKSISSÄ 

 (1) TOISEN TIHEYDEN ENTITEETIT KEHITTYVÄT ENSIMMÄISESTÄ 
TIHEYDESTÄ 

RA: Toisen tiheydenn oliot alkavat liikehtiä planeetalla. (B1, S13, 132) 

(2) KOLMANNEN TIHEYDEN ENTITEETIT KEHITTYVÄT TOISESTA 
TIHEYDESTÄ 

RA: Toinen tiheys pyrkii kolmanneksi tiheydeksi, joka on itse-tietoisuuden tai 
itsensä tiedostamisen tiheys. (B1, S13, 133) 

 10. YHDEN LAKI  

RA: YHDEN LAKI JULISTAA YKSINKERTAISESTI SEN, ETTÄ KAIKKI ASIAT JA OLENNOT 
OVAT YHTÄ (B1, S6, 92) 

 I.EI OLE TODELLISTA (TAI IKUISTA) POLARITEETTIA 

 RA: Todellisuudessa ei ole oikeaa tai väärää. Ei ole polariteettia, koska kaikki tulee ratkaistuksi 
jossain tanssinne vaiheessa läpi mieli/keho/henki-kompleksin, jolla viihdytätte itseänne. Tämä usko 
polariteettiin on valittu sen sijaan että ymmärrettäisiin ajatuksen täydellinen ykseys, joka sitoo 
kaikki asiat yhteen..  



Olet jokainen asia, jokainen olento, jokainen tunne, jokainen tilanne.  

Olet ykseys. Olet äärettömyys.  

Olet rakkaus/valo, valo/rakkaus.  

Sinä olet.  

Tämä on Yhden laki. 

 (B1, S1, 67) 

Yhden lakia, vaikkakin se on sanojen tuolla puolen, voidaan lähestyä sanomalla, että kaikki asiat 
ovat yhtä; ei ole polariteettia, ei oikeaa tai väärää, ei epäharmoniaa, vaan vain yksi identiteetti. 
Kaikki on yhtä; ja tuo yksi on rakkaus/valo, valo/rakkaus, Ääretön Luoja.  (B1, S4, 85) 

YHDEN LAKI SANOO, ETTÄ KAIKKI ASIAT OVAT YKSI LUOJA. SITEN LUOJAN 
ETSINTÄÄ EI TEHDÄ VAIN MEDITAATIOSSA JA ADEPTIN TYÖSSÄ, VAAN 
JOKAISEN HETKEN KOKEMISESSA..  (B3, S57, 49) 

JOKAISESSA ÄÄRIMMÄISEN PIENESSÄ OSASSA SINUA SIJAITSEE YKSI SEN 
KAIKESSA SUURUUDESSA. (B1, S15, 146) 

RA: Luojan ykseys on olemassa paitsi itsetietoisessa olennossa, niin myös pienimmässäkin osassa 
mitä tahansa materiaalia, jonka Rakkaus on luonut. (B2, S47, 111) 

RA: Jokainen mieli/keho/henki -kompleksi on ainutlaatuinen osa Yhtä Luojaa. (B2, S29, 22) 

JIM MCCARTY: “Kaikki tapahtumat ovat illuusioita tai arvoituksia, koska jokainen edustaa Yhtä 
Luojaa valeasussa tai toisessa, tarjoten meille isomman tai pienemmän mahdollisuuden löytää 
rakkautta, iloa, tasapainoa ja täydellisyyttä jokaisessa hetkessä." (B5, 56) 

 II. KAIKISSA GALAKSEISSA EDETÄÄN TIHEYKSISSÄ 

KYSYMYS: Onko elämässä eteneminen muissa galakseissa samanlaista kuin meillä? (B1, S16, 156) 

RA: Eteneminen on lähestulkoon samanlaista, mutta pieniä eroja on. 

KYSYMYS: Sittenhän Yhden Laki on aidosti universaali luodessaan etenemisen kohti kahdeksatta 
tiheyttä kaikissa galakseissa. Onko tämä oikein? (B1, S16, 156) 

RA: Tämä on oikein. 

