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SREČANJE
Od svojega devetega leta sem imel le eno strast, avtomobilski
šport. Da bi lahko živel v tem tako razburljivem okolju, v katerem
človek s premagovanjem drugih premaguje tudi samega sebe, sem
pred tremi leti začel izdajati avtomobilsko revijo. Že od ranega
otroštva sem sanjal, da bi nekega dne postal dirkač in videl sem se,
kako stopam po stopinjah Fangia. Zahvaljujoč zvezam, ki mi jih je
nudila moja revija, sem se lahko udeleževal avtomobilskih dirk. To
mi je uspevalo tako dobro, da sedaj kakšnih deset pokalov krasi
moje stanovanje.
Ko sem se tistega jutra 13. decembra 1973 odpravil v vulkansko
hribovje Clermont-Ferranda, je bilo to bolj zaradi želje po svežem
zraku kot po vožnji z avtomobilom. Tudi noge so me zasrbele, saj
sem zadnje leto precej dirkal. Od dirkališča do dirkališča sem večino
svojega časa preživel na štirih kolesih.
Zrak je bil svež in nebo bolj sivo z ostanki goste megle. Hodil sem
in malo tekel. Skrenil sem s poti, na kateri sem bil pustil svoj avto, in
se namenil proti središču kraterja z imenom Puy-de-Lassolas. Tja
sem poleti pogosto prihajal na piknik z družino. Kako čudovit in
zanimiv kraj! Če le pomislim, da je na mestih, kjer so se moja stopala
dotikala tal, pred nekaj tisoč leti brizgala razbeljena lava. Med
ostanki žlindre je še vedno moč najti dekorativne vulkanske izstrelke.
Zakrnelo rastje spominja na Provanso, čeprav je tam več sonca.
Pred vrnitvijo domov sem s pogledom še zadnjič objel vrhove te
okrogle gore, ki jih je bila ustvarila nakopičena žlindra. Po njenih
strmih pobočjih sem se za zabavo velikokrat spuščal kot na smučeh.
Nenadoma pa sem v megli opazil rdečo utripajočo luč in za tem še
nekaj, kar bi lahko bil helikopter, ki se je spuščal proti meni. Toda
helikopter bi bil vendar zelo hrupen, jaz pa nisem slišal prav ničesar,
niti najbolj nežnega šelestenja ne. Morda balon? Plovilo je bilo še
kakšnih dvajset metrov visoko in takrat sem opazil, da je sploščene
oblike. Leteči krožnik! O njih sem že dolgo časa resno razmišljal,
vendar nisem nikoli pričakoval, da bom nekega dne kakšnega tudi
videl. V premeru je meril približno sedem metrov, spodaj je bil
ploščat, na vrhu pa stožčaste oblike. Visok je bil približno dva metra
in pol. Na spodnjem delu je utripala močna rdeča luč, na zgornjem
pa je bela luč izmenično oddajala močno svetlikanje, kot bliskavica
fotografskega aparata. Svetloba je bila tako močna, da nisem mogel
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gledati vanjo, ne da bi ob tem priprl oči. Plovilo se je še naprej
neslišno spuščalo in se ustavilo dva metra nad tlemi. Bil sem kot
okamenel in se nisem premaknil. Ni me bilo strah, občutil pa sem
veliko radost, da sem priča takšnega dogodka. Zelo mi je bilo žal, da
s seboj nisem imel fotoaparata. Nato je sledilo nekaj neverjetnega:
pod napravo se je odprla loputa in proti tlom so se spustile stopnice.
Vedel sem, da bo izstopilo neko bitje in se spraševal, kakšno bo.
Prikazalo se je dvoje stopal, nato dve nogi. To me je pomirilo, saj
je bilo očitno, da gre za človeka. Bitje, ki sem ga sprva imel za
otroka, se je končno pokazalo v celoti, se spustilo po stopnicah in se
namenilo naravnost proti meni. Kljub temu, da je v višino meril le
meter in dvajset centimetrov, sem opazil, da gre za odraslega
človeka. Njegove oči so bile rahlo poševne, lasje dolgi in črni, nosil je
majhno, črno brado. Ustavil se je kakšnih deset metrov pred mano.
Jaz se še vedno nisem ganil. Oblečen je bil v enodelni kombinezon
zelene barve, njegova glava ni bila pokrita, obkrožal jo je le čuden
sij, ki je spominjal na rahlo svetlikanje, trepetanje zraka. Vse skupaj
je bilo videti kot neviden skafander, kot steklena krogla, tako nežna,
da jo je bilo komaj opaziti. Njegova koža je bila bela z rahlo
zelenkastim odtenkom, kot pri nekom, ki ima težave z jetri. Rahlo se
mi je nasmehnil. Menil sem, da bi bilo najbolje, da mu odgovorim na
enak način. Bil sem nekoliko nemiren. Nasmehnil sem se in rahlo
sklonil glavo v pozdrav. Odgovoril mi je z enako kretnjo. Misleč, da bi
bilo dobro poskusiti, če me sliši, sem ga vprašal:
- Od kod prihajate?
Odgovoril je z močnim in razločnim, nekoliko nosljajočim glasom:
- Od daleč, zelo daleč...
- Govorite francosko?
- Govorim vse jezike tega sveta.
- Prihajate z drugega planeta?
- Da.
Med temi besedami se mi je približal na vsega dva metra.
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- Ste tokrat prvič na Zemlji?
- Nikakor ne!
- Torej sem pogosto prihajate?
- Zelo pogosto... to je najmanj, kar bi lahko dejal.
- Zakaj prihajate?
- Danes zato, da bi se pogovarjal z Vami.
- Z mano?
- Da, z Vami, Claudom Vorilhonom, urednikom manjše revije za
avtomobilski šport, poročenim, očetom dveh otrok.
- ... Kako pa veste vse to?
- Že dalj časa Vas opazujemo.
- Čemu ravno mene?
- Vse to Vam bom razložil. Povejte mi, zakaj ste prišli sem na
ravno tako mrzel zimski dan?
- Ne vem... Zaželel sem si pač sprehoda.
- Prihajate pogosto sem?
- Poleti da, v tem letnem času pa skoraj nikoli.
- Zakaj torej ravno danes? Ste to načrtovali že dlje časa?
- Ne. Ne vem. To jutro sem se zbudil in si nenadoma zaželel priti
sem.
- Prišli ste, ker sem Vas želel videti. Verjamete v telepatijo?
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- Seveda. To je področje, ki me je vedno zanimalo, tako kot vse v
zvezi z letečimi krožniki, kot jih imenujemo ljudje. Nisem pa
pričakoval, da bom kakšnega tudi sam videl.
- Kakorkoli že, s pomočjo telepatije sem Vas pripravil do tega, da
ste prišli sem. Veliko stvari Vam imam povedati. Ste prebrali Biblijo?
- Sem. čemu me to sprašujete?
- Je že dolgo, kar ste jo prebrali?
- Ne, kupil sem jo pred nekaj dnevi.
- In zakaj?
- Pravzaprav ne vem. Nenadoma sem občutil željo, da bi jo
prebral...
- Tudi do tega sem Vas pripravil s pomočjo telepatije. Veliko stvari
Vam moram povedati. Izbral sem Vas za zelo težko nalogo. Pridite v
moje plovilo, tam se bova lažje pogovarjala.
Sledil sem mu in se povzpel po stopnicah, ki so bile nameščene
pod plovilom. To je od blizu nekoliko spominjalo na sploščen zvon s
polnim in trebušastim dnom. V ladji sta bila eden nasproti drugega
postavljena dva fotelja. Temperatura je bila prijetna kljub temu, da so
bila vrata odprta. Luči ni bilo, pač pa je prostor osvetljevala neka
naravna svetloba, ki je prihajala od vsepovsod. Tudi nobenih naprav,
ki bi spominjale na pilotsko kabino, ni bilo videti. Tla so bila iz
lesketajoče in modrikaste zlitine. Sedel sem v večji in nižji fotelj.
Izdelan je bil iz enega materiala, prosojen, brezbarven in zelo
udoben. Mali mož se je usedel predme v podoben fotelj, ki je bil
nekoliko manjši, a toliko višji, da je bil njegov obraz v višini mojega.
Dotaknil se je neke točke na steni plovila in to je, z izjemo vrhnjega
in spodnjega dela, postalo prozorno. Bila sva kot na prostem, le da
je bilo topleje. Predlagal mi je, naj odložim plašč. Ko sem to storil, je
začel:
- Ali Vam je zelo žal, da s seboj nimate fotografskega aparata, da
bi lahko ljudem pripovedovali o najinem srečanju in zgodbo tudi
podprli z dokazi?
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- Seveda...
- Ljudem boste povedali resnico. Resnico o njih in resnico o nas.
Glede na njihov odziv se bomo odločili, če naj se jim tudi javno in
uradno predstavimo. Preden pa jim boste karkoli povedali, morate
sami vse spoznati. Le tako se boste lahko obranili pred napadi tistih,
ki Vam ne bodo verjeli, in jim postregli z neovrgljivimi dokazi. Vse,
kar Vam bom povedal, si zabeležite, nato boste zapiske zbrali in
izdali v knjižni obliki.
- Toda zakaj ste izbrali prav mene?
- Razlogov je več. Prvič, potrebovali smo nekoga iz države, kjer
so nove ideje dobro sprejete in jih je moč izražati. Francija je
domovina demokracije, po vsem svetu jo imajo za deželo svobode.
Poleg tega smo potrebovali inteligentnega človeka odprtega uma,
predvsem pa svobodomisleca, ki ne bi bil protiversko nastrojen. Vaš
oče je bil žid, mati katoličanka in zdi se, da ste popolna vez med
dvema zgodovinsko pomembnima narodoma tega sveta. Tudi Vaše
delo Vas v ničemer ne napeljuje k odkrivanju neverjetnih stvari. Vaša
pričevanja bodo zato bolj verodostojna. Ker niste znanstvenik, ne
boste ničesar zapletali, temveč boste vse razložili na kar najbolj
enostaven način. Ker niste pisatelj, Vaši stavki ne bodo težko
doumljivi in lahko Vas bo razumeti.
Nenazadnje, odločili smo se, da izberemo nekoga iz generacije
po eksploziji prve atomske bombe leta 1945. Vi ste rojeni leta 1946,
spremljamo Vas že od rojstva in tudi že od prej. Zaradi vsega tega
ste bili izbrani. Mi želite postaviti še kakšno vprašanje?
- Od kod prihajate?
- Z oddaljenega planeta. To pa je tudi vse, kar Vam bom povedal
o njem, saj me je strah, da bi ljudje, če bi bili nespametni, lahko
zmotili naš mir.
- Je zelo daleč?
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- Zelo daleč. Če bi Vam povedal razdaljo, bi razumeli, da Vam
trenutna raven tehnike in znanosti še ne omogočata, da bi prišli do
nas.
- Kako se imenujete?
- Ljudje smo, kot Vi, in živimo na planetu, ki je dokaj podoben
Zemlji.
- Koliko časa potrebujete, da pridete na Zemljo?
- Toliko, kolikor je potrebno, da na to pomislimo.
- Čemu prihajate na Zemljo?
- Zato, da vidimo, do katere stopnje so prišli ljudje in da bedimo
nad njimi. Oni so prihodnost, mi smo preteklost.
- Vas je veliko?
- Več nas je kot Vas.
- Ali bi lahko odšel na Vaš planet, če bi si to želel?
- Ne. Tam sploh ne bi mogli živeti, saj je naše ozračje drugačno
od vašega. Poleg tega pa tudi niste dovolj pripravljeni za potovanje.
- Zakaj sva se srečala prav tukaj?
- Ker je krater vulkana idealno mesto, skrito pred pogledi
vsiljivcev. Sedaj bom odšel. Pridite spet jutri ob isti uri. S sabo
prinesite Biblijo in zvezek, v katerega si boste zapisovali. S sabo ne
nosite ničesar kovinskega in ne govorite nikomur o najinem srečanju,
sicer se ne bova več videla.
Spremil me je do stopničk, mi podal plašč in z roko pomahal v
pozdrav. Potem, ko sem se spustil, so se stopnice zložile, vratca so
se neslišno zaprla. Brez najmanjše sapice ali šumenja se je plovilo
nežno dvignilo na približno štiristo metrov in izginilo v megli.
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GENEZA
Naslednji dan sem na srečanje prišel z zvezkom, pisalom in
Biblijo. Plovilo se je pojavilo ob dogovorjeni uri in ponovno sem se
našel iz oči v oči z istim malim človekom. Povabil me je, naj vstopim
in sedem v udoben fotelj. O vsem skupaj nisem govoril z nikomer,
celo z najbližjimi ne, in ko sem to povedal svojemu gostitelju, je bil ta
zadovoljen z mojo obzirnostjo. Povabil me je, naj si stvari zapisujem,
in začel:
- že dolgo je tega, kar so ljudje na našem planetu dosegli tisto
raven znanosti in tehnike, ki jo boste kmalu sposobni tudi Vi. Začeli
so ustvarjati preproste oblike življenja na začetni razvojni stopnji,
žive celice v epruvetah. Vsi so bili navdušeni. Izboljševali so metode
in tehnike in dosegli stopnjo, ko so že lahko ustvarili nenavadne
male živali. Vlada je nadaljevanje poskusov zaradi javnega mnenja
tedaj morala prepovedati, saj so se ljudje zbali, da bi znanstveniki
ustvarili pošasti, ki bi skupnosti lahko postale nevarne. Ena izmed
teh živali je namreč res ušla in napadla več ljudi. In ker so vzpordeno
napredovale tudi interplanetarne in intergalaktične raziskave so se
znanstveniki odločili, da poiščejo bolj oddaljen planet, katerega
pogoji bi jim omogočali nadaljevati z raziskavami. Izbrali so si
Zemljo, planet, na katerem živite Vi. Zdaj lahko odprete Biblijo in
našli boste sledove resnice. Sledi so seveda v marsičem zabrisane
in zamegljene, saj si prepisovalci zaradi pomanjkljivega
tehnološkega znanja stvari, ki jih Biblija opisuje, niso mogli
predstavljati drugače kot tako, da so jih pripisovali čudežnemu in
nadnaravnemu.
Pomembni so le tisti deli Biblije, ki Vam jih bom obrazložil.
Ostalih, ki so le pesniška govoričenja, sploh ne bom omenjal.
Vseeno pa je treba priznati, da je bistvo Biblije skozi tisočletja ostalo
nespremenjeno zahvaljujoč zakonu, ki prepisovalcem ni dovolil niti
najmanjše spremembe kljub dodajanju čudežnega in ostalih
nepotrebnih odstavkov v prvotno besedilo.
Odpriva torej Biblijo v prvem poglavju: “V začetku je Elohim
ustvaril nebo in zemljo.” (Geneza, I, 1)
Elohim, beseda, ki je v nekaterih Biblijah napačno prevedena z
“Bog”, pomeni v hebrejščini “tisti, ki so prišli z neba” in je množinska
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oblika samostalnika. Želi povedati, da so znanstveniki z našega
planeta najprej raziskali planet, ki se jim je zdel najbolj primeren za
njihove projekte. Tako so “naredili” Zemljo, jo pravzaprav temeljito
preučili in spoznali, da združuje vse potrebne prvine za ustvarjenje
umetnega življenja kljub temu, da ozračje ni bilo popolnoma enako
njihovemu.
“... in duh Elohima je vel nad vodami.” (Geneza, I, 2)
Odpravili so se na mnoge raziskovalne odprave in okrog Zemlje
namestili naprave, ki bi jih danes imenovali umetni sateliti. Z njihovo
pomočjo so preučevali Zemljino zgradbo in ozračje. Zemlja je bila
tedaj v celoti pokrita z vodo in gosto meglo.
“Elohim je videl, da je svetloba dobra.” (Geneza, I, 4)
Za ustvarjanje življenja na Zemlji je bilo potrebno ugotoviti, če
Sonce na Zemljino površino ne oddaja nevarnih žarkov. Pokazalo se
je, da Sonce segreva planet na primeren način in brez nevarnih
žarčenj. “Svetloba je bila dobra”.
“In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.” (Geneza, I, 5)
Te raziskave so zahtevale veliko časa. “Dan” ustreza obdobju, v
katerem se Vaše sonce povzpne nad isto znamenje na dan
pomladnega enakonočja, kar pomeni na vsakih dva tisoč zemeljskih
let.
“... in ločil vode, ki so bile pod obokom, od voda nad obokom.”
(Geneza, I, 7)
Po preučitvi kozmičnega žarčenja nad oblaki so se spustili pod
oblake, vendar so še vedno ostali nad vodnim površjem - med
vodami zgoraj, oblaki, in vodami spodaj, oceani, ki so prekrivali vso
Zemljo.
“Vode pod nebom naj se zberejo na en kraj in prikaže naj se
kopno!” (Geneza, I, 9)
Potem, ko so preučili površje oceanov, so se spustili še v njihove
globine in spoznali, da voda ni pregloboka in da je dno povsod
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približno na enaki globini. Nato so z močnimi eksplozijami, te so
učinkovale kot buldožerji, dvignili morsko dno in ga zbrali na enem
mestu. Tako so ustvarili celino. Prvotno je bilo na Zemlji eno samo
kopno in Vaši znanstveniki so nedolgo tega opazili, da bi celine, ki so
se bile ločile, lahko ponovno združili in bi tako tvorile eno samo
kopno.
“Zemlja naj požene zelenje, rastlinje, ki daje seme, in drevje, ki na
zemlji rodi sadje s semenom po svoji vrsti!” (Geneza, I, 11-12)
Nato so v tem čudovitem in ogromnem laboratoriju iz kemičnih
sestavin ustvarili rastlinske celice. To je dalo rastline vseh vrst. Vse
napore so vložili v njihovo razmnoževanje. Znanstveniki so se ločili v
različne raziskovalne skupine, ki so delovale na različnih koncih
sveta. Vsaka skupina je ustrezno podnebju in trenutnemu navdihu
ustvarila različne rastline. Dobivali so se na rednih sestankih ter
primerjali dosežke in stvaritve. Z njihovega daljnjega planeta so z
občudovanjem navdušeno sledili njihovemu delu. Znanstvenikom so
se pridružili najodličnejši umetniki in nekatere rastline obdarili z
lepoto in krasotami, ki so se pri enih izražale z vonjem, pri drugih z
izgledom.
“Naj bodo luči na nebesnem oboku! Ločujejo naj dan od noči in
naj bodo znamenja za čase, dneve in leta!” (Geneza, I, 14)
Znanstveniki so z opazovanjem zvezd in Sonca merili dolžino
dnevov, mesecev in let na Zemlji. Tako so si lahko uredili življenje na
tem novem planetu, ki je bilo tako drugačno od njihovega, bistveno
drugačna je bila tudi dolžina dnevov in let. Astronomske študije so
jim omogočale, da so se primerno ustalili in bolje spoznali Zemljo.
“živa bitja naj mrgolijo v vodah in ptice naj letajo nad zemljo pod
nebesnim obokom!” (Geneza, I, 20)
Nato so ustvarili prve vodne živali. Od planktona do majhnih ribic,
tem so sledile še veliko večje. In da bi ta mali svet ostal uravnotežen
in sploh obstal, so ustvarili alge. S temi so se hranile majhne ribe, s
slednjimi večje in tako naprej v tisto naravno ravnovesje, v katerem
nobena vrsta v celoti ne uniči druge, s katero se prehranjuje. Danes
bi to poimenovali za neke vrste ekologijo. Tudi v tem smo uspeli.
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Znanstveniki so se pogosto srečevali in prirejali tekmovanja, da bi
določili skupino znanstvenikov, ki bi ji uspelo ustvariti najlepšo ali
najzanimivejšo žival.
Za ribami so ustvarili ptice, tudi zaradi pritiska umetnikov. Ti so se
od srca zabavali, ko so živali odevali v najbolj nore barve in jim dajali
vedno bolj presenetljive oblike. Ptice so zaradi sicer čudovitega
perja, ki pa jim je bilo le v napoto, nemalokrat komaj uspele poleteti.
V tekmah so šli celo tako daleč, da so poleg oblik spreminjali tudi
vedenje živali. Med paritvenimi obredi so te plesale vedno večjega
občudovanja
vredne
plese
dvorjenja.
Nekatere
skupine
znanstvenikov pa so medtem ustvarjale grozljive živali, pošasti,
zmaje in bitja, ki ste jih krstili za dinozavre, brontozavre, in tako
naprej, in s tem dale prav vsem tistim, ki so bili proti nadaljevanju
poskusov na njihovem planetu.
“Zemlja naj rodi živa bitja po njihovih vrstah: živino, laznino in
zveri zemlje po njihovih vrstah!” (Geneza, I, 24)
Po živalih morja in zraka so ustvarili še kopenske živali, saj je
rastlinje postalo resnično čudovito in prehrane za rastlinojedce je bilo
dovolj. Tovrstne živali so bile prve na kopnem. Za protiutež so nato
ustvarili še mesojedce, saj so vse živali morale vzdževati ravnovesje
tudi med seboj.
Vsi ti ljudje so prišli z istega planeta kot jaz. Jaz sem eden izmed
tistih, ki so ustvarili življenje na Zemlji.
Takrat so najsposobnejši med nami želeli umetno ustvariti
človeka, takšnega kot smo sami. Vsaka skupina posebej se je lotila
dela in kmalu smo lahko primerjali rezultate. Planet, s katerega
prihajamo, pa se je zgrozil ob misli na “otroke iz epruvet”, ki bi lahko
povzročili preplah na planetu svojih stvariteljev. Zbali so se, da bi jim
ti ljudje lahko postali nevarni, če bi njihove sposobnosti in zmožnosti
presegle raven njihovih. Morali smo se zavezati, da jih bomo pustili
živeti na nizki razvojni stopnji in da jim ne bomo razkrili skrivnosti
znanosti. Naše početje smo zato ovili s tančico skrivnostnosti.
Število znanstvenih skupin bi bilo zelo enostavno ugotoviti, saj je
vsaka ustvarila po en človeški rod.
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“Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost!
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter
vsej laznini, ki se plazi po zemlji!” (Geneza, I, 26)
Po svoji podobi! Sami lahko potrdite, da je podobnost res
osupljiva.
Tedaj pa so se začele težave. Skupina, ki je delovala v deželi, ki
jo danes imenujete Izrael in ki je bila na enotni celini blizu Grčije in
Turčije, je bila med najuspešnejšimi, če ne celo najboljša. Njihove
živali so bile najlepše in njihove rastline najbolj dišeče. Tam je bil, kot
bi Vi temu rekli, raj na Zemlji. Človek, ki so ga ustvarili tam, je bil
najpametnejši. Stvaritelji so se morali z ustreznimi ukrepi zavarovati,
da jih lastna stvaritev ne bi prehitela. Človeka je bilo treba vzgajati in
učiti, da so lahko merili njegovo inteligenco, obenem pa mu je bilo
potrebno preprečiti dostop do skrivnosti znanosti.
“Z vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja dobrega
in hudega nikar na jej! Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo
umrl.” (Geneza, II, 16-17)
Ali, povedano drugače: naučiš se lahko vsega, kar želiš, prebiraš
lahko vse knjige, ki so ti na voljo, ne odpiraj pa znanstvenih knjig,
sicer boš umrl.
“... vse živali na polju in vse ptice pod nebom ter jih pripeljal k
človeku, da bi videl, kakšna imena jim bo dal...” (Geneza, II, 19)
Človek je moral dobro poznati rastline in živali, ki so ga
obkrožale, njihov način življenja in kako si lahko z njimi pomaga pri
prehranjevanju. Stvaritelji so ga naučili imen in moči vsega, kar je
živelo okrog njega, botanike in zoologije, saj jim ta znanja niso mogla
biti nevarna.
Predstavljajte si veselje te skupine znanstvenikov, ko so imeli dva
otroka, moškega in žensko, ki sta tekala okoli njih. Učili so ju
različnih stvari in bila sta resnično uka željna učenca.
“Kača pa je rekla ženi: Nikakor ne bosta umrla! V resnici Elohim
ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi
postala kakor Bogova...” (Geneza, III, 4-5)
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Med znanstveniki v tej skupini so bili tudi takšni, ki so svoja mala
človeka, svoji “stvaritvi”, ljubili tako globoko, da so ju želeli poučiti
prav o vsem. S tem bi tudi sama lahko postala znanstvenika kot oni.
Tema mladima, a že skoraj odraslima človekoma so pravili, da bi se
lahko učila tudi skrivnosti znanosti in da bosta s tem postala tako
močna kot njuni stvaritelji.
“Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga.”
(Geneza, III, 7)
Spoznala sta, da tudi sama lahko postaneta stvaritelja. Svojim
stvariteljem sta zamerila, da so jima bili prepovedali brati znanstvene
knjige in ju imeli za nevarni bitji iz laboratorija.
“Jahve Elohim je rekel kači: Ker si to storila, bodi prekleta (...) Po
trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni življenja.” (Geneza, III,
14)
“Kačo”, skupinico stvariteljev, ki je Adama in Evo želela naučiti
resnice, je vlada matičnega planeta obsodila na življenje v
izgnanstvu na Zemlji, ostali znanstveniki pa so morali prekiniti z
delom in oditi od tam.
“Elohim je naredil človeku in njegovi ženi suknji iz kože in ju
oblekel.” (Geneza, III, 21)
Stvaritelji so jima dali osnovna sredstva za preživetje, s katerimi
sta se morala potem znajti sama, brez njihove pomoči. S tem v zvezi
je v Bibliji odlomek, ki se skorajda v ničemer ne razlikuje od
prvotnega besedila.
“Glejte, človek je postal kakor eden izmed nas, saj pozna dobro in
hudo. Da ne bo zdaj iztegnil roke in vzel še z drevesa življenja ter
jedel in živel na veke!” (Geneza, III, 22)
Življenje ljudi je zelo kratko. Obstaja pa znanstven način, s
katerim bi ga lahko precej podaljšali. Znanstvenik, ki se s
preučevanjem ukvarja celo življenje, šele na starost zbere zadostno
znanje za zanimivejša odkritja. Zaradi tega človeštvo napreduje tako
počasi. Če bi ljudje lahko živeli desetkrat dlje, bi bil napredek, ki bi
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ga dosegli v znanosti, resnično skokovit. Če bi bili že od samega
začetka lahko živeli toliko dlje, bi nam bili hitro postali enaki, saj so
celo nekoliko sposobnejši od nas. Vendar se svojih zmogljivosti ne
zavedajo. Še najmanj pa izraelski narod, ki ga je znanstvena žirija na
enem od tekmovanj, o katerih sem že govoril, izbrala za najbolj
uspešen tip človeka z vidika inteligence in nadarjenosti. Ravno zato
so se Izraelci vedno imeli za izbrano ljudstvo. In so tudi resnično bili
izbrani, tedaj, ko so se skupine znanstvenikov sestale in ocenjevale
svoje dosežke. Sicer pa sami veste, koliko genijev je prav tega rodu.
“Izgnal je človeka in postavil vzhodno od edenskega vrta kerube
in meč, iz katerega je švigal ogenj, da bi stražili pot do drevesa
življenja.” (Geneza, III, 24)
Vojaki z uničujočim atomskim orožjem so varovali vhod v
bivališče izgnanih ustvarjalcev in človeku tako onemogočili, da bi se
dokopal do ostalih znanstvenih spoznanj.

VESOLJNI POTOP
Nekoliko naprej lahko v Bibliji preberemo:
“Ko je preteklo nekaj časa, je Kajn daroval Jahveju daritev od
sadov zemlje. Tudi Abel je daroval od prvencev svoje drobnice in
njihove tolšče.” (Geneza, IV, 3-4)
Izgnani stvaritelji, ki so bili pod vojaškim nadzorom, so ljudi silili,
da so jim prinašali hrano. Svojim nadrejenim so na ta način želeli
pokazati, da so bitja, ki so jih bili ustvarili, dobra in bi se nikoli ne
obrnila proti njim, svojim očetom.
Uspelo jim je tudi to, da so voditelji prvih ljudi imeli korist od
“drevesa življenja”, zaradi česar so lahko živeli toliko let: Adam
devetsto trideset, Set devetsto dvanajst, Enoš devetsto pet in tako
dalje (Geneza, V, 1-11).
“Ko so se ljudje začeli množiti po zemlji, so se jim rojevale tudi
hčere in Elohimovi sinovi so videli, da so človeške hčere lepe. Jemali
so si jih za žene, katere koli so izbrali.” (Geneza, VI, 1-2)
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Pregnani stvaritelji so si izbrali najlepša dekleta in si jih vzeli za
žene.
“Moj dih ne bo ostal v človeku za vedno, ker je meso. Njegovih
dni bo sto dvajset let.” (Geneza, VI, 3)
Dolgo življenje ni bilo podedovano in otroci ljudi bi ne bili
nagrajeni z drevesa življenja, na veliko olajšanje oblasti z
oddaljenega planeta. Tako bi bila skrivnost pozabljena in napredek
upočasnjen.
“... ko so hodili Elohimovi sinovi k človeškim hčeram, ki so jim
rodile otroke - so bili na zemlji velikani. To so bili junaki, sloveči
možje iz davnine.” (Geneza, VI, 4)
Dokaz, da so lahko imeli ljubezenska razmerja s hčerami ljudi, ki
so jih bili ustvarili po svoji podobi, in z njimi imeli izjemne otroke. Vse
to je v očeh oddaljenega planeta postalo nevarno. Znanstveni
napredek na Zemlji je bil ogromen, zato so se odločili, da vse, kar so
bili ustvarili, uničijo.
“Jahve pa je videl, da na zemlji narašča človekova hudobija in da
je vse mišljenje in hotenje njegovega srca ves dan le hudobno.”
(Geneza, VI, 5)
Ta “hudobija” je bila želja človeškega rodu, da bi postal enak
svojim stvariteljem, da bi bil sposoben lastnega znanstvenega
razvoja in neodvisen. Dobro za stvaritelje bi bilo, če bi človek ostal
zaostalo bitje, ki bi životaril na Zemlji, slabo pa, da je želel
napredovati, s čimer bi nekega dne morda lahko dosegel raven
svojih stvariteljev.
Tako so se prebivalci oddaljenega planeta odločili, da z jedrskimi
raketami uničijo življenje na Zemlji. Toda izgnanci, ki so za načrt
vedeli, so Noetu naročili, naj zgradi raketo, ki bi ves čas katastrofe
krožila okoli Zemlje, na njej pa bi bil po en par vsake od vrst živih
bitij. Ta bi na ta način lahko preživela. Vendar je to le prispodoba.
Znanje Vam bo kmalu omogočilo razumeti, da za ponovno
ustvarjenje novega živega bitja zadostujeta le ena moška in ena
ženska celica določene vrste. Tako kot prva živa celica nekega bitja
v trebuhu matere že vsebuje vse informacije za nastanek, na primer
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človeka, vse do barve las ali oči. To je sicer zahtevalo ogromno dela,
vendar je bilo opravljeno še pravočasno. Ko je prišlo do eksplozije, je
bilo življenje ohranjeno nekaj tisoč kilometrov nad Zemljo. Nenadna
plima je zalila celino in uničila vse življenje na njenem površju.
“... ladja se je dvignila nad zemljo” (Geneza, VII, 17)
Sami lahko vidite, da je nazorno rečeno, da se je barka dvignila
nad Zemljo in ne, da se je dvigovala z naraščajočimi vodami. Nato je
bilo treba počakati, da ne bi bilo več nevarnih radioaktivnih padavin.
“Vode so naraščale na zemlji sto petdeset dni.” (Geneza, VII, 24)
In raketa s tremi nadstropji (spodnjim, srednjim in gornjim) je
pristala na Zemlji. V ladji je bil poleg Noeta še po en par vsakega
človeškega rodu z Zemlje.
“Elohim pa se je spomnil Noeta (...) Storil je, da je zapihal veter
prek zemlje, in vode so začele upadati.” (Geneza, VIII, 1)
Potem, ko so preverili stopnjo radioaktivnosti in jo nato s pomočjo
znanstvenih sredstev odpravili, so stvaritelji dovolili spustiti živali.
Videli so, da te dobro prenašajo ozračje, zato so lahko odšli na
prosto tudi sami. Stvaritelji so jim naročili, naj delajo in se množijo ter
pokažejo hvaležnost dobrotnikom, ki so jih ustvarili in rešili uničenja.
Noe se je obvezal dajati del pridelka in reje stvariteljem za preživetje.
“Noe je postavil Jahveju oltar in vzel od vse čiste živine in od vseh
čistih ptic ter daroval žgalne daritve na oltarju.” (Geneza, VIII, 20)
Stvaritelji so bili veseli, ko so spoznali, da jim ljudje želijo dobro.
Obljubili so, da jih v prihodnje ne bodo več poskušali uničiti.
Razumeli so, da je povsem normalno, da si ljudje želijo napredka.
“... mišljenje človekovega srca je hudobno...” (Geneza, VIII, 21)
Cilj človeka je znanstveni napredek. Stvaritelji so vrnili vsak
človeški rod na mesto, kjer je bil ustvarjen, in s pomočjo celic,
ohranjenih v barki, poustvarili vse živali.
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“In iz njih so se po potopu razdelili narodi po zemlji.” (Geneza, X,
32)

BABILONSKI STOLP
Najpametnejši ljudje, Izraelci, so napredovali že do te mere, da so
kaj kmalu začeli načrtovati, da bi se tudi sami lotili osvajanja vesolja.
Pri tem so jim pomagali izgnani stvaritelji, saj so želeli, da bi ljudje
lahko odšli na njihov planet. S tem, ko bi jim pokazali, da so ljudje
inteligentni in sposobni znanstvenega razvoja, obenem pa hvaležni
in miroljubni, so upali, da jim bodo sonarodnjaki oprostili. Tako so
zgradili ogromno raketo, Babilonski stolp.
“Zdaj jih ne bo nič več zadržalo; kar koli bodo hoteli, bodo
naredili.” (Geneza, XI, 6)
Ko so za to zvedeli prebivalci oddaljenega planeta, se jih je polotil
strah. Zemljo so namreč še vedno opazovali in seveda videli, da
življenje ni bilo uničeno.
“Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne bodo
več razumeli govorice drug drugega! In Jahve jih je razkropil od tam
po vsej zemlji...” (Geneza, XI, 7-8)
Prišli so, pobrali žide, ki so na področju znanosti dosegli največ,
in jih razkropili po celini. Pomešali so jih med preprosta ljudstva v
deželah, kjer jih nihče ni mogel razumeti, saj so govorili druge jezike,
vso njihovo znanstveno opremo pa uničili.

SODOMA IN GOMORA
Izgnanim stvariteljem je bilo oproščeno in dobili so pravico, da se
vrnejo na svoj planet ter zagovarjajo svojo veličastno stvaritev.
Prebivalci oddaljenega planeta so na Zemljo, kjer so živela bitja, ki
so bili njihova ustvaritev, začeli gledati s prijaznejšimi očmi, skorajda
ljubeče. Toda med ljudmi, ki so jih stvaritelji razgnali po vsem svetu,
so bili tudi takšni, ki so se hoteli maščevati. Združili so se in
razvozljali nekatere znanstvene skrivnosti. V dveh mestih, Sodomi in
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Gomori, so nato pripravljali maščevanje tistim, ki so jih hoteli uničiti.
Stvaritelji so mednje poslali dva vohuna, da bi odkrila, kaj se
pripravlja.
“Zvečer sta angela prišla v Sodomo...” (Geneza, XIX, 1)
Ljudje so ju hoteli umoriti, vendar sta jih oslepila z žepnim
atomskim orožjem.
“Može pa, ki so stali pri vhodu, sta udarila s slepoto, od
najmanjših do največjih...” (Geneza, XIX, 11)
Miroljubne prebivalce sta opozorila, naj zapuste mesto, saj da ga
bosta uničila z atomsko eksplozijo.
“Vstanita, pojdita iz tega kraja, kajti Jahve bo mesto uničil!”
(Geneza, XIX, 14)
Ko so ljudje zapuščali mesto se jim ni preveč mudilo, saj niti niso
vedeli, kaj atomska eksplozija sploh je.
“Reši si življenje! Ne oziraj se nazaj in ne ustavljaj se nikjer v
pokrajini!” (Geneza, XIX, 17)
In bomba je padla na Sodomo in Gomoro.
“... in je Jahve storil, da sta od Jahveja, z neba, deževala na
Sodomo in Gomoro žveplo in ogenj. Razdejal je ti mesti in vso
pokrajino, vse prebivalce mest in vse rastlinstvo te dežele. Lotova
žena, ki je bila z njim, pa se je ozrla nazaj in postala solnat steber.”
(Geneza, XIX, 24-26)
Danes veste, da žrtve, ki v bližini središča atomske eksplozije
umrejo zaradi opeklin, ki jih ta povzroči, resnično spominjajo na kipe
iz soli.

ABRAHAMOVA ŽRTEV
Kasneje so se stvaritelji želeli prepričati, če ljudstvo Izraela in še
posebej njegov vodja v tem napol primitivnem stanju, v kakršnem so
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se znašli potem, ko je bila uničena večina njihovih največjih “umov”,
do njih še vedno goji prijateljska čustva. O tem nam govori odlomek,
v katerem mora Abraham darovati sina. Stvaritelji so za Abrahama
pripravili preizkus, da bi videli, kako močno jih spoštuje. Preizkušnja
se je srečno končala.
“Ne izteguj svoje roke nad dečka in ne stori mu ničesar, kajti zdaj
vem, da se bojiš Elohima...” (Geneza, XXII, 12)
Tako. Vse, kar sem Vam povedal do sedaj, uredite in zapišite.
Več Vam povem jutri.
Možic se je ponovno poslovil in ladja se je začela nežno
dvigovati. Ker se je nebo zjasnilo, sem lahko občudoval celoten
vzlet. Plovilo se je dvignilo na približno štiristo metrov, se zaustavilo,
še vedno brez najmanjšega šuma postalo rdeče kot vroča plošča,
nato živo razbeljeno in nazadnje modro kot velikanska iskra, ki je ni
bilo moč gledati dalj časa. Slednjič je popolnoma izginilo.
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3. POGLAVJE
SPREMLJANJE IZVOLJENIH
Mojzes
Trobente Jeriha
Telepat Samson
Prvo bivališče za sprejem Elohimov
Glasnik Elija
Pomnožitev kruha
Ezekielovi leteči krožniki
Poslednja sodba
Ljudje niso mogli razumeti
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MOJZES
Naslednji dan sem se ponovno srečal s svojim sobesednikom, ta
je nadaljeval s pripovedjo:
- V Genezi XXVIII je še en opis naše prisotnosti.
“... stopnice, ki so bile postavljene na zemljo, vrh pa jim je segal
do neba. In po njih so Elohimovi angeli hodili gor in dol.” (Geneza,
XXVIII, 12)
Potem, ko so bili odstranjeni najpametnejši med njimi in uničena
središča napredka kot Sodoma in Gomora, so ljudje ponovno
zaživeli skrajno primitivno. Začeli so slepo častiti kose kamenja in
malike, pri tem pa popolnoma pozabili, kdo jih je bil ustvaril.
“Odpravite tuje bogove, ki so med vami!” (Geneza, XXXV, 2)
V Eksodusu se odkrijemo Mojzesu:
“Tedaj se mu je iz sredine grma v ognjenem plamenu prikazal
Jahvejev angel. Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom, a ni
zgorel.” (Eksodus, III, 2)
Pred njim je pristala raketa. Njegov opis je takšen, kot bi ga
danes opravil pripadnik kakšnega od preprostih brazilskih ljudstev,
če bi se pred njim pojavili v pripravi, katere luč bi osvetljevala
drevesa, ne da bi jih pri tem zažgala... Rod ljudi, ki so bili nekoč
izbrani za najpametnejše, je ostal brez svojih največjih umov.
Sosednja, preprostejša ljudstva, ki niso bila žrtve velikih uničevanj,
so si jih zaradi številčne premoči lahko podjarmila. Izraelcem je bilo
treba vrniti njihovo deželo in jim tako povrniti dostojanstvo.
Eksodus na začetku opisuje, kaj vse smo storili, da bi osvobodili
izraelski narod. Na poti iz suženjstva smo jih vodili v novo domovino,
ki smo jim jo bili namenili.
“Jahve pa je hodil pred njimi podnevi v oblačnem stebru, da jih je
vodil po poti, in ponoči v ognjenem stebru, da jim je svetil in so lahko
hodili podnevi in ponoči.” (Eksodus, XIII, 21)
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Da bi upočasnili Egipčane, ki so se gnali za njimi:
“In premaknil se je oblačni steber, ki je bil pred njimi, in se
postavil za njimi. (...) Bil je oblak in tema, vendar se je svetlikalo v
noči...” (Eksodus, XIV, 19-20)
Dim, ki smo ga spuščali za izraelskim ljudstvom, je upočasnil
zasledovalce.
S pomočjo odbojnih žarkov, ki so ustvarili prehod, smo jim
omogočili prečkati morje.
“Iz morja je naredil suho zemljo. In vode so se razdelile.”
(Eksodus, XIV, 21)
“Tako je Jahve tisti dan rešil Izraelce...” (Eksodus, XIV, 30)
Med prečkanjem puščave je izvoljeno ljudstvo pestila lakota:
“Ko pa je rosa izhlapela, se je na puščavi pokazalo na tleh nekaj
drobnega, zrnatega, drobno kakor slana.” (Eksodus, XVI, 14)
Mana ni bila nič drugega kot umetno pripravljena hrana. V
razdrobljeni obliki smo jo raztrosili po puščavi, nato se je napila
jutranje rose in nabreknila.
Palica, s katero je Mojzesu uspelo, da je “pritekla voda”
(Eksodus, XVII, 6), je bila le priprava za odkrivanje podzemnih
vodnih slojev in precej podobna tem, ki jih danes uporabljate, na
primer, za odkrivanje nafte. In ko je vodno nahajališče odkrito, je
potrebno le še vrtati.
V nadaljevanju je v XIX. poglavju Eksodusa govora o določenem
številu pravil, ki so bila predstavljena izraelskemu ljudstvu. To je
živelo dokaj preprosto, zato je nujno potrebovalo zakone s področja
morale, predvsem pa takšne, ki bi urejali higienska vprašanja.
Zakoni so jim bili razodeti v obliki zapovedi. Stvaritelji so prišli in jih
narekovali Mojzesu na gori Sinaj, kamor so se spustili z letečo ladjo.
“... je začelo grmeti in se bliskati, težak oblak je pokrival goro in
rog je močno zadonel.” (Eksodus, XIX, 16)
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“Vsa Sinajska gora se je kadila, ker je Jahve v ognju stopil nanjo;
njen dim se je vzdigoval kakor dim topilne peči. Vsa gora se je silno
tresla. In glas roga je donel vedno močneje.” (Eksodus, XIX, 18-19)
Stvaritelji so se bali, da bi ljudje množično navalili ali kako
drugače planili nadnje, zato so do sebe ustvarili skrajno spoštljive
odnose, ki so temeljili celo na čaščenju. Le tako namreč niso bili v
nevarnosti.
“Ljudstvo ne more stopiti na Sinajsko goro (...) Duhovniki pa in
ljudstvo naj ne priitiskajo, da bi šli gor k Jahveju, da se ne znese nad
njimi.” (Eksodus, XIX, 23-24)
“Mojzes naj se sam približa Jahveju, oni pa naj se ne bližajo in
ljudstvo ne sme iti gor z njim.” (Eksodus, XXIV, 2)
“In videli so Izraelovega Boga; pod njegovimi nogami je bil
nekakšen tlak iz safirja, tako čist kakor samo nebo.” (Eksodus, XXIV,
10)
Tu gre za opis podstavka, po katerem se je povzpel eden od
stvariteljev. Podstavek je bil narejen iz enake modrikaste zlitine kot
tla plovila, v katerem sva.
“Prikazen Jahvejevega veličastva je bila na vrhu gore pred očmi
Izraelovih sinov kakor požirajoč ogenj.” (Eksodus, XXIV, 17)
Opis “veličastva” je le opis letečega plovila stvariteljev. Tudi sami
ste lahko opazili, da se ob vzletu obarva v odtenke, ki spominjajo na
ogenj.
Ta skupina stvariteljev je prišla na Zemljo za dlje časa in zaželeli
so si sveže hrane. Izraelcem so zato naročili, naj jim redno prinašajo
hrano, pa tudi bogastva, ki bi jih nato odpeljali na svoj planet. Šlo je
pač za neke vrste kolonizacijo.
“... od vsakega (...) vzemite dar zame! To pa naj bo dar, ki ga
jemljite od njih: zlato, srebro in bron, višnjev in rdeč škrlat, karmezin,
...” (Eksodus, XXV, 2-4)
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Stvaritelji so se odločili tudi za udobnejšo namestitev, zato so od
ljudi zahtevali, da jim postavijo bivališče po njihovih načrtih. To je
zapisano v XXVI. poglavju Eksodusa. Tu naj bi srečevali
predstavnike ljudstva in v ta sprejemni šotor so ljudje nosili hrano in
darila v znak ponižnosti.
“Ko pa je prišel k šotoru, se je spustil oblačni steber in stal pri
vhodu v šotor; tedaj je govoril z Mojzesom.” (Eksodus, XXXIII, 9)
“Jahve pa je govoril z Mojzesom iz obličja v obličje, kakor govori
človek s svojim prijateljem.” (Eksodus, XXXIII, 11)
Tako kot lahko jaz danes govorim z Vami in Vi z menoj, kot mož z
možem.
“Mojega obličja ne moreš videti; kajti noben človek me ne more
videti in ostati živ.” (Eksodus, XXXIII, 20)
Besedilo se nanaša na razliko v ozračjih na najinih planetih. Ker
zemeljsko ozračje stvariteljem ne ustreza, se morajo zaščititi s
skafandrom, le takšne jih človek lahko vidi. In če bi človek prišel na
naš planet, bi tam videl svoje stvaritelje brez skafandrov, sam pa bi
umrl, saj ozračja ne bi prenesel.
Celoten uvodni del Levitike pojasnjuje, kako naj bi ljudje darovali
hrano, namenjeno stvariteljem. Na primer:
“Nihče od tvojih potomcev iz roda v rod, ki ima kako napako, ne
sme pristopiti, da bi daroval hrano svojega Boga.” (Levitik, XXI, 17)
To je bilo seveda zato, da bolni ali pohabljeni ljudje ne bi prišli
pred oči stvariteljev, saj bi bil to zanje znak neuspeha.
V Numerih je dokaj natančen opis mane, ki bi jo po enakih
navodilih lahko izdelali tudi Vaši kemiki.
“Mana pa je bila kakor koriandrovo seme in podobno bdeliju. (...)
imela je okus oljnatega kolača.” (Numeri, XI, 7-8)
Toda mana je bila le kemično pripravljena hrana in stvaritelji so
imeli veliko raje sveže sadje in zelenjavo.
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“Prvine od vsega, kar je v njihovi deželi, ki jih prinašajo Jahveju,
naj bodo tvoje...” (Numeri, XVIII, 13)
Pozneje so naučili ljudi, kako se je treba cepiti proti kačjim pikom.
“Naredi di strupeno kačo in jo obesi na drog! Kdor koli je pičen in
jo pogleda, bo živel.” (Numeri, XXI, 8)
Ko je človeka pičila kača, se je “ozrl na bronasto kačo” (Numeri,
XXI, 9), brizgalko, s katero so mu dali odmerek seruma.
Nazadnje se je pot “izvoljenega ljudstva” v obljubljeno deželo
končala. Upoštevajoč voljo stvariteljev so uničili malike, ki so jih
častila preprosta ljudstva, in naselili njihova ozemlja.
“... uničite vse njihove kamnite kipe in vse njihove ulite podobe in
porušite vse njihove višine! Potem si vzemite deželo v last in v njej
prebivajte, kajti vam sem jo dal, da bi bila vaša last.” (Numeri, XXXIII,
52-53)
Izvoljeno ljudstvo je končno dobilo svojo obljubljeno deželo:
“Zato ker je ljubil tvoje očete, si je za njimi izbral njihov zarod...”
(Devteronomij, IV, 37)
Jozue v poglavju III opisuje, kako so prečkali Jordan:
“Brž ko so nosilci skrinje prišli do Jordana (...) so se vode, ki so
pritekale od zgoraj, ustavile in stale kakor nasip, precej daleč (...) in
ves Izrael je hodil po suhem čez...” (Jozue, III, 15-17)
Stvaritelji so s pomočjo odbojnega žarka “izvoljenemu ljudstvu”
omogočili na enak način, kot tedaj, ko so bežali pred Egipčani,
prečkati Jordan, ne da bi si pri tem zmočili noge.
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TROBENTE JERIHA
Na koncu petega poglavja Jozove knjige je opisano srečanje, do
katerega je pred uporom mesta Jeriha prišlo med vojakom
stvariteljev in izvoljenim ljudstvom.
“... poveljnik Jahvejeve vojske sem. Pravkar sem prišel.” (Jozue,
V, 14)
Med obleganjem Jeriha je bil židovskemu ljudstvu poslan vojaški
svetovalec. Zlahka boste razumeli, kako se je zrušilo obzidje mesta.
Veste, da lahko pevka z zelo visokim glasom zdrobi kristalen
kozarec, z močno ojačanimi ultrazvoki pa lahko porušite katerikoli
betonski zid. In ravno to so storili, s pomočjo zelo zapletene naprave,
ki jo Biblija imenuje “rog”.
“Brž ko bo zadonel ovnov rog in boste zaslišali glas roga (...)
Mestno obzidje se bo sesulo...” (Jozue, VI, 5)
V določenem trenutku so sprožili usklajene ultrazvoke in mestno
obzidje se je sesulo.
Nekoliko pozneje je sledilo pravo bombardiranje:
“... je Jahve vse do Azeke z neba lučal nanje veliko kamenje, tako
da so mnogi pomrli. Teh, ki so umrli od kamene toče, je bilo celo več
kakor tistih, ki so jih Izraelovi sinovi pobili z mečem.” (Jozue, X, 11)
Sistematično bombardiranje je pomorilo mnogo več ljudi kot
hladna orožja Izraelcev.
Eden najbolj izkrivljenih zapisov se pojavi v istem poglavju:
“Ustavilo se je sonce in mesec je nepremično stal, dokler se ni
ljudstvo maščevalo nad svojim sovražnikom.” (Jozue, X, 13)
Jozue nam želi preprosto povedati, da je bila vojna zelo bliskovita
in ni trajala dlje kot en dan, pa tudi kasneje je rečeno, da je trajala
skoraj cel dan. Upoštevajoč velikost osvojenega ozemlja je bila vojna
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resnično kratka in bliskovita, zato so ljudje tudi mislili, da se je Sonce
kar ustavilo.
V knjigi Sodnikov je opisano srečanje enega od stvariteljev s
človekom po imenu Gideon. Slednji je predenj postavil hrano.
“Jahvejev angel je tedaj vzel konec palice v svojo roko in se
dotaknil mesa in nekvašenega kruha. Iz skale je tedaj švignil ogenj in
použil meso in nekvašeni kruh; Jahvejev angel pa je odšel izpred
njegovih oči.” (Sodniki, VI, 21)
Zaradi skafandrov, ki so jih morali nositi, se znanstveniki niso
mogli prosto prehranjevati. Če pa je bila sila, jim je na pomoč
priskočila znanost: s pomočjo gibke cevi, “palice”, so lahko iz
različnih “daritev” posrkali toliko, kolikor so potrebovali, da so se
nahranili. Pri tem postopku so se sproščali plameni, zaradi česar so
ljudje tistega časa mislili, da gre za “daritve Bogu”.
VII. poglavje knjige Sodnikov opisuje, kako je tristo mož s “rogovi”
obkolilo nasprotni tabor. Ko so te istočasno zadonele, so sovražniki
zblazneli. Šlo je seveda za instrumente, ki so oddajali močno
ojačane ultrazvoke. Danes veste, da lahko določeni ekstremni zvoki
pri ljudeh povzročijo blaznost. Obkoljeno ljudstvo je dejansko
ponorelo, vojaki so se ubijali med seboj in se razbežali.