RA: Tämä Yhden Äärettömän Luojan Äärettömän tiedon oktaavi on sitä mitä se on läpi Yhden 
Äärettömän Luojan, teidän isoiksi tai pieniksi galakseiksi kutsumien ali-logosten ohjelmoimien 
variaatioiden kanssa. Nämä variaatiot eivät ole merkityksellisiä, mutta niitä voidaan verrata eri 
alueisiin, joissa käytetään erilaisia ääntämyksiä samasta äänivärähtelystä. (B3, S71, 159) 

11. ENSIMMÄISEN VÄÄRISTYMÄN LAAJENTUMA: 



UNOHDUKSEN VERHO JA HÄMMENNYKSEN LAKI 

 I. UNOHDUKSEN VERHO 

A. VERHO SAA SINUT UNOHTAMAAN TODELLISEN IDENTITEETTISI JA 
TARKOITUKSESI 

RA: Tämä (kolmas ulottuvuus) on ainoa unohduksen paikka. Kolmannen tiheyden entiteetille on 
välttämätöntä unohtaa, mikä se todella on, jotta hämmennyksen ja vapaan tahdon mekanismit voivat 
operoida vasta inkarnoituneessa tietoisuuskompleksissa.  (B1, S21, 193) 

RA: Verhoamisprosessi on tila/ajan ilmiö; se ei koske metafyysistä ulottuvuutta (aika/tilaa).  (B4, 
S83, 73) 

RA: Ilman verhoa mieli ei jäänyt kiinni illusoriseen aikaanne. (B4, S85, 94) 

KYSYMYS: Miksi entiteetin pitää läpikäydä inkarnaatio ja menettää tietoinen muistinsa siitä mitä 
hän haluaa tehdä? Miksi hän ei voi hoitaa samaa asiaa loppuun jälleensyntymisten välillä kun hän 
on tietoinen siitä mitä haluaa tehdä? (B2, S50, 132) 

RA: JOS EI OLISI VÄÄRINYMMÄRYKSEN MAHDOLLISUUKSIA… EI OLISI 
KOKEMISTA. (B3, S54, 24) 

KYSYMYS: Ensimmäinen vapaan tahdon laajentumaan tehty muutos oli se, että tietoisen mielen ja 
alitajuntaisen mielen kommunikointi, toinen toistensa kanssa, tehtiin jotakuinkin 
tavoittamattomaksi inkarnaation aikana. Onko tämä oikein? (B4, S79, 40) 

RA: Nimittäisimme tilaa ehkä mieluummin jotakuinkin mysteerin täyteiseksi kuin jotakuinkin 
saavuttamattomaksi. (B4, S79, 41) 

[Huom: Unet ovat mitä ilmeisimmin hyvin yleinen tapa, jolla tämä mysteerin täyteinen 
kommunikointi tapahtuu, samoin kuin tavallinen näynomainen kokemus.] 

 B. VERHO JAKAA MIELEN TIEDOSTAVAAN JA TIEDOSTAMATTOMAAN OSAAN  

KYSYMYS: Ajatuksena oli siis luoda jonkinsortin verho tietoisen ja tiedostamattoman (alitajuisen) 
mielen väliin. Onko tämä oikein? 

RA: Tämä on oikein. 

KYSYMYS: Oli ilmeisesti Logoksen suunnitelma sallia tietoiselle mielelle suurempi vapaus 
ensimmäisen vääristymän alla erottamalla se tiedostamattomasta mielestä, joka kommunikoi 
paremmin koko mielen kanssa… sallien näin "oppimattomien" tietoisuuden osien synnyn. Onko 
tämä oikein? 

RA: Tämä on suurinpiirtein oikein.  (B4, S79, 41) 

 II. HÄMMENNYKSEN LAKI 

A. RA EI ANNA TIETOA, JOKA RIKKOISI HÄMMENNYKSEN LAKIA 



RA: On raja, jonka jälkeen tieto (Ran antama) olisi hämmennyksen lakiin puuttumista. (B3, S58, 
53) 

RA: Ei ole käsityksemme, että olisimme oikeutettuja tai velvollisia kertomaan näkemyksemme 
mihin tahansa muuhun aiheeseen paitsi filosofiaan ilman suoraa kysymystä. (B1, S2, 73) 

RA: Jos kysymys ei sisällä mahdollisuutta vapaata tahtoa rikkoviin vastauksiin, tarjoamme 
vastauksemme - vaikka kysymys olisi joutava. (B1, S6, 95) 

KYSYMYS: Auttaisiko jos Rata pyydettäisiin kuvailemaan tekniikat, joita Ra käytti ollessaan 
kolmannessa tiheydessä kehittyäkseen henkisesti? (B3, S64, 98) 

RA: Tuo kysymys on Hämmennyksen lain takana. (B3, S64, 98) 

 B. SEKOITTAAKO RA MUKAAN VÄÄRÄÄ TIETOA? 

KYSYMYS: Jos olisin nyt itse Ran asemassa, Yhden Lain ensimmäinen vääristymä saisi minut 
sekoittamaan tälle ryhmälle antamani tiedon joukkoon väärää tietoa. Teetkö näin? 