TELEPAT SAMSON
O ljubezenskih razmerjih med stvaritelji in zemeljskimi ženami
lahko berete tudi v knjigi Sodnikov:
“In Jahvejev angel se je prikazal ženi in ji rekel: Glej, nerodovitna
si in nisi rodila. Toda spočela boš in rodila sina.” (Sodniki, XIII, 3)
Plod te zveze je moral ostati zdrav, da bi lahko spremljali njegov
razvoj, zato je angel rekel ženi:
“Zdaj se torej varuj in ne pij vina ali opojne pijače ter ne uživaj nič
nečistega! Kajti glej, spočela boš in rodila sina. Na njegovo glavo ne
bo prišla britev, kajti deček bo Božji nazirec od materinega telesa.”
(Sodniki, XIII, 4-5)
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“... Elohimov angel je spet prišel k ženi. Sedela je na polju,
Manoah, njen mož, pa ni bil z njo.” (Sodniki, XIII, 9)
Ni si težko predstavljati, kaj vse se je lahko zgodilo v času
moževe odsotnosti. Znanstveniki so žensko brez težav ozdravili
sterilnosti, da bi se lahko zavedala, da bo rodila izjemno bitje in da
bo nanj pazila kar najbolj skrbno. Možnost, da so lahko imeli
potomce z Zemljankami, je bila za stvaritelje res čudovita, saj jim je
omogočala imeti sinove, ki bodo vladali na Zemlji, v ozračju, ki njim
samim ni ustrezalo.
Zelo pomembna je prepoved striženja las. Človekovi možgani so
kot velik oddajnik, ki lahko lahko pošilja množico valov in misli. In to
ni nič drugega kot telepatija. Vsak tak oddajnik pa potrebuje antene
in v človekovem primeru so to lasje in brada. Zato je tudi tako
pomembno, da si človek, ki bi utegnil tak “sistem” koristno
uporabljati, las in brade ne striže. Gotovo ste opazili, da imajo mnogi
Vaši znanstveniki dolge lase in pogosto tudi brade, enako velja za
preroke in modrijane. Zdaj razumete, zakaj.
Otrok se je rodil: to je bil Samson, čigar zgodbo verjetno poznate.
Z “Bogom” se je lahko pogovarjal neposredno, uporabljajoč telepatijo
in s pomočjo naravnih anten, svojih las. Stvariteji so mu v težkih
trenutkih tako lahko priskočili na pomoč in sodelovali pri čudežih, s
čimer je pridobival na veljavi. Ko pa mu je Dalila postrigla lase,
pomoči ni mogel več priklicati. Sovražniki so mu iztaknili oči, toda
lasje so mu spet zrasli in Samson je ponovno našel svojo “moč”. Na
pomoč je poklical stvaritelje in ti so porušili svetišče, ob čigar stebre
se je Samson opiral. Vse skupaj pa pripisujejo le njegovi “moči”.
Tretje poglavje prve Samuelove knjige opisuje primer pravega
poskusa telepatije med Elijo in Samuelom. Stvaritelji so poskušali
vzpostaviti zvezo s Samuelom, ta pa je mislil, da mu govori Elija.
Slišal je “glasove”:
“Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci: govori, Jahve, kajti tvoj
hlapec posluša.” (I Samuel, III, 9)
Tako kot pri radioamaterjih, ko nekdo reče: govorite, slišim Vas
odlično. In miselni pogovor se lahko začne.
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“Samuel, Samuel! (...) Govori, kajti tvoj hlapec posluša.” (I
Samuel, III, 10)
V zgodbi, v kateri David premaga Goljata, je še en zanimiv
stavek:
“Kdo je vendar ta (...) da si upa zasramovati bojne vrste živega
Boga?!” (I Samuel, XVII, 26)
Besede, ki odražajo resnično prisotnost “Boga”, ta je bil tedaj
nekaj popolnoma “otipljivega”.
Vendar je telepatija kot sredstvo komuniciranja med ljudmi in
stvariteljimi delovala le, če so bili Elohimi dovolj blizu Zemlje.
Ko pa so bili na svojem oddaljenem planetu ali kje drugje, takšen
način komuniciranja ni bil možen. Zato so sprejemnik postavili v
“Božjo skrinjo”, sprejemno-oddajno napravo z lastnim atomskim
polnjenjem. In ko so Filistejci ukradli skrinjo (I Samuel, V, 1-5) je
Dagon, njihov malik, “ležal pred Jahvejevo skrinjo s svojim obrazom
na tleh” zato, ker je bil žrtev razelektritve, to pa je bila posledica
nepravilnega ravnanja s skrinjo. Poleg tega so nevarna sevanja
radioaktivnih elementov povzročala opekline.
“... je Ašdod in njegove pokrajine udaril s tvori.” (I Samuel, V, 6)
Tudi židje, ki pri ravnanju s skrinjo niso bilo previdni, so občutili
posledice:
“... je Uza iztegnil roko k Božji skrinji in jo podržal, ker sta jo vola
nagnila. Tedaj se je vnela Jahvejeva jeza nad Uzajem in Bog ga je
tam udaril zaradi nepremišljenega dejanja; umrl je tam poleg skrinje
Božje.” (II Samuel, VI, 6-7)
Skrinja bi se bila skorajda prevrnila. Uza jo je poskušal ujeti, se
pri tem dotaknil nevarnega dela priprave in umrl zaradi električnega
udarca.
V prvi Knjigi Kraljev, so večkrat zapisane naslednje besede: “se
prijel oltarnih rogov” (I Kralji, I, 50 in I Kralji, II, 28), kar je le opis
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upravljanja z ročaji oddajnika-sprejemnika ob poskusu vzpostavitve
zveze s stvaritelji.

PRVO BIVALIŠČE ZA SPREJEM ELOHIMOV
Veliki kralj Salomon je dal na Zemlji zgraditi veličastno palačo za
sprejem stvariteljev, kadar bi ti prišli na obisk.
“Jahve je rekel, da hoče prebivati v temnem oblaku. Zidal in
sezidal sem ti veličastno hišo, kraj, kjer boš prebival na veke.” (I
Kralji, VIII, 12-13)
“Kajti Jahvejevo veličastvo je napolnilo Jahvejevo hišo.” (I Kralji,
VIII, 11)
“... je oblak napolnil Jahvejevo hišo...” (I Kralji, VIII, 10)
“Prebival bom med Izraelovimi sinovi...” (I Kralji, VI, 13)
Da je “bival v oblaku” pomeni, da je bival v plovilu, ki je krožilo
okrog planeta nad oblaki. Toda kako naj bi to razumeli preprosti
ljudje?
“... po Jahvejevem naročilu je prišel v Betel Božji mož z
Judovega. (...) in rekel: (...) Glej, oltar se bo razpočil (...) Jerobeam
(...) je iztegnil roko od oltarja in rekel: »Primite ga!« Roka pa, ki jo je
iztegnil zoper njega, se mu je posušila in je ni mogel pomakniti k
sebi. Oltar se je razpočil...” (I Kralji, XIII, 1-5)
S pomočjo atomskega razkrojevalnika je eden od stvariteljev
uničil oltar in zažgal roko človeku, ki ni spoštoval stvariteljev. V
zemeljski tabor Elohimov se je vrnil po drugi poti, da bi ga ljudje ne
zasledovali in jih odkrili:
“... »ne vračaj se po poti, po kateri si prišel!« In odšel je po drugi
poti...” (I Kralji, XIII, 9)
O ukazovanju živalim na daljavo s pomočjo elektrod, področje, ki
ste ga Vi šele začeli odkrivati, lahko beremo v XVII. poglavju prvi
Knjigi kraljev:
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“Krokarji so mu prinašali kruh in meso zjutraj in kruh in meso
zvečer...” (I Kralji, XVII, 6)
Stvaritelji so se odločili, da se bodo zaradi zadnjih odkritij in da bi
kar najmanj vplivali na prihodnost ljudi prikazovali čim bolj poredko.
Le na ta način bi lahko ugotovili, če bo človeku samemu uspelo priti
v obdobje znanosti. Zato so uporabljali vedno bolj obzirne načine
komuniciranja, na primer “krokarje pismonoše”, ki so hranili Elijo. To
je bil začetek preizkusa med različnimi civilizacijami v vesolju, ki so
tekmovalne med seboj. Stvaritelji so se odločili, da se bodo
prikazovali manj, obenem pa s “čudeži” večali ugled in veljavo svojih
ambasadorjev, prerokov. S pomočjo izsledkov znanosti, ki jih ljudje
tedanjega časa niso bili sposobni razumeti.
“Glej, tvoj sin živi!” (I Kralji, XVII, 23)
“Zdaj vem, da si Božji mož...” (I Kralji, XVII, 24)
Elija je negoval in tudi pozdravil umirajočega dečka. Na gori
Karmelu je na grmadi žrtvoval dva bikca: prvega maliku Baalu,
drugega stvariteljem. Tisti od bikcev, ki bi zagorel sam, bi bil
namenjen pravemu “Bogu”, tega naj bi častili. V dogovorjenem
trenutku, za katerega so vedeli Elija in stvaritelji, se je vžgala
grmada, namenjena njim kljub temu, da je bila vsa mokra. S pomočjo
močnega žarka, podobnega laserskemu, so jo prižgali z vesoljske
ladje, skrite med oblaki.
“Tedaj je padel Jahvejev ogenj z neba in použil žgalno daritev in
drva, kamne in prst ter popil vodo v jarku.” (I Kralji, XVIII, 38)

GLASNIK ELIJA
Stvaritelji so za Elijo izredno lepo skrbeli.
“A glej, dotaknil se ga je angel in mu rekel: »Vstani in jej!« Ozrl se
je in glej, pri njegovem vzglavju je bil hlebček na vročem kamenju
pečenega kruha in vrč vode.” (I Kralji, XIX, 5-6)
To se je zgodilo sredi puščave...
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“In glej, Jahve je šel mimo, velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi
skale, je bil pred Jahvejem; a Jahve ni bil v viharju. Za viharjem je bil
potres; a Jahve ni bil v potresu. In za potresom ogenj; a Jahve ni bil
v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta.” (I Kralji, XIX, 11-12)
Odlomek natančno opisuje pristanek plovila, ki bi ga lahko
primerjali z Vašimi sedanjimi raketami. Nato so opisani še stvaritelji.
“Videl sem Jahveja sedeti na njegovem prestolu in vso nebeško
vojsko stati ob njem na njegovi desnici in na njegovi levici.” (I Kralji,
XXII, 19)
Stvaritelji so ponovno uporabili telepatijo, tokrat skupinsko, da bi
nihče od prerokov kralju ne napovedal resnice.
“Pojdem in bom lažniv duh v ustih vseh njegovih prerokov.” (I
Kralji, XXII, 22)
V prvem poglavju druge Knjige kraljev je še en dokaz zaščite, ki
so jo stvaritelji nudili Eliji:
“»če sem Božji mož, naj pride ogenj z neba in použije tebe in
tvoje petdesetere.« In prišel je ogenj z neba in použil njega in
njegove petdesetere.” (II Kralji, I, 12)
In ogenj je spet prišel, tretjič pa:
“Tedaj je Jahvejev angel govoril Eliju: »Pojdi z njim! Nikar se ga
ne boj!«” (II Kralji, I, 15)
V drugem poglavju povabijo stvaritelji Elijo v vesoljsko ladjo. Ta je
vzletela in ga odpeljala s seboj.
“Ko je Jahve že hotel Elija v viharju vzdigniti v nebo...” (II Kralji, II,
1)
“... glej, se je prikazal ognjen voz in ognjeni konji ter so ju ločili; in
Elija se je v viharju vzdignil v nebo.” (II Kralji, II, 11)
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Šlo je za vzlet letečega plovila, zaradi ognja iz izpušnih cevi
pripovedovalec govori o ognjenih konjih. Če bi pripadniki preprostih
ljudstev Južne Amerike ali črne Afrike danes prisostvovali vzletu
vesoljske ladje, bi, potem, ko bi se vrnili v svoja plemena,
pripovedovali o ognjenem vozu in ognjenih konjih, saj znanstvenih
dognanj niti približno ne bi mogli dojeti ali si jih razložiti na razumen
način. Videno bi tako pripisali nadnaravnemu, čudežnemu in
božjemu.
V enem naslednjih poglavij (II Kralji, IV, 32-37) tudi Elizej, tako kot
njegov oče, izvede “obujenje”. Nekega dečka je negoval in ga obudil
v življenje. Postopek bi bil danes nadvse običajen, saj lahko z
dihanjem “usta na usta” in pravilno srčno masažo k življenju obudimo
človeka, čigar srčna mišica je prenehala delovati.
Elizej je nato tudi pomnožil kruh.

POMNOŽITEV KRUHA
“Neki mož je (...) Božjemu možu prinesel v vreči kruh iz prvega
žita: dvajset ječmenovih hlebov (...) Njegov sluga pa je rekel: »Kako
naj to postavim pred sto mož?« (...) »Jedli bodo in bo še ostalo.« Dal
je jed prednje; jedli so in še pustili po Jahvejevi besedi.” (II Kralji, IV,
42-44)
Stvaritelji so prinesli umetno pripravljeno in posušeno hrano, ki se
je potem, ko so dodali vodo, povečala za petkrat. Dvajset takšnih
“hlebčkov” je zadostovalo za sto mož. Sicer pa tudi Vi že poznate
majhne vitaminske tablete, s katerimi se hranijo Vaši prvi vesoljci.
Zaradi majhnosti ne zahtevajo veliko prostora, vsebujejo pa vse
sestavine, potrebne za prehrano.
Ena tabletka lahko nahrani enega človeka, takšna, ki bi bila
velikosti hlebčka, bi zadostovala za pet ljudi, z dvajsetimi hlebčki pa
jih je moč nahraniti sto.
Izraelci so častili kovinske malike, bili so ljudožerci in postali
popolnoma nemoralni. S tem so se začeli gnusiti lastnim stvariteljem.
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“In Izrael je moral oditi s svoje zemlje v izgnanstvo...” (II Kralji,
XVII, 23)
Tedaj nekako se je začelo razseljevanje izraelskega ljudstva.
Namesto da bi napredovala je njihova kultura nazadovala, v
nasprotju z njihovimi sosedi, ki so takšno stanje izkoristili sebi v prid.
V knjigi preroka Izaija najdete tudi naslednje besedilo:
“V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Adonaja, ki je sedel
visoko na vzvišenem prestolu (...) Nad njim so stali serafi in vsak je
imel po šest peruti: z dvema si je zakrival obraz, z dvema si je
zakrival noge in z dvema je letel.” (Izaija, VI, 1-2)
Tako opisuje stvaritelje, oblečene v skafandre s šestimi malimi
reaktorji. Po dva na hrbtu, rokah in stopalih. S pomočjo zadnjih dveh
so se lahko premikali v vse smeri.
“Glas hrumenja po gričih, kakor številnega ljudstva! Glas bučanja
kraljestev, zbranih narodov! Jahve nad vojskami pregleduje vojsko
za boj. Prihajajo iz daljne dežele, s konca neba, Jahve in orodje
njegovega srda, da pokonča vso deželo.” (Izaija, XIII, 4-5)
V teh besedah je zapisana vsa resnica. Treba je le brati med
vrsticami in... razumeti. “Prihajajo iz daljne dežele, s konca neba”.
Bolj naravnost in jasno bi bilo res težko povedati.
“Ti pa si rekel v svojem srcu: povzpel se bom v nebo, nad Božje
zvezde...” (Izaija, XIV, 13)
Stavek napeljuje na izginule znanstvenike, ki so bili pridobili
toliko znanstvenih spoznanj, da bi lahko bili odšli na planet
stvariteljev, če bi ne bili uničeni v Sodomi in Gomori. Opis nebeške
vojske sega v čas, ko je prihajala, da bi z “orodji svojega srda”
uničila vso deželo. Prebivalci Sodome in Gomore so govorili:
“Povzpel se bom nad višino oblakov, meril se bom z Najvišjim.”
(Izaija, XIV, 14)
Uničenje pa je ljudem preprečilo, da bi se izenačili s svojimi
stvaritelji, z “Najvišjim”.
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“... spreminjal svet v puščavo...” (Izaija, XIV, 17)
Jedrska eksplozija je opisana nekoliko naprej:
“Kajti vpitje obkroža moabske meje, njihovo tuljenje se razlega do
Eglajima, njihovo tuljenje se sliši do Beer Elima. Kajti dibonske
struge bodo napolnjene s krvjo...” (Izaija, XV, 8-9)
Nekateri so se rešili, ker so si poiskali zavetja v bunkerjih.
“Pojdi, moje ljudstvo, stopi v svoje hrame in zakleni vrata za
seboj, skrij se za kratek čas, dokler ne mine togota.” (Izaija, XXVI,
20)

EZEKIELOVI LETEČI KROŽNIKI
Najbolj zanimiv opis našega letečega plovila najdemo pri
Ezekielu:
“... velik oblak in plapolajoč ogenj in okrog njega sijaj; iz njegove
srede nekakšno iskrenje, iz srede ognja. Iz njegove srede pa podobe
štirih živih bitij. Tole je bil njihov videz: imela so človeško podobo;
vsako je imelo štiri obraze in vsako štiri peruti. Njihove noge so bile
ravne in stopala njihovih nog kakor telečje stopalo; lesketala so se
kakor glajen bron. Pod perutmi, na štirih straneh, so imela človeške
roke. Vsa štiri so imela obraze in peruti. Njihove peruti so se dotikale
med seboj in niso se obračala pri hoji; vsako je hodilo naravnost
naprej. Podoba njihovih obrazov: človeški obraz in obraz leva na
desni so imela vsa štiri, obraz vola na levi vsa štiri in obraz orla vsa
štiri. Takšni so bili njihovi obrazi. Njihove peruti so bile razprostrte
navzgor; vsako bitje je imelo po dve, ki sta se dotikali, in dve, ki sta
mu pokrivali telo. Vsako je hodilo naravnost naprej. Kamor je hotel iti
duh, so šla in med hojo niso spreminjala smeri. Med živimi bitji je bilo
nekaj, kar je bilo videti kakor žareča žerjavica, kakor plamenice, ki so
švigale med bitji sem in tja. Ogenj je ves sijal in iz ognja je švigal
blisk. In živa bitja so tekala sem in tja; videti so bila kakor blisk.”
(Ezekiel, I, 4-14)
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“Ogledoval sem si živa bitja: glej, kolo je bilo na tleh poleg živih
bitij s štirimi obrazi. Kolesa so bila videti kakor bleščeč taršiški
kamen; vsa štiri so imela enako obliko. Videti so bila izdelana tako,
kot da bi bilo eno kolo sredi drugega. Kadar so se premikala, so se
mogla premikati v vse štiri smeri in med premikanjem niso
spreminjala smeri. Njihova platišča so bila visoka in strašna, kajti
platišča so bila polna oči krog in krog, pri vseh štirih. Kadar so živa
bitja hodila, so se premikala tudi kolesa poleg njih, in kadar so se
bitja vzdignila s tal, so se vzdignila tudi kolesa. Kamor je hotel iti duh,
so šla. Kolesa so se vzdignila hkrati z njimi, ker je bil duh živega bitja
v kolesih. Kadar so hodila bitja, so se premikala tudi kolesa; ko so
stala, so stala tudi ta; kadar so se vzdignila s tal, so se hkrati z njimi
vzdignila tudi kolesa, ker je bil duh živega bitja v kolesih.” (Ezekiel, I,
15-21)
“Nad glavami živih bitij je bil nekak nebesni obok, bleščeč kakor
kristal, razprostrt nad njihovimi glavami. Pod nebesnim obokom so
bile njihove peruti zravnane druga proti drugi; vsako bitje je imelo
dve, ki sta mu pokrivali telo. Slišal sem šum njihovih peruti kakor
bučanje velikih voda, kakor glas Šadaja. Kadar so hodila, je bobnelo
kakor hrup vojske; kadar so stala, so povešala peruti. Iznad
nebesnega oboka, ki je bil nad njihivimi glavami, je prihajalo
šumenje. Vrh nebesnega oboka, ki je bil nad njihovimi glavami, je
bilo nekaj, kar je bilo videti kakor kamen safir, podobno prestolu. Na
tem, kar je bilo videti kot prestol, je bila zgoraj postava, podobna
človeku.” (Ezekiel, I, 22-26)
Stvariteljev, ki so izstopali iz svojih plovil, bolj natančno res ne bi
mogli opisati. Velik oblak za plovilom je sled, ki jo tudi danes za
seboj puščajo letala, ko letijo na velikih višinah. Nato se pojavi še
plovilo samo, z utripajočo lučjo, “plapolajočim ognjem” in “nekakšnin
iskrenjem”. Četverica stvariteljev se je premikala v protitežnostnih
skafandrih s pomočjo usmerjevalnih reaktorjev. To so bila “peruti” na
njihovih kovinskih oblekah. “Njihove noge (...) lesketala so se kakor
glajen bron”. Lahko ste opazili, da so tudi oblačila Vaših vesoljcev
svetleča. Pa tudi leteče plovilo - “kolo” sploh ni slabo predstavljeno,
če upoštevamo, da ga opisuje preprost človek. “... kot da bi bilo eno
kolo sredi drugega (...) med premikanjem niso spreminjala smeri”.
Sredi plovila, podobnega temu, v katerem sva zdaj, je bivalni del,
“platišče”: “... platišča so bila polna oči krog in krog, pri vseh štirih.”
Podobno kot za naša oblačila, ki smo jih sčasoma izpopolnili do te
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mere, da današnji skafandri niso več tako nerodni kot nekoč, smo
razvili tudi naša plovila. Ta so nekdaj resda bila opremljena z
okroglimi okenci, “očmi platišča”, saj atomske zgradbe tedaj še
nismo znali spreminjati po želji tako, da bi lahko gledali skozi
kovinske stene. Leteča plovila so zaradi morebitne pomoči ostala
blizu stvariteljev, ki so zbirali materiale in opravili nekaj vzdrževalnih
posegov na velikem medvesoljnem plovilu nad njimi. Ostali so bili v
plovilu, od koder so prve usmerjali pri njihovem delu. “... ker je bil
duh živega bitja v kolesih”; več kot jasno. Skafander, ki je opisan, je
imel štiri okrogle odprtine, kot prvi skafandri vaših potapljačev: “Vsa
štiri so imela obraze (...) niso se obračala pri hoji”.
Mala leteča plovila so bila neke vrste lunarni moduli, vozilca
majhnega dosega, namenjena krajšim raziskovalnim odpravam. Nad
njimi je čakalo veliko interplanetarno plovilo: “Nad glavami bitij je bil
nekak nebesni obok, bleščeč kakor kristal (...) Vrh nebesnega
oboka, ki je bil nad njihovimi glavami, je bilo nekaj, kar je bilo videti
kakor kamen safir, podobno prestolu. Na tem, kar je bilo videti kot
prestol, je bila zgoraj postava, podobna človeku”. Ta, zadnji, je sedel
na ladji ter nadziral in usklajeval delo ostalih stvariteljev.
Ves prestrašen se je Ezekiel pred vsemi temi stvarmi, ki so bile
tako skrivnostne, da so lahko prihajale le od “Boga”, priklonil z
obrazom proti tlem, eden od stvariteljev pa mu je dejal:
“Sin človekov, postavi se na noge in govoril bom s teboj. (...)
poslušaj, kar ti govorim! (...) in jej, kar ti dajem!” (Ezekiel, II, 1-8)
To je bilo nekaj podobnega kot jesti z drevesa spoznanja dobrega
in slabega. Šlo je za intelektualno “prehrano”, za knjigo, ki jo je dobil:
“... glej, roka se je iztegnila k meni in glej, v njej je bil knjižni zvitek
(...) bil je popisan na prednji in na zadnji strani.” (Ezekiel, II, 9-10)
Sporočilo je bilo napisano na obeh straneh, kar je bilo za bralca
tistega časa presenetljivo, saj so tedaj pisali le na eno stran listin.
Ezekiel je zvitek nato “použil”, kar pomeni, da ga je prebral... in
spoznal resnico o nastanku človeštva, s katero se zdaj seznanjate
tudi Vi. To je bilo tako razburljivo in tolažilno, da je dejal:
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“Použil sem ga in v ustih mi je bil sladek kakor med.” (Ezekiel, III,
3)
Nato so ga stvaritelji s svojo vesoljsko ladjo prepeljali na kraj, v
katerem naj bi zgodbo razložil ostalim:
“Tedaj me je duh vzdignil in zaslišal sem za seboj mogočno
bobnenje.” (Ezekiel, III, 12)
Pozneje so “preroka” ponovno vzeli v leteče plovilo:
“Duh me je vzdignil med zemljo in nebo in me (...) pripeljal v
Jeruzalem...” (Ezekiel, VIII, 3)
Ezekiel je opazil, da so imeli “kerubi” pod “perutmi” prav take roke
kot ljudje:
“Tedaj se je pod perutmi kerubov prikazalo nekaj človeški roki
podobnega.” (Ezekiel, X, 8)
“Kerubi so razpeli peruti in se pred mojimi očmi vzdignili s tal. Pri
njihovem odhodu so bila tudi kolesa z njimi.” (Ezekiel, X, 19)
“Tedaj me je duh vzdignil in me odpeljal...” (Ezekiel, XI, 1)
“In vzdignilo se je Jahvejevo veličastvo iznad srede mesta in se
ustavilo na gori, ki je vzhodno od mesta. Mene pa je vzdignil duh in
me pripeljal...” (Ezekiel, XI, 23-24)
Kar nekaj potovanj je Ezekiel opravil v letečem plovilu
stvariteljev.
“Jahve me je (...) peljal ven in me postavil v sredo doline...”
(Ezekiel, XXXVII, 1)
Tu pa se bo zgodil “čudež”. Stvaritelji bodo k življenju obudili
mrtve, od katerih so ostale le še kosti. Veste, da je v vsakem delčku
vsakega živega bitja dovolj podatkov, s pomočjo katerih je moč
ponovno poustvariti to živo bitje v celoti. Dovolj bi bilo vstaviti tak
delček, ki bi lahko prišel tudi iz okruška kosti, v napravo, ki lahko
pridobi potrebne žive sestavine za “izdelavo” prvotnega živega bitja.
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Naprava poskrbi za sestavine, okrušek pa za podatke, načrt, po
katerem mora biti bitje narejeno. Tako kot spermatozoid vsebuje
podatke za stvaritev živega bitja, vse do barve oči ali las.
“Sin človekov, ali lahko te kosti oživijo? (...) je nastal šum. In glej,
hrup: kosti so se približale druga drugi. Videl sem: glej, že so bile kite
na njih, zrastlo je meso in koža se je razpela čeznje po vrhu. (...)
Oživele so in se postavile na noge: silno velika vojska.” (Ezekiel,
XXXVII, 3-10)
Vse to je lahko izvesti, nekega dne bo enako uspelo tudi Vam. Od
tod izhaja starodavni obred, po katerem so skrbno zavarovali
grobove velikih osebnosti, saj bodo te nekega dne lahko ponovno in
za vselej oživljene. To je del skrivnosti “drevesa življenja”, večnosti.
Ezekiela je leteče plovilo odpeljalo tudi do človeka v skafandru,
kar opisuje XL. poglavje:
“... me je pripeljal (...) in me odložil na zelo visoko goro. Na njej je
bila stavba, podobna mestu, proti jugu. Ko me je pripeljal tja, sem
zagledal moža, ki je bil videti kakor iz brona.” (Ezekiel, XL, 2-3)
To mesto je bilo eno zemeljskih oporišč stvariteljev. Vedno so se
nahajala na visokih gorah, da jih ljudje ne bi nadlegovali. Človek, ki
je bil kot iz brona, je bil seveda oblečen v kovinski skafander... kar je
nekako tako kot tisto, da nas imajo zaradi majhnih postav za otroke,
angele...
Duhovniki, ki so služili stvariteljem v njihovem zemeljskem
bivališču - “templju”, tega je Ezekiel obiskal, so pri svojem delu nosili
aseptična oblačila, ki so potem morala ostati v templju, saj bi sicer
lahko na njih prinesli nevarne klice in okužili stvaritelje:
“Ko duhovniki pristopijo, naj ne hodijo iz svetega prostora na
zunanji dvor, ne da bi v njih odložili oblačila, v katerih so opravljali
službo, ker so sveta.” (Ezekiel, XLII, 14)
Moralo bi pisati: “ker so čista”. Pomenskih odtenkov preprosta
ljudstva, ki so po božje častila vse, kar jim je bilo pokazano ali
povedano, niso mogli v celoti dojeti.
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V XLIII. poglavju se približa velika vesoljska ladja, ki so jo
spoštljivo imenovali “veličastvo Boga”:
“Zagledal sem veličastvo Izraelovega Boga, ki je prihajalo z
vzhoda. Njegovo bučanje je bilo kakor bučanje velikih voda in zemlja
je žarela od njegovega veličastva.” (Ezekiel, XLIII, 2)
Samo “knez” je imel pravico pogovarjati se s stvaritelji:
“Ta vrata naj ostanejo zaprta. Ne bodo se več odprla in nihče ne
bo vstopal skoznje, ker je šel skoznje Jahve, Izraelov Bog.” (Ezekiel,
XLIV, 2)
Stvaritelji niso želeli, da bi jih kdo motil.
“Samo knez se sme muditi v njih, da pred Jahvejem poje daritveni
kruh.” (Ezekiel, XLIV, 3)
Toda tudi knez je moral skozi hermetično zaprt prostor, kjer so ga
s pomočjo posebnih žarkov razkužili:
“Skozi vežo pri vratih naj prihaja in po isti poti naj odhaja.”
(Ezekiel, XLIV, 3)
Levitski duhovniki so bili tam, da so služili stvariteljem:
“Levitski duhovniki (...) se mi smejo približati, da mi služijo. Naj
stopajo predme, da mi darujejo tolščo in kri (...) Ti naj hodijo v moje
svetišče in pristopajo k moji mizi, da mi služijo in skrbijo za moja
opravila.” (Ezekiel, XLIV, 15-16)
“Kadar stopijo skozi vrata v notranji dvor, naj bodo oblečeni v
platnena oblačila. (...) Naj se ne opasujejo z ničimer, kar povzroča
znojenje.” (Ezekiel, XLIV, 17-18)
Vonj po človeškem znoju je bil stvariteljem zelo neprijeten.
“Najboljše od vseh prvih sadov vsega in vse vrste darov od vseh
vaših darov naj imajo duhovniki. Tudi prvine svojega mletja dajajte
duhovniku, da prikliče blagoslov na tvoj dom.” (Ezekiel, XLIV, 30)
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Stvaritelji so se še vedno oskrbovali s svežimi pridelki.
V tretjem poglavju Danielove knjige je kralj Nebukadnezar tri
moške obsodil na smrt na grmadi, ker niso hoteli častiti kovinskega
boga namesto stvariteljev, za katere so vedeli, da obstajajo. Moške
je pred ognjem rešil eden izmed stvariteljev, ki je s pomočjo dušilnih
in zamrzovalnih žarkov pogasil plamene in vročino okoli njih in lahko
so ušli, ne da bi bili kakorkoli poškodovani:
“Glejte, vidim štiri može razvezane, kako hodijo sredi ognja, ne da
bi bili poškodovani; in četrti je podoben sinu bogov.” (Daniel, III, 25)
Ko so Daniela vrgli v levjo jamo, se ga levi niso niti dotaknili. To ni
bilo nič tako zelo zapletenega, le žarek, ki je paraliziral živali za toliko
časa, da so Daniela spravili iz jame.
“Moj Bog je poslal svojega angela in zaprl levom žrela.” (Daniel,
VI, 23)
V desetem poglavju istega pisca je še en zanimiv opis stvaritelja:
“Povzdignil sem svoje oči in videl: Glej, v platno oblečen mož (...).
Njegovo telo je bilo kakor hrizolit in njegov obraz je bil podoben
blisku. Njegove oči so bile kakor goreče plamenice, njegove roke in
noge kakor lesket zglajenega brona. Glas njegovih besed je bil kakor
hrum množice.” (Daniel, X, 5-6)

POSLEDNJA SODBA
Stvaritelji so židovsko ljudstvo, to jim ni izkazovalo dovolj vere,
kaznovali tako, da so dopustili, da jim zavladajo Perzijci in Grki.
Perzijcem in Grkom so na pomoč poslali “angele”, ki so skrbeli za
napredek in omenjeni civilizaciji sta pod njihovim vodstvom dosegli
nekaj svojih najbolj bleščečih obdobij. Angel Mihael je bil vodja
skupine, ki je pomagala Perzijcem:
“Mihael (...) je prišel (...) tam pri perzijskih kraljih...” (Daniel, X, 13)
V dvanajstem poglavju Daniela je zopet govora o obujanju mrtvih:
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“Mnogi izmed teh, ki spijo v prahu zemlje, se bodo prebudili;
nekateri za večno življenje, drugi pa za sramoto in večno gnusobo.”
(Daniel, XII, 2)
“Poslednja sodba” bo omogočila velikim možem, da ponovno
zaživijo. Tiste, ki so delali v dobro človeštva, verjeli stvariteljem in
ubogali njihove ukaze, bodo ljudje časa, v katerem se bo to zgodilo,
z veseljem sprejeli medse. Vsi slabi ljudje pa bodo pred svojimi
sodniki osramočeni in živeli v večnem obžalovanju kot primer
ostalim.
“Razumni se bodo lesketali kakor sijaj neba. Ti, ki so mnoge
pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost.”
(Daniel, XII, 3)
Geniji bodo najbolj cenjeni in najbolj nagrajeni, tako kot pravični
ljudje, ki so genijem omogočili razvoj, in pravici zmagati.
“Ti, Daniel, pa ohrani skrivnost besed in zapečati knjigo do časa,
ko bo konec. Mnogi jo bodo iskali, da se jim pomnoži spoznanje.”
(Daniel, XII, 4)
Te besede bodo postale resnično razumljive šele takrat, ko bo
človek dosegel zadostno znanstveno raven. Ta trenutek je napočil.
Vse to se bo zgodilo tedaj, ko “bo dovršeno razbijanje roke svetega
ljudstva”. (Daniel, XII, 7)
Tedaj, ko bo ljudstvo Izraela po toliko letih razseljenosti ponovno
našlo svojo deželo. Izraelska država je bila ustanovljena pred nekaj
desetletji, njen nastanek sovpada s skokovitim znanstvenim
napredkom na Zemlji.
“Pojdi, Daniel, kajti besede so prikrite in zapečatene do časa, ko
bo konec.” (Daniel, XII, 9)
Vsega tega tedaj niso mogli razumeti, danes lahko. Napredek
znanosti je bil v zadnjih letih tolikšen, to še posebej velja za začetke
na področju raziskovanja vesolja, da si ljudje lahko upravičeno
predstavljate, da je vse mogoče. Nihče več se ničemur ne čudi, saj
ste vajeni mnogih čudes, ki se dogajajo pred Vašimi očmi, na
televizijskih zaslonih. Zdaj lahko brez silnega začudenja sprejmete
49

dejstvo, da ste bili resnično ustvarjeni po “božji” podobi, podobi
Vašega stvarnika, ki je vsemogočen, tudi v svojih znanstvenih
zmožnostih. “Čudeži” postanejo razumljivi.
V pripovedi o Joni je zelo zanimiva “velika riba”, ki je pogoltnila
preroka. Potem, ko so Jona vrgli iz ladje v morje:
“Jahve pa je določil veliko ribo, da je pogoltnila Jona, in Jona je
ostal v ribjem trebuhu tri dni in tri noči.” (Jona, II, 1)
“Velika riba” je bila v resnici podmornica, kakršne poznate danes.
Za ljudi tistega časa pa je lahko bila le “velika riba” kljub temu, da bi
želodčni sokovi takšne ribe človeka hitro prebavili in mu ne pustili
upanja, da še kdaj pride na prosto. In če naj bi človek v njej dihal, bi
morala riba požirati zrak... V tej podmornici so se lahko stvaritelji
pogovarjali z Jonom in bili na tekočem s političnimi dogodki tistega
časa.
“In Jahve je rekel ribi in izbljuvala je Jona na kopno.” (Jona, II, 11)
Podmornica se je približala bregu in Jona se je vrnil na kopno.
V petem poglavju Zaharije je ponovno opisano leteče plovilo:
“Tedaj sem se obrnil, povzdignil oči in pogledal, glej, bil je leteči
knjižni zvitek (...) dvajset komolcev je njegova dolžina in deset
komolcev njegova širina.” (Zaharija, V, 1-2)
Kasneje sta se prvič prikazali ženi stvariteljev:
“... glej, dve ženski sta odhajali in veter je bil v njunih perutnicah perutnice pa sta imeli, kakor jih ima štorklja...” (Zaharija, V, 9)
Dve ženi stvariteljev, oblečeni v kombinezonih za letenje, sta leteli
pred Zaharijo.
V Psalmih VIII je o človeku rečeno:
“Naredil si ga malo nižjega od Elohimov...” (Psalmi, VIII, 6)
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Ljudje so intelektualno skoraj toliko sposobni kot njihovi stvaritelji.
Prepisovalci si pač niso drznili napisati “Naredil si ga enakega
Elohimom”, kot je bilo narekovano.
“S konca neba je njegov vzhod, njegov preobrat nad njihovimi
konci...” (Psalmi, XIX, 7)
Stvaritelji so prišli s planeta, ki je zelo oddaljen od zemeljske
orbite.
“Na njih je postavil šotor soncu...” (Psalmi, XIX, 5)
Ponovno je govora o zemeljski gmoti, ki je bila tedaj, ko je
zemeljsko površje pokrival ocean, ustvarjena zato, da bi tvorila
prvotno celino.
“Z nebes gleda Jahve, vidi vse človeške sinove. S kraja, kjer ima
prestol, opazuje vse prebivalce zemlje...” (Psalmi, XXXIII, 13-14)
Stvaritelji iz svojih letečih plovil že vseskozi spremljajo, kaj se
dogaja s človeškim rodom.

SATAN
V prvem poglavju Jobove knjige je razloženo, kdo je bil Satan.
“Napočil je dan, ko so prišli Elohimovi sinovi in se postavili pred
Jahvejem. Med njimi je prišel tudi Satan.” (Job, I, 6)
Elohim v hebrejščini dobesedno pomeni “tisti, ki so prišli z neba”.
Elohimovi sinovi, stvaritelji, so ljudi nadzorovali in na domači planet
redno pošiljali poročila. Ta so običajno govorila o tem, da jih ljudje
častijo in ljubijo. Eden od stvariteljev, Satan po imenu, pa je bil med
tistimi, ki se nikoli niso strinjali z ustvarjenjem razumnega bitja na
planetu, ki je bil tako blizu njihovemu, saj je v tem videl morebitno
nevarnost. Tudi v zvezi z Jobovo pobožnostjo, ta je bila eden
najlepših primerov ljubezni do stvariteljev, je dejal:
“Mar se Job zastonj boji Elohima? (...) Samo iztegni svojo roko in
se dotakni vsega, kar ima, resnično, v obraz te bo preklinjal! In
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Jahve je rekel Satanu: Glej, vse, kar ima, naj bo v tvoji roki, le nanj
ne izteguj svoje roke!” (Job, I, 9-12)
Na Satanovo trditev, da Job ne bi ljubil svojih stvariteljev, če ne bi
bil zelo bogat, je dala vlada Satanu popolna pooblastila, da Joba
spravi ob imetje. Tako so se stvaritelji hoteli prepričati, če jih bo Job
še naprej častil, zato ga tudi niso hoteli kar ubiti.
Toda Job je stvaritelje neomajno spoštoval tudi potem, ko je bil ob
vse bogastvo, s tem je vlada tudi premagala lastno opozicijo,
Satana. Ta je odgovoril, da je Job res mnogo izgubil, da pa je še
vedno dobrega zdravja. Vlada mu je tedaj dala neomejena
pooblastila, edini pogoj je bil, da Joba ne sme ubiti.
“Glej, v tvoji roki naj bo, le njegovemu življenju prizanesi!” (Job, II,
6)
V sedemintridesetem poglavju Jobove knjige je zanimiv naslednji
stavek:
“Ali moreš kakor on obokati nebo, trdno kakor kovinsko
ogledalo?” (Job, XXXVII, 18)
Ali je človek res zmožen izdelati “trdne oblake”, v resnici leteča
plovila, narejena iz kovinskih materialov? Ljudje tistega časa so
menili, da je česa takšnega zmožen le Bog. Dandanes te stvari
vendarle obstajajo...
Prepričani v njegovo ponižnost so stvaritelji Joba na koncu
ozdravili ter mu vrnili bogastvo in otroke.

LJUDJE NISO MOGLI RAZUMETI
Tudi Rafael, robot stvariteljev, ki ga v svoji knjigi opisuje Tobit, je
prišel preverjat čustva ljudi do stvariteljev.
“Poglejta me: ničesar nisem jedel, kar sta videla, je bil le videz.
(...) zdaj grem k njemu, ki me je poslal. Vidva pa zapišita vse to, kar
se vama je zgodilo!” (Tobit, XII, 19-20)
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Vse to je lahko razbrati iz zapiskov. Treba je le poskusiti
razumeti.
“Povedal vam bom, kaj je modrost in kako je nastala, ne bom vam
prikrival skrivnosti, od začetka stvarjenja bom sledil, osvetlil bom
spoznanje modrosti in se ne bom oddaljeval od resnice.” (Knjiga
modrosti, VI, 22)
Ko bo napočil pravi čas, bo “modrost”, pravzaprav znanost, ki je
omogočila obstoj vsega, dostopna tudi človeku. V dokaz vsega bodo
biblijski zapiski.
“... zakaj iz velikosti in lepote ustvarjenih reči moremo s
primerjanjem motriti njihovega Stvarnika.” (Knjiga modrosti, XIII, 5)
Spoznati resnico in z opazovanjem ustvarjenega prepoznati
stvaritelje je bilo vendar tako enostavno.
“... iz vidnih dobrin ne morejo spoznati njega, ki je” (Knjiga
modrosti, XIII, 1)
Da jih ljudje ne bi motili, so stvaritelji imeli oporišča v visokih
gorah, kjer lahko dandanes najdemo sledi visoko razvitih civilizacij
(Himalaja, Peru, itd.), in tudi na dnu morja. Sčasoma so gorska
oporišča opustili in se preselili v podvodna, ta so bila ljudem manj
dostopna. Stvaritelji, ki so bili na začetku izgnani na Zemljo, so se
skrivali v oceanih:
“Tisti dan bo Jahve s svojim težkim, velikim in močnim mečem
kaznoval Leviatana, kačo, ki pobegne, Leviatana, zvito kačo, ubil bo
zmaja, ki je v morju.” (Izaija, XXVII, 1)
Vlada daljnjega planeta je tedaj nameravala uničiti stvaritelje ljudi.
Ljudje vseh teh čudes niso mogli kar tako razumeti, zato so
stvaritelje častili kot bogove, saj si znanstvenih stvari niso bili zmožni
stvarno predstavljati:
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“Če pa dajo knjigo komu, ki ne zna brati, in mu rečejo: »Preberi
to«, reče: »Ne znam brati.«” (Izaija, XXIX, 12)
Ljudje so resnici že dolgo zelo blizu, vendar je niso mogli
razumeti vse dokler niso “znali brati”, kar pomeni, da niso dosegli
zadostnega znanstvenega napredka.
“Vsak človek je neumen, brez znanosti.” (Jeremija, X, 14)
Znanost, ki je stvariteljem omogočila, da so ustvarjali in ki bo
ljudem omogočala, da bodo ustvarjali tudi sami:
“Jahve me je imel v začetku svojih poti, pred svojimi pradavnimi
deli. Bila sem zasnovana od vekomaj, od začetka, preden je bila
zemlja. (...) Ko je pripravljal nebo, sem bila tam, (...) ko je postavljal
morju njegovo mejo, da vode ne prestopijo njegovega obrežja, (...)
sem kot njegov ljubljenček bila ob njem, se veselila dan za dnem,
(...) Igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu in moje veselje je
bilo pri človeških otrocih.” (Pregovori, VIII, 22-31)
Razum in znanost sta stvariteljem omogočila ustvariti “čvrsto
kopno”, enotno celino in vsa živa bitja na njej. Zdaj bosta isti razum
in isti duh vodila človeške možgane na pot poustvarjanja dejanj tistih,
ki so jih bili ustvarili. Tako je namreč že od samega začetka: ljudje po
svoji podobi ustvarijo druge ljudi na drugih svetovih. Ciklus se
nadaljuje, eni umrejo, drugi prevzamejo njihovo vlogo. Mi smo
ustvarili Vas, Vi boste ustvarili druge ljudi.
“Kar je, je že od davnaj, kar bo, je bilo že davno...” (Pridigar, III,
15)
“... človek nima prednosti pred živino, kajti vse je nečimrnost.”
(Pridigar, III, 19)
Tudi živali so bile in bodo ponovno ustvarjene, tako kot človek.
Izumrle vrste bodo lahko ponovno oživele, ko jih boste znali znova
ustvariti.
Stvaritelji se bomo uradno pokazali šele tedaj, ko nam bo človek
znal pokazati hvaležnost za to, da smo ga ustvarili. Bojimo pa se
jeznega sprejema, tega ne bi mogli dopustiti. Z Vami želimo navezati
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stike in Vam posredovati naša znanja z znanstvenega področja, na
tem smo daleč pred Vami. Radi bi bili le prepričani, da se ne boste
obrnili proti nam in da nas boste ljubili kot očete.
“Gorje mu, kdor se prepira s svojim upodabljavcem (...) Mar pravi
glina svojemu lončarju: »Kaj delaš?« ali: »Tvoj izdelek ni nikakršno
ročno delo.« Gorje mu, kdor reče očetu: »Čemu oplajaš?«” (Izaija,
XLV, 9-10)
“... v topilnici trpljenja sem te preizkusil. Zaradi sebe, zaradi sebe
delam...” (Izaija, XLVIII, 10-11)
Iz bojazni, da jih ljudje ne bodo ljubili, so jih stvaritelji pustili, da
znanstveni napredek dosežejo sami, v njihov razvoj se skorajda niso
vmešavali.
Znak, vgraviran na našem plovilu, nosim pa ga tudi na
kombinezonu, predstavlja resnico. Obenem je tudi znak židovskega
ljudstva - Davidova zvezda, ki pravi, da “tako, kot je zgoraj, tako je
tudi spodaj”. Kljukasti križ, “svastika”, v njenem središču pa pomeni,
da je vse ciklično. Kar je zgoraj, pride na spodnjo stran, spodnje
postane zgornje. Izvor in usoda stvariteljev in ljudi sta si podobna in
medsebojno povezana.
“Mar ne poznate, ali ne slišite? Ali vam ni oznanjeno od začetka,
mar ne razumete temeljev sveta?” (Izaija, XL, 21)
Sledi oporišč stvariteljev na visokih gorah najdemo tudi v Amosovi
knjigi:
“... in stopa po zemeljskih višavah...” (Amos, IV, 13)
Takšnih oporišč je bilo sedem:
“Teh sedem svetilk so Jahvejeve oči, ki preiskujejo vso zemljo.”
(Zaharija, IV, 10)
To je pravi izvor svečnika s sedmimi nastavki, katerih resnični
pomen se je bil izgubil. “Svečnik” je bil v glavnem štabu stvariteljev
centrala s sedmimi kontrolnimi žarnicami. Z njihovo pomočjo so bili v
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stalni zvezi z ostalimi oporišči in medplanetarno ladjo, ki je krožila
okoli Zemlje.
Še en namig na uporabo telepatije:
“Zares, besede še ni na mojem jeziku, glej, ti, Jahve, si jo že
spoznal v celoti. Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo
roko. Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga
doseči.” (Psalmi, CXXXIX, 4-6)
Telepatije tedaj še niso mogli dojeti, zato “prečudovito je zame
spoznanje”.
Tudi astronomija in potovanja po vesolju so bila ljudem
nerazumljiva:
“... on, ki zvezdam določa število, vsem daje imena. Velik je naš
Gospod in silen v moči, za njegovo razumnost ni števila.” (Psalmi,
CXLVII, 4-5)
Tudi telekomunikacije so bile za ljudi tistega časa nerazumljiva
skrivnost:
“Svoj izrek pošilja na zemljo, hitro teče njegova beseda.” (Psalmi,
CXLVII, 15)
Prihajamo do obdobja, ki je bilo za usmeritev dela stvariteljev
odločilnega pomena. Odločili so se namreč, da bodo ljudi pri
njihovem nadaljnjem znanstvenem razvoju pustili same in vanj nikoli
več ne posegli neposredno. Spoznali so, da so bili nekoč tudi sami
ustvarjeni na enak način in da so s tem, ko so poustvarili sebi
podobna bitja, omogočili nadaljevanje ciklusa. In da bi se resnica
razširila po vsem svetu so na Zemljo poslali “Mesijo”. Ta naj bi
spoznanje o tistem, kar je le izraelsko ljudstvo vedelo, razširil po
celem svetu, v pripravi na dan razodetja izvirne skrivnosti s pomočjo
znanstvenih spoznanj. Ljudem so naznanili:
“... Betlehem, (...) iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu,
njegovi izviri so od nekdaj, iz davnih dni. (...) Trdno bo stal in pasel
čredo z Jahvejevo močjo (...) do koncev zemlje. In to bo mir” (Mihej,
V, 1-4)
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“Silno se raduj, (...) hči jeruzalemska! Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
(...) krotak je in jezdi na osličku, (...) uničil bo bojni lok in narodom
oznanil mir. Njegova oblast bo segala od morja do morja...”
(Zaharija, IX, 9-10)
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4. POGLAVJE
KRISTUSOVA VLOGA
Spočetje
Uvajanje
Vzporedni rodovi
Čudeži znanosti
Zaslužiti dediščino

58

SPOČETJE
Kristusova naloga je bila resnico biblijskih zapiskov razširiti po
svetu. Vsemu človeštvu naj bi služili kot dokaz takrat, ko bo obdobje
znanosti ljudem vse razložilo.
Stvaritelji so se tako odločili za otroka, katerega mati bi bila
Zemljanka, oče pa eden njih samih. Dete bi na ta način podedovalo
nekatere telepatske sposobnosti stvariteljev, ki ljudem manjkajo.
“... bila pa je noseča od Svetega Duha.” (Matej, I, 18)
Zaročenec Marije, izbrane Zemljanke, se s tem ni mogel kar tako
sprijazniti, toda:
“... se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel...” (Matej, I, 20)
Jožefu se je prikazal od stvariteljev in mu povedal, da Marija
pričakuje božjega otroka.
“Preroki”, ki so bili v navezi s stvaritelji, so prišli od daleč, da bi
videli “božje” dete. Na njihovi poti jih je vodilo leteče plovilo
stvariteljev.
“Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu
prišli poklonit.” (Matej, II, 2)
“... in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni
obstala nad krajem, kjer je bilo dete.” (Matej, II, 9)
Stvaritelji so skrbno bedeli nad otrokom.
“... se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: Vstani,
vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne
povem; Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril.” (Matej, II, 13)
Prerokova sporočila o “otroku-kralju” iz ljudstva, na njegovem
ozemlju niso bila nič kaj pogodu kralju Herodu. Ko je Herod umrl, so
stvaritelji obvestili Jožefa, da se lahko vrne v Izrael:
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“Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu
v sanjah in rekel: Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v
Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju.”
(Matej, II, 19-20)

UVAJANJE
Ko je Jezus odrasel, so ga stvaritelji vzeli s sabo, da bi mu
razodeli, kdo je, da bi mu predstavili očeta, mu razložili, kakšno je
njegovo poslanstvo in ga seznanili z različnimi znanstvenimi
tehnikami:
“... odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je
spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel:
Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.” (Matej, III, 16-17)
“Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal.”
(Matej, IV, 1)
Hudič, Satan, stvaritelj o katerem sva že govorila, je bil še vedno
prepričan, da od ljudi ne prihaja nič dobrega. Skeptika Satana so
podpirali nasprotniki vlade našega planeta. S skušnjavami, v katere
je zapeljeval Jezusa, je Satan želel ugotoviti, če Jezus razmišlja
pravilno, če spoštuje in ljubi stvaritelje. Ko se je bil prepričal, da mu
lahko zaupa, ga je pustil oditi, da bi izpolnil svoje poslanstvo.
Jezus je “čudeže” izvajal zato, da bi se mu pridružilo kar največ
ljudi, sicer pa je šlo le za uporabo veščin znanosti, o katerih so ga
poučili stvaritelji.
“Prinesli so k njemu vse bolnike, (...) in jih je ozdravil.” (Matej, IV,
24)
“Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.”
(Matej, V, 3)
Te besede so bile nepravilno prevedene kot: “blagor duhovno
revnim”. Pomen prvotnih besed pa je bil takle: “blagor revnim, če
imajo uma”, kar je nekaj popolnoma drugega.
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Jezus je dejal svojim apostolom, naj po vsem svetu razširjajo
resnico. V molitvi Očenaš je resnica povedana dobesedno:
“Pridi tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na
zemlji.” (Matej, VI, 10)
V nebesih, na planetu stvariteljev, so znanstveniki končno prišli
na oblast in ustvarili druga inteligentna bitja. Enako se bo zgodilo
tudi na Zemlji in baklo boste prevzeli Vi. Molitev, ki jo ljudje blebetajo
in ponavljajo, ne da bi se zavedali resničnega pomena njenih besed,
sedaj postane popolnoma razumljiva: “kakor v nebesih, tako na
Zemlji”.
Jezus se je od stvariteljev naučil tudi javnega nastopanja, tega je
obvladal še bolj prepričljivo s pomočjo skupinske telepatske hipnoze:
“Ko je Jezus končal te besede, so množice strmele nad njegovim
naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor njihovi
pismouki.” (Matej, VII, 28-29)
Še naprej je skrbel za bolne, ob strani so mu stali stvaritelji in mu
pomagali na daljavo s pomočjo posebnih žarkov:
“... pristopil je gobavec (...) Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in
rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In pri priči je bil očiščen gob.” (Matej,
VIII, 2-3)
Podobno je bilo s paralitikom. Operacijo so izpeljali na daljavo s
pomočjo koncentriranega žarka, podobnega laserskemu, ki je
deloval le na eno točko, a skozi različne plasti tkiva.
“... »Vstani in hodi« (...) In vstal je in šel domov.” (Matej, IX, 5-7)
Nekoliko naprej v Matejevi knjigi Jezus razkrije svoje poslanstvo:
“Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.” (Matej,
IX, 13)
Ni prišel zaradi Izraelcev, ti so za stvaritelje že vedeli, temveč
zato, da bi vedenje o njihovem obstoju razširil po vsem svetu.
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Zgodili so se še mnogi drugi podobni čudeži, ki so temeljili na
medicinski znanosti. Za nekatera preprosta ljudstva so presaditev
srca ali kakšnega drugega organa, ozdravitev gobavosti ali
katerekoli druge kužne bolezni, obuditev iz kome s pomočjo pravilne
nege tudi danes pravi čudeži. V tistih časih so bili ljudje podobni tem
preprostežem, stvaritelji pa današnjim najbolj “civiliziranim”
ljudstvom, le da so bili znanstveno še bolj napredni.
Nekoliko naprej zasledimo tudi namig na stvaritelje, med njimi je
bil Jezusov pravi oče:
“Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz
priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih.” (Matej, X, 32)
“Pred mojim očetom, ki je v nebesih.” S temi besedami je
povedano vse. Ne gre za nematerialnega in neotipljivega “Boga”. On
je “v nebesih”. To pa je bilo popolnoma nerazumljivo za ljudi, ki so
verjeli, da so zvezde obešene na nebeški svod kot male svetilke, in
da vse kroži okoli središča, Zemlje. Danes, ko se s potovanji v
vesolje začenjate zavedati njegove neizmernosti, lahko ta besedila
razumete v popolnoma drugi luči.

VZPOREDNI RODOVI
V trinajstem poglavju Evangelija po Mateju je odlomek temeljnega
pomena, v katerem Jezus v priliki razlaga:
“Sejalec je šel sejat.” (Matej, XIII, 3)
Stvaritelji so odšli s svojega planeta, da bi ustvarili življenje v
nekem drugem svetu.
“Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga
pozobale.” (Matej, XIII, 4)
“Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. (...)
Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo...” (Matej, XIII, 5-6)
“Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo.”
(Matej, XIII, 7)
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“Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad:
eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega.
Kdor ima ušesa, naj posluša!” (Matej, XIII, 8-9)
Šlo je za različne poskuse stvarjenja življenja na drugih planetih.
Trije so spodleteli. Prvi zaradi “ptičev”, ki so uničili seme. V resnici pa
poskus ni bil uspešen zato, ker je bil matični planet stvariteljev
preblizu. Naprotniki ideje o stvarjenju človeka, podobnega njim
samim, so v tem videli nevarnost, zato so prišli in stvaritev uničili.
Drugi poskus so opravili na planetu, ki je bilo preblizu soncu, njegovi
škodljivi žarki so stvaritev uničili. Naprotno temu so se tretjega
poskusa lotili “med trnjem” na planetu, ki je bil prevlažen. Rastlinje
se je zato preveč razbohotilo, porušilo naravno ravnovesje in zatrlo
živalski svet. Ta izključno rastlinski svet še vedno obstaja. Četrti
poskus “na dobro zemljo” pa je končno uspel. In ne le to: uspehi so
bili pravzaprav trije, kar pomeni, da živijo bitja, ki so jih ustvarili isti
stvaritelji in so podobna Vam, še na dveh drugih ne tako oddaljenih
planetih.
“Kdor ima ušesa, naj posluša!”: razume naj, kdor more. Ko bo
prišel čas, bodo tisti, ki iščejo, razumeli. Tisti pa, ki gledajo, ne da bi
videli, in poslušajo, ne da bi slišali ali razumeli, tisti ne bodo razumeli
resnice.
Tistim, ki bodo sami pokazali, da so pametni in na ta način
dokazali, da zaslužijo pomoč, bodo stvaritelji pomagali:
“Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima,
se mu bo vzelo tudi to, kar ima.” (Matej, XIII, 12)
Ljudstva, ki jim ne bo uspelo dokazati inteligence, bodo uničena.
Ljudje so zdaj že skoraj dokazali, da so vredni priznanja, da jih
stvaritelji sprejmejo kot sebi enake. Manjka jim le še ... kanček
ljubezni: medsebojne, predvsem pa ljubezni do svojih stvarnikov.
“Vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva...” (Matej,
XIII, 11)
Trije planeti, na katerih je bilo ustvarjeno življenje, tekmujejo med
seboj. Tisti, katerega človeštvo bo doseglo največji znanstveni
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napredek in tako dokazalo inteligenco, bo deležen dediščine
stvariteljev. Seveda pod pogojem, da se ne bi obrnili proti njim.
Dediščina bo pripadla na dan “poslednje sodbe”. Dan, ko bi dosegli
zadovoljivo raven znanja. Ljudje Zemlje ste se temu trenutku že zelo
približali.
Človeški um je “... najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je
večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in
gnezdijo na njegovih vejah.” (Matej, XIII, 32)
“Ptice neba”, stvaritelji, bodo “gnezdili na njegovih vejah”. Svoje
znanje bodo prinesli ljudem, ko bodo ti pokazali, da so tega vredni.
“Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga
umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.” (Matej, XIII,
33)
Spet namigovanje na tri svetove, v katerih stvaritelji čakajo na
znanstveni razcvet.
“... izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta.” (Matej, XIII, 35)
To je ena najpomembnejših stvari: planeti živijo svoje življenje in
nekega dne za človeka niso več primerni. Človek mora do tega
trenutka doseči znanstveno raven, ki mu bo omogočila, da se preseli
na drug planet, ali da ustvari človeško obliko življenja, ki bi bila
prilagojena življenju na kakšnem drugem svetu. Tako bi človeški rod
preživel v primeru, ko se ne bi mogel prilagoditi življenju drugje. Če
se ne more okolje spremeniti da bi bil prilagojen človeku, je treba
ustvariti novega človeka, prilagojen okolju. S tem na primer, da se,
pred izumrtjem, ustvari novo človeško vrsto, ki živi v popolnoma
drugačnem ozračju, in ki bo lahko pred koncem svojih stvariteljev
nasledila njihovo znanje.
Da dediščina ne bi bila izgubljena, so stvaritelji ustvarili življenje
na treh planetih, vendar bo samo najboljši imel pravico do dediščine:
“Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od
pravičnih.” (Matej, XIII, 49)
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Odlomek z množenjem kruha sem že razložil. Šlo je za
koncentrirano hrano v obliki velikih tablet, podobnih tistim, ki jih
uporabljajo vesoljci in ki vsebujejo vse potrebne snovi. Zato hostija
spominja na tabletko. S količino, ki bi ustrezala nekaj hlebcem kruha,
bi lahko nahranili več tisoč ljudi.

ČUDEŽI ZNANOSTI
Ko je Jezus hodil po vodi, so ga stvaritelji držali nad gladino s
pomočjo protigravitacijskega žarka. Ta v posamezni točki izniči
učinek težnosti.
“... je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim.” (Matej, XIV, 25)
Toda to je ustvarilo turbulenco, ki je opisana takole:
“Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. (...) In ko sta stopila
v čoln, je veter ponehal.” (Matej, XIV, 30-32)
“Veter” je ponehal, ko so vstopili v čoln, saj so stvaritelji tedaj, ko
je bil Jezus v čolnu, nehali oddajati žarke. Še en “čudež” na
znanstveni osnovi. Čudežev ni, so pa razkoraki med različnimi
civilizacijami. Če bi Vi pred ljudi Jezusovega časa izstopili iz
vesoljske ladje ali le iz preprostega helikopterja, bi lahko pred očmi
opazovalcev kljub omejenim znanstvenim možnostim izvajali
čudeže. Z umetno lučjo, na primer, pa če bi prileteli z neba, z vožnjo
z avtomobilom, s spremljanjem televizije ali če bi s puško ustrelili
ptico. Ljudje ne bi mogli razumeti mehanizmov, ki poganjajo Vaše
stroje, in bi jih pripisali silam “božjega” ali nadnaravnega. Zavedati se
morate, da je razlika med Vami in ljudmi Jezusovega časa enaka kot
med nami in Vami. Še vedno lahko delamo reči, ki bi se Vam zdele
čudežne. Za najbolj napredne med Vami pa le ne bi šlo v celoti za
“čudeže”. Pred nekaj desetletji ste namreč stopili na pot napredka in
v pojavih in stvareh iščete resnične vzroke, ne pa da bi slepoumno
popadali na tla ob darovih, ki bi jih prinesli svojim božanstvom.
Toda naša znanja so takšna, da si ne bi mogli predstavljati, tudi
Vaši najbolj eminentni znanstveniki ne, kako izvajamo naše
“čudeže”, če bi to počeli. Nekateri, posebej napredni umi, se morda
ne bi pustili zmesti, množic pa bi se polotila panika. Kljub temu, da
65

širokih množic ne začudi skorajda nič več, bi jih mi še vedno znali
krepko presenetiti. Te množice se morajo zdaj na vsak način
zavedati, da nematerialnega “Boga” ni, da so le ljudje, ki so ustvarili
druge ljudi po svoji podobi.
V sedemnajstem poglavju Mateja se ponovno prikažejo stvaritelji:
“... na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov
obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč.
In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. (...)
jih je obsenčil svetel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj
ljubljeni Sin, (...) njega poslušajte!” (Matej, XVII, 1-5)
Prizor se je zgodil ponoči in apostoli so bili vsi prestrašeni, ko so
videli Jezusa, obsijanega z močnimi žarometi letečega plovila, iz
katerega sta izstopila Mojzes in Elija. Še vedno sta bila živa, saj sta
bila použila od “drevesa življenja”. Tudi nesmrtnost je znanstvena
resnica, čeprav ne ustreza najbolj ideji, ki si jo je o njej ustvaril
človek.
Z besedami “prvi bodo zadnji in zadnji prvi” (Matej, XIX, 30) želijo
povedati, da bodo ljudje, ki so bili ustvarjeni, tudi sami postali
stvaritelji, tako kot so bili pred njimi ustvarjeni njihovi stvaritelji.

ZASLUŽITI DEDIŠČINO
V petindvajsetem poglavju Evangelija po Mateju je ponovno
povedano, da morajo vsi trije planeti doseči znanstveni napredek, ta
bo nekega dne ocenjen. Od tod izhaja naslednja prilika:
“... kakor s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical
svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal pet
talentov, drugemu dva in tretjemu enega (...) Po dolgem času je
prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil
je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih (...) Nato je
pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: »... glej, dva druga sem
pridobil.« Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: »...
sem (...) zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!«”
(Matej, XXV, 14-25)
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“Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti
vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se
bo vzelo tudi to, kar ima.” (Matej, XXV, 29)
Od vseh treh svetov, na katerih je bilo ustvarjeno življenje, bo tisti,
ki bo najbolj napredoval, dobil pravico do dediščine. Svetu, ki se ne
bo razvil, bodo zavladali drugi in bo uničen.
Enako velja tudi za ljudstva na Zemlji.
V šestindvajsetem poglavju Jezus razkrije, zakaj je njegova smrt
tako pomembna, in omeni zapiske, ki bodo pozneje služili kot
pričevanje o tem. Ko ga eden njegovih učencev želi braniti s sabljo,
Jezus pravi:
“Spravi meč na njegovo mesto (...) Ali misliš, da ne morem prositi
svojega Očeta in bi mi takoj dal na voljo več kot dvanajst legij
angelov...” (Matej, XXVI, 52-53)
“... toda kako naj se potem izpolnijo Pisma, da se mora tako
zgoditi?” (Matej, XXVI, 54)
Jezus je moral umreti in resnico je bilo potrebno razširiti zato, da
stvariteljev pozneje, ko se bodo pojavili, ne bi imeli za napadalce ali
zavojevalce. V tem sta pomen in korist biblijskih in evangelijskih
zapiskov: da bi hranili sledove njihovih dejanj in njihove prisotnosti,
in da bi jih ljudje lahko prepoznali, ko bodo prišli.
Mrtvega Jezusa so stvaritelji “obudili v življenje”:
“In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz
nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sedel nanj. Videti je bil kakor
blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg.” (Matej, XXVIII, 2-3)
Stvaritelji so Jezusa negovali in ga oživili. Dejal je:
“Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. (...) učite jih
izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!” (Matej, XXVIII, 19-20)
Jezusovo poslanstvo je bilo končano.
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“Potem, ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet v nebo...”
(Marko, XVI, 19)
Stvaritelji so ga vzeli k sebi potem, ko je bil izrekel še zadnje, tako
pomembne besede:
Prišel bo čas ko “bodo z rokami dvigali kače, in če bodo kaj
strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali
roke in ti bodo ozdraveli.” (Marko, XVI, 18)
Ko bodo ljudje poznali serume proti strupom, protistrupe, bodo
razvili tudi kirurgijo itd., to se dogaja sedaj.
Stvaritelji se bodo pred vrnitvijo pojavljali vedno pogosteje in tako
pripravili svoj prihod. Tako, kot se to dogaja sedaj, s tem bodo ta
razkritja še pridobila na vrednosti.
“Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa. Ko začenjajo brsteti,
vidite in sami od sebe veste, da je poletje že blizu.” (Luka, XXI, 2930)
Ko se neznani leteči predmeti začnejo pojavljati tako pogosto kot
dandanes je to znak, da se tisti čas bliža.
V drugem poglavju Apostolskih del je spet rečeno:
“Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.
Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in
napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki,
podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po
eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v
tujih jezikih...” (Apostolska dela, II, 1-4)
S tehnikami prenašanja znanj v zgoščeni obliki, stvaritelji so jih
apostolom posredovali s pomočjo ojačanih telepatskih žarkov,
podobnih elektrošokom, ki so v njihov spomin zapisovali elemente
drugih jezikov. Tako so Jezusovi učenci lahko resnico širili po svetu.
V “Apostolskih delih” se stvaritelji velikokrat pojavijo kot angeli.
Tudi tedaj, ko so prišli, da bi osvobodili Petra, ki ga je bil dal vkleniti
Herod:
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“In glej, Gospodov angel je stopil k njemu in svetloba je oblila
celico. Angel je Petra sunil v bok, ga prebudil in mu rekel: »Hitro
vstani!« In verige so mu padle z rok. Nato mu je angel rekel: »Opaši
se in priveži si sandale!« In storil je tako. Nato mu je rekel: »Ogrni si
plašč in pojdi za menoj!« Šel je iz ječe in stopal za njim. In ni vedel,
da je res, kar se dogaja po angelu; mislil je, da vidi prikazen.”
(Apostolska Dela, XII, 7-9)
Peter je v svoji preprostosti mislil, da so mu verige padle z rok v
sanjah. Ni poznal elektronskega laserskega gorilnika, ki ga je
uporabil eden izmed stvariteljev. Ko ste priča tako nenavadnim
stvarem, se Vam zdi, da sanjate. Ljudje, ki so videli stvaritelje, prav
zato pogosto rečejo, da so imeli privide, da se jim je to zgodilo v
sanjah. Tudi za ljudi, ki v resnici vidijo leteče krožnike, je pogosto
rečeno, da so imeli halucinacije. V tem primeru pa je jasno
razloženo, da je Peter sicer mislil, da sanja, vse pa je bilo še kako
resnično.
“Šla sta (...) ter prispela do železnih vrat (...) Vrata so se jima
sama od sebe odprla. (...) in angel je nenadoma izginil.” (Apostolska
dela, XII, 10)
Nov namig, da je prišel čas je dejstvo da je ljudstvo Izraela
ponovno našlo svojo deželo:
“Potem se bom vrnil in spet bom sezidal Davidovo hišo iz
razvalin...” (Apostolska dela, XV, 16)
Nekoliko naprej sledi nov pomemben stavek: “saj smo po rodu iz
njega” (Apostolska dela, XVII, 28) so bile besede, ki jih je apostol
uporabil, ko je govoril o Bogu.
S prebiranjem evangelijskih zapiskov bova zdaj zaključila. V njih
je sicer še veliko namigov na stvaritelje, vendar niso tako pomembni.
Tistim, ki Vam bodo zastavljali vprašanja, jih boste s pomočjo
vsega, kar sem Vam razložil do sedaj, znali pojasniti sami.
Nato je odšel, tako kot vsakokrat doslej.
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5. POGLAVJE
KONEC SVETA
1946, prvo leto nove dobe
Konec Cerkve
Ustanovitev izraelske države
Napake Cerkve
Začetki verstev
Človek, bolezen vesolja
Evolucija, mit

70

1946, PRVO LETO NOVE DOBE
Ko sva se naslednji dan ponovno srečala, je začel:
- Prišel je čas konca sveta. Vendar ne takšnega, ko bi katastrofa
uničila Zemljo, marveč do konca sveta Cerkve. Ta je svoje delo
opravila, bolj ali manj dobro, vendar ga je zaključila. Delo, pri
katerem je šlo za oznanjanje ljudem, da bi ti prepoznali stvaritelje, ko
bodo prišli. Sami ste že lahko opazili, da krščanska Cerkev ugaša.
Tega sveta je konec, svoje poslanstvo je opravila z nemalo
napakami, saj je hotela predolgo le po božje častiti stvaritelje. Do
obdobja znanosti je bilo to dobro, saj bi bili morali v primeru, ko bi
bila prava resnica ohranjena in če bi bili znali brati med vrsticami,
ubrati novo pot. Toda naredili so preveč napak. To je bilo predvideno
in bodo propadli, saj ne služijo ničemur več. Ljudi v razvitih državah
že zdaj razjeda čemernost, saj ni več ničesar, v kar bi verjeli. Ne
morejo več verovati v “dobrega boga” z belo brado, ki ždi na oblačku
in ki je povsod. Tudi ne več v ljubke angele varuhe in hudičke z
rogovi in parklji na nogah... Tako zdaj sploh ne vedo, v kaj naj bi
sploh verjeli. Le nekateri mladi so dojeli, da je najpomembnejša
ljubezen. Zdaj ste prispeli do zlate dobe. Ljudje Zemlje letite v nebo,
Vaš glas se preko radiofonskih valov širi na vse strani sveta, prišel je
čas, da spoznate resnico. Vse se to se dogaja zdaj, ko je Zemlja
prišla v znak Vodnarja, tako, kot je bilo zapisano. Nekateri so o tem
že pisali, vendar jim ni nihče verjel. Stvaritelji so se pred 22.000 leti
odločili, da svoje delo opravijo na Zemlji. Že od tedaj je vse
predvideno, saj gre za znanje, ki je del galaktičnega dogajanja.
Jezus in njegovi ribiči so bili Ribe, Vodnar, ki jim sledi, je nastopil leta
1946. Tedaj, ko so Izraelci ponovno našli svojo državo:
“Tisti dan, (...) bo glas vpitja od Ribjih vrat...” (Sofonija, I, 10)
Ribja vrata so prehod v novo dobo, dobo Vodnarja. Trenutek, ko
se sonce dvigne nad Zemljo na dan pomladnega enakonočja v
znaku Vodnarja. “Glas vpitja” je glas, ki se bo širil ob tem odkritju.
Nikakor ni naključje, da ste rojeni prav leta 1946.
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KONEC CERKVE
S svetlobo, ki jo prinaša, bo to razkritje povrnilo upanje in srečo
vsem čemernim. Pospešilo pa bo tudi propadanje Cerkve, če ta ne
bo spoznala svojih napak in začela delovati v prid resnice.
“Kajti nasilnikov ne bo več, posmehljivci bodo izginili, iztrebljeni
bodo vsi, ki snujejo hudobijo, tisti, ki pogubljajo ljudi z besedo, ki
sodniku pri vratih nastavljajo zanko in z zmedo izpodrivajo
pravičnega.” (Izaija, XXIX, 20-21)
To je konec tistih, ki dajejo verjeti v izvirni greh in iz ljudi delajo
krivce. Vsem, ki skušajo ohraniti Cerkev v obliki, v kakršni je
obstajalo tako, da nastavljajo past človeku, ki bo na dan “Ribjih vrat”
- prehoda v Vodnarja, skušal razširiti resnico. Da skušajo izriniti
pravično in tistega, ki govori, kaj je pravično in zapisuje resnico.
Tako kot tisti, ki so v prepričanju, da branijo pravo stvar ne da bi jo
skušali razumeti, križali Jezusa, saj so se bali, da bi ob prehodu v
obdobje Rib propadli ali bili uničeni.
“Oči vidcev ne bodo več zaprte, ušesa pošlušalcev bodo
poslušala.” Izprijenca ne bodo razglašali za plemenitega, podleža ne
bodo več imenovali spoštovanega. (Izaija, XXXII, 3-5)
“Kajti izprijenec govori izprijeno, njegovo srce snuje zlo, da
počenja bogoskrunstvo in varljio govori o Gospodu, da zaničuje željo
lačnega in žejnemu odreka pijačo. Plemeniti snuje plemenito in se
poteguje za plemenito. (Izaija. XXXII, 6-8)
Takrat bodo vsi razumeli, “oči ne bodo več zlepljene”. Cerkev, ki
naslavlja na Jahveja nesmiselne besede in pusti dušo tistega, ki je
lačen resnice, prazno, pa načrtuje uničenje ubogih. Tisti, ki ne
morejo ali si ne drznejo razumeti, bi ji tako ostali zvesti zaradi strahu
pred “grehom”, izobčenjem ali kakšnim drugim nesmislom. Medtem
pa ubogi razlagajo svoj položaj, tisti, ki nimajo dovolj pameti, da bi
dojeli resnico, pa se po napotkih Cerkve postavljajo v bran njenih
lastnih laži. Plemenit človek pa bo glasno razglašal resnico in
načrtoval plemenita dejanja tudi brez soglasja umirajoče Cerkve
ljudi.
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“Mar ne poznate, ali ne slišite? Ali vam ni oznanjeno od začetka,
mar ne razumete temeljev sveta? (Izaija, XL, 21)
“Glejte moj služabnika, ki ga podpiram, moj izvoljenca, ki se ga
veseli moja duša. Položil sem nanj svojega duha, narodom bo delil
pravico.” (Izaija, XLII, 1)
Vi ste človek, ki bo razširil resnico po vsem svetu. Resnico, ki jo
spoznavate nekaj zadnjih dni.
“Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil,
zvesto bo delil pravico.” (Izaija, XLII, 3)
Cerkve in njenih laži Vam ne bo uspelo v celoti uničiti, ugasnila bo
sama od sebe. Njeno ugašanje se je sicer začelo že pred časom “pojenjujoči ogenj”. Svojo nalogo je opravila in prišel je ternutek, da
izgine. Delala je napake in se preveč obogatila na račun resnice, ne
da bi to skušala na primeren način razložiti ljudem svojega časa.
Vendar je ne obsojajte preveč, saj je bila Biblija, priča resnice, prav
zaradi Cerkve razširjena po vsem svetu. Kljub vsemu so bile njene
napake hude, še posebej ta, da je v resnico umešala preveč
nadnaravnega in da je slabo prevajala biblijske zapiske. V “Biblijah
za splošno rabo” je besedo “Elohim”, ki označuje stvaritelje,
zamenjala z Bogom, besedo v ednini. Elohim je v hebrejščini
množinska oblika besede Eloha, s tem pa je stvaritelje pretvorila v
enega samega nerazumljivega boga. Med druge napake sodi tudi ta,
da je dala častiti prekrižane kose lesa, ki naj bi predstavljali Jezusa
Kristusa. Križ ni Kristus, prekrižani les ne pomeni prav nič.
“Nihče si ne vzame k srcu, nima spoznanja ne razumnosti, da bi
dejal: Polovico sem pokuril v ognju, na žerjavici sem spekel kruh,
spekel sem meso in ga pojedel, iz ostanka pa naj naredim gnusobo,
naj se priklanjam pred lesenim štorom? !” (Izaija, XLIV, 19)

USTANOVITEV IZRAELSKE DRŽAVE
Vrnitev židovskega naroda v Izrael je znak zlate dobe, ta je bila
opisana takole:
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Ne boj se, saj sem jaz s teboj. Tvoje otroke pripeljem z vzhoda,
zberem te od zahoda. Vsakega, ki ima ime po meni, ki sem ga sebi v
slavo ustvaril, upodobil in naredil. (Izaija, XLIII, 5-7)
Tu je opisana ustanovitev izraelske države, ta je združila žide z
juga in severa. In v Bibliji, ohranilo jo je prav židovsko ljudstvo, je
zapisano, da bo služila kot priča prihoda stvariteljev:
“Vi ste moje priče.” (Izaija, XLIII, 10)
Pripelji ljudstvo, ki je slepo, čeprav ima oči, ki so gluhi, čeprav
imajo ušesa. Zbero naj se hkrati vsi narodi, snidejo naj se vsa
ljudstva. Kdo izmed njih bo to oznanil in nam dal slišati prejšnje reči?
Privedejo naj svoje priče, da imajo prav, naj slišijo in naj reko: “Res
je!”. (Izaija, XLIII, 8-9)
“Vi ste moje priče, in moji služabniki, ki sem jih izvolil, da
spoznate in mi verjamete, da uvidite, da sem to jaz! Pred menoj ni bil
noben bog upodobljen in za menoj ne bo nobeden. Jaz sem oznanil,
rešil in dal slišati, in ni bilo med vami tujega boga. Vi ste moje prič, in
jaz sem Bog. Tudi odslej sem isti, ni ga, ki bi iztrgal iz moje roke,
delam in kdo mi bo preprečil?” (Izaija, XLIII, 10, 12-13)
“Vi ste moje priče”, razumljivo, kajne? Danes Vam lahko s
pomočjo pričevanja, ki ga držite v rokah, Biblije, ponovno povem:
“Danes sem enak”.
“Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h
Gosspodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v
odpuščanju.
.” (Izaija, LIV, 7)
Ljudstvo Izraela je je sodelovalo pri varovanju resnice in ponovno
našlo svojo deželo.
Čas, ko bo človek z znanostjo premagal bolezni, je predviden:
“Slavile me bodo poljske živali, šakali in noji, da sem dal vodo v
puščavi in reke v pustinji, da sem napojil svoje ljudstvo, svoje
izvoljeno..” (Izaija, LXV, 20)
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Medicina danes ljudem dopušča premagovati
predvsem obvladovati umrljivost dojenčkov.

bolezni

in

“Na ustnicah razumnega počiva modrost, njegova šiba za hrbet
človeka brez pameti.” (Pregovori, X, 13)

NAPAKE CERKVE
Da, Cerkev je grešila, ko je človeku naložila krivdo in ga silila da
moli, ne da bi skušal razumeti, kaj počne.
“Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo
uslišani, če bodo veliko govorili.” (Matej, VI, 7)
V nasprotju z besedami Evangelija se je Cerkev tudi preveč
obogatila, in to kljub temu, da je bilo zapisano:
“Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega
sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega
zanižčeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Ne nabirajte si
zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in
kradejo.” (Matej, VI, 24 in 19)
“Ne oskrujte se ne z zlatom ne s srebrom ne z bakrom v pasovih,
ne s popotno torbo ne z dvema suknjama ne s sandali ne s palico,
kajti delavec je vreden svoje hrane.” (Matej, X, 9-10)
Z neumnimi pravili in postnimi petki niso spoštovali lastnega
evangelija:
“človeka ne omadežuje to, kar gre v usta, ampak kar prihaja iz
ust, to omadežuje človeka” (Matej, XV, 11)
Kako si ti ljudje, ki so kljub vsemu samo ljudje in nič drugega,
drznejo valjati v bogastvu in razkošju Vatikana ter tako kljubujejo
evangelijskim besedam, po katerih naj ne bi imeli “ne zlata, ne
srebra” in celo “druge tunike” ne? Kako si upajo pridigati o dobroti?
“Jezus pa je rekel svojim učencem: resnično, povem vam:
Bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo.” (Matej, XV, 23.)
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“Vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na
rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti. Največji med vami
bodi vaš strežnik.” (Matej, XXIII, 4-11.)
Kljub dejstvu, da je vse to zapisano v njenih evangelijih, si Cerkev
upa človeku naprtiti breme samooklicanih grehov, ki pa niso nič
drugega, kot drugačne oblike navad in načinov življenja; kako si
drzne govoriti o dobroti in živeti v izobilju Vatikana, medtem ko ljudje
umirajo od lakote; pusti se prositi in zahtevati časti, pri tem pa sama
pridiga o usmiljenju; zahteva, da jo naslavljajo z “moj oče”, “visokost”
ali “svetost”, lasten evangelij pa ji ravno to prepoveduje. Če bi se
papež jutri na pot odpravil le z bisago, bi Cerkev ponovno zaživela.
Toda s popolnoma drugačnim humanitarnim ciljem, kot je veljal do
sedaj: širiti tisto, kar bi danes služilo kot dokaz. Ta naloga se je zanjo
že končala, toda Cerkev se lahko spreobrne in stopi na pot dobrote,
na pot pomoči nesrečnim, na pot predstavljanja resnične, prave
podobe potvorjenih ali do danes skritih zapisov. S tem bi svojo
izpolnitev našle tudi plemenite duše nekaterih predstavnikov Cerkve.
Zgled za to pa bi moral dati Vatikan in vsa svoja bogastva prodati v
korist manj razvitih. Na ta način bi z delom lastnih rok in ne z “božjo
besedo” ljudem pomagali, da bi dosegli napredek.
Nedopustno je, da obstajajo različne kategorije porok in
predvsem pokopov, ki jih določa bogastvo posameznika. Še ena
napaka Cerkve. Toda čas je prišel!

ZAČETKI VERSTEV
Sledovi resnice se ne nahajajo le v Bibliji in Evangeliju, pričevanja
o nas je moč najti v skoraj vseh verstvih. Kabala je med knjigami
gotovo ena najbogatejših s pričevanji, vendar jo boste zelo težko
našli. Če pa bi Vam izvod le prišel v roke, boste tam naleteli na
veliko namigov na nas. Posebej velja omeniti opis planeta stvariteljev
v Visoki pesmi (V) in razdaljo, ki ga ločuje od Zemlje. Besedilo pravi,
da je “višina stvarnika” 236.000 “parasangov” in da je “višina
njegovih pet” 30 milijonov “parasangov”. Parasang je enota kot
parsek, ta označuje razdaljo, ki jo opravi svetloba v eni sekundi, to je
približno 300.000 kilometrov. Naš planet je oddaljen 30 milijonov
parasangov, kar bi bilo 9000 milijard kilometrov ali nekaj manj od
76

enega svetlobnega leta. Če bi se premikali s hitrostjo svetlobe, to je
s 300.000 kilometri na sekundo, bi potrebovali kakšno leto, da bi
prišli do našega planeta. Z Vašimi sedanjimi raketami, ki letijo s
komaj 40.000 km/h, pa bi za to razdaljo potrebovali približno 90.000
let. Vidite, da se nam Vas še ni treba bati. Zahvaljujoč pogonu,
podobnemu atomskemu, se lahko mi gibljemo s hitrostjo žarkov,
sedemkrat hitrejših od svetlobe, in pot z našega planeta do Zemlje
opravimo v manj kot dveh mesecih. Ti žarki nas “nosijo”. Da bi nas
“ponesli”, moramo zapustiti optično okno - območje žarkov, ki ga
zaznava oko - in se uskladiti z nosilnim žarčenjem. Zemeljski
opazovalci naših letečih plovil zaradi tega opisujejo, da ta najprej
postanejo svetleča, bleščeče bela, nato modra in končno izginejo.
Razumljivo je, da plovilo tedaj, ko preseže svetlobno hitrost, “izgine”
in postane nevidno za “golo” oko. To je višina “pet stvarnikov”,
razdalja, na kateri se njihove pete dotaknejo tal drugega planeta.
Planet stvariteljev je od svojega sonca oddaljen 236.000
parasangov, 70 milijard osemsto tisoč kilometrov. To pa je “višina
stvarnika”, razdalja do njegovega sonca - velike zvezde.
Kabala je knjiga, ki je najbliže resnici, vendar skoraj vse verske
knjige na bolj ali manj jasen način namigujejo na nas. To velja
predvsem za dežele, v katerih so imeli stvaritelji svoja oporišča: v
Andih, v gorah Himalaje, v Grčiji - pomembna pričevanja so v
mitologiji te dežele -, pa v budizmu, Islamu, mormonski veri...
Potrebnih bi bilo mnogo strani, da bi navedli vse vere in verske
ločine, ki o našem delu pričajo na bolj ali manj zabrisan način.