RA: Emme tee sellaista tarkoituksella. Joitain epäselvyyksiä tulee kuitenkin olemaan. 
Tarkoituksemme ei ole luoda väärää tietoa, vaan heijastaa Yhden Luomisen Äärettömän Mysteerin 
tuntemusta sen äärettömyydessä ja älykkäässä ykseydessä. (B1, S18, 170) 

 III. "YHDENVEROISEN AJAN" SÄÄNTÖ: 

MAHDOLLISUUDEN MOLEMPIIN POLARISAATIOIHIN PITÄÄ OLLA 
TASAPAINOSSA 

 (1) MALDEK ESIMERKKI 

KYSYMYS: Miten Konferdaatio lähetti tämän valon ja rakkauden Maldekiin sen jälkeen kun 
sikäläiset tuhosivat planeettansa?  

RA: Konferdaation planetaaristen entiteettien seassa asuu niitä, jotka planetaarisilta piireistään eivät 
teekään muuta kuin lähettävät rakkautta ja valoa - puhtaina virtauksina - niille, jotka kutsuvat. 
Kyseessä ei ole konseptuaalisen ajatuksen, vaan puhtaan ja erilaistumattoman rakkauden muoto. 
(B1, S21, 195) 

KYSYMYS: Vaatiko Yhden Lain ensimmäinen vääristymä yhtä paljon aikaa annettavaksi itsensä 
palvelemisen polun valinneelle ryhmälle?  

RA: Tässä tapauksessa siihen ei ollut tarvetta tietyn aikaa, sillä näiden Maldekin entiteettien 
suuntautuneisuus oli sitä luokkaa, ettei Konferdaation apua ymmärretty. (B1, S21, 195) 

KYSYMYS: Koska sitä ei ymmärretty, ei ollut myöskään tarpeen tasapainottaa sitä. Onko tämä 
oikein? 

RA: Se on oikein.Mahdollisuus on se, joka pitää tasapainottaa. Kun on välinpitämättömyyttä, ei ole 
mahdollisuutta. (B1, S21, 195) 



 (2) ESIMERKKI LAPSISTA, JOILLA ON TOINEN KEHO 

VÄITE: Nykyään on monia lapsia, joilla on toteen näytetty kyky taivuttaa metallia mentaalisesti, 
mikä on neljännen tiheydenn ilmiö.   (B3, S63, 91) 

RA: Nämä entiteetit ovat niitä, jotka jälleensyntyvät aktivoituneen kaksoiskehon kera. Tämä 
siirtymäkeho on se, josta kykenee olemaan hyötyä neljännen tiheyden värähtelykomplekseille 
sisäänvirtaamisten lisääntyessä ilman että mukana seuraa kolmannen tiheyden kehon häiriö. Jos 
kolmannen tiheyden entiteetti olisi sähköisesti täysin tietoinen neljännestä tiheydestä, kolmannen 
tiheyden sähkökentät eivät toimisi, yhteensopimattomuuden takia.  (B3, S63, 90) 

KYSYMYS: Onko se tosiasia, että näillä lapsilla on aktivoitunut neljännen tiheyden keho, syy 
siihen miksi he voivat taivuttaa metallia mielensä voimalla, mutta täällä olevat viidennen tiheyden 
Vaeltajat eivät voi? 

RA: Tämä on oikein. Vaeltajien mieli/keho/henki ovat aktivoituneet vain kolmannen tiheyden 
tasolle ja altistuvat unohdukselle, jonka voi läpäistä vain kurinalaisella meditaatiolla ja 
harjoittelulla. (B3, S63, 92) 

KYSYMYS: Nämä lapset eivät sekoita ensimmäistä vääristymää, koska ovat nyt lapsia, eivätkä ole 
kyllin vanhoja vaikuttaakseen oikeasti ihmisten polarisaation valintaan ennen kuin siirtymä 
sadonkorjuun aikaan on edennyt kunnolla. Tänne saapuneet vaeltajat ovat kuitenkin vanhempia ja 
voivat vaikuttaa enemmän ihmisten polarisaatioon. Noudattaakseen ensimmäistä vääristymää 
heidän täytyy tehdä vaikutus käyttämällä kykyään läpäistä unohtamisprosessi. Onko tämä oikein? 
(B3, S63, 92) 

RA: Tämä on aivan oikein. 