ČLOVEK, BOLEZEN VESOLJA
Tako, sedaj poznate resnico. Treba jo je zapisati in razširiti po
svetu. Ljudem Zemlje lahko, če si tega le želijo, ponudimo naše
znanje, s čimer bi pridobili 25.000 let razvoja. Vendar nam morajo
najprej pokazati, da nas želijo srečati in predvsem, da so tega vredni
in da bi se jim lahko pokazali, ne da bi se sami s tem izpostavljali
nevarnosti. Preden jim bomo posredovali naše znanje se želimo
prepričati, da ga bodo pravilno uporabljali. Opazovanja zadnjih let
nam niso pokazala, da bi na Zemlji vladala modrost. Resda ste
napredovali, vendar ljudje še vedno umirajo zaradi lakote in marsikje
po svetu so ljudje še vedno preveč bojevito nastrojeni. Zavedamo se
tudi, da bi bilo moč z našim prihodom urediti veliko stvari in združiti
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narode, vendar moramo čutiti, da si ljudje tega res želijo in da se
resno pripravljajo na združitev. Ravno tako moramo začutiti, da si
nas ljudje resnično želijo videti in da se zavedajo pomena srečanja z
nami. Vojaška letala ljudi so že večkrat skušala ujeti naša plovila
misleč, da gre za sovražnike. Ljudem je treba pojasniti, kdo smo. Le
tako se bomo upali pokazati brez tveganja, da bi nas kdo ranil ali
pobil. Temu danes še ni tako. Ravno tako si ne želimo, da bi se ljudi
polastila smrtno nevarna panika. Nekateri raziskovalci skušajo z
nami vzpostaviti radijsko zvezo, a jim ne odgovarjamo, saj bi sicer
lahko določili položaj našega planeta. Poleg tega bi bil čas prenosa
predolg, naši oddajniki pa uporabljajo valove, ki jih Vaša tehnologija
ne zaznava, saj jih še ne poznate. Ti valovi so sedemkrat hitrejši od
radioelektričnih, zdaj pa že preizkušamo nove, ki so še enkrat in pol
hitrejši. Razvoj gre naprej in naša lastna raziskovanja nadaljujemo z
namenom, da bi razumeli in vzpostavili stik z velikim bitjem, katerega
delci smo, paraziti njegovih atomov. Ti atomi so planeti in zvezde.
Odkrili smo namreč, da v neskončno majhnem na drobcenih delcih,
ti so njihovi planeti in sonca, živijo inteligentna bitja, ki si zastavljajo
enaka vprašanja kot mi. Človek je “bolezen” ogromnega bitja,
njegovi atomi so planeti in zvezde. To bitje je tudi samo gotovo
parazit drugih atomov. Gre za neskončnost, ki teče v obe smeri.
Najpomemnejše pri vsem pa je, da zagotovimo, da bo človeški rod,
naša “bolezen”, obstal in nikoli zamrl. Ko smo Vas ustvarjali, nismo
vedeli, da smo le nadaljevali že začeto delo. To je bilo “zapisano” v
nas, z njim smo le ponovili tisto, kar so bili naši predhodniki storili za
nas. V luči naše stvaritve in njenega razvoja smo odkrili svoje lastne
korenine. Tudi nas so ustvarili ljudje, ki pa so že davno izginili in tudi
njihov svet je gotovo že propadel. Njim gre zahvala, da smo lahko
prevzeli začeto delo in ustvarili Vas. Nekega dne bomo morda
propadli, nalogo boste prevzeli Vi. Vi ste vezni člen dragocenega
nadaljevanja človeške vrste. Obstajajo še drugi svetovi in človeštvo
se zagotovo razvija tudi drugje. Na tem koncu vesolja pa je bil naš
svet edini, ki je ustvarjal. To je zelo pomembno, saj lahko iz vsakega
sveta pride neskončno število dragocenih otrok, ki bodo zagotavljali
nadaljevanje. To nam daje upanje, da človeštva ne bo več ogrožala
nevarnost popolnega izginotja. Nismo pa popolnoma prepričani, da
lahko človeštvo kdajkoli doseže tisto številčnost, ki bi mu
zagotavljala varno stabilnost. Veriga se nadaljuje že od nekdaj.
Ravnovesje, tudi tisto gromozanskega telesa, čigar bolezen in
parazit smo, ne želi, da bi se preveč razvili, saj bi s tem lahko
povzročili reakcijo, ki bi bila vzrok katastrofe. Ta bi v najboljšem
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primeru pripeljala do nazadovanja, v najslabšem pa do popolnega
propada. Tako kot je s klicami v zdravem organizmu. V njem živijo,
ne da bi bile razlog za nevarnost. Če pa se preveč razmnožijo, lahko
povzročijo bolezen, ki zmoti organizem. Ta se odzove po naravni
poti ali pa klice, ki so vzrok bolezni, uniči s pomočjo zdravil.
Za obstoj človeštva je očitno pomembno, da ustvarimo dovolj
svetov in da skrbimo, da se ravnovesje ne bi porušilo. Naše napore
moramo zato usmeriti v iskanje sreče tistih, ki obstajajo. Na tem
področju smo Vam lahko v veliko pomoč.

EVOLUCIJA, MIT
Mimogrede naj povem, da morate iz zavesti zbrisati vsakršen
dvom v zvezi z evolucijo. Vaši znanstveniki, ki so razvili evolucijsko
teorijo, se ne motijo popolnoma, ko razlagajo, da je človek izhaja iz
opice, opica iz ribe, itd. Prvi organizem, ustvarjen na Zemlji, je
resnično bil enoceličar, iz tega so potem izšla bolj zapletena bitja.
Vendar ne po naključju! Ko smo prišli, da bi ustvarili življenje na
Zemlji, smo začeli z enostavnimi stvaritvami. Naše tehnike
prilagajanja na okolje smo nato razvili do te mere, da smo lahko
ustvarili ribe, dvoživke, sesalce, ptice in primate, nazadnje tudi
človeka. Človek tako res ni nič drugega kot izboljšan model opice.
Temu smo dodali tisto, kar je iz nas naredilo ljudi. Ustvarili smo ga
po lastni podobi, kakor je zapisano v biblijski razlagi nastanka. Sami
bi lahko bili spoznali, da bi bile tako pestre in raznolike oblike
življenja zelo težko plod naključne evolucije. Barve ptic, njihove
ljubezenske igre, oblike rogov nekaterih antilop... Le katera naravna
potreba bi lahko privedla do tega, da imajo določene antilope in
mufloni spiralaste rogove? Ali da imajo ptiči modro ali rdeče perje, pa
eksotične ribe? Vse to je delo naših “umetnikov”; ko boste tudi Vi
ustvarjali življenje, nikakor ne smete pozabiti nanje! Predstavljajte si
svet, v katerem jih ne bi bilo... svet brez glasbe, filma, slik, kipov, itd.
Življenje bi bilo zelo dolgočasno in živali nič kaj privlačne, če bi
morala njihova telesa služiti le njihovim potrebam in funkcijam.
Razvoj življenjskih oblik na Zemlji je dejansko razvoj ustvarjalnih
tehnik stvariteljev in dovršenost opravljenih del. To je na koncu
pripeljalo do stvaritve bitja, podobnega njim. Lobanje praljudi, ki jih
odkrivate, so lobanje prvih prototipov ljudi. Te smo postopno
izpopolnjevali vse do trenutka, ko smo ustvarili model, ki je bil popoln
79

posnetek lobanje stvariteljev. Znanstvenike pa je bilo kljub temu, da
so si nekateri med njimi tega želeli, strah, da bi ustvarili bitje, ki bi
bilo celo bolj razvito kot oni sami. Če bi bili prepričani, da se ljudje
nikoli ne bi obrnili proti svojim stvariteljem, da bi jim zavladali ali jih
uničili - to se je med nekaterimi rodovi ljudi, ki so bili eden za drugim
ustvarjeni na Zemlji, dejansko zgodilo -, namesto, da bi jih ljubili kot
očete, bi bila skušnjava po vedno bolj dovršenem človeškem rodu
res velika. To je sicer možno, toda ob kakšnem tveganju! Nekateri
stvaritelji se pravzaprav bojijo, da jih je človek že nekoliko prekosil.
Eden takšnih je “Satan”. Ta je bil in je še vedno prepričan, da
Zemljani predstavljajo grožnjo našemu planetu, saj naj bi bili
nekoliko preveč inteligentni. Večina med nami pa nas le misli, da
nam boste dokazali, da nas ljubite in da nas nikoli ne boste skušali
uničiti. To namreč od Vas pričakujemo, preden bi Vam prišli na
pomoč. Vsakokrat, ko en človeški rod ustvarja novega, je seveda
možno narediti korak naprej. To zagotavlja razvoj človeštva, vendar
napredek ne sme biti preveč izrazit, saj bi se stvaritelj sicer lahko
počutil ogroženega s strani tistega, ki ga je ustvaril. Razvoj bi bil
lahko na ta način vedno hitrejši. Našega znanstvenega znanja
zaenkrat še ne bomo delili z Vami. Brez nevarnosti pa Vam lahko
ponudimo naše politično in človekoljubno znanje. To Vam ne bo
omogočilo ogroziti lastnega planeta, lahko pa boste z njim živeli bolj
srečno in s pomočjo sreče tudi hitreje napredovali. Pomagalo Vam
bo tudi, da nam boste hitreje dokazali, da si zaslužite našo pomoč,
našo dediščino, ki Vas bo pripeljala na intergalaktično stopnjo
civiliziranosti. Če pa pri ljudeh ne bo popustila njihova napadalnost,
če mir ne bo postal njihov glavni cilj in če bodo ljudem, ki s
proizvodnjo orožja, atomskimi poskusi v vojaške namene in podporo
obstoju orožja spodbujajo vojno, omogočali, da ostanejo na oblasti
ali si jo prilastijo, jim bomo seveda preprečili, da postanejo grožnja
našemu planetu. To bo nova “Sodoma in Gomora”. Kako bi se ne
bali zemeljskega človeka, ki napada svojega bližnjega? Mi, ki
prihajamo z drugega sveta in smo nekoliko drugačni?
Vi, Claude Vorilhon, boste širili resnico uporabljajoč Vaše sedanje
ime. Tega pa boste sčasoma nadomestili z imenom, ki ga imate pri
nas: RAËL. To dobesedno pomeni “luč Boga”, oziroma “luč
Elohimov”, če bi to prevedli še bolj natančno, ali kar “poslanik
Elohimov”. Dejansko boste naš poslanik na Zemlji in uradno se
bomo pokazali le v Vašem poslaništvu. RAËL lahko najenostavneje
prevedete kar z “glasnik”.
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S pomočjo telepatije smo Vas napeljali k temu, da ste svojega
sina poimenovali Ramuel, kar pomeni “sin tistega, ki prinaša luč”.
Kajti on je sin našega glasnika, našega poslanika.
In ponovno je odšel, tako kot vsa jutra do tedaj.
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6. POGLAVJE
NOVE ZAPOVEDI
Geniokracija
Humanitarizem
Svetovna vlada
Vaše poslanstvo
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GENIOKRACIJA
Ko sva se naslednji dan ponovno srečala, je začel:
- Najprej si oglejva politični in ekonomski vidik.
Kdo omogoča človeštvu, da napreduje? Geniji. Tem bi morali dati
možnost, da vodijo Vaš planet. Vodstvo Vašega sveta pa si eden za
drugim podajajo “telebani”, ki druge prekašajo po moči svojih mišic,
bogataši, ki so si lahko kupili še več takšnih “telebanov”, da jim
služijo, in politiki, ki so ljudstva demokratičnih dežel zapeljali v pasti
njihovih lastnih upov. O vojakih, katerih uspeh temelji na razumsko
organizirani moči sile, pa sploh ni potrebno govoriti. Edini tip človeka,
ki mu niste še nikdar omogočili priti na oblast, pa je prav tisti, ki bi
človeštvu lahko nudil napredek. Naj je odkril kolo, smodnik, motor z
notranjim zgorevanjem ali atom, vedno je imela od njegovih izumov
korist oblast manj inteligentnih ljudi, ki so te miroljubne izume
pogosto uporabili v vojaške namene. To se mora spremeniti!
Da bi se to res zgodilo bi bilo treba opustiti vse volitve in
glasovanja. V svoji današnji obliki niso ta niti malo prilagojena
razvoju človeškega rodu. Vsi ljudje so koristne celice velikega telesa,
ki se imenuje človeštvo. Celica noge nima nobene besede pri tem,
če naj roka zgrabi nek predmet ali ne, o tem morajo odločati
možgani. Če gre za dober predmet, bo koristil tudi celici noge. Ta o
tem pač ne bo glasovala, saj je njena vloga v tem, da prispeva k
napredku celote, katere del so tudi možgani. Zato ne more presojati,
če je to, kar naj bi prijela roka, dobro ali slabo. Glasovanje je
pozitivno sredstvo le tedaj, ko je uporabljeno med ljudmi na enakih
znanstvenih in razumskih ravneh. Kopernika so obsodili, ker je bil
med množico razumsko nesposobne večine sa svojo ravnijo
znanstvenih spoznanj edini, ki je mogel razumeti. In Zemlja pač ni
bila središče sveta, kar je trdila Cerkev, ampak v resnici kroži okrog
sonca. Če bi bili ljudje tedaj, ko se je pojavil prvi avtomobil, imeli
možnost glasovati o tem, ali naj bodo ta prevozna sredstva
dovoljena ali ne, bi, ker niso razumeli, za kaj gre in jim za novost ni
bilo mar, gotovo bili proti. Danes bi se tako še vedno vozili s kočijami
in konjskimi vpregami. Kako bi bilo moč vse to spremeniti?
- Danes lahko Vaši psihologi sestavijo preizkuse, s katerimi
ocenjujejo stopnjo inteligence in prilagodljivosti vsakega
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posameznika. Ljudi bi morali že od otroštva sistematsko preizkušati
na ta način. Tako bi lažje določili študijske smeri. Potem, ko bi
posameznik dozorel in postal odgovoren, bi dokončno določili njegov
inteligenčni kvocient. Tega bi zabeležili na njegovo osebno ali volilno
izkaznico. Na javno funkcijo bi bili izvoljeni le tisti, katerih inteligenčni
kvocient bi bil za petdeset odstotkov višji od povprečnega, volilno
pravico pa bi imeli le ljudje z inteligenčnim kvocientom, ki bi bil deset
odstotkov višji od povprečnega. Mnogo Vaših politikov bi moralo
prenehalo opravljati svoje funkcije, če bi tak sistem obstajal že
danes. To je popolnoma demokratičen način. Inteligenčna stopnja
nekaterih inženirjev je nižja od povprečne, zato pa je njihova
sposobnost pomnjenja zelo visoka. Zahvaljujoč tej sposobnosti imajo
na kupe diplom. Ravno tako je tudi veliko kmetov in delavcev, celo
nekvalificiranih, katerih stopnja inteligence je za petdeset odstotkov
višja od povprečne... Nedopustno je, da so dandanašnji nekateri
“bedaki”, kot jih prostaško imenujete, vredni toliko kot geniji, ki so se
z zrelim premislekom odločili o tem, kako bodo volili. Ponekod v
manjših krajih volilne zmage pobirajo tisti, ki so najbolj radodarni z
aperitivi... in ne tisti, ki predstavijo najzanimivejše projekte. Za
začetek bi bilo, skratka, treba dati volilno pravico izključno izbranim
razumnikom, ljudem, ki jim pamet omogoča razmišljati in poiskati
rešitve za nastale težave. Pri tem ni nujno, da gre le za ljudi, ki so
veliko študirali. Gre za to, da genijem omogočimo, da vladajo. To
lahko imenujete geniokracija.

HUMANITARIZEM
Druga točka: zaslužek je ohromil Vaš svet, komunizem pa ljudem
ne nudi dovolj, da bi si želeli vložiti še več truda in napredovati.
Rodite se enaki, to je zapisano tudi v Bibliji. Oblast bi Vam morala
omogočiti, da bi se vsi rodili približno enako bogati. Nesprejemljivo
je, da lahko manj inteligentni otroci živijo v razkošju zahvaljujoč
bogastvu, ki so ga nagrabili njihovi očetje, medtem ko geniji umirajo
od lakote in opravljajo najbolj nizkotna dela, da se lahko prehranijo.
Tako se ne morejo ukvarjati s stvarmi, ki bi lahko prispevale k novim
odkritjem in napredku, od katerega bi imelo korist vse človeštvo.
Temu bi se dalo izogniti tako, da bi se odpovedali lastnini, pri tem pa
ne vzpostavili komunizma. Ta svet ni Vaš - tudi te besede so
zapisane v Bibliji -, imate ga le v najemu. Podobno bi morale biti tudi
vse stvari dane v najem za devetinštirideset let, s tem bi odpravili
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krivice, ki jih porajajo dedne pravice. Vaša dediščina in dediščina
Vaših otrok je cel svet, le organizirati bi se morali znati tako, da bi si
ga naredili prijetnejšega. Pri politični opredelitvi te vrste ne gre za
komunizem, ampak za prihodnost človeškega rodu. Če želite, jo
lahko poimenujete humanitarizem.
Poglejva si primer: nekdo z enaindvajsetimi leti zaključi šolanje,
se odpravi na pot aktivnega življenja, si izbere poklic in začne služiti
denar. Še tedaj, ko ima živa še oba starša, si lahko omisli lastni dom.
“Kupi” si hišo, v resnici pa hišo ali stanovanje le za devetinštirideset
let najame od države, ki je poskrbela za izgradnjo. Če je vrednost
bivališča ocenjena na sto tisoč frankov, bo to vsoto v mesečnih
obrokih odplačeval devetinštirideset let. Pri sedemdesetih (21 + 49)
bo svojo hišo odplačal in lahko v njej živel brezplačno vse do svoje
smrti. Po smrti hiša ponovno pride v last države, ta pa jo je dolžna
prepustiti otrokom pokojnika, če jih je ta seveda imel. Recimo, da je
imel enega: ta bo lahko brezplačno živel v hiši svojega očeta, po
njegovi smrti bo uporaba družinske hiše pripadla njegovemu otroku
in tako naprej v neskončnost. Dedovanje je treba v celoti odpraviti,
edina izjema naj bodo družinske hiše. To seveda ne pomeni, da
posameznik za svoje zasluge ne more biti nagrajen.
Pa si poglevja še drug primer. Nekdo ima dva otroka, enega
pridnega, drugega lenega. Pri enaindvajsteih se odločita, da začneta
živeti samostojno. Najameta vsak svojo hišo v vrednosti sto tisoč
frankov. Pridnejši od obeh sinov bo kmalu zaslužil več kot leni in si
namesto prve najel dvakrat večjo hišo. Če pa bi imel dovolj denarja,
bi si lahko najel kar obe hiši, eno v kraju bivanja, drugo na podeželju.
In če bi mu posli res dobro cveteli, bi lahko tudi zgradil lastno hišo, jo
dal v najem za devetinštirideset let ter še dodatno zaslužil. Po
njegovi smrti pa bi vse postalo last skupnosti, njegovim otrokom bi
pripadla le družinska hiša. Človek bi po lastnih zaslugah na nek
način tako lahko obogatel, vendar njegove zasluge ne bi bile
prenosljive na njegove otroke. Vsakomur torej le tisto, kar si zasluži z
delom lastnih rok. Enako velja tudi za industrijska in komercialna
podjetja. Komur uspe z lastnim podjetjem, ostane njegov lastnik celo
življenje. Lahko ga da tudi v najem, a največ za devetinštirideset let.
Tudi kmetovalci lahko zemljo najamejo in jo obdelujejo
devetinštirideset let, potem je ponovno vrnjena državi. Sin jo lahko
ponovno najame za devetinštirideset let. Takšno načelo naj bi veljalo
za vse stvari, ki jih je moč izrabljati, glede same vrednosti stvari pa
se ne bi nič spremenilo. Delnice, zlato, tekoča denarna sredstva,
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nepremičnine - vse, kar ima neko vrednost, je last skupnosti. Te
stvari lahko vsi, ki so zahvaljujoč lastnim zaslugam in delu zbrali
zadostna sredstva, najamejo za devetinštirideset let. Posameznik, ki
bi obogatel nekako pri štiridesetih, bi lahko dal graditi stanovanjske
bloke in dajal stanovanja v najem za devetinštirideset let ter imel od
tega zaslužek vse do svoje smrti. Denar od najemnin bi po njegovi
smrti pripadel skupnosti. Humanitarizem te vrste predpisuje že
Biblija:
“Preštel boš sedem sobot v letih, sedem krat sedem let: ...
devetinštirideset let...
“... Ko boš torej opravil prodajo tvojemu nasledniku, ali ko boš
kupil iz roke tvojega predhodnika, ne napravita krivice drug drugemu.
Po številu let od Jubileja boš kupil, po številu pridelkov ti bo prodal.
Kadar bodo letine naraščale, boš dvignil ceno, in kadar bodo letine
upadale, boš zmanjšal ceno, kajti prodal ti bo po številu pridelkov...”
“Zemlja se ne prodaja za večno, kajti zemlja je moja, medtem ko
ste vi legostje in najemniki pri meni.” (Levitika, XXV.)
če bo oblast zaupana geniju, bo razumel korist teh reform.
Poskrbeti morate tudi, da se bodo združili vsi narodi na Zemlji in
imeli eno samo vlado.

SVETOVNA VLADA
To Vam bo uspelo tako, da boste upeljali nov svetovni denar in
uvedli enoten jezik. Jezik Clermont-Ferranda že davno ni več
narečje pokrajine Auvergne. Jezik Pariza ne bo več francoščina,
enako se bo zgodilo z angleščino v Londonu in nemščino v
Frankfurtu. Vaši znanstveniki in jezikoslovci se morajo lotiti
skupnega dela in ustvariti nov jezik. Ta naj bi temeljil na vseh
obstoječih jezikih, v vseh šolah sveta bi bil obvezni drugi učni jezik.
Enako velja za denar. Svetovna valuta ne more biti niti frank, niti
dolar, niti jen, ampak denarna enota, ki bo ustvarjena na novo, za
pokrivanje vseh potreb celotne Zemlje. Tako nikomur ne bo storjena
krivica in nihče se ne bo spraševal, čemu so izbrali denar neke
druge države in ne njegove.
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Na koncu pa še nepogrešljivi vzvod takšne združitve: opustitev
služenja vojaškega roka. Ta mlade moške uči le nasilja in poklicne
vojake ponuja v službo javnega reda. To potezo bi morali v vseh
državah potegniti istočasno, saj bi le tako zanesljivo zagotovili
varnost.

VAŠE POSLANSTVO
Povedal sem Vam že, da se zavedamo, da bi naš uradni prihod
pospešil mnogo stvari. Vendar bomo z njim še počakali in se najprej
prepričali, da si ljudje želijo našega prihoda, da nas ljubijo in
spoštujejo kot svoje očete, kar tudi dejansko smo. In da našim
plovilom ne bodo pretile uničevalne sile Vaših vojsk.
Da pa bi do vsega tega res lahko prišlo, morate vsemu svetu
povedati, da sva se srečala, in ponavljati vse, kar sem Vam razložil.
Razumni Vam bodo prisluhnili, mnogi pa Vas bodo imeli za norca in
sanjača. Sicer pa sem Vam že pojasnil, kaj si je treba misliti o
neumni večini.
Vi poznate resnico. S pomočjo telepatije bomo ostali v stiku z
Vami, Vas bodrili in Vam dajali dodatne napotke, če se nam bo zdelo
potrebno. Želimo ugotoviti, če je na Zemlji dovolj razumnih ljudi. Če
bi nam sledilo dovolj Zemljanov, bi se tudi javno vrnili. Kam? Na kraj,
ki ga boste pripravili prav za naš prihod.
Zgradili nam boste bivališče v prijetni deželi s prijaznim
podnebjem. V njem naj bo sedem prostorov, ki bodo vedno
pripravljeni za povabljene goste. V vsakem bo kopalnica,
konferenčna dvorana za najmanj enaindvajset oseb, bazen in
jedilnica za enaindvajset ljudi. Bivališče mora biti zgrajeno sredi
parka in skrito pred nezaželenimi pogledi. Park mora obdajati zid, ki
bo zakrival bivališče in bazen. Bivališče mora biti od zidu, ki ga bo
obdajal, oddaljeno najmanj tisoč metrov. V višino bo merilo največ
eno nadstropje, obkrožala ga bo živa meja. Zunanji varovalni zid bo
imel dva vhoda, enega na severu, drugega na jugu. Dva vhoda
bosta vodila tudi v samo bivališče. Na strehi stavbe bo ploščad, na
kateri bo lahko pristalo plovilo premera dvanajst metrov. S terase
mora biti obvezno zagotovljen prehod v notranjost bivališča. Prostor
nad in okrog bivališča ne sme biti pod neposrednim ali radarskim
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vojaškim nadzorom. Zemljišče, na katerm bo stalo bivališče, naj bo
kar največje - tudi večje, kot predpisujemo -, poskusite pa doseči tudi
to, da bo imelo nevtralen status v očeh narodov in države, v kateri
bo. To bo naše predstavništvo na Zemlji. Vi boste smeli tam živeti z
ženo in otroki, imeli boste sluge in povabljence, ki jih boste sami
izbrali, ter nasploh imeli glavno besedo pri vodenju bivališča. V
vsakem primeru pa se mora del s sedmimi prostori nahajati
neposredno pod pristajalno ploščadjo. Od dela, v katerem boste
ljudje, ga morajo ločevati kovinska vrata, ki bodo stalno zaprta in jih
bo moč zapahniti z notranje strani. Vhod v konferenčno dvorano
mora peljati skozi komoro za razkuževanje.
Projekt boste financirali s pomočjo prispevkov razumnih,
pametnih ljudi, ki Vam bodo verjeli, s tem pa izkazali zaupanje tudi
nam. Ob našem prihodu bodo nagrajeni, zato hranite imena vseh, ki
bodo priskočili na pomoč ne glede na višino prispevka za izgradnjo
ali vzdrževanje našega poslaništva. Med pripadniki vseh narodov
sveta zberite predstavnike, ki bodo prenašali resnico in okrog sebe
združevali ljudi, ki bodo skrbeli za nadaljnje širjenje resnice.
Na gori blizu bivališča se boste enkrat letno sestajali z vsemi, ki
so prebrali te zapiske, in si želijo srečanja z nami.
Zberite se v karseda velikem številu, v svojih mislih bodite tesno z
nami in si kar najbolj iskreno želite našega prihoda. Ko Vas bo
dovolj, ko bo Vaša želja, da nas vidite, dovolj močna in brez primesi
verskega misticizma, ko se boste počutili dovolj odgovorne, obenem
pa spoštljive do svojih stvariteljev, se Vam bomo predstavili
neposredno in Vam prinesli našo znanstveno dediščino. Prišli bomo,
če bodo vojaško nastrojeni ljudje po vsem svetu onemogočeni do te
mere, da bodo popolnoma brez moči. Prišli bomo, če bo ljubezen do
življenja in človeškega rodu do nas, s tem pa tudi do njega samega,
dovolj močna. Počakali bomo. Če pa bo človek še naprej napadalen
in se bo razvijal tako, da bo predstavljal grožnjo ostalim svetovom,
bomo to civilizacijo uničili skupaj s kraji, v katerih hrani svoje
znanstveno bogastvo. Ponovno bo prišlo do “Sodome in Gomore”,
mi pa bomo čakali naprej v upanju, da bo človek v moralnem smislu
postal vreden znanstvene dediščine.
Prihodnost človeka je v njegovih rokah, resnica je v Vaših.
Razširite jo po vsem svetu in ne izgubljajte poguma. Nikdar Vam ne
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bomo pomagali neposredno in nikdar na način, ki bi dvomljivcem
služil kot dokaz. Dvom je namreč pogosto sopotnik napadalnosti.
Inteligentni Vam bodo verjeli, saj ni v tistem, kar boste pripovedovali,
nič skrivnostnega. Za nas je zelo pomembno, da Vam bodo verjeli
brez otipljivih dokazov. S tem nam bodo predvsem dokazali, da so
razumni in vredni naše znanstvene dediščine.
Zdaj pa pojdite. Če Vam bo uspelo zmagati v času Vašega
zemeljskega življenja in tudi po njem, če bodo na naš prihod morali
počakati Vaši potomci, ne boste pozabljeni. S pomočjo znanosti Vas
namreč lahko oživimo, Vas in vse, ki bodo ljudi popeljali na pot duha
napredka človeškega rodu in se pri tem oprli na ljubezen svojih
stvariteljev. Edini pogoj za to je, da njihovi ostanki v grobovih
ostanejo ohranjeni.
Pomagali Vam bomo le tako, da se bomo pojavljali vse pogosteje.
Ljudje se bodo lahko začeli zavedati, v njih bo rasla želja po resnici,
ki jo boste širili. Z vedno pogostejšo prisotnostjo bo javno mnenje
postopoma dozorelo, naši prihodi pa ne bodo predmet neumnega
čaščenja, ampak iskrena želja, da v imenu vseh narodov vzpostavijo
stik z nami.
Vaše gibanje poimenujte RAELJANSKO GIBANJE.
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7. POGLAVJE
ELOHIMI
Atomske bombe
Prenaseljenost
Skrivnost večnosti
Izobraževanje s pomočjo kemije
Raeljansko gibanje
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ATOMSKE BOMBE
Ali me morda želite še kaj vprašati, preden se še zadnjič
posloviva?
- Opisali ste mi Ezekielovo videnje ljudi, oblečenih v skafandre, in
mi povedali, da je ozračje na Vašem planetu precej drugačno od
zemeljskega. Kako to, da ste Vi zdaj brez skafandra?
- Tudi mi smo napredovali na znanstvenem področju in zdaj lahko
shajamo brez skafandrov. Resnično je videti, da imam obraz na
prostem. Vendar ga ščiti neviden skafander, ki ga sestavljajo odbojni
žarki. Zrak, ki ga diham v tem skafandru, je drugačen od Vašega.
Žarki prepuščajo le valove, ne pa tudi molekul zraka. To bi lahko
primerjali z zračnimi mehurji, ki jih spuščate v pristanišča zato, da bi
preprečili izlivanje nafte.
- Ali predstavljajo atomske bombe nevarnost za človeštvo?
- Da, veliko nevarnost. Vendar bi nam omogočile, da bi v primeru,
ko se ljudje ne bi spametovali, to civilizacijo uničili. Morda pa se
bodo uničili kar sami. Če tega ne bodo storili in če nam bodo postali
nevarni, bomo le vrgli v zrak vse njihove zaloge bomb. Tako nam niti
pravega orožja za napadanje ne bo potrebno uporabiti. To bi lahko
storili s pomočjo žarkov ali pa tako, da bi s pomočjo telepatskih
sredstev katero od velesil pripravili do tega, da bi postala
“napadalna” in izzvala neizbežen in uničujoč odgovor. Zadostovalo
bi, če bi vojaškim silam pobrali atomsko orožje in ljudje ne bi bili več
izpostavljeni tej nevarnosti. Moč teh orožij bi lahko ob razumni in
previdni uporabi koristila državam, ki jim energije primanjkuje, tako bi
tudi te lahko napredovale. Vsekakor pa morate obvezno prekiniti vse
jedrske poskuse, saj se ne zavedate, čemu se izpostavljate. Če pa
se bodo ljudje še naprej igrali z atomskim orožjem, bo za nas seveda
še toliko lažje, če jih bomo morali utišati za vedno.
- Ali so na Vašem planetu tudi ženske?
- Da. O tem govori tudi Biblija in odlomek sem Vam omenil.
- Pa otroci?
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- Seveda, otroke imamo lahko ravno tako kot Vi.

PRENASELJENOST
- Toda dejali ste mi, da ste na nek način nesmrtni. Kako pa se
potem bojujete proti prenaseljenosti?
- Ta težava se bo kaj kmalu pojavila tudi na Vašem planetu.
Odpravili jo boste tako, da boste razvili oblike preprečevanja
zanositve in upeljali zakone, ki bi ženskam dovoljevali imeti največ
dva otroka. Reševanja pa se morate lotiti takoj, saj Vas je že preveč.
Če bi imel vsak par le po dva otroka, število prebivalcev ne bi
naraščalo. Opazovali Vas bomo pri odpravljanju te zagate, za nas bo
to še eden od dokazov Vaše inteligence, s pomočjo katerega bomo
skušali ugotoviti, če si zaslužite našo dediščino. Ponujam Vam
rešitev za Vaše sedanje težave, saj v povprečju živite le
petinsedemdeset let. Kar pa se nas tiče, gre za povsem druge vrste
težavo. Nismo večni, s pomočjo kirurškega posega, po Bibliji
“drevesu življenja”, pa lahko živimo desetkrat dlje kot Vi. Imamo
otroke in spoštujemo pravilo, ki se Vam ga že omenil: dva starša,
dva otroka. To nam zagotavlja številčno stabilnost.
- Koliko pa Vas je?
- Približno sedem milijard.
- Srečujeva se že šest dni zapored. Ali se po vsakem srečanju
vračate na svoj planet?
- Ne. Vračam se na intergalaktično ladjo, ki nam služi kot
oporišče in je stalno nekje blizu Zemlje.
- Koliko Vas je na tej ladji?
- Sedem. Na našem planetu je namreč sedem upravnih enot,
predstavnik vsake od njih je na ladji. Če upoštevam še odgovorno
osebje, nas je skupaj vedno devet.
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- Kaj se bo zgodilo, če bodo prebivalci Zemlje storili natančno to,
kar želite?
- Uradno bomo prišli v poslaništvo, ki ga boste postavili. Tja boste
povabili tudi predstavnike Vaših najpomembnejših držav, tako bo
združitev narodov Zemlje popolna. Če bo to potekalo v redu, bomo
človeštvu postopoma omogočili, da bo lahko koristno uporabljalo
dosežke naše naprednejše znanosti. Glede na to, kako jo boste
izkoristili, se bomo odločili, če ste vredni vseh skrivnosti naše
znanosti in s tem vstopa v intergalaktično obdobje s pomočjo
dediščine v obliki petindvajset tisočih let znanstvene prednosti, ki jo
imamo pred Vami.
- Ali ste edini svet, ki je dosegel tolikšno znanstveno raven?
- V tem delu vesolja smo edini, je pa še neskončna množica
svetov, na katerih živijo ljudem podobna bitja. Njihova znanstvena
raven je sicer nižja od naše, a še vedno mngo višja od Vaše. Tega,
da bomo izginili, se bojimo le zato, ker še nismo našli planeta, na
katerem bi živela tako razvita civilizacija kot je naša. Z veliko planeti
vzdržujemo gospodarske vezi. Življenje na teh planetih so ustvarili
ljudje, katerih znanstvena raven je morala biti enaka naši, to nam
dokazujejo njihovi verski spisi. Na žalost pa civilizacij stvariteljev, ki
bi bile najbližje tem svetovom, nismo uspeli najti. Morda jih bomo še
našli globlje v vesolju, saj z našimi raziskovanji nadaljujemo in gremo
z njimi vedno dlje. V večini primerov se je njihov planet preveč
približal soncu in življenje na njem je postalo nevzdržno, ali pa je
njihovo sonce razneslo ali se je ohladilo. Zaradi vsega tega se
bojimo najhujšega, kljub temu, da v našem sistemu zaenkrat še
nismo zaznali nič nenavadnega.
- Pri Vas torej ni verstev?
- Človeški um je naše edino verstvo. Verjamemo edino vanj in s
posebno ljubeznijo gojimo spomin na naše stvaritelje. Teh nismo
nikoli ponovno srečali, njihovega sveta nam ni uspelo najti. V svoji
previdnosti pa so v orbiti okoli našega planeta pustili velikansko
ladjo, v kateri je vse njihovo znanje. Ladja se je tedaj, ko je bil uničen
njihov svet, sama spustila na naš planet. Njim gre zahvala, da smo
lahko prevzeli baklo in želeli bi, da bi jo kot naslednji planet prevzela
Zemlja.
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- Kaj pa, če bi bil Vaš planet uničen?
- Predvideli smo enak postopek, tako da bi bili Vi tudi v primeru,
ko bi bil naš planet uničen, deležni naše dediščine.

SKRIVNOST VEČNOSTI
- Ali resnično živite desetkrat dlje od nas?
- Naše telo živi v povprečju res desetkrat dlje od Vašega, tako kot
pri prvih biblijskih ljudeh, od sedemsto petdeset do tisoč dvesto let.
Naš um (duh), torej tisto, kar resnično smo, pa je dejansko lahko
večen. Razložil sem Vam že, da je moč iz katerekoli celice telesa
poustvariti celotno živo bitje s popolnoma novo živo materijo. Ko smo
na višku svojih sposobnosti in ko naši možgane dosežejo vrh v
zmogljivosti in znanjih, si pustimo kirurško odstraniti drobec našega
tkiva, ta je nato shranjen. Ob resnični smrti lahko tako s pomočjo
celice, ki smo jo darovali, poustvarimo celo bitje v prvotni obliki. Da, v
takšni obliki kot tedaj, z vsem bogastvom znanj in s tedanjo
osebnostjo. Telo pa sestavljajo novi elementi, ki imajo pred sabo
tisoč Vaših let življenja. In tako naprej v neskončnost. Vendar smo
naraščanje števila prebivalcev omejili tako, da imajo pravico do
večnosti le geniji. V določeni starosti si dajo vsi prebivalci našega
planeta odstraniti celico v upanju, da bodo med izbranci, ki bodo po
smrti ponovno zaživeli. In ker na to upajo, tudi živijo tako, da si
skušajo zaslužiti ponovno rojstvo. Po njihovi smrti se sestane veliki
zbor večnih in na “poslednji sodbi” presoja kdo od tistih, ki so umrli
med letom, si zasluži novo življenje. Izbrani so prva tri življenja
“pripravniki”, po treh življenjih pa se zbor večnih ponovno sestane in
na temelju pripravnikovega delovanja oceni, če si ta zasluži stalno
članstvo v zboru večnih. Od trenutka, ko nekdo izrazi željo po novem
življenju, nima več pravice do otrok. To pa še ne pomeni, da smo
zaradi tega prikrajšani tudi za ljubezen. Ravno zato tudi lahko
razumemo, zakaj so želeli znanstveniki, tudi sami člani zbora večnih,
ustvarjati življenje na drugih planetih: svoj nagon po razmnoževanju
so tako prenesli na druge svetove.
- Kako se imenujete?
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- V našem jeziku se imenujemo ljudje, toda če nam želite dati
ime, nas lahko kličete “Elohim”, saj smo “tisti, ki so prišli z neba”.
- Kakšen jezik govorite na Vašem planetu?
- Naš uradni jezik je zelo podoben stari hebrejščini.
- Vsak dan se pogovarjava na tem kraju. Ali Vas ni strah, da bi
naju opazili?
- Ne, saj bi me samodejni sistem takoj obvestil, če bi se nama iz
zraka ali po tleh kdo približal.
- Kakšen je način dela in življenja pri Vas?
- Delamo pravzaprav le umsko, saj nam znanost omogoča, da za
vse uporabljamo robote. Delamo le tedaj, ko si tega želimo, in še
takrat samo z možgani. Le umetniki in športniki “delajo” tudi s telesi,
a zgolj zato, ker so si to sami izbrali. Visoko razvita raba atomske
energije je takorekoč neizčrpen vir, še posebej zato, ker smo odkrili
način za uporabo atoma v zaprtem sistemu in sončno energijo.
Imamo pa še številne druge vire energije. V naših atomskih
reaktorjih tako kot edini vir ne uporabljamo le urana, ampak veliko
drugih, enostavnih in nenevarnih snovi.
- Verjetno se ob tako dolgem življenju brez dela dolgočasite?
- Ne, nikdar, saj se ukvarjamo s stvarmi, ki jih imamo radi, med
takšne sodi zlasti telesna ljubezen. Naše ženske se nam zdijo zelo
lepe in to tudi izkoristimo.
- Ali so pri Vas možne poroke?
- Ne. Ženske so svobodne in moški prav tako. Obstajajo tudi pari,
tisti, ki se odločijo živeti v dvoje, to lahko storijo. Lahko pa si ponovno
privoščijo svobodnejši način življenja, če se jim tega zahoče.
Ljubosumja ne poznamo, vsakdo lahko ima vse in tudi lastnine ni. Pri
nas ni ne kriminala, ne jetnišnic in policije. Zato pa je veliko
zdravnikov in rednih pregledov stanja in zdravja uma. Vsakdo, pri
katerem ugotovimo še tako neznatno psihološko motnjo, ki bi lahko
napeljala k dejanjem, ki bi lahko bila v nasprotju s svobodo
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posameznika ali življenji drugih, mora nemudoma na zdravljenje, ki
ga ponovno pripelje na pravo pot.
- Ali mi lahko opišete dan v življenju povprečnega prebivalca
Vašega sveta?
- Zjutraj vstane in se okopa, saj je bazenov pri nas povsod dovolj.
Nato pozajtrkuje in počne tisto, kar si pač želi. Vsi ljudje “delajo”, a le
zato, ker to želijo, saj pri nas ni denarja. Tisti, ki “delajo”, svoj posel
tako vedno opravijo izvrstno, saj se ga lotijo po lastni izbiri, ustrezno
svojim sposobnostim in nagnjenjem. Natančno določene naloge
imajo le nesmrtni, ti nadzirajo, na primer, elektronske možgane in
delovanje računalnikov, ki skrbijo za stvari ključnega življenjskega
pomena - energijo, prehrano, organizacijo, itd. Med sedmimi
milijardami ljudi je nesmrtnih le sedemsto, in ti živijo popolnoma
ločeno od ostalih. Imajo to prednost, da živijo večno, pa tudi obvezo,
da skrbijo za vse ostale ljudi, ki jim ni potrebno delati.
Sedemsto nesmrtnim je treba dodati še dvestodeset pripravnikov,
kar je približno sedemdeset na leto oziroma po deset iz vsake od
dežel. Med sedmimi milijardami ljudi je le približno štirideset milijonov
otrok. Šele ko dosežejo polnoletnost, to je med osemnajstim in
enaindvajsetim letom, odvisno od posameznih primerov, gredo na
operacijo, ki jim omogoči življenje, daljše od sedemstopetdeset let.
Takrat imajo lahko tudi svoje otroke. Naši najstarejši običajni
prebivalci lahko zato poznajo svoje potomce vse do petdesete
generacije nazaj. Od sedmih milijard prebivalcev jih je neaktivnih le
za milijon. Ti so v večini primerov na zdravljenju, saj gre v glavnem
za moralne neuravnovešence, ki približno šest mesecev preživijo v
zdravniški oskrbi. Večino prebivalcev zanima umetnost, ukvarjajo se
s slikarstvom, kiparstvom, glasbo, pišejo ali utvarjajo filme, se
posvečajo športu, ... smo civilizacija, ki živi za sprostitev in razvedrilo
v polnem pomenu teh besed.
Mesta v povprečju štejejo petsto tisoč prebivalcev in se
razprostirajo na zelo majhnih površinah. Vsako mesto je pravzaprav
ogromna hiša, postavljena na vzpetino. V takšni hiši ljudje spijo, se
ljubijo in počnejo, kar si želijo. Mesta-hiše merijo po stranicah
približno tisoč metrov in so ravno toliko tudi visoka, v vseh smereh jih
prepletajo valovi, ki omogočajo skupinska premeščanja. Nataknete si
pas in se postavite v želeno valovno dolžino, ta Vas zelo hitro
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odvede tja, kamor si želite. Mesta so zgrajena v obliki kocke zato, da
ne “odžirajo” pokrajine tako kot pri Vas. Vaša mesta s petsto tisoč
prebivalci pokrivajo dvajsetkrat večje površine kot naša, zato
porabite več ur, da pridete iz mest na deželo. Pri nas to traja le nekaj
desetink sekunde. Posamezno mesto v celoti zasnuje en sam
arhitekt, zato so naša mesta videti prijaznejša in se lepše zlijejo s
svojim okoljem.
- Ljudje, ki jim ni treba prav nič narediti, se vendar dolgočasijo?
- Ne, saj jim nudimo ogromno dejavnosti. Resnične vrednote
posameznika znamo priznati in vsakdo si želi pokazati, česa je
sposoben in vreden. Naj gre za umetnost, znanost ali šport - vsakdo
si želi uspeti na področju, ki bi mu omogočilo postati nesmrten, ali pa
le zato, da bi bil deležen občudovanja skupnosti ali ... ženske. Drugi
spet radi tvegajo in če bi jim odvzeli možnost, da se poigravajo s
smrtjo, bi izgubili pravi življenjski smisel in užitek. Nevarni športi so
zato še posebej priljubljeni.
K življenju lahko obudimo kateregakoli ranjenca, vendar se
morajo vsi, ki se ukvarjajo s takšnimi športi, pogodbeno zavezati, da
se v primeru smrtne nesreče, ki bi jih doletela pri športu,
odpovedujejo ponovni oživitvi. Poznamo tudi dirke z avtomobili na
atomski pogon, to bi Vas zagotovo zanimalo, pa grobe igre, ki
spominjajo na boks, in tudi izjemno surova tekmovanja, gre za neke
vrste rugby, pri katerem so igralci popolnoma goli, dovoljene so jim
prav vse vrste udarcev, od boksanja, rokoborskih prijemov, itd. Vse
to se Vam morda zdi barbarsko, vendar ne smete pozabiti, da je
treba vsako skrajnost znati uravnovesiti, saj bi se sicer lahko sesula.
Tudi visoko razvita civilizacija mora imeti primitivne protiuteži. Če
ljudje pri nas ne bi imeli svojih športnih vzornikov, bi si želeli le še
smrti. Življenje drugih je treba spoštovati, ravno tako pa tudi njihovo
željo, da umrejo ali da se igrajo z lastnimi življenji v okviru natančno
opredeljenih posebnih področjih. Vsako leto tako pripravimo
tekmovanja v prav vseh zvrsteh in tudi svetovno tekmovanje. Slednje
najboljšim omogoča, da se potegujejo za večno življenje. Vsi živijo le
še za ta dogodek. Vsako leto potekajo tekmovanja v slikarstvu,
književnosti, biologiji, medicini, v vseh zvrsteh, skratka, v katerih se
lahko izraža človeški um. Tekmovanja pripravi vsaka od dežel,
nesmrtni na deželni ravni izberejo “prvake”. Ti gredo nato v
prestolnico, kjer žirija nesmrtnih izbere prvake prvakov, ki so
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predstavljeni članom velikega zbora nesmrtnih. Slednji na koncu
odločijo, kdo od prvakov si je zaslužil, da postane pripravnik za
nesmrtno življenje.
To je končni cilj, ideal, ki ga skušajo doseči vsi. In pri tako
vzvišenem cilju lahko tudi zabava postane primitivna.
- Življenje nesmrtnih je torej popolnoma ločeno od življenja drugih
ljudi?
- Seveda. Živijo ločeno, v mestih, namenjenih le njim, in se redno
dobivajo na sestankih, na katerih sprejemajo odločitve.
- Koliko so stari najstarejši med njimi?
- Najstarejši, predsednik zbora nesmrtnih, ima petindvajset tisoč
let in se zdaj pogovarja z Vami. Do danes sem bival že v
petindvajsetih telesih in bil prvi, na katerem so izvedli ta preizkus.
Zato tudi sem predsednik nesmrtnih. Osebno sem vodil ustvarjanje
življenja na Zemlji.
- Vaše znanje je gotovo neizmerno?
- Res je. Nabral sem si že toliko znanj, da jih veliko več ne bom
mogel shraniti. Človek ima v tem pogledu pred nami nekaj prednosti,
saj je prostornina spomina, to je tistega dela možganov, ki shranjuje
informacije, večja od naše. Ljudje bodo zato lahko shranili več znanj
in tudi na področju znanosti dosegli več, če bodo le imeli sredstva za
to. In ravno to plaši nasprotnike zbora nesmrtnih. Zemeljski človek
bo lahko napredoval hitreje kot mi, če se mu nič ne bo postavilo po
robu.

IZOBRAŽEVANJE S POMOČJO KEMIJE
- Znanje, ki ga morajo obvladati Vaši študentje, mora biti
potemtakem ogromno, vzeti mora tudi izjemno veliko časa?
- Ne. Zahvaljujoč zelo pomembnemu znanstvenemu odkritju - tudi
Vaši znanstveniki so na dobri poti, da ga spoznajo, lahko znanje
posamezniku posredujemo s pomočjo kirurškega posega.
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Vaši znanstveniki so nedolgo tega ugotovili, da lahko znanje in
veščine dresirane podgane prenesejo na “neuko” podgano tako, da v
možgane slednje vbrizgajo spominsko tekočino prve. Podgana, ki je
niso naučili ničesar, zna vse, kar se je naučila dresirana podgana. Z
vbrizgavanjem spominske snovi možganov lahko na enak način
prenašamo vse informacije in našim otrokom ni potrebno narediti
skoraj nič. Redno dobivajo odmerke možganske snovi, to pa dobimo
pri ljudeh, ki imajo informacije, potrebne za pridobitev določenih
znanj. Otroci se tako lahko posvečajo le stvarem, ki jih zanimajo,
sami jih tudi načrtujejo in v teoriji ponovno ustvarjajo svet ter razvijajo
svoje športne in umetniške sposobnosti.
- Ali se med deželami Vašega sveta nikoli ne vnamejo vojne?
- Ne, nikoli. Športna tekmovanja so razvita v zadostni meri, da
lahko zatrejo nagonske težnje po bojevanju. Po drugi strani pa samo
dejstvo, da lahko mladi tvegajo svoja življenja v igrah, pri katerih je
vsakokrat tudi nekaj žrtev, psihološko deluje z enakim učinkom.
Ljudem, pri katerih je tovrstni nagon bolj izrazit, pa na ta način
omogočimo, da potrebi zadostijo tudi z lastnim življenjem, ne da bi v
nevarnost spravljali ostalih, ki si tega ne želijo. Če bi tudi na Zemlji
obstajali športi ali igre, ki bi bili še nevarnejši, a primerno
organizirani, bi bile možnosti, da pride do mednarodnih sporov,
gotovo manjše.
- Ali si je sedem ljudstev Vašega planeta podobnih?
- Ne. Tako kot pri Vas so si rodovi in kulture naših ljudi različni.
Razdelitev na upravne dežele ustreza tem rodovom in kulturam s
tem, da ima vsaka pravico do svoje svobode in neodvisnosti.
- Ali bi Vaš planet lahko obiskal tudi človek?
- Da, potrebovali bi le skafander, ki bi bil prilagojen Vašemu
dihalnemu sistemu. Brez skafandra pa bi lahko živeli v bivališču, v
katerem smo poustvarili zemeljsko ozračje. Tam že živi več
Zemljanov, med njimi Mojzes, Elija, Jezus Kristus in še veliko živih
dokazov našega ustvarjanja. Ko bo potrebno, jih bomo pripeljali na
Zemljo, da bodo podprli Vaše besede.
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- Zakaj pa jih ne bi pripeljali že kar zdaj?
- Zato, ker bi Jezusa, če bi se vrnil, v Vašem svetu nejevernežev
in dvomljivcev vtaknili v norišnico.
Kar predstavljajte si človeka, ki bi se pojavil med Vami in se
predstavljal za “Kristusa”. Deležen bi bil le posmeha, nato pa bi ga
kaj hitro zaprli v umobolnico. Če pa bi posredovali mi in s pomočjo
čudežev znanosti dokazali, da gre resnično za “Kristusa”, bi to
ponovno porodilo verovanje v Boga in porast oboževanja
nadnaravnega in čudežnega, česar pa si ravno tako ne bi želeli.
Nato sva se še zadnjič poslovila. Še preden pa je odšel, mi je
dejal, da se bo vrnil šele tedaj, ko bom opravil nalogo, ki mi jo je bil
zadal. Povzpel se je v plovilo, to se je dvignilo od tal in izginilo, tako
kot vsa jutra do tedaj.

RAELJANSKO GIBANJE
Kakšna zgodba! Kakšno odkritje!
Ko sem se vrnil domov, sem se lotil urejanja zapiskov in vse
prepisal. Šele tedaj sem se pravzaprav začel zavedati pomembnosti
poslanstva, ki mi je bilo zaupano, in dejstva, da imam zelo malo
možnosti, da ga uspešno izpeljem. Ker pa zato, da se nečesa lotimo,
upanje niti ni potrebno, sem se odločil, da bom nalogo uresničil kljub
tveganju, da me bodo imeli za nekoliko trčenega razsvetljenca. In
ker biti razsvetljen konec koncev pomeni “tistega, ki je prejel luč”, me
potem sploh ne moti, če sem razsvetljenec. Je pa že bolje bili
razsvetljenec, ki ve, kot poučen človek, ki ne ve.
Dvomljivcem vseh vrst naj še povem, da ne uživam alkohola in da
ponoči trdno spim. Sicer pa se tudi ne da sanjati kar šest dni
zapored ali si vsega tega kar preprosto izmisliti.
Vsem, ki mi ne boste verjeli, povem naslednje: opazujte nebo in
videli boste vedno več pojavov, ki jih tudi Vaši znanstveniki in vojaški
strokovnjaki ne bodo znali razložiti drugače kot s praznim
govoričenjem, s katerim si bodo le skušali ohraniti svoje dobro ime.
Bali se bodo namreč, da ga izgubijo, če bo resnico odkril kdo, ki ne
100

bi bil iz njihovih zaprtih krogov. Enako kot tisti, ki so obsodili
Kopernika zaradi njegovih trditev, da Zemlja ni središče vesolja, ker
niso mogli sprejeti, da je to odkril nekdo, ki ni bil “njihov”.
Vsi pa, ki boste ali ste že videli neznane leteče predmete, za
katere drugi vneto zatrjujejo, da so le utvare, opazovalni baloni
vremenoslovcev ali prividi, vsi, ki si iz strahu pred norčevanjem ne
upate spregovoriti, vedite, da boste lahko govorili svobodno le, če se
boste združili in se obrnili na vse, ki verjamejo.
V svetu, v katerem nihče več ne ve, v kaj bi verjel, v svetu, v
katerem ne moremo več verjeti niti v “dobrega Boga” z belo brado
niti v hudička s parklji, v svetu, v katerem znanstveniki ne uspejo
zadovoljivo razložiti našega izvora in naših ciljev, v tem svetu so mi
zadnja odkritja dala občutek blaženosti in notranji mir. V luči teh
odkritij je vse jasno in vse je videti enostavno. Ali ni naravnost
ganljivo, da vemo, da je nekje v vesolju planet, poseljen z bitji, ki so
po lastni podobi ustvarila nas, ki nas imajo rada in ki se bojijo, da jih
ne bi prehitela njihova lastna stvaritev? Še toliko bolj, če pomislimo,
da bomo kmalu imeli možnost sodelovati v razvoju civilizacije, ki ji
pripadamo tako mi kot oni tako, da bomo tudi sami ustvarjali življenje
na drugih svetovih?
Tako. Prebrali ste knjigo, v kateri sem skušal na najenostavnejši
način zapisati vse, kar mi je bilo povedanega. Morda boste ob njej
tudi pomislili, da mi domišljija pač deluje nekoliko preveč in Vas bodo
ti zapiski le razvedrili ali zabavali. To bi me zelo razočaralo. Morda
pa Vam bo razodetje teh stvari povrnilo vero v prihodnost in Vam
omogočilo razumeti skrivnost ustvarjenja in usode človeka. S tem si
bomo tudi odgovorili na vprašanja, ki si jih ponoči zastavljamo že od
mladosti naprej: zakaj obstajamo in v čem je smisel našega obstoja
na Zemlji. V tem primeru bom srečen.
In če konec koncev verjamete, da je vse, kar sem povedal, čista
resnica, če si želite, tako kot si želim sam, čim prej spoznati te ljudi,
ki nam bodo ob uradnem prihodu vročili svojo dediščino, in če želite
sodelovati pri uresničenju vsega, kar so mi zaupali, bom lahko
izpeljal svoje poslanstvo. Pišite mi in sprejeli Vas bomo v naročje
Raeljanskega gibanja, skupaj bomo zgradili bivališče, ki si ga želijo
naši stvaritelji. Ko nas bo dovolj, da jih v imenu našega sveta
sprejmemo s spoštovanjem in ljubeznijo, ki si jo kot naši stvarniki
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zaslužijo, bodo prišli in nam prinesli bogastvo svojih neizmernih
znanj.
Vsi, ki verjamete v Boga in Jezusa Kristusa, imate prav, da
verujete vanju. Tudi če mislite, da pri tem ne gre popolnoma za tisto,
za kar je bilo mišljeno, da boste verjeli, pa v vsem skupaj le je del
resnice. Prav je, da verjamete v temeljna izhodišča teh zapiskov,
narobe pa je, da podpirate Cerkev. In če boste svoj denar še naprej
prispevali za še lepša oblačila kardinalov, če boste vojskam še
naprej dovoljevali, da obstajajo in Vam grozijo z atomskim orožjem,
ki ga plačujete sami, potem Vas zlata doba, do katere imate zdaj
pravico, res ne zanima, saj želite ostati primitivni.
Če pa v nasprotju s pravkar povedanim želite pasivno ali aktivno
ter ustrezno Vašim zmožnostim sodelovati pri razvoju Raeljanskega
gibanja, potem nikar ne oklevajte in mi pišite. Prav hitro se nas bo
zbralo dovolj, da si bomo lahko izbrali zemljišče, na katerem bo stalo
bivališče. Če pa še vedno dvomite, potem berite časopisje in
opazujte nebo. Videli boste, da se bodo nenavadna plovila pojavljaja
vse pogosteje. To naj Vam bo v spodbudo pri odločitvi, da mi pišete.
RAEL
INTERNATIONAL RAELIAN MOVEMENT
C.P. 225
CH-1211 GENEVE 8
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2. KNJIGA
NEZEMLJANI SO ME ODPELJALI NA SVOJ
PLANET
Drugo sporočilo, ki so mi ga dali
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UVOD
Preprosto, želel sem le povedati, kakšno je bilo moje življenje do
tistega fantastičnega srečanja 13. decembra 1973, da bi s tem
odgovoril mnogim ljudem, ki so me spraševali, kaj sem počel poprej,
in če so se mi v otroštvu dogajale kakšne nenavadne reči, ki bi lahko
napovedovale takšno usodo. Še sam sebe sem presenetil, ko sem
brskal po svojih spominih, saj sem mislil, da se v začetku mojega
življenja ni zgodilo nič nenavadnega. Dognal pa sem, da prizori, ki so
se spet pojavljali v spominu, sestavljeni skupaj, tvorijo celoto, in da je
bilo moje življenje resnično vodeno, da bom to, kar sem bil, in da
sem tukaj, kjer sem se nahajal 13. decembra 1973.
Skoraj bi že končal s pisanjem, ko je prišlo do drugega srečanja.
Tedaj sem na kratko povzel svoje spomine, da bi posvetil čim več
prostora drugemu sporočilu in pripovedovanju drugega stika, ki je bil
še bolj fantastičen od prvega.
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1. POGLAVJE
MOJE ŽIVLJENJE DO PRVEGA SREČANJA
Že dve leti
Otroštvo, NLP na Ambertu
Papež Druidov
Poezija
Srečanje
Konference
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ŽE DVE LETI
Dve leti! Skoraj dve leti, odkar se kolikor toliko trudim, da bi na
vse strani razširil to resnico, ki je prevelika zame. Čas teče in zdi se
mi, da sploh ne napredujem. In vendar se okrog mene po malem
oblikuje jedro ljudi, ki so razumeli, da je Knjiga resnično govorila
Resnico. Sedemsto, sedemsto jih je ob tej uri, ko urejam te vrstice in
razumem, koliko je to veliko in malo obenem. Malo, če pomislimo na
štiri milijarde ljudi, ki živijo na Zemlji, in veliko, če pomislim na malo
ljudi, ki so se po dveh letih odločili, da bodo sledili tistemu, ki je imel
pred dva tisoč leti prav tako težko nalogo, da bi bil uveden in da bi
uvedel tudi druge primitivne ljudi svoje dobe. Teh sedemsto, kdo so
to? Ali so to ljudje, ki bi porogljivcem služili v posmeh kot
lahkoverneži, ki bi slepo nasedli komurkoli? Seveda ne! Nekateri
med njimi so licenciati ali doktorji filozofije, psihologije, teologije,
sociologije, medicine, fizike, kemije itd. Toda moje občudovanje gre
morda bolj ljudem brez diplome, saj ti niso osvojili znanja, ki bi jim
dovoljevalo razumeti, da je mogoče znanstveno ustvariti živo
materijo in človeka, kot smo mi; to so občutili kakor ljudje, ki lahko
obvladajo materijo in stopijo v harmonijo z vesoljem. Vseeno pa
moram reči, da sem v glavnem optimist in mislim, da sem do sedaj
dobro vodil poslanstvo, ki mi je bilo zaupano, kajti karkoli bi se meni
zgodilo, MADECH je na poti in nič ga ne bo moglo ustaviti.
V dveh letih sem imel približno štirideset konferenc in nekatera
vprašanja so se pojavljala redno. Mislim, da je treba nekatere točke
sporočila še posebej razjasniti, kar bom poskusil napraviti v tem
delu. Najprej, katera pota so me vodila pred 13. decembrom 1973?
Priznati moram, da ni dolgo tega, kar sem se ozrl sam vase, da bi
tako natančno videl, kako je bilo moje življenje vodeno, da bi bil v
tistem času na razpolago in duševno, psihično ter živčno pripravljen
nastopiti. V posameznih dogodkih mojega otroštva nisem opazil
kakšnega posebnega pomena, vse dokler te dogodke nisem med
seboj povezal. Sedaj mi je vse jasno in z veseljem se spominjam teh
trenutkov, za katere sem mislil, da so brez večjega pomena. Daleč
od tega, da bi mi prišlo na misel, da bi pripovedoval o svojem
življenju, misleč, da so bili vsi trenutki moje preteklosti izjemni,
ampak se mi je zdelo, da so mnogi ljudje želeli vedeti več o tem, kaj
se mi je dogajalo “prej”. In poleg tega raje sam povem vse, kakor pa,
da zlobni jeziki govorijo karkoli...
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OTROŠTVO, NLP NA AMBERTU
Ker sem bil rojen brez znanega očeta, ne bi mogel reči, da sem
imel normalno otroštvo.
Bil sem, kakor se temu reče, nezakonski otrok, neke vrste nezgoda,
vsaj za majhno mestece Ambert, svetovno prestolnico rožnega
venca. Še več, bilo je pravo bogoskrunstvo, kajti neznani oče (no,
tako neznan spet ni bil...) je bil po vsej verjetnosti židovski begunec!
Moje rojstvo je moralo biti kar se da najbolj skrivno, vendar ne ravno
v podzemni jami, ampak na kliniki v Vichyju. To rojstvo se je torej
zgodilo 30. septembra 1946 proti drugi uri zjutraj in je bilo dokaj
zahtevno. Kar pa je bolj pomembno, spočet sem bil 25. decembra
1945. Spočetje, trenutek, ko začne bitje resnično eksistirati in se
razvijati v trebuhu svoje matere, je resnični datum rojstva vsakega
posameznika. 25. december, pomemben datum že dva tisoč let. Za
tiste, ki pa verjamejo v naključje, se je torej začelo moje življenje z
naključjem...
Sledila je vrnitev v Ambert, kjer se je moja uboga mati dolgo časa
trudila, da bi me njen oče imel za “sina prijateljice, ki jo je čuvala za
nekaj časa”. Čeprav ji je zameril, ko je spoznal resnico, se je meni,
ta kratek čas, ko sem ga poznal, kazal kot najbolj prijazni dedek. Žal,
umrl je kmalu, ko sem bil jaz še majhen otrok. Pripovedovali so mi,
kako se je smejal, ko sem mu vzel škarje, s katerimi je on obrezoval
sadno drevje, ter z njimi obrezoval solato.
Vzgajali sta me moja stara mati in teta, ki sta živeli in še vedno
živita skupaj. Naučili sta me brati in onidve sta me prisilili narediti
prve korake, tega se bom vedno dobro spominjal. To je vsekakor
najbolj zgodnja stvar v mojem življenju, ki se je spominjam.
Pred nedavnim mi je prav stara mati povedala, da je leta 1947
videla nad Ambertom čudno vozilo, ki je krožilo zelo hitro in brez
vsakega zvoka čisto blizu njene hiše. Nikdar prej se ni drznila
govoriti o tem z nikomer, saj jo je bilo strah, da bi jo obtožili, da ima
halucinacije. To je bilo takoj zatem, ko je prebrala mojo prvo knjigo in
mi je povedala, da se je odločila, da bo vstopila v MADECH. Njen
vstop je bil torej ena najpomembnejših spodbud, ki sem jih prejel.
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PAPEŽ DRUIDOV
V Ambertu je bil nek star moški, ki so se ga majhni otroci bali,
odrasli pa so se norčevali iz njega. Držalo se ga je ime Jezus
Kristus, saj je imel zelo dolge lase, zvezane v vozel, in čudovito
brado. Vedno je bil oblečen v palerino, ki mu je segala skoraj do
gležnjev, stanoval pa je kakih sto metrov od hiše, kjer je moja mati
našla majhno stanovanje. Nikdar ni delal in nihče ni vedel, od česa je
živel v majhni hišici, ki je stala ravno nasproti občinske šole. Ko so
otroci rastli, so se ga prenehali bati in se, kot njihovi starši, začeli
norčevati iz njega, ga zasledovati, se mu smejati in mu kazati osle.
Osebno se nisem rad igral z drugimi, ampak sem raje pregledoval
knjige in občudoval žuželke. Večkrat sem ga srečal na ulici in vedno
sem bil presenečen nad njegovim obrazom, ki je izžareval tolikšno
dobroto, in nad njegovim porednim nasmehom, s katerim me je
gledal. Nisem vedel čemu, vendar se ga nisem bal, pa tudi nič tako
posmehljivega nisem videl na njem, zato nisem mogel razumeti,
zakaj so se drugi otroci norčevali iz njega.
Nekega popoldneva sem ga zasledoval, saj sem bil radoveden,
kam je bil namenjen. Videl sem ga vstopiti v majhno hiško. Vrata, ki
so se odpirala v mračno kuhinjo, pa je pustil odprta. Približal sem se
in ga videl, sedečega na pručki. Videti je bilo, kot da me pričakuje z
nagajivim nasmehom. Dal mi je znak, naj pridem bliže. Vstopil sem v
hišo in se mu približal. Roko mi je položil na glavo in zaznal sem nek
čuden občutek. Istočasno je gledal v zrak in izgovarjal besede, ki jih
nisem mogel razumeti. Po nekaj minutah me je pustil, da sem se
vrnil, še vedno brez besed in s skrivnostnim nasmehom na obrazu.
Vse tisto mi je takrat vzbujalo radovednost, vendar sem na to zelo
hitro pozabil. Šele poleti 1974, ko sem prebral neko knjigo o
skrivnosti pokrajine Auvergne, ki mi jo je posodila mati, sem doumel,
da je bil Dissard, torej ta stari mož, zadnji izmed “Dissardov”, se
pravi, zadnji še živeči “Papež” Druidov, in da je že pred leti umrl.
Tako sem se spominjal prizora iz mojega otroštva in tistega
skrivnostnega nasmeška starega moža, ki sem ga videl vsakič, ko
sem ga srečal na cesti torej vsak dan. Saj sva bila skoraj soseda.
No, sedaj natančno vem, komu se je obračal, ko je gledal v zrak in
izgovarjal skrivnostne fraze, in prav tako vem, kaj je bilo tisto
svetleče in neslišno vozilo, ki ga je videla moja stara mati. Še neka
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druga stvar se mi vrača v spomin; odkar sem odšel s tistega obiska
pri očetu Dissardu, sem se uspaval s tem, da sem večkrat štel do
devet, številka, ki se pojavlja precej pogosto v mojem življenju, kakor
nekakšna koda, ki mi je bila dodeljena. Nikoli nisem znal razložiti te
navade, ki se je nenadoma pojavila mnogo let po tistem, ko sem znal
šteti že dlje kot do devet. Tu torej ne more biti govora o podzavestni
navadi. Ko se je dogodil tisti prizor, sem imel sedem let.

POEZIJA
V tistem času so zame pomenile živali največ. Rad sem jih risal
po cele dneve, kadar nisem organiziral polžjih dirk... Živalsko
življenje me je privlačilo v toliki meri, da sem sanjal le o tem, da bi
postal raziskovalec in se tako približal skrivnostni favni pragozdov.
Toda pri devetih letih (spet ta devetka) se je vse obrnilo. Odkril
sem tisto, kar je postalo moja resnična strast: hitrost vsega, kar se
lahko pelje, z motorjem ali brez, hitrost in predvsem ravnotežje,
smisel poti in borba s samim seboj, proti svojim lastnim refleksom,
pravzaprav popolno obvladanje svojega telesa, s pomočjo uma.
To je privedlo najprej do norih spustov z majhnim kolesom, ki je
bilo skoraj brez zavor in sprašujem se, kako je mogoče, da nisem
padel niti enkrat. Da bi vse skupaj napravil bolj zanimivo, sem se
postavil na vrh hriba in čakal, da bi prišlo mimo kakšno hitro vozilo.
Nato sem se spustil v vrtoglavo zasledovanje, dohitel in prehitel
avtomobil, in to na največje začudenje šoferja. Ko sem prispel do
konca klanca, sem se obrnil in se vrnil na vrh ter čakal naslednji
avtomobil.
Nekaj
mesecev
kasneje
sem
slučajno
prisostvoval
avtomobilistični dirki po Franciji, in to je bil zame “usodni udarec”;
torej sem lahko spoznal lepote hitrosti, ne da bi moral pritiskati na
pedala, da bi se spet vrnil na klanec. In da lahko to počneš tudi kot
svoj poklic! Odločil sem se, kakor se lahko odloči nekdo pri devetih
letih: dirkač bom!
Od tega dne je bilo moje življenje usmerjeno le v avtomobilistična
tekmovanja, nič drugega me ni zanimalo in nisem čutil nobene koristi
v učenju tistega, kar so mi pripovedovali v šoli, saj naj bi nekoč
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postal dirkač! Stripe so zamenjale resne avtomobilistične revije in
nestrpno sem štel leta, kdaj bom lahko imel vozniško dovoljenje.
Pri devetih sem prav tako prvič spoznal internat. Moja mati se je,
vsa razočarana nad dejstvom, da v šoli nisem hotel nič delati in sem
brez prestanka ponavljal, da mi to ne bo nikoli koristilo, če bom
dirkač, odločila, da me pošlje v internat Notre-Dame-de-France v
Puy-en-Velay. Upala je, da bi se tako brez revij o avtomobilizmu vrnil
na delo. Do neke mere je imela res prav. Toda kljub vsemu imam
zelo slabe spomine na prvi internat. Prav gotovo zato, ker sem bil še
premlad. Spomnim se številnih noči, ki sem jih prejokal v tisti
ogromni spalnici. Mislim, da sem najbolj pogrešal možnost, da bi bil
sam in bi lahko meditiral. Kakor vsa čustvena in ljubezenska
pomanjkanja, je to pomanjkanje, zaradi katerega sem vse noči
prejokal, povečalo mojo že tako veliko občutljivost. Takrat sem odkril
poezijo.
Vedno me je bolj privlačila francoščina kakor matematika, vendar
kot pasivnega bralca. Takrat me je zgrabila želja, potreba po pisanju,
najraje v verzih. Če me je matematika še vedno malo zanimala, sem
bil sedaj povprečen pri tem predmetu, kakor tudi pri vseh ostalih,
razen pri francoščini, še posebej pri pisanju spisov, kjer sem bil
vedno prvi, če mi je le tema vsaj malo ugajala. Napisal sem celo
zbirko pesmi in prejel prvo nagrado na nekem tekmovanju.
Najbolj presenetljivo je bilo, da sem bil v internatu, v katerem so
poučevali katoliški duhovniki, čeprav nisem bil krščen, in tako je
sodilo zraven vse, kar pač sodi tja: molitev pred obedovanjem,
spanjem, ob bujenju, pred učenjem, tudi vsakodnevna maša z
obhajilom... Ko so duhovniki, ko sem že šest mesecev vsak dan
hodil k obhajilu, sprevideli, da sploh nisem krščen, so se zgrozili.
Meni se je to zdelo zabavno; to je bil edini trenutek, ki mi je ugajal pri
njihovih mašah; ta brezplačna degustacija topljive krušne sredice...
Prav tako sem pri devetih letih prvič občutil puberteto in to mi je
zelo ugajalo in me tolažilo v moji nepopolni osamljenosti, ko sem
odkrival neznane in skrivnostne užitke, ki jih menda nihče med otroci
z devetimi leti v naši spalnici še ni spoznal.
Končno sem se pri devetih letih tudi prvič zaljubil, zaljubil, kakor
se pač lahko pri teh letih. Zaradi dobrih rezultatov v šoli se je moja
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mati odločila, da me ne bo ponovno poslala nazaj v internat in tako
sem se znašel v občinski šoli v Ambertu. Pristal sem v četrtem
razredu. Tam je bila ona, stara približno devet let, ime pa ji je bilo
Brigitte. Jaz pa sem bil boječ, zardeval sem, skratka, bil sem
smešen. Dovolj je bil pogled med zdravniškim pregledom,
sramežljiva gesta, da bi skrila pred mojim pogledom svoje prsi, ki jih
pravzaprav še ni bilo in v meni so se sprožili občutki nežnosti in
neskončna želja, da bi zaščitil to očitno tako krhko bitje.
Naslednje leto sem bil na isti šoli v petem razredu še vedno
skupaj s to prvo ljubeznijo, s katero si še vedno nisem drznil govoriti.
Kljub temu pa mi je uspelo, da sem se na začetku šolskega leta
usedel v klop natanko pred njo, tako da sem se lahko včasih obrnil in
občudoval ljubljeni obraz. Nisem imel več kot deset let, a sem mislil
nanjo ves čas.
Dejstvo, da sem bil v razredu čisto zraven nje, me je dovolj
spodbujalo, da sem delal in mi ni bilo treba ponavljati razreda. Do
šestega razreda sem prišel še vedno brez najmanjše volje za
učenje. Toda takrat smo namesto učitelja dobili profesorje in na
žalost smo vsakokrat menjali razred. Skoraj vedno sem bil stran od
nje in skoraj nič več nisem delal. No, spet je prišlo do tega, da sem
se naslednje leto znašel v internatu v majhni vasici kakšnih trideset
kilometrov od Amberta, v Cunlhatu.
Tam pa je bilo še huje, kot v Puy-en-Velayu. V majhni spalnici
smo bili en na drugem. Spalnica je bila slabo ogrevana, predvsem
pa ni bilo nikakršne discipline, saj so si največji, torej najmočnejši,
dovolili vladati po svojih zakonih. Zdi se mi, da sem prav tam
resnično zasovražil nasilje. Nekega dne, ko mi je bilo dovolj
brutalnosti močnejših fantov, proti katerim se ni dalo nič narediti,
sem se odpravil peš na pot, trdno prepričan, da bom zmogel trideset
kilometrov, ki so me ločevali od materinega doma. Nihče ni opazil
mojega odhoda, in ko me je direktor šole prestregel z avtomobilom,
sem prepešačil že kakšnih deset kilometrov.
Na moje veliko veselje so me odslovili iz internata in ponovno
sem se znašel sredi šolskega leta kot zunanji dijak pri duhovnikih v
Ambertu. O veselje, spet sem srečeval Brigitte na ulici, vedno je bila
lepša in dvanajsta pomlad ji je že nežno polnila nedrček.
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Manj in manj zainteresiran za učenje sem začel okušati užitke
“špricanja” šole, še posebej, ker mi ni niti malo ugajalo, da bi bil med
“župniki”, ki so se navdušili nad tem, da so moji materi svetovali, naj
me da krstiti... Na srečo je rajši počakala, da bi bil dovolj star in bi
razumel, ko bi me vprašala za moje mnenje.
Tedaj sem želel postati mehanik, kajti spoznal sem, da bi mi to
koristilo kasneje, ko bi postal dirkač. Moja mati, ki je želela, da bi
postal inženir, je za vsako ceno hotela, da bi hodil v šolo in me ni
pustila, da bi odšel delat v mehanično delavnico kot vajenec. Ta
nova ovira mi je zopet vlila željo po pisanju poezije in tako sem začel
hoditi sem in tja po pokrajini z zvezkom v roki, namesto da bi hodil v
šolo.
Pri štirinajstih sem spet šel v internat, tokrat v Mont-Dore, v
gimnazijo, na katero so sprejemali otroke, ki jih verjetno na nobeni
drugi šoli v okolici niso več marali. Bil sem v družbi tolpe lenuhov in
trmastih glav, ki je bila zelo zanimiva. Prav ena od teh trmastih glav,
eden od voditeljev internata, je bila najbolj odgovorna za mojo
usmerjenost v naslednjih desetih letih mojega življenja. Ime mu je bil
Jacques in igral je na električno kitaro, kar je naredilo name velik
vtis. Takoj na začetku božičnih počitnic mi je stara mama podarila
lepo kitaro in Jacques me je naučil nekaj akordov. Nato sem svoje
pesmi uglasbil in opazil, da je bilo to zelo všeč tistim, ki so me
poslušali. Med poletnimi počitnicami sem pričel hoditi na pevska
tekmovanja, na katerih sem skoraj vedno zmagal.
Med temi počitnicami sem prav tako prvič spoznal tudi telesno
ljubezen, in to z natakarico nekega bara, ki jo je očarala moja
glasba. Imela je dvajset let in me ni veliko naučila, razen tega, da
kitara privlači ženski spol.
Naslednje leto sem imel petnajst let in več volje do življenja kot
kadarkoli. Nekega dne sem naložil kitaro na rame, vzel majhen
kovček in adijo internat ter dolgočasne lekcije. Z avtoštopom sem se
odpravil proti Parizu.
V žepu sem imel dva tisoč starih frankov in srce, polno upanja.
Končno bi lahko začel sam služiti in hraniti denar za vozniško
dovoljenje, ki bi ga lahko dobil pri osemnajstih letih, da bi naposled
postal dirkač.
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Na veliko srečo mi je ustavil moški, ki je vozil avtomobil s
presenetljivo močnim motorjem, čeprav z zelo običajno zunanjost.
Ko mi je človek povedal svoje ime in mi zaupal, da je dirkač, sem mu
lahko povedal, kakšne vrste dirkalnik je vozil in katere lovorike je
osvojil. Bil je zelo počaščen in začuden, kajti ni bil tako znan, da bi
se lahko mlad fant spomnil njegovih nagrad. Povedal mi je, da je bil
prej klovn in da ima sedaj mehanično delavnico nekje na
jugozahodu. Povabil me je na večerjo v Parizu in mi celo ponudil
sobo v hotelu, v katerem je sam prenočil. V salonu hotela sva
poklepetala z dvema mladima dekletoma iz bara, ki sta končali z
delom za tisti dan; zapel sem nekaj pesmi in vsak od naju je šel v
posteljo z eno od teh šarmantnih mladenk. Šele takrat sem bil res
prvič vpeljan v prave užitke telesne ljubezni.
Naslednje jutro sem po tihem odšel, da bi si poiskal sobo in
kabarete, ki bi jih zanimala moja glasba. Našel nisem niti prvo niti
drugo stvar in svojo drugo noč v Parizu sem preživel s klošarji na
podzemni železnici. Niti centima nisem več imel in naslednje jutro
sem že začutil lakoto. Ta dan sem se potepal nekoliko obupan, brez
pravega upanja na bolje. Toda zvečer sem videl moškega, ki je igral
na harmoniko na terasi neke kavarne in gostje so mu metali drobiž.
Odločil sem se, da bom tudi sam to poskusil in takoj mi je začelo iti
zelo dobro. Bil sem rešen.
Tako sem živel tri leta. Spal sem večkrat kjerkoli in od časa do
časa pojedel kakšen sendvič. Vendar pa sem precej napredoval in
se nekega dne zaposlil v majhnem kabaretu na levem bregu Sene.
Vsak večer sem zaslužil deset frankov, moral pa sem plačati petnajst
frankov za taksi, da sem se vrnil na grič Montmartre, kjer sem
stanoval v majhni sobici... Vendar pa je bilo moje ime (čeprav čisto
malo) napisano na plakatu! In že sem se videl čisto na vrhu tega
plakata zaradi uspeha, ki sem ga imel vsak večer. Spoznal sem
igralca, ki mu je bilo ime Jean-Pierre Darras. Ta mi je svetoval, naj
grem v tečaj dramske umetnosti, da bi tako izboljšal svoj scenski
nastop. In ker nisem imel sredstev, je uredil, da sem lahko hodil na
tečaj brezplačno na T.N.P. (Pariško Narodno Gledališče). Tako sem
tri mesece hodil na tečaj, nato pa vse skupaj pustil, saj sem čutil, da
me gledališče sploh ne privlači.
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Tedaj sem se pojavljal pod psevdonimom Claude Celler, in to iz
spoštovanja do smučarja in avtomobilskega prvaka Tonya Sailerja,
čigar zapis imena sem spremenil, da bi to z mojim pravim imenom
dalo dvojni inicialki C. C.
Zmagoval sem na mnogih radiofonskih tekmovanjih in se pojavil v
več kabaretih, tako da sem začel živeti malce bolje, predvsem pa
varčeval, da bi s prihranki naredil vozniški izpit pri osemnajstih,
natanko tako, kot sem predvideval. Vendar to ni bilo dovolj, da bi
postal dirkač. Najprej bi moral postati znan, da bi lahko upal na to,
da bi me zaposlila kaka firma. Za to pa je bilo treba imeti dober
dirkalni avtomobil in začeti samostojno na nekaterih tekmovanjih in
seveda poskusiti zmagati. Toda tekmovalno vozilo je zelo drago.
Moral sem še naprej varčevati, da sem lahko upal na nakup takega
vozila. Še naprej sem se pojavil v kabaretih. Mnogi prijatelji, ki so bili
avtorji in skladatelji pesmi, so posneli plošče in zdelo se je, da jim je
to prineslo kar nekaj denarja. Odločil sem se, da bom poskusil tudi
sam posneti ploščo, saj sem imel tedaj več kot sto petdeset pesmi.
Prva založba, kjer sem se predstavil, mi je ponudila triletno
pogodbo, ki sem jo tudi podpisal. Direktor te založbe je bil Lucien
Morisse, direktor radijske postaje “Europe 1”, in ta je ustvaril
ogromno znanih pevcev. Moja prva plošča je doživela kar lep uspeh,
druga pa je bila zaradi pesmi “Med in cimet” še bolj cenjena. Morda
vam bo besedilo pomagalo, da se boste spomnili glasbe, saj se je
kar pogosto vrtela na radiu:
MED IN CIMET
Diši po medu in cimetu
Diši po vaniliji in ljubezni
Diši po medu in cimetu
Dekleta ki jih bom vedno ljubil
Prva je bila rjavolaska in imenovala se je Margot
Zvečer sva v luninem siju igrala na piščal
Jaz sem šel po poti njenih oči
In brez dvoma po poti njenih las
Druga je bila svetlih las in se je imenovala Marielle
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Še vedno se spominjam stranpoti njenih plesov
Jaz sem šel po poti njenih oči
In brez dvoma po poti njenih las
Tretja je bila rdečelaska in imenovala se je Marion
Zaradi svojega lepega obraza in nagajivega krilca
Jaz sem šel po poti njenih oči
In brez dvoma po poti njenih las
Ne joči, prijatelj, jutri je pomlad
Vse so tako lepe in ti še nimaš dvajset let
Jaz sem šel po poti njenih oči
Ti pa boš šel po poti njenih las
Imel sem veliko spektaklov in sodeloval sem na mnogih turnejah.
Vse je šlo po sreči in sem imel celo to čast, da sem bil med izbranimi
za tekmovanje na Zlati vrtnici francoskega šansona v mestu Antibes.
Toda tisti, ki so me vodili, verjetno niso želeli, da bi postal preveč
znan umetnik. Ta del mojega življenja je bil predviden le za razvoj
moje rahločutnosti, in pa da bi se privadil razkazovanju publiki.
Nekega dne, potem ko so na radiu vsako jutro objavljali, da sem
bil med izbranimi za Zlato vrtnico, do katere je bilo še teden dni, me
je Lucien Morrise povabil k sebi in mi razložil, da me je moral odjaviti
s tekmovanja. Dejal je še, da bom to razumel šele kasneje in da mi v
tistem trenutku ne more povedati ničesar več. In tako nisem
tekmoval na Zlati vrtnici.
Nadaljeval sem s skromnim življenjem, pel in spoznal, da ne bom
nikdar zaslužil dovolj, da bi si lahko privoščil dirkalnik, ki bi me
pripeljal na dirkališča. Ko so mi ponudili, da bi postal predstavnik
založbe, pri kateri sem snemal, sem to delo seveda sprejel, saj sem
bil prepričan, da bom tako v nekaj mesecih prihranil dovolj denarja.
Znašel sem se v Bordeauxu, kjer sem skrbel kot komercialni
agent za petnajst okrožij. Tam sem ostal eno leto, vse dokler nisem
prihranil dovolj, da bi si (končno) kupil tekmovalno vozilo.
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Na žalost pa nisem imel časa za kaj drugega kakor preizkusiti to
vozilo, ki ga je prijatelj uničil v neki nesreči... Toda v tem letu, ki sem
ga preživel na jugozahodu, sem napisal nekaj novih pesmi in nek
bogat prijatelj me je prisilil, da sem posnel ploščo, ki jo je sam
financiral.
Naslednje leto sem spet živel od denarja, zasluženega s svojimi
verzi, potem pa sem preživel zelo resno avtomobilsko nesrečo,
kakor da bi nekdo želel korenito spremeniti moje poti. Med zelo
napornim potovanjem sem zaspal za volanom in trčil naravnost v zid
s hitrostjo skoraj sto kilometrov na uro. Na tistem mestu se je ubilo
že več kot deset ljudi. Jaz sem se izvlekel z mnogimi zlomi, vendar
ostal živ.
Ker sem bil tri mesece popolnoma negiben, so vsi moji prihranki
izginili in še vedno nisem nastopil na dirki! Jaz, ki sem sanjal, da
bom s tem začel že z osemnajstimi, še pri dvaindvajsetih nisem
nastopil na nobeni dirki.
Skozi mojo dolgoletno prisotnost na dirkališčih, sem opazil
navdušenje mladih za ta šport. Številne fante, ki so želeli postati
dirkači, niso pa vedeli, kako naj se tega lotijo. O tej stvari nisem
vedel več kakor vsi ostali in menil sem, da je najboljši način približati
se temu okolju tako, da si izberem poklic, ki bi koristil navdušenje
mladih za ta šport. Znal sem pisati, rešitev je bila torej enostavna:
lahko bi bil novinar revije o avtomobilizmu. Stopil sem v stik z
nekaterimi specializiranimi revijami, vendar brez uspeha. Očitno so
imeli že drugi podobne ideje.
Nato pa sem opazil v “L'Equipe”, na avtomobilski strani, oglas, da
iščejo fotoreporterje, ki so lahko tudi začetniki. Pisal sem jim in
odgovorili so mi, da je bila moja kandidatura sprejeta in da moram
vplačati sto petdeset frankov za stroške registracije. V zameno bi
dobil fotografski film, da bi tako naredil testno reportažo o temi, ki bi
si jo sam izbral. Poslal sem denar, prejel film in naredil reportažo,
seveda o dirkah, ki sem jo poslal na navedeni naslov.
Zelo hitro sem prejel pismo s povabilom, naj telefoniram v Dijon,
kjer je bil sedež podjetja, ki je objavilo tisti oglas. Pozneje sem
spoznal gospodarja te “založniške” družbe, človeka tridesetih let, ki
je, baje, obogatel v Ameriki s fotografiranjem. Zainteresiran je bil za
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moje ideje, ki so se nanašale na ustanovitev revije o avtomobilizmu
za vse mlade, ki bi želeli postati dirkači. Končno mi je ponudil, da bi
me zaposlil kot glavnega urednika časopisa, ki bi moral iziti že čez
nekaj mesecev. Povabil me je na obisk v tovarno, ki bi morala biti
odkupljena, da bi v njej postavili tiskarno, mi predstavil dijonskega
tiskarja, ki ga je zaposlil kot direktorja in mi pokazal hišo, v kateri bi
lahko živel s svojo ženo, in ki je bila čisto blizu moje pisarne.
Odgovoril sem mu, da se strinjam, vendar s pogojem, da bi lahko
tekmoval in se ukvarjal z dirkami. Rekel pa mi je, da če bi hotel,
potrebuje tudi nekoga, ki bi bil sposoben voditi tekmovalni štab, kajti
računal je na to, da bi ob izidu njegovega časopisa pošiljal na
tekmovanja njegove dirkalne avtomobile. To bi mi omogočilo, da bi
opravljal delo, ki sem si ga vedno želel, zato sem sprejel mesto
direktorja tekmovalnega štaba te firme.
Teden dni za tem sem se s svojo ženo že preselil iz Pariza v
Dijon. Poročen sem bil približno že tri mesece in moja žena je že
pričakovala hčerko. Marie-Paule sem spoznal v mesecu juniju in
skupaj sva bila od prvega dne. Poročila sva se tri mesece kasneje,
vendar le zaradi njene družine, ki je bila zelo šokirana že, ker se
nisva hotela poročiti cerkveno. To je bila družina s starimi načeli, saj
so pred obroki še molili.
Moje bivanje v Dijonu ni trajalo več kot dva meseca, bilo je brez
najmanjše plače, saj se je pokazalo, da je bogati Američan, ki je
želel ustanoviti časopis, prišel iz zapora in ni imel niti prebite pare!!!
Več kot petsto mladeničev, ki so sanjarili o tem, da bi postali dirkači
ali fotoreporterji je osleparil za vsoto približno sto petdeset do tristo
frankov. Tako sem delal dva meseca za nič in ostal s svojimi idejami
in brez ficka.
Takrat pa sem se odločil, da bom sam začel z delom kot urednik.
Preselil sem se v Clermont-Ferrand, ki je blizu moje matere, saj sem
želel, da bi spoznala veselje ob tem, kako je biti babica. Tam sem
ustanovil uredništvo, da bi lahko izdal revijo, kot sem si jo sam
zamislil. Revija se je kmalu pojavila, zahvaljujoč zagnanemu tiskarju,
ki se je prav tako navduševal nad avtomobili, in ki se je odločil za
tveganje ter delal zame na kredit, zame, ki mu nisem mogel ponuditi
nobenega zagotovila.
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Časopis je začel zelo dobro in zelo hitro postal med prvimi v svoji
stroki. Še več, zase sem pridržal najbolje: prisostvoval sem pri vseh
poskusih novih modelov na čudoviti stezi Mas-du-Clos v Creusi in
seveda na cestah. Tako sem se lahko vpeljal v svet dirk in si
sposojal vozila za tekmovanja. Moje sanje so se končno uresničile in
lahko sem videl, da sem bil zelo nadarjen, saj sem že na začetku
osvojil veliko nagrad in to z avtomobili, ki jih nisem poznal.
Preživel sem tri čudovita leta, nenehno napredoval tako po
vozniški kot po tehnični plati, živeč stoodstotno v okolju, ki sem ga
ljubil - v avtomobilskem športu. Reči moram, da sem doživljal pravo
ugodje, ker sem nenehno presegal svoje meje, in ker sem vedno
bolje obvladoval svoje reakcije in reflekse. Ne zvok motorjev ne
smrad izpušnih plinov me nista zanimala in priznati moram, da sem
sanjaril o tem, da bi morali avtomobilski konstruktorji po pravilniku
izdelovati avtomobile, ki ne bi oddajali nobenega smradu in
nobenega hrupa, tako da bi lahko uživali v samem dirkanju.
In vse se je obrnilo 13. decembra 1973...