RA: Olisi ensimmäisen vääristymän (vapaan tahdon) vastaista jos Vaeltajat läpäisisivät unohduksen 
niin pitkälle että aktivoisivat tiheämpiä korkeampien tiheyden kehoja ja kykenisivät siten elämään 
jumalten tapaan. (B3, S65, 111) 

 12. VAPAAN TAHDON RIKKOMINEN 

I. JEESUS EI RIKKONUT VAPAATA TAHTOA 

KYSYMYS: Tämän tyyppistä kommunikointia (evankelistojen käyttämää kommunikoimistyyliä) 
kunnioittaen, mikä oli Jeesuksen suuntautuminen? (B3, S73, 173) 

RA: Jeesus tarjoutui opettajaksi niille, jotka tulivat kuulemaan, ja silloinkin hän puhui verhon läpi, 
jättäen siis tilaa niillekin, jotka eivät halunneet kuulla. (B3, S73, 173) [Huom: Tämä tarkoittaa, että 
Jeesus puhui vertauksin, esimerkiksi symbolien ja metaforien kielellä, siten varjellakseen Vapaan 
Tahdon Lakia.] 

 II. MIKSEIVÄT HÄNEN MAAGISET TEKONSA RIKKONEET VAPAATA TAHTOA? 

KYSYMYS: Jeesuksen tekemien ihmeiden näkeminen tuntuisi riistävän vapaata tahtoa jossain 
määrin siinä mielessä, että näennäisesti maaginen tapahtuma toteutui adeptin toiminnan 
seurauksena. Voisitko hieman valottaa tätä paradoksia, joka on heti kenen tahansa parantamista 
tekevän ongelma.  (B3, S73, 173) 



RA: Olemme Yhden Lain nöyriä sanansaattajia. Meille ei ole paradokseja. Teot, jotka vaikuttavat 
maagisilta ja tuntuvat siksi rikkovan vapaata tahtoa, eivät itsessään tee niin, sillä jokainen 
silminnäkijä näkee sen mitä haluaa nähdä. (B3, S73, 173) 

 III. VAPAATA TAHTOA RIKOTAAN MIKÄLI VÄITÄT PARANTAMISEN LÄHTEVÄN 
SINUSTA 

 RA: Vapaan tahdon rikkominen maagisen parantamisen yhteydessä tapahtuu vain jos teon tekevä 
entiteetti ottaa kunnian parantamisesta itselleen ja väittää sen olevan omien taitojensa ansiota. Hän, 
joka ilmoittaa, ettei työskentely lähde hänestä, vaan vain hänen kauttaan, ei riko vapaata tahtoa. 
(B3, S73, 173) 

 13. ÄÄRETTÖMYYDEN MYSTEERI 

I. HOKSAA ÄÄRETÖN MYSTEERIN KAUTTA 

RA: Mysteereillä ja tuntematonta laatua olevilla tapahtumilla, joita meillä on lupa tarjota, on 
toivottuna aikomuksena saada teidän väkenne älyämään loputtomuus, ja portti Yhden Lakiin voi 
aueta siten ja vain siten. (B1, S7, 99) 

RA: Entiteetti, joka saavuttaa älykkään äärettömyyden useimmiten oivaltaa tämän kokemuksen 
yhtenä sanoinkuvaamattomana valaistumisena. Ei ole entiteetille tavallista, että se haluaa 
välittömästi jälleensyntymisen loppumista. 

Halu kommunikoida tai käyttää kyseistä kokemusta muiden auttamiseen on kuitenkin äärimmäisen 
voimakas. (B2, S34, 51) 

 II. SUMENNETTU MYSTEERIIN 

KYSYMYS: Älykkään äärettömyyden käsite on, että se laajenee ulospäin kaikista kohdin 
kaikkialla. Se laajenee ulospäin tasaisesti joka kohdasta kaikkialla valon nopeudella. Onko tämä 
oikein?  

RA: Tämä käsite on väärä kuten kaikki älykkään äärettömyyden käsitteet. Kuitenkin käsite on 
oikein kun puhutaan yhdestä erityisestä Logoksesta, tai Rakkaudesta, tai tämän Luojan 
kohdentumasta. Yksi erikoistumaton älykkään äärettömyys, polarisoimaton, täysi ja kokonainen, on 
mysteerin verhotun olemisen makrokosmos. (B2, S28, 10-11) 

[Huom: Tri Elkinsin kysymys ei pohjaa Dewey Larsonin fysiikan käsitteisiin. Ran vastaus antaa 
ymmärtää että fysiikan lait tässä erityisessä galaksissa eivät ehkä ole samat kuin muissa galakseissa, 
koska galaksi/Logos itse luo puitteet tiheyksien Oktaaville omalla ainutlaatuisella tavallaan.] 

 

 

 

 