SREČANJE
Tako, tu so na grobo opisani najpomembnejši dogodki, ki jim je
sledil tisti nenavadni dan, 13. december 1973, ko sem v kraterju
vulkana “Puy-de-Lassolas” v pokrajini “Auvergne” prvič srečal
Nezemljana, ali bolj natančno Eloha (v množini bi to bilo Elohim). Na
srečanja z njim sem hodil šest dni zapored na isto mesto in tam mi je
vsakič v približno eni uri narekoval Knjigo, ki govori resnico in njena
fantastična odkritja. Tisto mesto sem napačno imenoval Puy-de-laVache, kar je ime vulkana, ki stoji zraven.
Prve dni, moram priznati, sem se spraševal, ali bi si drznil s kom
govoriti o vsem, kar se je zgodilo. Najprej sem uredil zapiske, ki sem
jih delal, kolikor je bilo mogoče natančno, vendar prehitro, ko je
pripovedovalec govoril. Ko sem to končal, sem poslal rokopis
založbi, ki sem jo imel za resno, kajti založili niso nobenega
mističnega dela ali znanstvene fantastike. Seveda sem se zavzemal
za to, da se to zelo pomembno sporočilo za človeštvo ne bi znašlo v
poplavi zbirk skrivnostnih dogodivščin ali celo med knjigami, ki
izkoriščajo zanimanje ljudi za alternativne znanosti. Marcel Jullian, ki
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je vodil to založbo, me je povabil v Pariz in mi dejal, da je to
senzacionalno, da pa je nujno potrebno, da bi pred sporočilom
napisal še o svojem življenju, in da bi bile potrebne “nekatere manjše
spremembe”. S tem se nisem strinjal. Nisem želel govoriti o svojem
življenju na stotih straneh, šele nato pa bi sledilo sporočilo, ki mi je
bilo zaupano. Kot da je moj življenjepis pomembnejši od tistega, kar
mi je bilo naloženo, naj odkrijem. Želel sem izdati sporočilo, le
sporočilo, tudi če to ne bi bila obsežna knjiga, oziroma nezanimiva
za založbo. Od gospoda Julliana sem zahteval, naj mi vrne rokopis.
Odgovoril mi je, da ga nima, in da ga je nekdo odnesel s sabo.
Obljubil pa mi je, da mi ga bo poslal po pošti takoj, ko mu bo vrnjen.
Vrnil sem se v Clermont-Ferrand in nekaj časa za tem prejel
telegram, ki me je vabil k sodelovanju v televizijski oddaji “Le Grand
Echiquier”, ki jo je vodil Jacques Chancel. Ta je bil direktor neke
zbirke v založbi, kamor sem poslal svoj rokopis. Prebral ga je in zdel
se mu je fantastičen, četudi ne bi ljudje verjeli. Sodeloval sem v tej
oddaji in na tisoče pisem, ki sem jih potem prejel, je pokazalo, kljub
nekaterim, ki so se mi smejali, da mnogi jemljejo vso zadevo zelo
resno in so bili voljni pomagati. Toda dnevi so tekli in moj rokopis se
še vedno ni vrnil. Napisal sem priporočeno pismo uredniku.
Odgovoril mi je, da mi bodo rokopis poslali, da pa ga še vedno niso
našli. Po desetih dneh sem se vrnil v Pariz, da bi nekaj ukrenil, saj
nihče ni več odgovarjal, ko sem jih po telefonu spraševal, če so ga
našli. Znani modni kreator Courrèges, ki se mi je javil takoj po
televizijskem nastopu, saj se mu je zdelo zanimivo, je sprejel
povabilo in me spremljal k uredniku, da bi videla, kaj se je v resnici
zgodilo z rokopisom. Gospod Jullian nama je povedal, da ga je tisti,
ki ga je vzel, z njim odšel na počitnice, nihče pa ni vedel, kje je...
Čudno... Končno je bil gospod Courrèges tisti, ki se mu je uspelo
dokopati do rokopisa in mi ga celega vrniti. Še vedno se sprašujem,
ali so ga resnično kam založili ali pa so hoteli preprečiti njegovo
izdajo. In če pri tej založbi tako enostavno izgubljajo rokopise, potem
odsvetujem vsem avtorjem, da bi tja pošiljali svoje originale.
Prestrašena zaradi tega nepričakovanega dogodka in pred toliko
pismi, ki so izražala želje ljudi, da bi si priskrbeli knjigo s sporočilom,
ko bo izšla, mi je Marie-Paule predlagala, da bi pustila delo bolniške
sestre in se posvetila izdaji in širjenju tega izjemnega sporočila.
Pristal sem, saj sem bil prepričan, da bi tako imel ves čas
neposreden nadzor nad uporabo teh zapisov.
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Takoj sem se nehal ukvarjati s svojo revijo, nezdružljivio s
pomembnostjo naloge, ki mi je bila zaupana, in jeseni 1974 je prišla
knjiga iz tiskarskih strojev.
Ta živčni šok zaradi nepredvidenega preobrata v mojem življenju
je imel za posledico moje bolečine v trebuhu, ki bi me kmalu
pripeljale do začetka čira, gastritisa, zaradi katerega sem trpel vso
zimo. Nobeno zdravilo mi ni moglo pomagati in šele ko sem se
odločil, da bi poiskal malo pomiritve v predajanju dihalnim seansam
in meditaciji, so bolečine kot po čudežu izginile. V mesecu juniju sem
sodeloval v televizijski oddaji “Samedi soir”, ki jo je vodil Philippe
Bouvard, in ta je, sarkastičen kot ponavadi, dal obleči svojega
asistenta v “marsovca” z roza antenami in v zelenem kombinezonu,
nato pa me je vprašal, če je bil tisti, ki sem ga srečal, podoben
temu...
Toda publika, ki jo je zanimalo tisto nekaj malega, kolikor mi je
pustil povedati, je množično pisala in očitala Philippu Bouvardu, da
me ni jemal dovolj resno. In po več tisoč pismih, ki jih je prejel, se je
odločil, da me bo ponovno povabil in naredil še eno oddajo, v kateri
sem lahko povedal malo več...
Prepričan, da mi vsekakor ne bodo pustili povedati dovolj, sem se
odločil najeti veliko dvorano “Pleyel” neki dan, ki bi sledil televizijski
oddaji, in obvestiti gledalce, ki bi bili zainteresirani, da bom imel v tisti
dvorani čez nekaj dni konferenco. Najel sem dvorano s sto petdeset
sedeži, na voljo je bila tudi tista s petsto sedeži. Sam pa sploh nisem
vedel, koliko ljudi bi želelo, da bi se zbrali in me poslušali. Prišlo je
več kot tri tisoč ljudi! Treba je bilo izprazniti dvorano zaradi
varnostnih razlogov, v njej je lahko ostalo le dovoljeno število ljudi,
ostalim pa sem sporočil, da bom imel čez nekaj dni še eno
konferenco v dvorani z dva tisoč sedeži. Razumljivo je, da ljudje niso
rade volje odšli, saj so prišli tudi po nekaj sto kilometrov daleč.
Konec koncev se je vse izteklo dobro in lahko sem opazil, da
razen neizogibnih porogljivcev, ki mi jih je uspelo smešiti, ko so mi
postavljali bedasta vprašanja, je bilo veliko prisotnih ljudi, ki so mi bili
pripravljeni pomagati in me podpreti. Imel sem strašno tremo, strah,
ki ga nikdar nisem poznal, ko sem še pel, vendar se je vse izteklo
brez problemov, odgovori na najtežja vprašanja so kar sami leteli z
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jezika. Počutil sem se, kot da imam neko pomoč od zgoraj, kakor mi
je bilo obljubljeno. Imel sem občutek, da se slišim odgovarjati na
vprašanja, na katera sam nikdar ne bi mogel odgovoriti. Nekaj dni
kasneje sem imel še drugo konferenco. Zelo me je bilo strah, da se
ljudje, ki me niso mogli poslušati prvič, ne bodo vrnili, in da se bom
znašel pred skoraj popolnoma prazno dvorano, saj je najem stal
mnogo. Poleg tega pa ni bilo nobene reklame od tiste prve
televizijske oddaje, razen majhnega oglasa v časopisu “France-Soir”,
edinem, ki je oglas sprejel. Oglas je v treh vrsticah najavljal drugo
konferenco. Toda zbralo se je več kot dva tisoč ljudi in dvorana je
bila popolnoma polna! Popolno zmagoslavje! Tokrat nisem niti malo
dvomil v uspeh svojega poslanstva.

KONFERENCE
In tako sem od meseca septembra na približno štiridesetih
konferencah lahko videl, katera so bila vprašanja, ki so se pojavljala
najbolj pogosto, opazil pa sem tudi, da se je število članov
MADECH-a nenehno povečavalo, regionalni uradi pa so se
ustanavljali okrog najaktivnejših članov v vseh večjih francoskih
mestih. Videl sem novinarje, ki so resnično in pravilno opravljali svoj
poklic, kar pomeni, da so obveščali svoje bralce s pisanjem natanko
tistega, kar so videli ali brali. Videl pa sem tudi drugačne novinarje,
na primer od revije “Le Point”, ki so pisali laži, in ki tudi po
priporočenih pismih, ki so jih opozarjala, da morajo popraviti
obrekovalne članke, niso natančno popravili zapise. Tu so še
novinarji časopisa “La Montagne”, ki so preprosto odklonili, da bi
bralcem sporočili, da sem imel konferenco v Clermont-Ferrandu, in s
tem izrabili dejstvo, da so edini dnevni časopis v regiji. Vodja
informacij tega časopisa me je sicer sprejel, a mi zagotovil, da v
njegovem časopisu ne bo nikdar govoril o meni in o mojem delu. To
pa samo zato, ker jih nisem obvestil, preden sem nastopil na
televiziji... Žalostna podoba svobode govora. Zavrnili so celo
ponudbo plačanega oglasa, ki bi najavljal konferenco, medtem ko so
se na celih straneh istega časopisa razprostrirale reklame za
pornografske filme... Časopis Le Point pa je preprosto spremenil
sprehod članov MADECH-a v srečanje z Elohimi, ki ga ni bilo... In
tako jim je uspelo osmešiti organizacijo, ki je šele začela z
delovanjem. Očitno je veliko lažje in manj nevarno po časopisih z
veliko naklado lotiti se MADECH-a, kakor pa Cerkve in njenega
121

dvatisočletnega zavajanja. Toda prišel bo dan, ko bodo tisti, ki so
poskušali skriti resnico ali jo spremeniti, obžalovali svoje napake.
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2. POGLAVJE
DRUGO SREČANJE
Prikazovanje 31. Julija 1975
Drugo sporočilo
Budizem
Niti bog, niti duša
Zemeljski raj
Drugi svet
Predstavitev starim prerokom
Prispodoba raja
Nove zapovedi
Izraelskemu ljudstvu
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PRIKAZOVANJE 31. JULIJA 1975
V mesecu juniju 1975 sem se odločil odstopiti z mesta
predsednika MADECH-a. Po eni strani zato, ker se mi je zdelo, da
se gibanje lahko prav dobro znajde tudi brez mene, po drugi strani
pa zaradi tega, ker sem mislil, da sem storil napako, ker sem ga
ustanovil kot društvo po zakonu iz leta 1901. Tako bi to gibanje, ki je
zelo pomembno za človeštvo, bilo neke vrste kegljaško društvo ali
zveza borcev. Zdelo se mi je nujno ustvariti gibanje, ki bi bilo bolj v
skladu s fantastičnim sporočilom, ki so mi ga posredovali Elohimi, se
pravi gibanje, ki bi dobesedno spoštovalo tisto, kar so nam svetovali
naši stvaritelji, se pravi geniokracijo, humanitarizem, opustitev vseh
božjih religioznih praktik itd. Organizacija, kakor tista po zakonu iz
leta 1901, je bila že po definiciji v nasprotju s sporočilom, saj so imeli
pravico do glasovanja vsi člani. To seveda ni bilo po načelih
geniokracije, ki je želela, da bi samo le najbolj inteligentni člani lahko
sodelovali pri sprejemanju odločitev. Moral sem torej popraviti to
napako, ne da bi odpravil MADECH. Nasprotno, prilagodil bi ga, do
bolj učinkovitih strukturnih sprememb, ter spremenil v podporno
društvo (v skladu z zakonom iz leta 1901), ki bi podpirala resnično
gibanje, ki sem ga nameraval ustanoviti z najbolj odprtimi člani
MADECH-a, ki bi si tega želeli - kongregacijo vodij MADECH-a. Ta
neprijavljena organizacija bi združevala ljudi, ki bi bili željni odpreti
človeško zavest na neskončnost in večnost, pri tem pa bi natančno
uporabljali tisto, kar je bilo rečeno v sporočilu in tako postali resnični
vodje za človeštvo. V tej družbi, ki na vse načine poskuša zapreti um
s pomočjo v boga verujočih religij, uspavajočih izobraževanj,
nesmiselnih televizijskih oddaj in omejenih političnih bojev, sem torej
želel s poučevanjem uvesti osebe, ki bi same lahko šle po vseh
poteh sveta in poskušale odpreti človeške ume. MADECH bi tako
postal organizacija, ki bi postavila prvi stik z ljudmi, ki so spoznali
sporočilo in bi ohranil vso njegovo pomembnost. Na nek način bi
MADECH postal podporno gibanje, ki bi ga sestavljali “praktikanti”,
bratovščina vodij pa bi postala gibanje “menihov”, ki bi vodili
praktikante. Vedel sem, da so tudi med člani zelo sposobni ljudje, da
bi vodili MADECH. To so mi potrdile volitve na opčnem zboru.
Christian, moj naslednik na predsedniškem mestu je bil uspešen fizik
in tudi ostali člani upravnega odbora so bili ugledne osebnosti in
strokovnjaki.
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Prav tako v mesecu juniju me je prišel obiskat v Clermont-Ferrand
Francois, eden izmed najbolj predanih in prav tako tudi najbolj
odprtih članov MADECH-a. Izrazil sem željo, da bi si poiskal hišo na
deželi, v najbolj odmaknjenem kotičku, kjer bi se spočil in bi lahko v
miru napisal knjigo, v kateri bi pripovedoval o vsem, kar se mi je
zgodilo pred tistim 13. decembrom 1973, in sicer preden bi kdorkoli
povedal karkoli o moji preteklosti. Povedal mi je, da ima hišo v
izgubljenem kotičku Perigorda, in če bi mi ugajalo, bi lahko tam
preživel mesec ali dva, ali pa bi celo tam ostal toliko časa, kolikor bi
želel, saj na tisti farmi ni stanoval nihče. Hitro sva sedla v avto in se
odpeljala obiskat ta kraj, nakar sem se zaradi mirnosti in vedrosti
pokrajine odločil, da bom tja odpotoval za dva meseca. Po petnajstih
dneh mi je tako zelo ugajalo, da sem začel resno razmišljati, če bi se
nemara kar za vedno ustalil tam. Francois se nam je pridružil konec
julija in začela sva načrtovati mojo selitev za naslednji dan
zborovanja, ki je bilo 6. avgusta v Clermont-Ferrandu. Nisem bil še
popolnoma odločen, saj sem se bal, da bi malce zgrešil svoje
poslanstvo, če se preveč oddaljim od kraja mojega čudovitega
srečanja. Toda ko sem se 31. julija odpravil v družbi Françoisa in
Marie-Paule na svež zrak, smo videli leteče plovilo, ki se je zdelo
ogromno, vendar neslišno. Sunkoma je krožilo skoraj tik nad našo
hišo, nekaj časa z nepopisno hitrostjo, nato pa je v trenutku obstalo
in se premikalo v sunkih v bližini okrog petsto metrov od nas. Bil sem
zelo vesel, da so bili tudi drugi ljudje priče temu dogodku. Preplavili
so me nepopisni občutki sreče. Francois mi je dejal, da so se mu
lasje naježili od čudovitega občutka. Zame je bil to tudi očiten znak
strinjanja Elohimov, da sem se ustalil v tej pokrajini.
Naslednje jutro sem opazil, da imam na roki, na bicepsu, blizu
komolčnega sklepa nek čuden znak. Sprva tega nisem povezoval s
prikazovanjem prejšnjega večera, ampak pozneje so mi ljudje
povedali, da so me verjetno Elohimi označili. Šlo je za rdeč krog, ki je
imel v premeru približno tri centimetre in je bil pet milimetrov na
debelo obrobljen, znotraj tega kroga pa so bili še trije manjši krogi.
To znamenje je ostalo nespremenjeno približno petnajst dni, nato pa
so se trije notranji krogi spremenili v enega, tako da sem imel potem
dva koncentrična kroga. Po naslednjih petnajstih dneh sta oba kroga
izginila in pustila na moji roki belo liso, ki jo imam še vedno. Vztrajam
na dejstvu, da nisem občutil nobene bolečine zaradi tega znaka in
da nisem nikoli čutil srbečice, in to ves čas, ko sem ga imel. Nekateri
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napredni znanstveniki, ki sem jim ga pokazal, so postavili hipotezo,
da bi tu lahko šlo za odvzem z zelo izpopolnjenim laserjem.
Zborovanje je bilo, kot je predvideno, 6. avgusta v kraterju Puyde-Lassolas in na tem srečanju sta vladala občudovanja vredna
harmonija in bratstvo. Za ta datum srečanja članov MADECH-a sem
se odločil nevede, pravzaprav pa so me vodili Elohimi, kajti člani
organizacije so mi povedali, da je ta dan, tudi trideseta obletnica
eksplozije atomske bombe v Hirošimi, prav tako pa je bil to dan
krščanskega praznika - Spremenjenje. Naključje, bi dejali bedaki.
Po tem dogodku so mi člani organizacije pomagali pri selitvi in
tako sem se popolnoma preselil v Perigord.

DRUGO SPOROČILO
7. oktobra proti triindvajseti uri sem nenadoma začutil željo, da bi
šel ven in se uzrl v nebo. Oblekel sem se zelo toplo, saj je bilo zunaj
bolj hladno in se odpravil v temo. Ne da bi se tega zavedal, sem si
izbral natančno določeno smer in nenadoma sem si zaželel, da bi si
ogledal mesto, ki mi ga je poleti pokazal François. To je bilo
zapuščeno mesto med dvema potokoma in obkroženo z gozdovi,
imenovalo pa se je Roc Plat (Ploščata Skala). Tja sem prispel okrog
polnoči. Spraševal sem se, zakaj neki sem prišel sem, obenem pa
sledil moji intuiciji, saj sem vedel, da me lahko vodijo s pomočjo
telepatije. Nebo je bilo čudovito in zvezde so sijale povsod, kar je
kazalo na to, da ni nikjer niti oblačka. Pogledal sem padajoče
meteorite in nenadoma se je vsa dežela osvetlila. Videl sem
ogromno ognjeno kroglo, bila je kakor iskra, ki se je pojavila izza
grmovja. Namenil sem se proti mestu, kjer se je pojavila ta krogla,
napolnjen z radostjo, saj sem bil skoraj prepričan, kaj bom odkril.
Prav tisto plovilo, ki sem ga videl v šestih ponavljanjih v mesecu
decembru 1973, je bilo tam pred mano in prav tisto bitje, ki sem ga
takrat spoznal pred dvema letoma, mi je prihajalo naproti z
dobrodušnim nasmehom. Takoj pa sem opazil edino razliko. Ni imelo
skafandra kakor prvič, ki je bil kakor kolobar okrog njegovega
obraza. Izredno sem bil srečen, ko sem po tolikem času poskušal
svetu dokazati, da sem govoril resnico, da sem spet videl tistega, ki
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je bil povod za tolikšen preobrat v mojem življenju. Priklonil sem se
mu, on pa mi je govoril:
- Dvignite se in pojdite z mano. Zelo smo zadovoljni z vami in z
vsem, kar ste naredili do zdaj v teh dveh letih. Čas je, da preidemo
na naslednjo stopnjo, saj ste nas prepričali o tem, da vam lahko
zaupamo. Ti dve leti sta bili dejansko kot neka preizkušnja. Lahko
ste opazili, da danes nimam zaščite okrog glave in da se vam je
moje vozilo prikazalo kar naenkrat in brez utripajočih luči. Vse to je
bilo izvedeno le zato, da bi vas pomirili, ko smo se vam prvič
prikazali, da bi bilo vse v skladu z vašimi predstavami o obiskovalcih
iz vesolja. Toda sedaj ste že dovolj napredovali, ne da bi se še
prestrašili in zato ne uporabljamo več te “približevalne tehnike”.
Ko sem za njim vstopil v vesoljsko plovilo, sem lahko ugotovil, da
je bilo v notranjosti vse podobno, kakor takrat ob prvem srečanju.
Stene so imele podoben kovinski izgled kakor zunanjost, nobenega
krmilnega pulta ali instrumentov, nobenih okenc. Tla so bila iz
nekega modrega prosojnega materiala, na katerih sta bila
postavljena dva fotelja, narejena iz prozornega materiala. Izgledala
sta kakor tisti plastični napihnjeni fotelji, vendar brez neprijetnih
občutkov. Ponudil mi je, naj se usedem v enega izmed foteljev, sam
pa se je usedel v drugega in mi dejal, naj se ne premikam več. Nato
je izrekel nekaj besed v nerazumljivem jeziku in zazdelo se mi je, da
se je plovilo narahlo zazibalo. Takoj za tem sem občutil neznosen
hlad, kakor da bi se mi vse telo spremenilo v kos ledu, ali bolje,
kakor da bi se tisoč ledenih kristalčkov zarilo v vse pore moje kože,
prav do kostnega mozga. To je trajalo le kratek čas, morda nekaj
sekund in že nisem čutil ničesar več. Potem je moj spremljevalec
vstal in dejal:
- Pojdite z mano, prispela sva.
Sledil sem mu po majhnih stopnicah. Vozilo se je ustavilo v
nekem krožnem prostoru, ki je bil kovinskega videza s premerom
približno petnajst metrov in okrog deset metrov višine. Neka vrata so
se odprla in moj vodič mi je dejal, naj vstopim, se popolnoma slečem
in počakam, da bom dobil še druga navodila. Prišel sem v novo
okroglo sobo, ki je imela približno štiri metre premera. Slekel sem se
in glas mi je dejal, naj vstopim v sobo pred sabo. V tistem trenutku
so se odprla vrata nove sobe, ki je bila zelo podobna tisti, v kateri
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sem pustil oblačila, vendar daljša, tako da je spominjala na hodnik.
Vzdolž celotnega hodnika so si sledile luči različnih barv, pod
katerimi sem šel. Za tem mi je glas dejal, naj sledim puščicam,
narisanih na tleh, da bi prišel v naslednjo sobo, kjer me je čakala
kopel. Tu sem našel kopalno kad, ki je bila vgrajeno v tla. Kopel je
bila mlačna, ravno prava in diskretno nadišavljena. Potem mi je glas
svetoval, naj zadovoljim svoje naravne potrebe, kar sem tudi storil.
Nato pa mi je dejal, naj izpijem vsebino kozarca, ki je bil postavljen
na majhni polički na kovinski steni. To je bila bela tekočina s sladkim
okusom po mandeljnih in zelo sveža. Na naslednji polički me je
čakala bela, nežna kakor iz svile, ter tesno prilegajoča se neke vrste
pižama. Končno so se odprla še zadnja vrata in spet sem se srečal s
svojim vodičem, ki sta ga spremljali še dve njemu podobni bitji, sicer
drugačnega videza, vendar pa prav tako gostoljubni.
Pridružil sem se jim v prostrani dvorani, kjer je bilo vse čudovito.
Dvorana je bila v več etažah in je imela vsaj sto metrov premera. V
celoti je bila pokrita s kupolo, ki je bila popolnoma prozorna, tako
prozorna, da na prvi pogled sploh ni bila vidna. Po črnem nebu je
bilo posejanih na tisoče zvezd, vsa dvorana pa je bila razsvetljena
kakor podnevi z naravno in nežno svetlobo. Tla so bila pokrita s
kožuhi in tepihi z dolgimi dlakami v čudovitih in čarobnih barvah.
Povsod so bila umetniška dela, ena bolj občudovanja vredna kot
druga. Nekatera so bila v spremenljivih barvah. Tu so bile tudi živo
rdeče rastline, druge modre in lepe kakor eksotične ribe, visoke po
več metrov. Te rastline so se upogibale v ritmu z razpoloženjsko
glasbo in menjale barve glede na stil glasbe. Zvoki so bili podobni
orgeljskim ali pa zvoku glasbene žage. Občasno se je slišal pevski
zbor z basi, ki so neverjetno ganljivo vibrirali.
Vsakokrat, ko je kdo spregovoril, je postala glasba tišja, da bi se
lahko sporazumevali brez motenj in poviševanja glasu. Zrak je bil
odišavljen s tisoč dišavami, ki so se spreminjale glede na glasbo in
prostor, v katerem smo bili. Soba je bila razdeljena v kakšnih deset
prostorov, vsak je bil na svojem nivoju in vsak je imel svoj poseben
stil, v sredino vsega tega pa se je spuščal potoček.
Moj vodič, do katerega sta imela prijatelja mnogo obzira in
spoštovanja, mi je dejal:
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- Pojdite z mano. Udobno se bova namestila, saj vam moram
mnogo povedati.
Sledil sem mu do skupine foteljev in kavčev na črnem in zelo
mehkem kožuhu, kamor smo se vsi štirje udobno namestili. Moj
vodič je začel govoriti:
- Danes vam bom podal še drugo sporočilo, ki bo dopolnilo vse
tisto, kar sem vam že povedal decembra 1973. Nimate s čim delati
beležk, toda ne bojte se, kajti vse, kar vam bom povedal, bo ostalo v
vašem spominu, saj imamo tukaj tehnično napravo, s pomočjo
katere se boste spomnili vse, kar boste slišali. Najprej bi vam radi
čestitali za vse, kar ste storili v teh dveh letih, vendar pa bi vas radi
tudi opozorili, da bo nadaljevanje vašega poslanstva morda še težje.
Toda na noben način ne izgubite volje, saj boste nagrajeni za vaše
napore, pa karkoli se bo sedaj zgodilo.
Za začetek bi rad popravil odlomek sporočila, ki ste ga
nenatančno prepisali, in ki govori o morebitnem posredovanju, s
katerim bi uničili človeštvo. Treba je poudariti, da ne bomo
posredovali. Človeštvo prihaja sedaj do preobrata v svoji zgodovini
in njegova prihodnost je odvisna od ljudi samih. Če bo človeštvo
znalo obvladati nasilje proti sebi in proti okolju, v katerem biva, bo
dočakalo zlato dobo medplanetarne civilizacije v sreči in svetovnem
razcvetu. Nasprotno pa, če bo človeštvo šlo po poti nasilja, se bo
uničilo samo bodisi posredno bodisi neposredno. Ni nerazrešljivega
znanstvenega ali tehničnega problema za človeškega genija, vendar
pod pogojem, da je ta človeški genij na oblasti. Nespametno bitje
lahko ogrozi svetovni mir, genialno bitje pa lahko prinaša svetu
srečo. Čim prej boste ustoličili geniokracijo, hitreje se boste znebili
tveganja katastrofe, ki jo lahko povzročijo ljudje z nerazvitimi
možgani. V primeru katastrofe, ki bi uničila človeštvo, bi bili rešeni le
ljudje, ki bi vam sledili in ki bi morali ponovno naseliti opustošeno
Zemljo takrat, ko bi nevarnost minila, kakor se je že zgodilo v
Noetovem času.

BUDIZEM
Podobno razlaga budizem, da mora biti “duša” umrlega v trenutku
smrti dovolj oprezna, da se lahko izogne mnogim “demonom”. Če
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ne, se reinkarnira in s tem ponovno pade v ciklus. Ko pa se ne pusti
uloviti tem demonom, izpade iz ciklusa in doseže blaženost,
zahvaljujoč budnosti. Pravzaprav je to zelo dober opis, ki se ne
nanaša na posameznika, temveč na celotno človeštvo, ki se mora
upirati demonom, zaradi katerih lahko ponovno pade v ciklus. Ti
demoni so naša agresivnost proti svojemu bližnjemu in proti naravi, v
kateri živimo. Stanje blaženstva v budnosti pa je zlata doba
civilizacije, v kateri znanost služi človeštvu. To je “zemeljski raj”, kjer
slepi lahko vidijo in gluhi lahko slišijo s pomočjo znanosti. Če nismo
dovolj previdni pred “demoni”, nas lahko potegne v padec
reinkarnacijskega ciklusa, v novi počasni razvoj primitivnega stanja,
v sovražni svet trpljenja, v ponovno stanje napredka. Zaradi tega je v
našem znaku svastika ali kljukasti križ, ki ga najdemo v mnogih
starih zapisih in ki pomeni ciklus. To je izbira med rajem, ki ga
omogoča miroljubna uporaba znanosti, in peklom, ki je vrnitev na
primitivni nivo, kjer je človek pod vplivom narave, namesto da bi ji
vladal in imel od nje tudi koristi.
Vse to je v določeni meri tudi naravna selekcija na nivoju vesolja,
civilizacij, ki so sposobne potovati izven njihovega planeta. Samo
tisti, ki lahko popolnoma obvladajo svojo agresivnost, dočakajo to
stopnjo. Drugi se sami uničijo, kadar jim njihova znanstvena in
tehnološka stopnja omogoča, da izumljajo orožja, ki so dovolj
rušilna. Zaradi tega se nikoli ne bojimo bitij, ki prihajajo z drugega
sveta. Tisoč srečanj je že potrdilo to absolutno pravilo v vesolju: bitja,
ki so sposobna vzleteti iz svojega planetarnega sistema, so vedno
miroljubna. Če so sposobna priti iz svojega planetarnega sistema, to
pomeni, da so prav tako že izšla iz ciklusa napredka-uničevanja
zaradi
obvladovanja
agresivnosti
v
trenutkih
odkritja
najpomembnejših virov energije, ki dovoljujejo po eni strani
potovanja izven “domačih” sistemov, po drugi strani pa omogočajo
izdelovanje napadalnega orožja z uničevalnimi močmi, ki ne
dopuščajo poti nazaj.
Da bi šli v tej smeri, bi vaša dežela, Francija, ki je že na pravi poti
pri združevanju Evrope, lahko bila prva država brez vojske. Tako bi
dala vzgled celemu svetu. Njeni poklicni vojaki bi morali ustanoviti
temelje evropske vojske, ki bi vzdrževala mir, dokler se ne bi
spremenila v svetovno vojsko za vzdrževanje miru. Namesto da so
čuvaji vojn, bi vojaki postali čuvaji miru, beseda, ki si zasluži
neizmerno več spoštovanja. Zelo pomembno je, da vplivna država
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pokaže pot, po kateri naj ji sledijo tudi druge. Zaradi tega, ker
Francija ne bi imela obveznega služenja vojaškega roka in bi
prispevala svoje poklicne vojake v službo Evrope, ki jo poskuša
ustanoviti, jo prav gotovo ne bi napadle sosednje države. Nasprotno,
posledica tega bi bila, da bi jo druge države posnemale. Ko bo
enkrat evropska vojska ustanovljena, bo potrebno samo še ustvariti
skupno evropsko gospodarstvo in uvesti skupen denar. Temu
procesu bi moral slediti ves svet. Po vsem svetu pa bi uporabljali,
kakor smo vam že dejali v prvem sporočilu, enoten svetovni jezik, ki
bi postal obvezen v vseh šolah sveta. Če lahko katera država
pokaže pot, potem je Francija prav gotovo tista. Ravno s preventivno
vojaško silo se pospešuje kopičenje orožja, ki lahko privede do
uničenja samega sebe. S tem da vsakdo hoče odvrniti koga
(praktično nikoli ne ve koga), z nesrečno potezo lahko tvega, da se
te “odvračalne” sile spremenijo v intervencijske sile, kar je lahko
usodno za cel svet.
Človek gleda v prihodnost z mislijo na preteklost. To je narobe.
Preteklost je treba pozabiti in graditi sedanjost za prihodnost,
namesto graditi sedanjost na preteklosti. Razumite, da je samo
trideset let tega, odkar razvite države na svetu niso več popolnoma
primitivne. Kljub temu pa je na Zemlji še na milijone ljudi primitivnih,
ki niso sposobni v zraku videti stvari, ne da bi jih takoj povezali z
nečim nadnaravnim. Kot veste, so teistične religije še vedno dokaj
močne v vseh ekonomsko slabo razvitih državah. Ni potrebno častiti
prednikov, temveč razum z namenom, da bo življenje starejših
prijetnejše. Naši starodavni predniki ne bi smeli biti spoštovani,
temveč bi jih morali prikazati kot primer omejenih primitivcev, ki se
niso znali odpreti vesolju, in ki so nam zapustili od generacije do
generacije zelo malo koristnih stvari.

NITI BOG, NITI DUŠA
Čim bolj je ljudstvo primitivno, tem bolj se med njim širijo v boga
verujoče religije. To sicer vzdržujejo obiskovalci z drugih planetov, ki
lahko samo na ta način v miru obiskujejo civilizacije, ki se še niso
naučile obvladovati svoje agresivnosti. Če boste kdaj prispeli do
tolikšne stopnje razvitosti, da boste obiskovali primitivne svetove,
boste tudi sami prisiljeni uporabiti ta sicer zelo zabaven sistem, ki
temelji na tem, da se delate boga pred njihovimi očmi. To je zelo
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enostavno, saj je za primitivne ljudi vse, kar pride z neba, božje...
No, nekaj malega je že treba dodati, da vas sprejmejo z večjim
spoštovanjem in bolj prijateljsko, česar ne more nič skaziti. Sicer pa
nadaljujemo s prikazovanji na Zemlji, da vidimo, če to še zmeraj
“vleče” in kakšne so reakcije javnih oblasti, vlade in sredstev
obveščanja. Pogosto se s tem zelo zabavamo...
Kakor smo vam razložili v prvem sporočilu, ni niti boga in očitno
tudi duše ne. Po smrti ni ničesar, razen kar bi naredila znanost.
Kakor že veste, je mogoče ponovno oživeti mrtvo bitje iz ene same
celice tega bitja, ki vsebuje vse fizične in intelektualne informacije
bitja, iz katerega del je. Ugotovljeno je, da bitje izgubi nekaj gramov v
trenutku smrti, v bistvu pa ne gre za nič drugega, kot za energijo, s
katero razpolaga vsako živo bitje, in ki v trenutku smrti izhlapi. Kot
veste, ima energija, kakor tudi materija, svojo težo. Kot smo že
omenili, smo odkrili, da je v neskončno majhnem inteligentno in
organizirano življenje, ki je verjetno prav tako razvito kakor mi in
primerljivo s tem, kar smo mi sami. To smo lahko dokazali. Glede na
to smo ugotovili, da so planeti in zvezde atomi nekega ogromnega
bitja, ki gotovo občuduje druge zvezde z radovednostjo. Prav tako je
mogoče, da so bitja, ki žive v neskončno majhnem neizmerno
velikega bitja, poznala obdobja, kadar so verovala v nematerialnega
boga. Vedite, da je vse v vsem. V tem trenutku se v atomu vaše roke
rodijo in umirajo milijoni svetov, verujoč ali ne v boga ali dušo.
Medtem ko tisočletje poteka, je to ogromno bitje, čigar sonce je en
sam atom, imelo le toliko časa, da je napravilo en sam korak. Čas je
dejansko v nasprotnem razmerju z maso oziroma z nivojem
življenjske oblike. Vse v vesolju je namreč živo in v harmoniji z
neskončno majhnim in neskončno velikim. Zemlja je živa, kakor tudi
vsi planeti, človeštvo, ki je kot majhna plesen, se pa tega težko
zaveda. Časovna razlika ki izhaja iz ogromne razlike v masi, vam ne
dovoljuje, da bi ujeli njen ritem. Ena izmed naših krvnih celic, ali
bolje, eden izmed atomov, ki oblikujejo naše telo, si tudi ne more
predstavljati, da skupaj s sebi podobnimi oblikuje živo bitje. Konec
koncev ne igra velike vloge nihče, vesoljno ravnovesje je konstantno,
vendar moramo, če hočemo biti srečni na našem nivoju, živeti v
harmoniji z neskončno velikim, z neskončno majhnim ter s sebi
podobnimi.
Noben argument, ki poskuša podpreti obstoj kateregakoli boga ali
duše, ne drži, če človek vsaj malo čuti neskončnost vesolja. Ni
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prostora za nek raj, ker je vesolje neskončno in zato ne more imeti
središča. Po drugi strani pa sem vam že razložil, da ne more biti
komunikacij zaradi prevelike razlike v masi, saj ustvarja razliko v
potekanju časa, razliko med neskončno velikim bitjem in med
vesoljem neskončno majhnih bitij. Končno, če si lahko predstavljamo
“nesmrtno dušo”, ki po smrti zapusti telo (zelo poetična scena,
vendar malce naivna, ker se poraja v primitivnih možganih), si ne
moremo zamisliti prostora, kjer se potem duše srečujejo v tej
neskončnosti vesolja. Količina energije, ki se sprosti v trenutku smrti,
se porazgubi in pomeša z vsemi energijami, ki obvisijo v zraku.
Tedaj izgubi vso identiteto, ki je očitno vtisnjena v ORGANIZIRANI
materiji, v celicah živega bitja, ki je umrlo. Ta materija se je
organizirala po načrtu, ki so ga določili geni samca in samice, ob
spočetju, ko se je oblikovala prva celica.
Nekateri bi lahko o tem, kar zadeva izvor življenja na Zemlji, rekli:
“Vaše razlage nič ne spremenijo, saj ne morete reči, kaj je bilo na
samem začetku”. To vprašanje je neumno in dokazuje, da se tisti, ki
govorijo take stvari, ne zavedajo neskončnosti, ki obstaja tako v
času, kot tudi v vesolju. Ni ne začetka in ne konca materije, saj se
“nič ne izgubi in nič ne nastaja, ampak se vse spreminja”, kar ste
gotovo že slišali. Samo oblike se lahko spreminjajo po volji tistih, ki
so dosegli znanstven nivo, ki jim to dovoljuje.
Prav tako je z neskončnostjo stopenj življenja, kar predstavlja
drugi del našega emblema (znaka), Davidova zvezda, ki je
sestavljena iz dveh prepletenih trikotnikov. To pomeni, da “kar je
zgoraj, je tako kakor spodaj”. Skupaj s svastiko ali kljukastim križem,
ki pomeni, da je vse ciklično in ki se nahaja v sredini šesterokrake
zvezde, imate naš emblem, ki vsebuje vso modrost sveta. Ta
povezana simbola lahko najdete tudi v starodavnih zapisih, kot na
primer v knjigi Bardo Thodol ali Tibetanski knjigi mrtvih in še v
mnogih drugih.
Očitno je za “omejene” človeške možgane zelo težko zavedati se
neskončnosti, kar pojasnjuje potrebo po omejitvi vesolja v čas in
prostor z verovanjem v enega ali več bogov, ki so pač postali
odgovorni za vse. Dejansko si bitja, ki ne dosežejo dovolj visokega
nivoja človeštva glede na vesolje, zelo težko predstavljajo
neskončnost, ki človeka ne naredi za izjemnega, temveč za navadno
bitje v kateremkoli času in prostoru tega neskončnega vesolja.
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Človek ima očitno raje dobro definirane in dobro omejene stvari, ki
so odraz njegovih možganov. Tisti, ki se sprašujejo, ali je mogoče,
da bi bilo življenje tudi na drugih planetih, so najlepši primer teh
“omejenih” glav. Takrat, ko ste na neki konferenci primerjali te ljudi z
žabami, ki se sprašujejo, ali je morda življenje tudi v drugih mlakah,
nam je bilo to zelo všeč.

ZEMELJSKI RAJ
Ljudje bi lahko zelo kmalu živeli v resničnem raju na Zemlji, če bi
tehnologijo, s katero trenutno razpolagate, uporabili v dobre namene
za človeštvo, namesto da služi nasilju, vojnam ali osebnim dobičkom
nekaterih. Znanost in tehnologija lahko popolnoma osvobodita
človeka ne samo skrbi za lakoto, temveč bi lahko človeku omogočila
živeti brez obveznosti do dela. Stroji bi lahko sami opravljali za
vsakdanje potrebe, zahvaljujoč avtomatizaciji. Že sedaj je v vaših
najmodernejših tovarnah, čeprav še ni dolgo tega, kar je bilo
potrebnih več sto ljudi za izdelavo enega avtomobila, potrebna ena
sama oseba, ki preprosto nadzoruje računalnik, ki narekuje in izvaja
vse operacije pri izdelavi vozila. V prihodnosti bo lahko vse potekalo
celo brez te osebe. Toda delavski sindikati niso zadovoljni s tem,
kajti tovarna ima vedno manj potreb po osebju in odpušča vse več in
več ljudi. To pa ni normalno. Te čudovite naprave, ki opravljajo delo
petsto ljudi, bi lahko omogočale tem petsto ljudem, da bi živeli,
namesto da služijo eni sami osebi (gospodarju). Noben človek ne
sme služiti drugemu človeku, niti delati zanj, čeprav za plačilo. Stroji
lahko zelo dobro opravljajo tlako in si nalagajo vsa dela, s tem pa
dovoljujejo človeku, da se posveča stvari, za katere je bil ustvarjen:
da misli, ustvarja in se razvija. To pri nas že obstaja. Vaših otrok vam
ni treba vzgajati po teh treh starih in primitivnih zapovedih: delo družina - domovina, ampak po naslednjih: razvoj - svoboda vesoljno bratstvo. Delo nima v sebi nič svetega, kadar ni motivirano z
ničimer drugim, kakor potrebo po zaslužku, s katerim se človek s
težavo preživlja. Prav tako pa je hudo nečastno prodajati se in tako
posredno prodajati svoje življenje zato, da se lahko človek prehrani,
opravljajoč dela, ki bi jih zmogli tudi enostavni stroji. Družina je že od
nekdaj bila le sredstvo za starodavne in sodobne privržence
suženjstva, ki silijo ljudi, da delajo bolj trdo za neresničen družinski
ideal. Domovina pa je le sredstvo za ustvarjanje tekmovalnosti med
ljudmi in zato, da se jih pripravi, vsak dan z večjo gorečnostjo, za
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delo. Ti trije pogoji, delo - družina - domovina, so bili od nekdaj
podprti s strani primitivnih religij. Toda sedaj vendar niste več
primitivni! Otresite se teh starih in prašnih nazorov in izkoristite
življenje na Zemlji, ki jo lahko znanost spremeni v raj! Ne pustite se
podrediti tistim, ki govorijo o morebitnih sovražnikih, da bi dopustili v
tovarnah orožja delati delavcem za zelo nizko plačilo, v tovarnah,
kjer se izdelujejo uničujoča orožja, ki prinašajo dobičke velikim
industrijalcem! Ne poslušajte tistih, ki govorijo o nazadovanju rojstev
in se zgražajo nad tem ker, mladi nočejo imeti veliko otrok. Boljše jih
je imeti malo, ki bodo živeli v sreči, kot pa veliko v revščini. Ne
poslušajte tistih, ki pretijo s “sosednjimi ljudstvi, ki se množe in bi
lahko postala nevarna”! To so isti ljudje, ki so privrženci kopičenja
atomskega orožja pod pretvezo “odvračanja sovražnikov”... Končno,
ne poslušajte tistih, ki menijo, da služenje vojaškega roka dovoljuje
učenje, kako uporabljati puško in kako to “lahko vedno prav pride”,
istočasno pa kopičijo atomske rakete. Hočejo vas naučiti nasilja in
vam dopovedati, da vas ne sme biti strah ubiti človeka, ki je v
drugačni uniformi kot vi. Hočejo, da to postane podzavestna gesta, s
tem da vas vadijo streljati na tarče. Ne pustite se tistim, ki vam
govorijo, da se je treba boriti za svojo domovino! Nobena domovina
tega ne zasluži. Ne pustite se prepričati tistim, ki govorijo: “če
sovražnik napade našo državo, se je vendar treba braniti!”
Odgovorite jim, da je nenasilje vedno bolj učunkovito od nasilja.
Poglejte si zmagoslavje Gandija v Indiji. Ni dokazano, da so tisti, ki
so “umrli za Francijo”, imeli prav, pa če tudi je bilo nasilje proti njej.
Rečejo vam, da se je treba boriti za svobodo, toda pozabljajo, da so
Galci izgubili vojno proti Rimljanom in da Francozom ne gre slabo,
ker so bili poraženci, saj so imeli mnogo koristi od civilizacije
osvajalcev. Živite torej v razcvetu, v svobodi in ljubezni, namesto da
poslušate ta nasilna in omejena bitja.
Najpomembnejše sredstvo, ki ga imate za pomoč pri vzpostavitvi
trajnega svetovnega miru, je televizija, resnična vest tega planeta, ki
omogoča, da vidite vse, kar se dogaja vsak dan na vseh točkah
sveta in omogoča, da se zavedate, da imajo “barbari” na drugi strani
meje enako veselje in enake težave kakor vi, da lahko ugotavljate
napredek v znanosti, najnovejše umetniške stvaritve itd. Vsekakor je
treba biti pozoren, da to sredstvo razširjanja vesti in komunikacij ne
pade v roke tistim, ki bi ga uporabljali za zavajanje množic s
preusmerjanjem informacij. Televizijo lahko resnično smatrate kot
živčni sistem človeštva, ki vsakemu omogoča spoznati obstoj in
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življenje drugih, in ki tako preprečuje izkrivljanje idej, ki lahko
privedejo do strahu pred “tujci”. Nekoč je bil strah pred sosednjim
plemenom, nato pred sosednjo vasjo, sosednjo pokrajino, sosednjo
državo, sedaj obstaja strah pred sosednjo raso, in ko tega strahu ne
bo več, bo nastopil strah pred morebitnim agresorjem, ki bi prišel iz
vesolja. Prav nasprotno, biti je treba odprt za vse, kar pride od
drugod. Strah pred tujci je dokaz primitivnega nivoja civilizacije. V
tem smislu je televizija nenadomestljiva in je ena najpomembnejših
etap, če ne celo najpomembnejša, za vsako civilizacijo, saj
omogoča, tako kot tudi radio, vsem celicam človeštva, da so v
vsakem trenutku lahko obveščeni o vsem, kar se dogaja drugje.
Natanko tako, kakor to počne živčni sistem v telesu živega bitja.

DRUGI SVET
Gotovo se sprašujete, kje se sedaj nahajate. Trenutno ste v bazi,
ki ni daleč od Zemlje. V prvem sporočilu ste zapisali, da se mi lahko
gibljemo sedemkrat hitreje kot svetloba. To je bilo res pred
petindvajset tisoč leti, preden smo se izkrcali na Zemlji. Od tedaj
smo že zelo napredovali in sedaj potujemo po vesolju še veliko
hitreje. Sedaj potrebujemo le nekaj trenutkov, da opravimo
potovanje, za katerega smo tedaj potrebovali skoraj dva meseca in
še vedno napredujemo. Prosim, da mi sledite, da opravimo še
majhno skupno potovanje.
Vstal sem in sledil svojim trem vodičem. Šli smo skozi komoro in
se znašli v veliki dvorani, v kateri je bilo plovilo, zelo podobno
tistemu, ki me je pripeljalo z Zemlje, vendar veliko večje. Merilo je
kakšnih dvanajst metrov zunanjega premera, znotraj pa so bili štirje
sedeži namesto dveh, bili pa so prav tako postavljeni drug nasproti
drugemu. Usedli smo se kakor prvič. Tudi tokrat sem imel enak
občutek neznosnega mraza, vendar tokrat veliko dlje, morda kakšnih
deset minut. Nato se je vozilo narahlo zazibalo in vsi smo se napotili
proti izhodu. Zunaj sem lahko opazoval čudoviti razgled, bilo je kakor
v raju. Še sedaj ne najdem pravega izraza, s katerim bi lahko opisal
čar, ki so ga povzročile ogromne rože, ene lepše od drugih, med
njimi pa so se sprehajale živali, ki si jih ne moremo niti predstavljati:
ptice z mnogobarvnim perjem, rožnate in modre veverice z
medvedkovo glavo, ki so plezale med vejami dreves, na katerih so
bili ogromni sadeži in ogromno cvetje. Kakšnih trideset metrov vztran
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od plovila nas je pričakala manjša skupina Elohimov, za drevesi pa
sem lahko videl kompleks zgradb, ki so se popolnoma ujemale z
vegetacijo, saj so bile zgradbe podobne školjkam in vse so bile živih
barv. Temperatura je bila zelo blaga in zrak je dišal po tisočih
eksotičnih cvetovih. Usmerili smo se proti vrhu griča in razgled, ki
sem ga bil deležen, je bil čudovit. Nešteto potočkov se je spuščalo
med bogato vegetacijo in v daljavi se je v soncu bleščalo sinje morje.
Ko smo prišli do čistine, sem presenečen zagledal skupino meni
podobnih ljudi. To se pravi, da so bili podobni ljudem, ki živijo na
Zemlji, ne pa Elohimom. Večina je bila gola, ali pa so bili oblečeni v
obleke, ki so bile izdelane iz barvaste svile. Vsi so se spoštljivo
priklonili pred mojimi tremi vodiči, nato pa smo se usedli v fotelje, ki
so bili narejeni iz kamna in oblečeni v goste kožuhe, ki so kljub
vročini ostali zelo hladni in prijetni. Ljudje, ki so prihajali iz majhne
votline, ki je bila zraven nas, so se približevali in nosili pladnje, ki so
se šibili pod obilico sadja, pečenega mesa z omakami, ki so bile ena
boljša od druge. Vse skupaj pa so “spremljale” pijače nepozabnih
arom. Za vsakim gostom sta se dva od tistih, ki so prinašali pladnje,
poklonila, pripravljena ugoditi še tako majhni želji vsakega gosta.
Gostje so lahko od njih zahtevali karkoli, ne da bi jih opazili. Med
obrokom je od nekod prihajala čudovita glasba, mlade ženske, lepe
kakor kipi, pa so začele gole plesati po travi z nepozabno dražestjo.
Razen mojih treh vodičev je bilo tudi okrog štirideset zemeljskim
ljudem podobnih gostov. Bili so črni, rumeni, beli, moški in ženske in
vsi so govorili jezik, ki ga nisem razumel, in ki je bil podoben
hebrejščini.
Sedel sem desno od Eloha, ki sem ga spoznal pred dvema
letoma in levo od šestih drugih Elohimov. Nasproti mene je sedel
mlad človek z brado, zelo lep in zelo suh, s skrivnostnim nasmehom
in z bratskim pogledom. Na njegovi desni je bil mož plemenitega
izgleda, ki je ponosno kazal svojo zelo gosto in črno brado. Na
njegovi levi je sedel malo zajetnejši človek azijskega videza. Imel je
obrito glavo.

PREDSTAVITEV STARIM PREROKOM
Proti koncu obeda mi je začel vodič govoriti:
137

- V mojem prvem sporočilu sem vam govoril o rezidenci, ki se
nahaja na našem planetu in kjer so zemeljski ljudje lahko ostali pri
življenju, zahvaljujoč znanstveni skrivnosti o večnosti na osnovi ene
same celice. Med temi ljudmi so tudi Jezus, Mojzes, Elija in še mnogi
drugi. Ta rezidenca je dejansko zelo velika, saj gre v resnici za ves
planet, na katerem pa živijo tudi člani zbora Nesmrtnih. Moje ime je
Jahve in sem predsednik tega zbora. Na planetu, na katerem se
nahajamo, živi v tem trenutku osem tisoč štiristo Zemljanov, ki so
med svojim zemeljskim življenjem dosegli dovolj visok nivo odpiranja
svojega uma neskončnosti, ali pa so omogočili ljudem na Zemlji, da
so se oddaljili od svojega primitivnega nivoja s svojimi odkritji,
zapiski, načini organiziranja družbe, z njihovimi vzglednimi dejanji iz
ljubezni, bratstva in nesebičnosti. Tu živi tudi sedemsto Elohimov, ki
so vsi člani sveta Nesmrtnih. Kakršnokoli bo nadaljevanje vašega
poslanstva, imate že rezervirano vaše mesto tu med nami, v tem
resničnem malem raju, kjer je vse enostavno zahvaljujoč znanosti in
kjer živimo srečno in večno. Tudi tu, kakor na Zemlji, smo ustvarili
vse življenje in pričenjamo popolnoma razumevati neskončno veliko
življenje, se pravi življenje planetov in lahko zaznamo znake staranja
sončnih sistemov, kar nam omogoča, da lahko zapustimo naš sistem
in ustvarimo nek drugi “raj”, čim bomo zaskrbljeni za svoje preživetje.
Nesmrtni Zemljani ali Elohimi, ki živijo tukaj, se lahko razvijajo,
kolikor in kakor sami želijo, saj jim ni treba početi nič drugega kot
tisto, kar jim je všeč. Tako se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami,
meditacijo, glasbo, slikarstvom itd... Ali pa z ničimer od tega, če le-to
želijo!
Strežniki, ki ste jih pravkar videli prinašati pladnje, pa tudi
plesalke, so le biološki roboti. Dejansko so narejeni po enakem
principu, kot smo ga uporabili pri stvarjenju človeka na Zemlji, na
popolnoma znanstven način, vendar so namerno omejeni in
popolnoma podložni vsem nam. Po drugi strani pa so popolnoma
nezmožni izvrševati neka dela brez naših navodil, dela, za katera so
specializirani. Nimajo nobenih želja ali nagnjenj in nobenih užitkov,
razen nekaterih, ki jih zahteva njihova specializiranost. Starajo se in
umirajo kakor mi, toda stroj, ki jih izdeluje, jih lahko naredi veliko več,
kolikor jih potrebujemo. Po drugi strani pa niso zmožni trpljenja,
čustev in tudi razmnoževati se ne morejo sami. Dolžina njihovega
življenja je podobna naši, se pravi, zahvaljujoč kirurškemu posegu,
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okrog sedemsto let. Ko mora biti eden izmed njih uničen, ker je
prestar, stroj takoj izdela enega ali več novih, kakor pač narekujejo
potrebe. Iz naprave izstopajo že odrasli, pripravljeni za opravljanje
svojih del, saj ne poznajo niti otroštva niti odraščanja. Znajo le
ubogati in služiti ljudem in Elohimom, so pa popolnoma nezmožni
vsakega najmanjšega nasilja. Vsi so prepoznavni po majhnem
modrem kamenčku, ki ga nosijo tako moški kot ženske med očmi.
Opravljajo vsa preprosta dela, ki ne predstavljajo nobenega interesa.
Roboti so izdelani, vzdrževani in uničeni v podzemlju, kjer tudi sicer
vsa vzdrževalna dela opravljajo takšni roboti in pa ogromni
računalniki, ki se ukvarjajo in regulirajo vsa vprašanja prehrane,
dobave osnovnih dobrin, energije itd... V povprečju ima vsakdo med
nami približno deset robotov in ker nas je na tem planetu nekaj več
kot devet tisoč, tako Zemljanov kot Elohimov, jih je tu torej ves čas
okrog devetdeset tisoč, moških in žensk.
Kakor Elohimi, ki so člani sveta Nesmrtnih, tudi nesmrtni Zemljani
nimajo pravice imeti otrok in morajo sprejeti pogoj, da se podvržejo
majhnemu posegu, ki jih naredi sterilne, toda ta sterilnost bi se lahko
zlahka odpravila. Cilj tega ukrepa je onemogočiti prihod v to čudovito
okolje tistim bitjem ki si tega ne zaslužijo. Toda nesmrtni moški in
ženske se lahko svobodno parijo, tako kot jim je všeč in ne poznajo
nobene ljubosumnosti. Po drugi strani pa moški, ki bi radi imeli več
spremljevalk, izven enakovrednih odnosov ki obstajajo med
mesmrtnimi moškimi in ženskami, ali ki ne želijo živeti z neko žensko
na enakovrednem nivoju, lahko imajo eno ali več ženskih bioloških
robotov ki so popolnoma podložni in jih lahko stroj izdela po izgledu,
kot si ga sami zaželijo. Prav tako velja to tudi za ženske, saj lahko
imajo enega ali več moških robotov, ki so prav tako popolnoma
podložni.
Stroj, ki izdeluje take robote, lahko izdela natanko takšen izgled in
specializacijo robota, kakor si sami zaželimo. Obstaja več tipov
idealnih žensk in moških glede na oblike, ki jih lahko sami
spreminjamo, kakor si to želimo in tako se lahko spreminja velikost,
mere, izgled itd... Stroju lahko celo priskrbimo sliko bitja, ki smo ga
na primer občudovali ali ljubili na Zemlji in stroj vam izdela natanko
takšno podobo.
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Zahvaljujoč vsemu temu so odnosi med nesmrtnima spoloma
veliko bolj bratski in spoštljivi in zveze med njimi so neverjetno čiste
in povzdignjene.
Zaradi velike odprtosti uma, bitja, sprejeta med nas, nimajo
nobenih problemov med seboj. Večina njih preživi svoj čas v
meditaciji, v izpeljevanju znanstvenih raziskav, v umetniškem
ustvarjanju, izumljanju in kreiranju vseh vrst stvari. Živimo v različnih
mestih, ki so različnih arhitekturnih stilov, v različnih pokrajinah, ki pa
jih lahko spreminjamo po svoji želji. Vsak se razvija, kakor sam želi
in počne le tiste stvari, ki mu ugajajo. Nekateri najdejo užitke v
izvajanju eksperimentov, drugi v glasbi, tretji v ustvarjanju vedno bolj
čudovitih živali, čtrti v meditaciji, nekateri pa v ljubljenju in uživanju v
mnogih užitkih te rajske narave, pitju iz mnogoštevilnih izvirov in v
uživanju sočnih sadežev, ki uspevajo vsepovsod in to ves čas. Tukaj
ni zime, saj vsi živimo v predelu, ki bi ga lahko primerjali z vašim
ekvatorjem, vendar lahko znanstveno vplivamo na vreme in zato je
vedno lepo in ne prevroče. Povzročimo lahko tudi, da ponoči pade
dež, kjer hočemo in kadar hočemo.
Vse to in še mnoge druge stvari, ki jih ne morete vse naenkrat
razumeti, naredijo, da je ta svet pravi raj. Tu je vsakdo svoboden in
to brez nevarnosti, kajti vsi so zaslužili to svobodo. Vse stvari, ki
ustvarjajo užitek, so pozitivne, seveda pod pogojem, da ne škodujejo
nikomur. Zaradi tega so vsi čutni užitki pozitivni, kajti čutnost vedno
pomeni odprtost zunanjemu svetu in vsaka odprtost je dobra. Pri vas
na Zemlji se s težavo otresate starodavnih tabujev, ki želijo prikazati,
da je vse, kar je povezano s seksom in goloto, slabo, medtem ko je
to v vsakem primeru le nekaj najbolj čistega. Kaj pa je bolj
razočarajočega za vaše stvaritelje kot videti ljudi govoriti, da je
golota nekaj slabega in to prav golota, simbol tistega, kar smo
ustvarili! Kot lahko vidite, so tu prav vsi goli in čeprav nekateri nosijo
oblačila, jih nosijo zato, ker so to darila in umetniška dela drugih
nesmrtnikov, ali pa jih nosijo preprosto zato, ker skrbijo za eleganco
in dekorativnost.
Ko je človek z Zemlje enkrat sprejet v svet nesmrtnih, mora
najprej prestati kemijsko preobrazbo, da bi ga tu nič ne presenetilo in
da bi dobro razumel, kje je in zakaj je tu.
Moj vodič, Jahve, je za trenutek utihnil, nato pa nadaljeval:
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- Ravnokar sedite nasproti tistemu, ki smo mu pred dva tisoč leti
dali nalogo, naj ustanovi gibanje z namenom, da bi čim dlje po svetu
razširil sporočilo, ki smo ga pustili ljudstvu Izraela, da bi vas sedaj
drugi lažje razumeli. Gre za Jezusa, ki smo ga ponovno oživeli iz
ene same celice, ki smo jo shranili, predno je bil križan.
Lep mlad moški z brado, ki je sedel ravno nasproti mene, mi je
poklonil bratski nasmeh.
- Na njegovi desni je Mojzes, zraven njega pa Elija. Na Jezusovi
levi strani pa sedi tisti, ki ga na Zemlji poznajo pod imenom Buda.
Malce dlje lahko vidite Mohameda, v čigar zapisih sem imenovan kot
Alah, saj se me ljudje iz spoštovanja niso drznili prav imenovati. Teh
štirideset moških in žensk, ki so prisotni pri tem obroku, so vsi
predstavniki ver, ki so bile ustvarjene po naših stikih z Zemljo.
Vsi so me gledali z zelo bratskimi in zabavnimi izrazi in prav
gotovo so se spominjali začudenja, ko so prišli na ta svet. Moj vodič
je nadaljeval:
- Sedaj vam bom pokazal nekaj naših naprav.
Vzdignil se je in sledil sem mu. Povabil me je, naj si pripnem velik
pas, ki je bil okrašen z ogromno zaponko. On in njegova prijatelja so
že imeli pripete enake pasove. V trenutku sem občutil, da sem se
dvignil in da me je nekam neslo. Bil sem približno dvajset metrov nad
rastlinami, na višini dreves. Potovali smo z veliko hitrostjo, morda sto
kilometrov na uro ali celo več, v točno določeni smeri. Moji trije
spremljevalci so bili z menoj. Zelo čudno pa je bilo (med drugim...),
da nisem čutil vetra, ki bi me bičal v obraz.
Ustavili smo se na majhni čistini, čisto blizu vhoda v majhno jamo.
Dejansko so nas še vedno nosili pasovi, vendar le meter nad tlemi in
mnogo počasneje. Šli smo po podzemnih rovih s kovinskimi stenami
in prispeli do prostrane dvorane, sredi katere je bil ogromen stroj, ki
so ga obkrožali roboti, ki so bili takoj prepoznavni po svojih čelnih
znakih. Tedaj smo pristali na tleh in si odpeli pasove. Jahve je
govoril:
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- Tu lahko vidite stroj, ki proizvaja biološke robote. Za vas bomo
sedaj ustvarili eno izmed teh bitij.
Dal je znak enemu izmed robotov ki je bil zraven stroja in ta se je
dotaknil nekaterih delov te naprave. Nato mi je dal znak, naj
pristopim pred steklo, ki je bilo dva metra visoko in meter široko. V
modri tekočini sem videl, kako se je počasi izrisavala oblika
človeškega skeleta. Nato se je ta oblika prikazovala vedno
natančneje in končno postala pravi skelet. Nato so se oblikovali še
živci ob kosteh, kasneje še mišice in končno koža ter lasje. In sedaj
je tam, kjer še pred nekaj minutami ni bilo ničesar, spal izvrsten atlet.
Jahve je spregovoril:
- Spomnite se podobnega opisa v Svetem pismu Stare zaveze,
Ezekiel XXXVII:
“Človekov sin, ali lahko te suhe kosti ponovno oživijo?... Nastal je
hrup in glej, bil je pravi direndaj... Na okostjih so bile žile, prekrilo jih
je meso in vse je nato prekrila koža... Trupla so oživela in se končno
postavila na svoje noge - bilo jih je silno veliko.”
- Ta opis je prav gotovo zelo blizu opisu Ezekiela, seveda razen
hrupa, ki smo se ga lahko znebili.
Dejansko je tisto, kar sem videl, natanko ustrezalo opisu iz Biblije.
Oseba, ki je ležala, je zdrsnila nekam levo in popolnoma izginila iz
mojega vida. Nato so se odprla vrata in ponovno sem zagledal
osebo, ki je bila v nekaj minutah ustvarjena pred mojimi očmi. Ležala
je na zelo beli tkanini, še vedno popolnoma negibno. Kar naenkrat
pa je odprla oči. Vzdignila se je ter se spustila nekaj korakov po
stopnicah, ki so nas ločevale. Potem ko je izmenjala nekaj besed z
nekim drugim robotom, se je napotila proti meni. Ta moški mi je nato
ponudil roko, ki sem jo sprejel in lahko sem občutil njegovo mehko in
toplo kožo.
Jahve me je vprašal:
- Ali imate pri sebi fotografijo nekoga, ki vam je pri srcu?
- Seveda, s sabo imam sliko svoje matere, ki pa je ostala v
denarnici pri oblačilih.
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Pokazal mi jo je in me vprašal, če je prava. Kakor hitro sem mu
potrdil, jo je dal enemu izmed robotov, ta pa jo je vstavil v stroj in
pritisnil na nekatere dele naprave. Za istim steklom sem bil priča še
eni stvaritvi živega bitja. Potem ko je koža prekrila tkivo, sem opazil,
kaj se dogaja: bili so ravno pri izdelavi natančnega posnetka moje
matere, in sicer s pomočjo slike, ki sem jim jo dal... Po nekaj
trenutkih sem lahko objel svojo mater oziroma njeno podobo takšno,
kakršna je bila deset let poprej, saj sem jim dal sliko, ki je bila stara
že deset let. Jahve mi je rekel:
- Sedaj pa dopustite, da vam dajo majhen vbod v čelo.
Eden izmed robotov se mi je približal in mi s pomočjo majhne
naprave, ki je bila podobna brizgalki, naredil vbod na čelo, ki ga
nisem občutil, tako je bil neznaten. Nato je brizgalko vstavil v
ogromen stroj in kot že poprej, pritisnil na nekaj delov naprave. Spet
je bilo novo bitje ravno v procesu ustvarjanja pred mojimi očmi. Ko je
koža prekrila telo, sem zagledal osebo, podobno meni, ki se je
počasi oblikovala. In dejansko, bitje, ki je izstopilo iz stroja, je bilo
moj natančen posnetek. Jahve je dejal:
- Kot lahko opazite, tale drugi “vi” ne nosi majhnega
kamna na čelu, ki označuje robote in ki ga je nosila podoba vaše
matere. S pomočjo slike ne moremo narediti nič drugega, kakor
fizični posnetek, vendar brez vsake psihične osebnosti. Medtem ko
pa lahko iz celice, ki smo jo vam vzeli s čela, ustvarimo popolni
posnetek osebe, z vsemi spomini, z osebnostjo, karakterjem itd.
Sedaj bi lahko na Zemljo poslali to drugo osebo, “vas samega” in
nihče ne bi ničesar opazil. Takoj bomo uničili ta posnetek, saj nam
nič ne koristi. V tem trenutku sta dve osebi “vas samega”, ki me
poslušata, vendar se ti dve osebi pričenjata razlikovati, kajti vi veste,
da boste živeli, on pa ve, da ga bomo uničili. Vendar ga to nič ne
prizadane, saj ve, da ni nič drugega, kakor vi sami. Še en dokaz, če
bi bilo to potrebno, o neobstoju duše, v katero verujejo nekateri
primitivni ljudje, ali pa duhovnega bistva, ki naj bi bilo značilno za
vsako telo.
Zapustili smo sobo, v kateri je bila ta ogromna naprava in se
podali po hodniku v drugo z drugimi napravami. Približali smo se
nekemu drugemu stroju.
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- Tu so shranjene celice ljudi, ki so počeli slabe stvari in bodo
ponovno oživljeni samo zato, da jim bodo sodili, ko bo prišel čas za
to. Tu so vsi tisti, ki so na Zemlji zagovarjali nasilje, hudobijo,
agresivnost, mračnjaštvo, tisti, ki so imeli v rokah vso podlago, da bi
lahko razumeli, od kod prihajajo, vendar niso hoteli prepoznati
resnice. Ti bodo ponovno ustvarjeni in bodo prestali kazen, kakršno
si zaslužijo, potem ko jim bodo sodili tisti, ki so zaradi njih trpeli ali pa
njihovi predhodniki ali nasledniki.
- Sedaj ste si pa zaslužili malo počitka. Tale robot vam bo služil
kot vodič in vam postregel z vsem, kar boste potrebovali do jutri
zjutraj. Povedali vam bomo še nekatere stvari in vas pospremili
nazaj na Zemljo. Medtem boste tu okusili delček tega, kar vas čaka,
ko boste vi opravili svojo nalogo na Zemlji.
Nato sem videl robota, ki se mi je približal in me zelo spoštljivo
pozdravil. Bil je zelo velik in lep, rjav, golobrad in športnega obraza.

PRISPODOBA RAJA
Robot me je vprašal, če bi želel videti svojo sobo, in ko sem mu
pritrdil, mi je izročil obroč, ki je služil za premikanje. Ponovno sem za
trenutek vzletel, in ko sem pristal, sem se znašel pred hišo, ki je bila
bolj podobna školjki kot pa domovanju. Notranjost je bila popolnoma
obložena z dolgodlakimi kožuhi, z ogromnim ležiščem, velikim za
najmanj štiri zemeljske postelje. Izgledalo je, kakor da je vgrajeno v
tla. Opazno je bilo le zaradi drugačne barve kožuhov, ki so ga
pokrivali. V kotu te ogromne sobe je bila kopalna kad, ki je bila prav
tako vgrajena v tla in velika kot kakšen manjši bazen, postavljena
med rastline, ki so bile izredno čudovitih oblik in barv.
- Želite morda družbo? me je vprašal robot. Pridite, sami si jo
boste izbrali.
Spet sem si nataknil leteči obroč in se kmalu znašel pred strojem,
ki je služil izdelovanju robotov. Svetleča kocka se je pojavila pred
mano. Posadili so me v fotelj, ravno nasproti kocke in mi izročili
čelado. Ko sem se namestil, se je v svetleči kocki v treh dimenzijah
pojavilo čudovito rjavolaso dekle, neverjetno čudovitih in
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harmoničnih oblik in dimenzij. Gibala se je, da bi se pravilno ocenila,
in če bi ne bila meter nad tlemi v kocki, bi morda verjel, da je
resnična. Moj robot me je vprašal, če mi ugaja, in če bi si želel, da bi
bila drugačnih oblik ali drugačnega videza. Odgovoril sem mu, da se
mi zdi odlična. Povedal mi je, da gre za estetsko idealno žensko,
oziroma za enega izmed treh tipov idealnih žensk, ki jih je definiral
računalnik po okusu večine prebivalcev tega planeta. Vendar pa bi
lahko zahteval vse spremembe, ki bi si jih zaželel. Po mojem
nasprotovanju, da bi karkoli spremenili na tem preprosto čudovitem
bitju, se je v svetleči kocki pojavila druga ženska, svetlolasa in vsa
opojna, popolnoma drugačna, pa vendar prav tako popolna kakor
prva. Tudi na tej nisem želel nič spremeniti. In na koncu se je v kocki
pojavila še tretja oseba, rdečelaska, ki je bila videti čutnejša od prvih
dveh. Robot me je vprašal, če bi morda želel videti še ostale modele,
ali pa so mi zadostovali ti trije idealni tipi moje rase. Seveda sem
odgovoril, da so se mi zdele te tri nenavadno čudovite.
V tistem trenutku se je v kocki prikazala čudovita črnka, za njo še
zelo fina in elegantna Kitajka in za njo še zelo sladostrastno
orientalsko dekle. Robot me je vprašal, katero od deklet, ki sem jih
videl, bi želel imeti za spremljevalko. Brž ko sem mu odgovoril, da so
mi bile prav vse všeč, se je napotil proti stroju, ki je izdeloval robote
in takoj spregovoril z novim robotom. Kmalu je stroj začel delovati in
takoj mi je bilo jasno, kaj se dogaja.
Nekaj minut kasneje sem se vrnil v svoje bivališče s svojimi
šestimi spremljevalkami. Tam sem si privoščil najbolj nepozabno
kopel v družbi teh šarmantnih robotov, ki so se mi popolnoma
podrejali in ustregali vsem mojim željam. Nato me je moj robot vodič
vprašal, če imam morda željo po glasbi. Po mojem pritrdilnem
odgovoru mi je dal čelado, podobno tisti, ki sem si jo nadel pred
projekcijo modelov ženskih robotov. Robot mi je dejal, naj si le
zamislim glasbo, ki bi jo rad slišal. Kmalu za tem se je zaslišal zvok
natanko take glasbe, ki sem si jo zamišljal. Kakor sem si jo ustvarjal
v glavi, tako je postala resničnost, z zvoki tolikšnih amplitud in toliko
nežnosti, kakršnih nisem slišal še nikdar prej. Sanje vsakega
skladatelja so se uresničile: neposredno komponiranje glasbe, brez
napornega pisanja in orkestracije. Mojih šest spremljevalk je začelo
na mojo glasbo plesati zelo nasladen in zapeljiv ples.
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Čez nekaj časa me je robot vprašal, če bi morda rad ustvarjal
slike. Podal mi je drugo čelado in namestil sem se pred ekran, ki je
bil polkrožne oblike. Začel sem si predstavljati prizore in ti so se
začeli pojavljati na ekranu. Dejansko je bila to trenutna vizualizacija
vseh možnih misli, ki so se mi porajale. Pomislil sem na svojo staro
mamo in njena podoba se je pojavila na ekranu, pomislil sem na
šopek rož in spet se je pojavil, če sem si zamislil vrtnico z zelenimi
pikicami, se je ta prikazala. Ta naprava je dejansko omogočala, da
so se v trenutku vizualizirale človekove misli, ki jih ni bilo treba
tolmačiti. Čudovito! Robot mi je rekel:
- Z nekaj prakse lahko dosežete, da vam uspe izvajati celo
zgodbo, ki si jo zamislite. Veliko spektaklov tega tipa, spektaklov
neposrednega ustvarjanja se zgodi tukaj.
Čez čas sem se odpravil spat in na najbolj noro noč mojega
življenja z mojimi čudovitimi spremljevalkami.
Naslednje jutro sem vstal in si ponovno privoščil odišavljeno
kopel, nato pa nam je robot postregel z zelo okusnim zajtrkom. Ko
sem končal, me je prosil, naj mu sledim, ker me Jahve že pričakuje.
Nadel sem si leteči pas in se kaj kmalu znašel pred neko čudno
napravo, kjer me je čakal predsednik zbora nesmrtnih. Ta naprava je
bila sicer manj pomembna od tiste, ki je izdelovala robote, vendar
zelo velika. V njeni sredini je bil vgrajen fotelj. Jahve me je vprašal,
če sem preživel prijetno noč, nato pa mi je razložil:
- Ta stroj bo v vas zdramil nekatere sposobnosti, ki so uspavane.
Vaši možgani bodo lahko izkoristili ves svoj potencial. Sedite semle.
Namestil sem se v sedež, ki mi ga je pokazal in neke vrste lupina
je objela mojo glavo. Imel sem občutek, da sem za trenutek izgubil
zavest, nato pa se mi je zdelo, da mi bo razneslo glavo. Videl sem,
kako so mi večbarvne luči švigale pred očmi. Končno se je vse
ustavilo in nek robot mi je pomagal, da sem lahko vstal iz fotelja.
Počutil sem se popolnoma drugače. Imel sem občutek, da je vse
enostavno in lahko. Jahve je govoril:
- Od tega trenutka naprej bomo gledali preko vaših oči, slišali
preko vaših ušes in govorili skozi vaša usta. Lahko bomo celo
zdravili z vašimi rokami, kakor smo to že naredili v Lourdesu in še po
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nekateih drugih koncih sveta, nekatere bolnike, za katere bomo
presodili, da lahko kaj storimo zanje zaradi njihove volje razširjati
sporočila ki smo vam jih dali, ali pa zaradi njihovega truda pridobiti
vesoljno zavest z odpiranjem neskončnosti. Mi nadzorujemo vse
ljudi. Ogromni računalniki zagotavljajo trajno nadzorovanje vseh
ljudi, ki živijo na Zemlji. Vsakemu se pripisuje ocena za njegova
dejanja v življenju, in to glede na usmerjanje človeka k ljubezni in
resnici, ali pa k sovraštvu in nazadnjaštvu. Ko pa pride ura končnih
rezultatov, imajo tisti, ki so hodili po dobri poti, pravico do večnosti na
tem rajskem planetu; tisti, ki niso naredili nič dobrega, vendar niso
bili hudobni, niso ponovno ustvarjeni; tisti pa, ki so bili še prav
posebej negativni, shranimo eno njihovo celico, s pomočjo katere
bodo ponovno ustvarjeni, ko bo prišel čas in prestali bodo sodbo in
kazen, kakršno si zaslužijo. Vi, ki berete to sporočilo, zavedajte se,
da si lahko zaslužite vstop v ta čudoviti svet, v ta raj. Tu boste
sprejeti, vi, ki boste sledili našemu glasniku Claudu Raelu, našemu
ambasadorju, na poti k vesoljni ljubezni in kozmični harmoniji, vi, ki
mu boste pomagali uresničevati naše zahteve, saj vidimo skozi
njegove oči, slišimo skozi njegova ušesa in govorimo preko njegovih
ust.
Vaša zamisel, da bi ustvarili združenje vodij človeštva, je zelo
dobra. Vendar bodite strogi pri njihovem izboru, saj naše sporočilo
ne sme biti deformirano ali napačno interpretirano.
Meditacija je neobhodno potrebna za odprtje uma, toda
samostansko življenje je nepotrebno. Treba je uživati v življenju z
vso močjo svojih čutil, kajti prebujanje čutil gre vzporedno z
prebujanjem uma. Če si to želite, in če boste imeli dovolj časa, se
ukvarjajte s športom, saj so vsi športi in igre dobri, ker razvijajo
mišice. Še več, z njim obvladujete samega sebe, kot na primer pri
avtomobilskem ali motorističnem športu.
Kadar se nekdo počuti osamljenega, lahko vedno poskusi stopiti
v telepatski stik z nami, medtem ko poskusi biti v harmoniji z
neskončnostjo; občutil bo neizmerno zadovoljstvo. Vaš predlog, da
bi se ljudje vsakega okraja, ki verujejo v nas, srečevali ob nedeljah
okrog enajstih dopoldne, je zelo dober. Malo je tistih članov, ki to že
počno.

147

Jasnovidci so zelo koristni, iščite jih, vendar pa jih morate
uravnotežiti, saj jih njihov dar za posredovanje (ki ni nič drugega, kot
dar telepatije) lahko spravi iz ravnovesja in tako začnejo verovati v
“nadnaravno”, v magijo in druge stvari, ki bi ne mogle biti bolj
neumne, kakor verovanje v eterično substanco, ki ni nič drugega,
kakor način, kako pripraviti druge, da verjamejo v dušo, ki sploh ne
obstaja!!! V resnici pa le stopajo v stike z ljudmi, ki so živeli pred
mnogimi stoletji in ki smo jih mi ponovno ustvarili na tem rajskem
planetu.
Neko pomembno odkritje lahko sedaj naznanite: židje so naši
neposredni nasledniki na Zemlji. Zaradi tega je zanje rezervirana
posebna usoda. Oni so potomci Elohimovih sinov in človeških deklet,
o čemer je govor v Stvarjenju, poglavju Biblije. Njihov izvirni greh je
bil v tem, da so se združili s svojim znanstvenim stvarjenjem; to je
razlog, da so toliko časa trpeli. Toda zanje je prišel čas oprostitve in
bodo sedaj lahko v miru živeli v njihovi državi, razen, če ne bodo
ponovno storili napako s tem, da vas ne bodo priznavali za našega
poslanca. Želimo si, da bi bila naša zemeljska ambasada zgrajena v
Izraelu, na zemljišču, ki vam ga bo dodelila tamkajšnja vlada. Če vas
bodo zavrnili, jo lahko postavite drugje, Izrael pa bo ponovno doživel
kazen, ker vas ne bodo sprejeli kot našega poslanca.
Vi se morate popolnoma posvetiti vašemu poslanstvu. Ne bodite
v skrbeh, imeli boste dovolj, da boste poskrbeli za vašo družino.
Ljudje, ki verujejo v vas, s tem pa v nas, vam morajo pomagati. Vi
ste naš glasnik, naš poslanec, naš prerok in vsekakor imate že svoje
mesto tukaj med ostalimi preroki. Vi ste tisti, ki mora združiti ljudi
vseh religij. Kajti gibanje, ki ste ga ustanovili, Raelijansko gibanje,
mora biti religija vseh religij. Vztrajam, to je religija, vendar ateistična,
kar ste verjetno že dognali. In vi ste naš ambasador, naš prerok.
Tistih, ki vam bodo pomagali, ne bomo pozabili in tistih, ki vam bodo
delali težave, prav tako ne. Ne bojte se ničesar in nikogar, kajti ne
glede na to, kar se bo zgodilo, imate vaše mesto med nami. Tistim,
ki bodo zgubljali zaupanje, pa dajte malo poguma! Pred dva tisoč leti
so metali v jamo k levom tiste, ki so verjeli v našega poslanca
Jezusa. Kaj pa vi tvegate danes? Posmeh bedakov? Posmehovanje
tistih, ki niso ničesar razumeli, in ki se držijo svojih primitivnih
verovanj? Kaj je to v primerjavi z areno polno levov? In kaj je to v
primerjavi s tistim, kar čaka tiste, ki vam bodo sledili? V resnici je

148

sedaj enostavneje, kot kadarkoli prej, slediti svojim intuicijam. Že v
Koranu je Mohamed, ki je sedaj med nami, dejal glede prerokov:
“Prihaja čas za ljudi, da napravijo obračun; žal, pa se brezbrižno
odvračajo (od stvarnika).
“Na vsako novo opozorilo stvarnika se posmehujejo, namesto da
bi ga poslušali.
“In v srcu se zabavljajo iz tega.
“Tisti, ki delajo slabo, se skrivoma pomenkujejo:
“Mar ni ta človek navaden smrtnik, kakor mi...?
“To je kopica sanj. Vse to si je izmislil. On je navaden pesnik!
“Naj nam prinaša čudež kakor tisti, ki so bili poslani tudi poprej, v
preteklih časih.” (Koran, sura 21, verzi od 1 do 5.)
Že Mohamed je moral prenašati sarkazem ljudi, kakor tudi Jezus.
Ko je bil na križu, so nekateri dejali:
“Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga hoče, saj je rekel: Božji
Sin sem.” (Matej, XXVII, 43.)
Torej, kot ste lahko videli, se Jezus prav lepo drži, in to za
večnost, kakor tudi Mohamed in vsi, ki so jima sledili in jima verjeli.
Tisti pa, ki so ju kritizirali, bodo ponovno ustvarjeni, da bodo
kaznovani.
Računalniki, ki nadzorujejo ljudi, ki še niso zvedeli za sporočilo,
so povezani v sistem, ki v trenutku smrti avtomatsko odvzame, in to
na daljavo, celico, iz katere bodo lahko ti ljudje, če so si zaslužili,
ponovno ustvarjeni.
Medtem ko čakate, da bi se zgradila naša ambasada, ustvarite
semenišče Vodij MADECH-a blizu kraja, kjer domujete. Tam boste
lahko vi, ki ste naš prerok, Vodja vseh Vodij, učili tiste, ki bodo
zadolženi za širjenje naših sporočil po vsej Zemlji.

NOVE ZAPOVEDI
Tisti, ki vam bodo želeli slediti, bodo morali upoštevati pravila, ki
vam jih bom zdaj navedel:
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- Najmanj enkrat v življenju boš prišel pred Vodjo vseh Vodij, da ti
bo on ali pa poučeni vodja s fizičnim kontaktom prenesel tvoj
celularni plan v računalnik, ki se bo tega spomnil, ko bo prišel čas
presoje bilance tvojega življenja.
- Najmanj enkrat na dan boš pomislil na Elohime, tvoje stvaritelje.
- Poskušal boš na vse možne načine razširjati Elohimovo
sporočilo okrog sebe.
- Najmanj enkrat na leto boš daroval Vodji vseh Vodij najmanj
stotino svojega letnega zaslužka in mu boš tako pomagal, da se bo
lahko za ves svoj čas posvetil svojemu poslanstvu in potoval po
vsem svetu, da bi razširjal sporočilo.
- Najmanj enkrat v letu boš povabil za svojo mizo Vodjo iz
svojega kraja in zbral pri sebi vse zainteresirane osebe, da jim bo
lahko on razložil razsežnosti sporočila.
- V primeru izginotja Vodje vseh Vodij bo novi Vodja vseh Vodij
tisti, ki bo imenovan od svojega predhodnika. Vodja vseh Vodij bo
varuh zemeljske ambasade Elohimov in bo lahko bival v njej s svojo
družino in tudi z drugimi ljudmi, ki si jih bo sam izbral.
Vi, Claude Rael, vi ste naš ambasador na Zemlji in ljudje, ki vam
verjamejo, vam bodo morali nuditi sredstva, da boste lahko izpolnili
svoje poslanstvo. Vi ste poslednji izmed prerokov pred sodbo, vi ste
prerok religije vseh religij, vi ste tisti, ki bo odpiral ljudstvu oči iz
verskih zablod, vi ste pastir vseh pastirjev. Vi ste tisti, čigar prihod so
najavljali stari preroki, naši predstavniki v vsaki religiji. Vi ste tisti, ki
bo privedel čredo pastirjev, predno se bodo vode razlile, tisti, ki bo
privedel pred stvaritelje tiste, ki so jih ustvarili. Tisti, ki imajo ušesa,
lahko slišijo in tisti, ki imajo oči, lahko vidijo. Vsi, ki imajo odprte oči
bodo lahko videli, da ste vi prvi prerok, ki ga lahko razumejo le v
znanosti razvita bitja, saj je primitivnim ljudstvom nerazumljivo prav
vse, kar poveste. To je znak, ki ga bodo lahko prepoznali tisti z
odprtimi očmi, znak razodetja, znak apokalipse.
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IZRAELSKEMU LJUDSTVU
Izraelska država mora podariti Vodji vseh Vodij ozemlje, ki se
nahaja blizu Jeruzalema, da bo lahko dal tam zgraditi rezidenco,
ambasado Elohimov. Prišel je čas, ljudstvo Izraela, da se zgradi novi
Jeruzalem, kakor je bilo že prerokovano. Claude Rael je tisti, ki so
ga že oznanjali, preberite spet zapise in odprite oči.
Mi si želimo imeti našo ambasado med svojimi potomci, saj
ljudstvo Izraela predstavljajo potomci tistih otrok, ki so se rojevali iz
zvez med zemeljskimi dekleti in sinovi Elohimov.
Ljudstvo Izraela, mi smo te potegnili iz krempljev Egipčanov a
niste se pokazali za vredne našega zaupanja. Zaupali smo ti
sporočilo, naslovljeno na celotno človeštvo, in vi ste ga ljubosumno
varovali, namesto da bi ga razširjali. Ljudstvo Izraela, dolgo časa si
trpelo in plačevalo za svoje napake, toda prišel je čas odpuščanja. In
kakor je že bilo prerokovano, smo rekli Severu - daj, in Jugu - ne
zadrži. Storil sem, da so se lahko tvoji sinovi in hčere vrnili z vseh
koncev sveta, kakor je zapisal Izaija. Ti ljudstvo si lahko ponovno
našlo svojo državo in boš lahko živelo v njej v miru, če boš poslušalo
zadnjega izmed prerokov, tistega, ki je bil napovedan in mu
pomagalo delati to, kar zahtevamo od njega.
To je tvoja zadnja priložnost, ljudstvo Izraela, saj bo drugače
drugo ljudstvo sprejelo Vodjo vseh Vodij in tam na njihovem ozemlju
postavilo našo ambasado. Ta država bo zelo blizu tvoje in to bomo
ščitili, tam bo vladala sreča, in Izraelska država bo ponovno uničena.
Ti, sin Izraela, ki se še nisi vrnil na tla prednikov, počakaj, preden
se boš vrnil tja in opazuj, ali se bo vlada strinjala in dopustila, da se
naša ambasada zgradi tam. Če bodo našo ambasado zavrnili, se tja
ne vračaj, kajti ti boš med tistimi, ki bodo rešeni uničenja in med
tistimi, katerih potomci se bodo lahko nekega dne vračali nazaj v
obljubljeno deželo, ko bo prišel pravi čas.
Ljudstvo Izraela, prepoznaj tistega, ki je bil napovedan in mu daj
ozemlje, da se bo tam zgradila naša ambasada. Pomagaj mu jo
zgraditi, kajti če bo postavljena drugod, kakor se je že zgodilo pred
dva tisoč leti, boš ti, ljustvo, spet pregnano.
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Če bi ti pred dva tisoč leti prepoznalo Jezusa kot našega
odposlanca, bi vsi kristjani sveta ne bili kristjani, ampak židje in Izrael
bi ne imel nikakršnih težav. Vi bi ostali naši ambasadorji, namesto da
je bilo to delo zaupano drugim narodom, ki so si postavili središče v
Rimu. Pred dva tisoč leti niste prepoznali našega odposlanca in
zaradi tega ni sijal Jeruzalem, ampak Rim. Toda sedaj imaš novo
možnost, da bo ponovno Jeruzalem, in če je ne boš izrabilo, bo neka
druga država vzela pod okrilje našo ambasado in ti ne boš več imelo
pravice do zemlje, ki smo ti jo izbrali.
Tako, končal sem. Sami boste sposobni vse to komentirati, ko
boste spet na Zemlji. Zdaj pa le še uživajte nekaj časa v tem raju,
nato pa vas bomo odpeljali domov, da boste opravili svoje
poslanstvo, preden se za vedno vrnete sem.
Ko je Jahve končal, sem ostal še nekaj uric in užival v mnogih
čarih tega sveta, se sprehajal med vodnjaki in se pridružil druščini
velikih prerokov, ki sem jih srečal prejšnji dan za seanse meditacije.
Po zadnjem obedu z istimi ljudmi sem se zopet znašel v velikem
plovilu, ki me je odložilo v opazovalni postaji. Tam sem šel po isti
poti, kakor večer prej, in se znašel z vsemi oblačili na manjšem
plovilu, ki me je prepeljalo v “Roc Plat”, mesto, s katerega me je
odpeljalo. Pogledal sem na uro, bila je polnoč. Vrnil sem se domov,
tam pa sem takoj pričel z delom, s pisanjem vsega tistega, kar mi je
bilo povedano. V mojemu razumu je bilo popolnoma jasno in bil sem
presenečen, ko sem opazil, da sem lahko vse napisal v eni sami
potezi, ne da bi se obotavljal iskajoč besede, ki sem jih slišal.
Besede so ostale, kakor bi bile vtisnjene v moj spomin, tako kot mi je
bilo povedano na začetku.
Ko sem končal s pripovedovanjem tistega, kar se mi je dogodilo,
sem začel razločno čutiti, kar se mi ni poprej še nikoli zgodilo, da se
je sprožilo nekaj v meni. Začel sem pisati, tako da sem opazoval
tisto, kar sem napisal, in počutil sem se kot bralec. Pisal sem, nisem
pa se počutil avtorja tistega, kar se je pojavilo na papirju. Elohimi so
začeli govoriti skozi moja usta, pravzaprav pisati z mojo roko. Tisto,
kar se je izpisovalo pred mojimi očmi, je zadevalo vse stvari, s
katerimi se človek sooča skozi svoje življenje in načine obnašanja
pred njimi. Pravzaprav neko pravilo za življenje, nek nov način
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soočanja z dogodki v življenju, način, kako se obnašati kot človek, se
pravi kot razvito bitje, ki išče vse možne načine, da bi odprlo svoj um
neskončnosti in se postavil v harmonijo z njo. Ta velika pravila, ki so
mi jih narekovali Elohimi, naši stvaritelji, naši očetje, ki so v nebesih,
kakor so že povedali naši predniki, ne da bi to razumeli, so tu
naznanjena v vsej svoji popolnosti.
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3. POGLAVJE
KLJUČI
Uvod
Človek
Rojstvo
Vzgoja
Čutna vzgoja
Razcvet
Družba in vlada
Meditacija in molitev
Umetnost
Čutna meditacija
Človeška zakonodaja
Znanost
Človeški možgani
Apokalipsa
Telepatska komunikacija
Nagrada
Vodje
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UVOD
Ti zapiski so ključi, ki omogočajo odpiranje uma, ki so ga
tisočletja mračnjaštva potisnila v skorjo.
Vrata, ki odpirajo človeški um, so zaklenjena z mnogimi
ključavnicami, ki jih moramo odkleniti naenkrat, če želimo svoj um
odpreti neskončnosti. Če boste uporabili samo en ključ, bodo vse
druge ključavnice ostale zaklenjene. Z odklenjenjem nasledje
ključavnice morate vse prejšne držati odklenjene, sicer se bodo prve
zaklenile in onemogočile odprtje. Človeška družba se boji tistega,
kar ne pozna, torej se boji tistega, kar je za vrati, čeprav bi jo to
osrečilo s spoznanjem resnice. Ta družba tudi brani ljudem odpreti
vrata in raje ostaja v nesreči in nevednosti. To je še ena ovira več na
pragu vrat, s katerimi bi se lahko um osvobodil. Toda kakor je rekel
Gandhi: “Resnica ne postane napačna, ker bi je nihče ne videl”.
Torej, če si vi prizadevate odpreti ta vrata, se ne ozirajte na
posmehovanje tistih, ki niso ničesar videli ali pa tistih, ki so videli in
se delajo nevedne, ker se bojijo tistega, česar ne poznajo. Če se
vam odpiranje vrat zdi preveč zahtevno, prosite za pomoč katerega
od vodij, kajti vodje so že odprli vrata svojega uma in sami poznajo
težave takega postopka. Oni ne bodo mogli odpreti vaših vrat
namesto vas, lahko pa vam bodo razložili različne tehnike, ki vam bi
omogočile, da bi uspeli. Po drugi strani pa so oni tudi še živeče priče
sreče, ki vam jo bo prineslo odpiranje vrat in so tudi dokaz, da se
motijo tisti, ki se bojijo tega, kar je za vrati.

ČLOVEK
V vsakem primeru je vedno treba upoštevati stvari z ozirom na
naslednja štiri področja:
- neskončnost,
- Elohimi - naši očetje in naši stvaritelji,
- človeška družba,
- človek kot individualna osebnost.
Najpomembnejše področje se nanaša na neskončnost in v zvezi
s tem moramo soditi vse stvari, vendar vedno z neko konstanto -
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ljubeznijo, se pravi upoštevati ljudi, ki jim moramo dati to ljubezen,
saj je treba živeti v harmoniji z neskončnostjo, torej z drugimi ljudmi,
kajti tudi oni so del neskončnosti.
Naslednja stvar, ki jo moramo upoštevati, so nasveti Elohimov,
naših stvariteljev. Človeška družba mora prisluhniti nasvetom tistih,
ki so jo ustvarili.
Nato moramo upoštevati tudi družbo, ki je omogočila, ki omogoča
in ki bo omogočala ljudem, da se bodo razcveteli na poti resnice.
Moramo jo upoštevati, ne pa ji slediti. Prav nasprotno, moramo ji
pomagati, da bo zlezla iz svoje primitivne kletke in stalno pretehtati
vse njegove navade in tradicije, čeprav jih zakoni podpirajo. Ti
zakoni preprosto le iščejo pot, kako bi vklenili človeški um v
mračnjaštvo.
In na koncu, moramo upoštevati tudi razcvet posameznika, brez
katerega um ne more doseči vseh svojih zmogljivosti, brez katerega
se ni mogoče postaviti v harmonijo z neskončnostjo in postati nov
človek.

ROJSTVO
Nikdar ne boš ukazoval nobene religije otroku, ki ni nič drugega
kot nebogljena ličinka, ki ni sposobna razumeti, kaj se dogaja. Ne
sme se ga niti krstiti, niti obrezati, niti mu vsiliti kakršnokoli dejanje, ki
ga ne bi sam sprejel. Moramo pač počakati, da bo odrasel do dobe,
ko bo sam razumel in sam izbral. Če ga bo takrat kakšna religija
privlačila, ga pusti, da bo vstopil vanjo.
Rojstvo mora biti praznovanje, saj so nas Elohimi ustvarili po svoji
podobi. Tako smo se sami sposobni razmnoževati in ob ustvarjanju
živega bitja se ohranjamo kot človeški rod, ter spoštujemo delo naših
stvariteljev.
Rojstvo mora biti praznovanje in izkaz ljubezni, ki se ustvarja v
harmoniji zvokov, barv, temperatur in podobno, tako da se bo bitje, ki
pride v stik z življenjem, privadilo tudi na tako harmonijo.
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Po drugi strani pa moramo otroka takoj navaditi, da spoštuje
svobodo drugih. Kadar otrok ponoči joče, ga samo diskretno
pogledamo, da se ne bi nikoli zavedal, da mu jok prinaša ugodje s
tem, da se kdo ukvarja z njim. Prav nasprotno, k otroku moramo priti
in se ukvarjati z njim, kadar ne joče Ne pa iti k njemu takrat, kadar
joče, vsaj ne tako, da bi to opazil. Tako se bo privadil na to, da bo
vse najbolje, kadar bo on v harmoniji z vsem, kar ga obdaja.
“Pomagaj si in Nebo ti bo pomagalo.”
Pravzaprav je pomembno, da starši razumejo, da je otrok že od
rojstva povsem individualna oseba, in da nobenega posameznika ne
smemo obravnavati kot otroka.
Saj nas tudi naši stvaritelji ne obravnavajo kot otroke, ampak kot
osebe in zaradi tega tudi ne posegajo med nas, da bi nam
neposredno pomagali pri reševanju težav, ampak nas pustijo, da z
razumom odgovorne osebe prebrodimo zapreke, ki jih srečujemo na
poti.

VZGOJA
Majhno bitje, ki ni nič drugega kakor “ličinka” človeka, mora biti že
v svojem ranem otroštvu vajeno spoštovati svobodo in mir drugih.
Zaradi tega, ker je otrok še premajhen, da bi razumel in sklepal,
mora biti fizična kazen uporabljena z neizprosnostjo, da bo tudi sam
trpel, kadar bo trpinčil druge, ali jih bo nadlegoval zaradi
pomanjkanja spoštovanja. Ta fizična kazen mora biti uporabljena le
na majhnih otrocih, nato pa mora sproti, ko otrok že zna sklepati in
razmišljati, postopoma izginjati in končno tudi popolnoma izginiti. Od
sedmega leta naprej je fizična kazen lahko uporabljena samo v
izjemnih primerih, od štirinajstega leta pa sploh ne sme biti več
uporabljena.
Otroka boš fizično kaznoval samo takrat, kadar ne spoštuje tvoje
ali tuje svobode in miru.
Svojega otroka boš navadil, da se bo razvijal in cvetel in vedno
sprejemal z rezervo to, kar mu šola in družba nudita. Ne boš ga silil,
naj se uči stvari, ki mu ne bodo koristile in pustil ga boš, da se bo
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usmeril, kakor bo sam želel, kajti ne pozabi, da je najpomembnejša
stvar njegov razcvet.
Naučil ga boš, da bo stvari vedno ocenjeval zaporedoma glede
na neskončnost, na naše stvaritelje, na družbo in na samega sebe.
Otroku ne boš vsiljeval nobene religije, ampak ga boš poučil, in to
nepristransko, o različnih verovanjih, ki obstajajo širom po svetu. Če
ne o drugih, vsaj o najpomembnejših po časovnem zaporedju: o
židovski religiji, o krščanstvu in o muslimanski veri. In če boš le
zmogel, se poskusi naučiti vsaj glavne smeri vzhodnjaških religij, da
jih boš lahko razložil otroku. Nato pa mu boš razložil glavne točke
sporočila, ki so ga Elohimi dali zadnjemu preroku.
Naučil ga boš ljubiti svet, v katerem živi, preko tega sveta pa naše
stvaritelje.
Naučil ga boš, da se bo odpiral neskončnosti, in da bo poskušal
živeti v harmoniji z neskončnostjo.
Naučil ga boš o čudovitih delih, ki so jih izvedli Elohimi, naši
stvaritelji, naučil ga boš misliti in vedno iskati načine, kako bodo
ljudje nekega dne zmožni spet storiti tisto, kar so storili naši
stvaritelji, se pravi, drugje znanstveno ustvariti nova človeštva.
Naučil ga boš, da se bo imel za del neskončnosti, za mnogo in
hkrati malo stvari. “Prah si in v prah se povrneš.”
Naučil ga boš, da vse slabo, kar storimo drugim, ne more takrat,
ko je bilo to že storjeno, popraviti nobeno priznanje in nobeno
odpuščanje. Naučil ga boš, da ne veruje v to, da bi bilo dovolj
sprejeti vero v kateregakoli boga ali Elohime tik pred smrtjo, da bi se
zaslužila pravica do večnosti.
Naučil ga boš, da nam bo sojeno po vsem, kar bomo storili skozi
vse življenje, in da je pot, ki vodi k modrosti, zelo dolga, ter da je
potrebno vsaj čas enega življenje da bi se dovolj usmerili po njej.
Tisti, ki ni v vsem svojem življenju sledil dobrim potem, ne bo, zato
ker bi nenadoma sledil dobri poti, zaslužil pravice do znanstvenega
ponovnega ustvarjenja na planetu nesmrtnih. Razen, če bo njegovo
kesanje iskreno in si bo na moč prizadeval, da bi stekel po dobri poti
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in dohitel izgubljeni čas ter iskal vse načine, da bi mu oprostili tisti,
katerim je storil kaj slabega. Na vse načine bi se trudil, da bi jim
prinesel srečo in ljubezen, a tudi to ne bo dovolj za tistega, ki je
trpinčil druge ljudji. Če se jim bo opravičil in jim nudil ljubezen, mu bo
uspelo popraviti svoje napake, vendar s tem še ne bo napravil nekaj
pozitivnega. Moral bo začeti nova dejanja, prinašati srečo ljudem, ki
jim ni nikdar škodoval, pomagati tistim, ki razširjajo resnico, vodjem.
Za človeka bo prepozno, če bo svoje napake obžaloval le v trenutku
smrti ali pa malo pred tem. Takemu ne bo oproščeno.

ČUTNA VZGOJA
To je ena izmed najpomembnejših stvarii, ki v bistvu še ne
obstaja.
Z razvijanem otrokovega uma boš razvijal tudi njegovo telo, saj
razvijanje telesa in uma gresta vedno vzporedno.
Vsi tisti, ki iščejo, da bi uspavali telo, uspavajo tudi um.
Naši stvaritelji so nam dali čutila, da bi jih uporabljali. Nos je za
vohanje, oči so za gledanje, ušesa so za to, da slišimo, usta so za
okušanje in prsti zato, da tipamo. Naša čutila moramo razvijati, da
bomo lahko bolj uživali v vsem, kar nas obdaja in kar so nam
stvaritelji dali, da lahko uživamo.
Čutno bitje ima mnogo več možnosti, biti v harmoniji z
neskončnostjo, saj lahko to občuti brez vsake meditacije ali
razmišljanja. Meditacija in razmišljanje bosta omogočala temu
človeku, da lažje razume to harmonijo, da jo širi in razsvetljuje okrog
sebe s tem, da jo poučuje.
Biti čuten, pomeni pustiti okolju, v katerem smo, da nas navdaja z
užitki. Tudi spolna vzgoja je zelo pomembna, vendar ta ne poučuje
nič drugega kot tehnično delovanje organov in njihovo korist,
medtem ko pa mora čutna vzgoja poučiti, kako lahko uživamo s
svojimi čutili, raziskujoč samo užitke, ne pa samo uporabo njihovega
fizičnega namena.
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Če ničesar ne poveste otroku o seksu, je to slabo, če jim
razložite, čemu kaj služi, je to že bolje, a vendar še ni dovolj.
Najbolje od vsega pa je, če jim razložite, kako bodo lahko v tem
uživali.
Razložiti otroku samo, “čemu kaj služi”, je prav tako, kakor če bi
mu govorili o glasbi in mu dejali, da služi le za koračnice, ali kakšne
druge neumnosti, da je pisanje koristno le zato, da se napiše
reklamacijsko pismo, da kino ne služi drugemu, kakor za
avdiovizualni tečaj. Na srečo lahko, zahvaljujoč umetnikom in s
prebujanjem čutil, uživamo v poslušanju, branju ali gledanju umetnin,
ki so narejene le zato, da nas navdajajo z užitki. Enako je s seksom.
Seks ne služi le za zadovoljevanje naravnih potreb ali za
razmnoževanje, ampak tudi za užitke, ki jih lahko damo drugim, pa
tudi sebi. Zahvaljujoč znanosti so končno minili časi, ko je
razkazovanje lastnega telesa pomenilo greh, in ko je vsako
združevanje nosilo s sabo kazen: spočetje otroka. Sedaj pa je s
pomočjo kontracepcijskih tehnik spolna združitev svobodno
omogočena, ne da bi sledila neka dokončna obveza. Poučil boš
svojega otroka o vsem tem, in to brez sramu, temveč z ljubeznijo,
razložil mu boš, da je bil ustvarjen zato, da bo srečen in da se bo
popolnoma razvil in cvetel. Se pravi, da bo užival v življenju v vsej
moči svojih čutil, z vsemi svojimi čutili.
Ne smeš se sramovati svojega telesa ali svoje golote, saj nič bolj
ne užalosti naših stvariteljev, kakor to, da vidijo tiste, ki so jih
ustvarili, kako se sramujejo podobe, kakršno so jim dali.
Naučil boš svoje otroke, naj ljubijo svoje telo, kakor moramo ljubiti
vsak delček, ki so ga ustvarili Elohimi, kajti ljubiti njihovo ustvaritev,
je ljubiti tudi njih.
Vsak naš organ so ustvarili naši očetje, Elohimi, da bi jih
uporabljali, ne da bi bilo nas ob tem sram, ampak da bi bili srečni, da
lahko uporabljamo to, kar je bilo ustvarjeno zato, da se uporablja.
Dejstvo, da nam delovanje nekega organa prinaša užitke, pomeni,
da so naši stvaritelji želeli, da ob njegovi uporabi občutimo užitek.
Vsak človek je vrt, ki ne sme ostati neobdelan. Življenje brez
užitkov je neobdelan vrt. Užitek je kot gnojilo, ki omogoča razcvet
uma. Asketizem je nepotreben, razen, če gre za začasen preizkus,
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katerega cilj je v tem, da treniramo um, kako naj vlada telesu. Toda,
ko smo enkrat uspeli v nalogi, ki smo si jo zadali, in ki mora biti
vedno časovno omejena, moramo spet uživati v sladkostih življenja.
Asketizem se lahko sprejme le kot začasno opuščanje vrta. To je le
trenuten postanek pri raziskovanju užitkov, zaradi česar jih potem še
bolj cenimo.
Svoje otroke boš privadil na to, da bodo imeli vedno več osebne
svobode, saj moramo vsakega otroka zmeraj smatrati za
posameznika. Spoštoval boš nagnjenja svojih otrok, njihove okuse.
Ravno tako bi rad, da bodo tudi oni spoštovali tvoja nagnjenja in
tvoje okuse. Lepo si dopovej, da je otrok tisto, kar je in ne tisto, kar si
ti želiš, da bi bil. Tudi otrok ne more narediti iz tebe tisto, kar bi on
želel. Spoštuj ga in on te bo spoštoval in spoštuj njegove okuse, da
bo tudi on spoštoval tvoje.

RAZCVET
Človek mora iskati različne načine za svoj razvoj in razcvet po
svojih navdihih in okusu, ne da bi se pri tem obremenjeval z mislijo
drugih, in sicer pod pogojom, da ne stori nič slabega drugim.
Če imaš kakršnokoli željo, da bi nekaj počel, najprej preveri, da
ne boš škodoval komu drugemu, nato pa to stori in se ne oziraj na
druge.
Če začutiš željo po čutnem ali spolnem razmerju z eno ali z več
osebami, ne glede na njihov spol, sledi svojim željam, seveda, če se
bodo te osebe s tem strinjale.
Vse je dovoljeno na poti razcveta, na poti odpiranja telesa, torej
uma.
Končno smo se znebili časov, ko so imeli ženske le za
reproduktivni organ, ki je bil v lasti celotne družbe. Sedaj se lahko
ženska, zahvaljujoč znanosti, čutno razcveta in to svobodno, ne da
bi se pri tem morala bati kazni, da bi zanosila. Ženska je končno
resnično enakopravna moškemu, saj lahko tudi sama uživa s svojim
telesom, ne da bi se bala, da bo morala sama prevzeti nezaželene
posledice svojih dejanj.
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Spočeti otroka je nekaj zelo pomembnega, zato ne sme biti le
naključno dejanje.
Ko boš spočel otroka, boš to naredil zavestno in svobodno, v
čudovitem dejanju ljubezni. Moraš biti popolnoma prepričan in
odločen, da si ga želiš, kajti otrok bo uspešno bitje, če si ga resnično
zaželiš prav v trenutkih njegovega spočetja. Trenutek spočetja pa je
najpomembnejši trenutek, kajti takrat, v prvi celici, je spočet načrt
posameznika. Ta trenutek mora biti zaželen, da bo ta prva celica
zrastla v popolno harmonijo. Dva uma staršev se morata zavedati in
močno misliti na bitje, ki ga ustvarjata. To je ena izmed skrivnosti
novega človeka.
Če si ne prizadevaš za nič drugega, kot za razcvet svojega
telesa, s tem pa tudi svojega uma, uporabi načine, ki ti jih znanost
nudi, to je kontracepcijo.
Otroka spočenjaj, ko boš sam razcveten, da bo bitje, ki ga boš
ustvarjal, sad zveze dveh razcvetenih oseb.
Da bi dosegel razcvet, uporabljaj sredstva, ki ti jih nudi znanost in
ti s tem omogoča, da lahko brez tveganj odpreš svoje telo za užitke.
Užitek in oploditev sta dve različni stvari, ki ju ne smemo zamenjati.
Prva služi posamezniku, druga človeškemu rodu. Samo razvito in
razcveteno bitje lahko ustvari novo razcveteno in razvito bitje.
Če si po nesreči spočela nezaželeno bitje, uporabi sredstva, ki ti
jih nudi znanost za odpravo plodu. Kajti bitje, ki ni bilo zaželeno v
trenutku njegovega spočetja, ne more doživeti idealen razcvet, ker ni
bilo spočeto v harmoniji. Ne poslušaj tistih, ki te poskušajo
prestrašiti, ko ti govorijo o fizičnih in predvsem moralnih posledicah,
ki jih lahko pusti splav. Vsega tega ni, če zaupaš tako opravilo
strokovnim osebam. Prav nasprotno, če boš obdržala nezaželenega
otroka, ti bo to pustilo fizične in moralne posledice, zaradi katerih bo
tudi otrok, ki si ga dala na svet, trpel.
Imeti otroka ne pomeni tudi nujno biti poročena, niti živeti z
moškim. Že sedaj se mnoge ženske odločajo, da bodo imele enega
ali celo več otrok, ne da bi bile poročene in ne da bi živele z moškim.
Izobraževanje otroka, ki je že od rojstva samostojna oseba, ni nujno,
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da je odvisno od staršev. Včasih bi bilo celo zaželeno, da bi otroke
vzgajale specializirane osebe, ki bi prispevale veliko več k razvoju
otroka, kot pa nekateri starši.
Če bi rada imela otroka, ne da bi živela z moškim, naredi, kakor
želiš. Razvijaj se, kakor sama čutiš in ne oziraj se na to, kar drugi
mislijo. Če si boš to izbrala, ne misli, da boš zaradi tega stalno
morala živeti sama: sprejmi moške, ki ti bodo ugajali, in ki bodo
vzgled tvojemu otroku. Še vedno se lahko nekega dne odločiš, da
boš živela z moškim. To ne bo predstavljalo nobene težave za
tvojega otroka, ampak bo celo prispevalo k njegovemu razvoju.
Sprememba okolja je za otroka vedno pozitivna.
Družba se mora tako organizirati, da bo v svoje roke prevzela
delno ali pa celo popolno izobraževanje otrok po želji staršev. Tisti,
ki želijo delati, morajo imeti možnost, da lahko pustijo svoje otroke v
varstvo sposobnim osebam. Tisti pa, ki želijo, da njihovi otroci dobijo
celotno izobrazbo od odgovornih oseb, morajo imeti možnost svoje
otroke popolnoma zaupati ustanovam, predvidenim za te namene.
Torej, če si ustvarila otroka, ki si ga želela, vendar si se potem, ko
je bil otrok enkrat tu, oddaljila od svojega partnerja, lahko pa tudi
zaradi kakega drugega razloga, in tega otroka ne želiš več, ga boš
lahko zaupala družbi, ki ga bo vzgajala v harmoničnem okolju, ki je
potrebno za njegov razcvet. Kajti otrok, ki odrašča v okolju, kjer ni
resnično zaželen, ne bo doživel svojega razcveta.
Otrok je recipročen razcvet. Če ga sprejmeš kot nadlego, se bo
otrok tega zavedal in to bo slabo vplivalo na njegov razvoj. Zato ga
imej pri sebi le, če njegovo prisotnost občutiš kot razcvet. Drugače je
potrebno otroka izročiti ustanovam, ki jih mora družba ustvanoviti, da
skrbijo za razvoj in razcvet otrok. To stori brez obžalovanja, temveč z
resničnim veseljem človeka, ki svojega otroka zaupa osebam, ki
bodo uspele bolje vplivati na razvoj in razcvet tega malega bitja.
Seveda se lahko odločiš za redne obiske, če si otrok, katerega
mnenje je najpomembnejše, to želi. Osebe, ki pa so zadolžene za
vzgojo, morajo prikazati starše njihovim otrokom kot izredna bitja. S
tem da starši zaupajo svojega otroka bolj sposobnim osebam,
pokažejo, da je razcvet otroka pomembnejši od egoističnega veselja,
s katerim bi ga vzgajali za sebe.
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Torej si boš sama izbrala spremljevalca, če si ga boš zaželela.
Poroka, bodisi civilna ali cerkvena, je nepotrebna. Saj ne moremo
kar tako podpisati pogodbe, kot bi na primer prodajali nafto, za zvezo
dveh ljudi, ki se bosta spreminjala, saj sta živi bitji.
Zavrnil boš torej poroko, ki ni nič drugega, kakor oglaševanje
posesti nekega bitja. Kajti moški ali ženska ne sme biti posest
kogarkoli. Vsaka pogodba ne more drugega kakor uničiti harmonijo,
ki obstaja med dvema bitjema. Kadar se počutimo ljubljene, lahko
svobodno ljubimo. Ko podpišemo pogodbo, se pričnemo počutiti, kot
bi bili ujeti in prisiljeni ljubiti nekoga, slej ko prej pa se začnemo tudi
sovražiti.
Z osebo po svojem izboru boš živel le tako dolgo, dokler se boš
počutil dobro z njo.
Ko se ne bosta več razumela, ne ostanita skupaj, da bi vajina
zveza ne postala pekel. Vsako bitje se razvija, in prav je tako. Če so
razvoji podobni, so zveze trajne, kadar pa so razvoji različni, zveze
postanejo nemogoče. Bitje, ki vam je ugajalo, vam naenkrat ne ugaja
več, ker se je (ali pa ste se vi) spremenilo. Takrat se morata raziti in
ohraniti lepe spomine na vajino zvezo, namesto da jih potem
umažeta z nesoglasji, zaradi katerih pride tudi do agresivnosti. Otrok
si izbere oblačilo, ki mu je ravno prav veliko, ko zrase, mu je to
oblačilo premajhno. Takrat se mora tega znebiti in obleči drugo,
drugače se bo oblačilo raztrgalo. Enako je za zakonske zveze;
moram jih prekiniti, predno se raztrga.
Nikar naj te ne skrbi za tvojega otroka. Veliko bolje mu bo z
enim samim roditeljem v popolni harmoniji, kakor z obema v
prepiru ali pa v nepopolni harmoniji. Ne pozabi, da so tudi otroci
osebe.
Družba mora v vseh pogledih zagotoviti starejšim ljudem srečno
življenje brez materialnih skrbi.
Vendar pa nam ni potrebno poslušati teh ljudi, čeprav moramo
skrbeti za njihovo srečo in jih spoštovati. Pameten človek je dober
svetovalec ne glede na svojo starost, toda neumen človek, čeprav je
star sto let, ni vreden, da ga poslušamo niti sekundo. Še huje, zanj ni
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nobenega opravičila, saj je imel vse življenje možnost, da bi se
prebudil in vzcvetel. A za mladega in neumnega človeka je še
upanje, da se bo zbistril.
Neumen starček pa ima kljub temu pravico živeti v udobju. To je
dolžnost družbe.
Smrt ne sme biti priložnost za žalostno zborovanje. Nasprotno, to
naj bo čas veselega praznovanja, kajti morda je to trenutek, ko
ljubljeno bitje vstopa v raj nesmrtnih, in to v spremstvu Elohimov,
naših stvariteljev.
Zahteval boš torej, da te ne bodo pokopali versko, ampak boš
poskrbel, da bo tvoje telo darovano znanosti. Lahko tudi zahtevaš,
naj tvoje telo izgine diskretno, vse, razen delčka kosti s tvojega čela,
torej del, ki se nahaja nad nosom, 33 milimetrov nad sredino osi, ki
povezuje tvoji zenici. Najmanj kvadratni centimeter te kosti boš
poslal Vodji vseh Vodij, on pa bo to shranil v zemeljski ambasadi
Elohimov. Vsakega človeka spremlja računalnik, ki zapisuje vse in
bo opravil končno bilanco njegovih dejanj na koncu njegovega
življenja. Toda ljudje, ki spoznavajo sporočila, ki jih širi Claude Rael,
bodo ponovno ustvarjeni iz svojih celic, ki jih bodo shranili v naši
ambasadi. Ponovno bodo lahko ustvarjeni le, če so po svoji smrti
poslali Vodji vseh Vodij zahtevani del svojega telesa. Od dne, ko
človek spozna sporočilo, sistem računalnika, ki zbira podatke
koristne za poslednjo sodbo, ostane vključen; toda tisti sistem, ki
omogoča takojšnji odvzem telesnih celic v trenutku smrti, se izključi,
kajti le tisti, ki bodo, potem ko so spoznali sporočilo, ustrezali
natanko tistemu, kar je bilo zahtevano, bodo ponovno ustvarjeni.
Skrbel boš za to, da boš vsaj enkrat v življenju videl Vodjo vseh
Vodij ali pa vsaj enega od usposobljenih vodij, ki bo usposobljen za
prenos tvojega celičnega načrta Elohimom, ki ti bodo obudili um in ti
pomagali ostati buden.
V skladu s tistim, kar je zapisano v Knjigi, ne boš svojim otrokom
zapustil nobene dediščine, razen stanovanja ali družinskega
domovanja. Kar pa bo ostalo, boš zapustil Vodji vseh Vodij, in če se
bojiš, da bi tvoji nasledniki ne spoštovali tvojih poslednjih želja in bi
se hoteli polastiti tvojih dobrin, boš daroval Vodji vseh Vodij že v
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času svojega življenja. Tako mu boš pomagal razširjati Sporočilo
naših stvariteljev po vsej Zemlji.
Vi, ki ostanete, ne bodite žalostni in ne tarnajte po smrti
ljubljenega bitja. Poskusite rajši dajati ljubezen tistim, ki še živijo. Ko
pa enkrat umrejo, vas lahko dela nesrečne le misel, da jih niste
dovolj ljubili v času njihovega življenja, in da je sedaj prepozno.
Če je bil človek dober, potem ima pravico do večnosti v vrtovih
Elohimov in tam bo spoznal srečo. Toda človek, ki ni bil dober, si ne
zasluži, da žalujemo za njim.
Na vsak način pa nihče ne izgine popolnoma, tudi če ga ni med
izbranimi. Smrt ni pomembna stvar, smrti se ne bi smeli bati. To je
natanko tako, kakor da se zanihamo v spanec, le da je to spanje
večno. In ker smo del neskončnosti, materija, iz katere smo zgrajeni,
ne izgine. Materija bo še vedno obstajala v zemlji, v rastlinah in v
živalih. Seveda s tem izgubi vso svojo homogenost in tako tudi svojo
identiteto. Vendar se ta del neskončnosti, ki so jo po zelo natančnem
načrtu organizirali naši stvaritelji, vrne v neskončnost, obenem pa
ostane delček te majhne krogle, ki se imenuje Zemlja, in ki je živa.
Vsako bitje ima pravico do življenja, do ljubezni in do smrti. Vsako
bitje je gospodar svojega življenja in svoje smrti. Sama smrt ne
pomeni nič, toda trpljenje je nesprejemljivo, zato je treba storiti vse,
da bi ga odpravili. Človek, ki trpi preveč, ima pravico do samomora.
Če se je lepo vedel v svojem življenju, bo sprejet na planet
nesmrtnih.
Če nekdo, ki ga imaš rad, preveč trpi in želi umreti, nima pa dovolj
moči, mu pomagaj vzeti življenje.
Ko bodo lahko ljudje, zahvaljujoč znanosti, odpravili trpljenje
njihovih bližnjih, se bodo lahko vprašali, ali je prav ali ne, vzeti si
življenje.

DRUŽBA IN VLADA
Neizogibno je potrebna vlada, ki sprejema odločitve, tako kot v
človeškem telesu odločajo možgani.
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Naredil boš vse, kar je v tvoji moči, da bo prišla na oblast vlada, ki
bo uvajala geniokracijo, ki daje oblast pameti.
Sodeloval boš pri ustanovitvi svetovne humanitaristične stranke,
ki bo podpirala humanitarizem in geniokracijo, opisani v Knjigi ki
govori resnico. Podpiral boš njene kandidate.
Samo geniokracija lahko omogoči človeku popolnoma prodreti v
zlato dobo.
Popolna demokracija ni dobra. Telo, ki mu ukazujejo vse celice,
ne more preživeti. Edino pametni ljudje bi morali sprejemati
odločitve, ki se nanašajo na človeštvo. Odklanjal boš volitve, razen,
če se bo za oblast potegoval tudi kandidat, ki bo zagovarjal
humanitarizem in geniokracijo.
Niti splošna volilna pravica niti anketiranje nista sprejemljiva za
svetovno vlado. Vladati pomeni predvidevati in ne slediti reakcijam
zaslepljenega ljudstva, med katerimi je majhen del dovolj
razsvetljenih, da bi lahko vodili človeštvo. Ker je zelo malo
razsvetljenih ljudi, in če bi se zanesli na splošno volilno pravico ali na
anketiranje, bi bile sprejete odločitve volja večine, torej izbor tistih, ki
niso razsvetljeni. Ti ljudje pa reagirajo samo v skladu s svojimi
trenutnimi potrebami ali pa so njihove reakcije instinktivne,
nezavestno ujete v skorjo mračnjaštva.
Samo geniokracija je veljavna, saj je neke vrste selektivna
demokracija. Kakor je že bilo rečeno v Knjigi ki govori resnico, bi
ljudje, katerih nivo inteligence je 50 % nad poprečjem, smeli biti
izvoljeni. Ljudje, katerih nivo inteligence pa je 10 % nad poprečjem,
bi smeli biti volilci. Znanstveniki so že v teku izumljanja tehnik, ki bi
omogočale merjenje inteligence v surovem stanju. Sledite njihovemu
svetovanju in pomagajte najbolj dragocenemu zakladu človeštva,
nadarjenim otrokom, da bodo deležni izobrazbe, ki bo na ravni
njihove genialnosti, kajti normalna izobrazba je namenjena
normalnim otrokom, torej povprečno nadarjenim.
Ni pomembno število prejetih diplom, saj je povezano le na
nepomembno sposobnost, to je spomin, ki ga lahko nadomestijo
računalniki. Inteligenca v surovem stanju pomeni, da so lahko kmetje
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ali delavci veliko bolj inteligentni od inženirjev ali profesorjev. To
lahko primerjamo z zdravim razumom, z genialnostjo ustvarjalca,
kajti pri večini izumov gre le za vprašanje zdravega razuma.
Vladati pomeni predvidevati in vsi veliki problemi, ki se sedaj
postavljajo človeštvu, dokazujejo, da vlade doslej niso ničesar
predvidele, se pravi, da niso bile sposobne vladati. Vse to ni problem
posameznikov, ampak načina izbiranja odgovornih. Ta sistem
izbiranja pa ni dober. Potrebno je nadomestiti primitivno demokracijo
s selektivno demokracijo - geniokracijo, ki na oblast postavlja
inteligentna bitja. To je najmanj, kar lahko storite.
Človeški zakoni so nujno potrebni in jih boš spoštoval ter si
prizadeval, da bodo nepravični ali zastareli zakoni spremenjeni.
Nikdar ne boš okleval niti za trenutek med človeškimi zakoni in
tistimi, ki jih narekujejo naši stvaritelji, kajti tudi človeškim sodnikom
bodo nekega dne sodili naši stvaritelji.
Tudi policija je neizogibna, vsaj dokler človek ne bo odkril
medicinske rešitve, ki bo omogočila, da bi nasilje izginilo, in da se
prepreči dejanja kriminalcev in tistih, ki poskušajo ogroziti
svoboščine drugih. V nasprotju z vojaki, ki so varuhi vojn, so policaji
varuhi miru in so začasno še nujno potrebni, dokler znanost še ni
rešila tudi te zadeve.
Odklanjal boš služenje vojaškega roka in se pri tem skliceval na
poseben status osebe, ki zaradi političnih ali verskih razlogov noče
služiti vojaščine. To ti bo omogočilo, da boš služil svojo dolžnost
državi v oddelku, kjer nihče ne nosi orožja. Ti imaš pravico do svojih
verskih in filozofskih prepričanj, ki ti prepovedujejo, da bi ubil svojega
bližnjega, kar je dejanski primer za tiste, ki verujejo v Elohime, naše
stvaritelje, in tiste, ki želijo spoštovati odredbe Vodje vseh Vodij.
Tisti, ki odklanjajo služenje vojaščine zaradi verskih ali političnih
razlogov, ne gredo v zapor, ampak služijo vojaščino v civilni službi ki
traja dvakrat dlje. Bolje pa je služiti dve leti v pisarni kakor eno leto
vaditi tehnike, ki omogočajo ubijanje bližnjega. Služenje vojaščine
mora biti odpravljeno v vseh državah sveta. Vsi poklicni vojaki se
morajo spremeniti v varuhe svetovnega miru, se pravi, da morajo
stopiti v službo svobode in človekovih pravic.
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Edini veljaven režim je geniokracija, ki bo temeljila na
humanitarizmu.
Kapitalizem je slab, kajti zaradi njega človek služi denarju in
ustvarja dobiček z delom drugih.
Tudi komunizem je slab, ker namenja več pomembnosti enakosti
kot svobodi. Enakost med ljudmi mora obstajati na začetku, z
rojstvom, ne pa kasneje. Vsi ljudje imajo pravico do vsega, kar jim
omogoča spodobno življenje, vendar tisti, ki naredijo več za svoje
bližnje, imajo tudi več, kakor pa tisti, ki ne naredijo ničesar v korist
družbe.
To je zaenkrat še začasno pravilo, vsaj dokler človek ne bo
končno zmožen opraviti vse svoje potrebe s pomočjo robotov in se
bo zaradi tega lahko popolnoma posvetil svojemu razvoju. In vse to
potem, ko bodo popolnoma odpravili denar.
Sramotno je, da nekje ljudje umirajo od lakote, drugod pa nekateri
mečejo hrano stran z namenom, da obdržijo ceno. Namesto da
mečejo jedi v smeti, naj jih raje razdelijo med tiste, ki nimajo kaj jesti.
Delo ne sme biti obravnavano kot nekaj svetega. Vsak človek ima
pravico do preživetja, pa čeprav nič ne dela. Vsakdo si mora
prizadevati, da bi se razcvetel v dejavnosti, ki ga privlači. Če se ljudje
organizirajo, ne bo trajalo veliko časa, da bodo našli načine, kako
bodo vsa nujna potrebna dela opravljana popolnoma avtomatsko in
mehansko. Tako se bodo lahko ljudje razvijali svobodno.
če bi si vsi ljudje resnično prizadevali v tej smeri, ne bi trajalo več
kot nekaj let, da bi bil človek osvobojen obveznosti dela. Zadostuje
le, da vsi delavci, s pomočjo vseh tehničnih in znanstvenih
zmogljivosti, delajo v interesu skupnosti in njene radosti v čudovitem
zanosu solidarnosti za osvoboditev človeka vseh materialnih skrbi, in
ne več v interesu posameznikov. V ta namen naj delavci uporabljajo
sredstva, ki se drugače razsipavajo za vojaški proračun ali pa za
druge neumnosti podobnega tipa, kot so realizacija atomskega
orožja ali pa vesoljski poleti, ki bi bili lahko mnogo bolj smotrni in
mnogo enostavnejši takrat, ko bi bil človek osvobojen materialnih
spon. Poznate računalnike in druge elektronske naprave, ki lahko
ugodno zamenjajo človeka. Storite vse, da bodo ta tehnična sredstva
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resnično služila človeštvu. V nekaj letih lahko zgradite popolnoma
drugačen svet. Prispeli ste do svoje zlate dobe.
Storite vse, da ustvarite biološkega robota, ki bo opravljal vsa
težaška dela in vam omogočal razcvet.
Urbanizacijo morate razumeti, kakor je obravnavana v Knjigi ki
govori Resnico. Ljudje si morajo zgraditi skupne domove, zelo visoke
in postavljene na podeželje, tako da posamezne hiše ne bi kazile
narave. Zavedajte se, če bi imel vsak človek svojo hišo z vrtom na
deželi, potem podeželja več ne bi bilo. Ta skupna bivališča morajo
biti naselja z vsem, kar je nujno za človeško vsakdanjost, naselja, v
katerih bi živelo okrog petdeset tisoč ljudi.
Človek mora spoštovati naravo vsaj tako dolgo, dokler je ne bo
sam sposoben ponovno ustvariti, dokler ne bo sposoben postati tudi
on sam stvaritelj. Če boš spoštoval naravo, boš spoštoval tudi tiste,
ki so jo ustvarili, naše očete Elohime.
Nikdar ne trpinči živali. Lahko jih ubijaš, da bi se hranil z njihovim
mesom, vendar tako, da ne bi trpele. Če smrt ne pomeni ničesar, je
trpljenje grozota. Preprečuj trpljenje živalim, tako kot človeku.
Nikar ne jej preveč mesa; bolje se boš počutil.
Lahko se prehranjuješ z vsem, kar ti zemlja nudi. Ni treba slediti
posebnemu režimu, lahko ješ meso, zelenjavo, sadje, vse od rastlin
do živali. Neumno se je hraniti vegetarijansko pod pretvezo, da ne
želiš uživati meso drugih živih bitij. Tudi rastline so živa bitja in trpijo
na prav takšen način kot ti.
Nikar ne trpinči rastlin, saj so toliko žive kot ti.
Nikdar se ne smeš opiti z alkoholnimi pijačami. Lahko spiješ malo
vina pri obroku, kajti tudi vino je sad zemlje, nikdar pa se ne opijani.
Izjemoma lahko piješ alkoholne pijače, vendar pa v zelo majhnih
količinah in “ob spremljavi” hrane tako, da se ne boš opijanil. Pijan
človek ni zmožen vstopiti v harmonijo z neskončnostjo, niti se ne
more obvladovati. To pa je stvar, ki se v očeh naših stvarnikov kaže
za zelo bedno.
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Tudi kaditi ne smeš, kajti človekovo telo ni ustvarjeno, da bi
požiralo dim. Vse to ima slabe posledice za organizem, poleg tega
pa preprečuje človeku popoln razvoj in vstop v harmonijo z
neskončnostjo.
Nikar ne uživaj mamil, kajti razsvetljen um ne potrebuje ničesar
takega, da bi se približal neskončnosti. V očeh naših stvariteljev je
ostudno, ko vidijo ljudi, ki mislijo, da morajo jemati mamila zato, da bi
se izboljšali. Človek nima nobene potrebe po izboljšanju, ker je
popoln, ker je bil narejen po podobi svojih stvariteljev. Če bi dejali, da
je človek nepopoln, bi žalili naše stvaritelje, ki so nas ustvarili po
svoji podobi. Človek je popolno bitje, toda če pomisli, da ni popoln, to
tudi postane, še posebno, če se temu vda. Vsakodnevni napor ostati
prebujen, nam omogoča ostati popoln, se pravi takšen, kakršne so
nas ustvarili Elohimi.

MEDITACIJA IN MOLITEV
Najmanj enkrat na dan boš meditiral, to se pravi, da boš
vzpostavil odnos z neskončnostjo, z Elohimi, z družbo pa tudi s
samim seboj.
Meditiral boš, ko se zbudiš, da se bo vse tvoje bitje popolnoma
zavedalo neskončnosti, zato da bo tvoje telo v popolni posesti tvojih
čutil.
Meditiral boš pred vsakim obrokom, da bo vse tvoje telo uživalo v
hrani. Ko se hraniš, se zavedaj, kar delaš.
Ta tvoja meditacija ne sme biti pusta, prav nasprotno, to mora biti
čutna meditacija, prepustil se boš vplivom miru in harmonije, dokler
ne postane užitek.
Meditacija ti ne sme pomeniti neko neprijetno opravilo, ampak
užitek. In bolje je sploh ne meditirati, kakor to početi, ne da bi to
želel.
Meditacije ne vsiljuj svojim otrokom ali svojim bližnjim, raje jim
razloži užitek, ki ga prinaša, ter ugodje, do katerega privede. Če
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bodo tudi sami želeli meditirati, jih poskusi naučiti, kar sam veš o
tem.
Najmanj enkrat na dan boš intenzivno premišljeval o Elohimih,
naših stvariteljih, poskušajoč komunicirati z njimi s pomočjo
telepatije. Tako boš odkril prvotni smisel molitve. Če ne veš, kako bi
se tega lotil, si lahko pomagaš in poiščeš navdih v molitvi Očenaš,
katere besedilo je prav odlično prilagojeno za komunikacijo z našimi
stvaritelji.
Najmanj enkrat na teden se boš udeležil poskusa telepatske
komunikacije v skupini, torej skupaj z ljudmi iz tvoje regije, ki verujejo
v naše stvaritelje, Elohime, in, če je le mogoče, tudi skupaj z Vodjo.
Naredil boš vse, kar je v tvoji moči, da se boš vsako leto udeležil
shoda vseh tistih, ki verujejo v Elohime in v Sporočilo, ki so nam ga
dali preko zadnjega izmed prerokov.
TEHNIKA POSKUŠANJA VZPOSTAVITVE TELEPATSKEGA
STIKA Z ELOHIMI
Tu je model teksta, ki ga lahko izgovarjate med intenzivnim
poglabljanjem v besede, ki ga sestavljajo. Ob tem je treba zreti proti
nebu.
Elohimi, vi ste tu, nekje med temi zvezdami,
Elohimi, vi ste tu in vem, da nas opazujete,
Elohimi, vi ste tu in jaz bi vas tako rad srečal,
Elohimi, vi ste tu in kaj sem jaz, da bi se nadejal stika z vami,
Elohimi, jaz vas priznavam za svoje stvaritelje in ponižno stopam
v vašo službo,
Elohimi, priznavam Clauda Raela, vašega poslanca za mojega
Vodjo, in verujem vanj, kakor tudi v sporočila, ki ste mu jih razkrili,
Elohimi, storil bom vse, da bom s temi sporočili seznanjal tudi
druge okrog sebe, kajti zavedam se, da še nisem storil dovolj,
Elohimi, vsa človeška bitja ljubim kot svoje brate, kajti bili so
ustvarjeni po vaši podobi,
Elohimi, trudil se bom, da jih bom osrečil s tem, da jim bom odprl
um o neskončnosti in jim bom razkril vse kar je bilo tudi meni
razkrito,
172

Elohimi, trudil se bom odpraviti vse trpljenje tako, da se bom z
vsem svojim bitjem postavil v službo človeštva, katerega del sem
tudi sam,
Elohimi, trudim se na najmočnejši način uporabljati svoj razum, ki
ste mi ga dali, da bi potegnil človeštvo iz mračnjaštva in trpljenja,
Elohimi, upam, da boste tisto malo, kolikor bom naredil do konca
svojega življenja, sodili, da bo dovolj, da bom tako lahko dobil
pravico do večnega življenja na planetu modrih.
Ljubim vas, kakor ste tudi vi ljubili ljudi, da ste sprejeli najboljše
izmed njih med vaše nesmrtne.

UMETNOST
Naredil boš vse, kar je v tvoji moči, da boš podpiral umetnike in
tudi svoje otroke, če jih bo umetnost privlačila.
Umetnost je neka stvar, s pomočjo katere je najlažje vstopiti v
harmonijo z neskončnostjo.
Vsako stvar v naravi si predstavljaj kot umetnino, vsako umetnino
pa kot nekaj naravnega.
Obkrožaj se z umetniškimi stvaritvami, ki so namenjene ušesom,
očem, dotiku, vonju in okusu.
Vse, kar je namenjeno čutilom, je umetniško. Ne samo glasba,
slikarstvo, kiparstvo in vse ostale uradno priznane umetnosti, tudi
kulinarika je umetnost, potemtakem je umetnost tudi kreacija
parfumov, ki so prav tako namenjeni čutilom, predvsem pa ljubezen.
Vsa umetnost uporablja harmonijo in tako omogoča vsem tistim,
ki jo cenijo, da se v umetnosti sprostijo in se pustijo napolniti z vsem
harmoničnim v njej, s tem pa vsak posameznik ustvarja pogoje, da
se bo tudi sam združil v harmonijo z neskončnostjo.
Zelo pomembna je literatura, saj veliko prispeva k odpiranju uma
s tem, da nam odkriva nova obzorja. Literatura za literaturo so samo
prazne besede. Tisto, kar v resnici šteje, ni v oblikovanju lepih fraz,
ampak v prenašanju novih idej drugim.
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Avdiovizualni način je celo še bolj pomemben, saj se istočasno
posveča tako sluhu kot vidu. Ta način lahko nadomesti literaturo na
zelo sodoben način, saj je popolnejši. Za sedaj pa je literatura še
koristna.

ČUTNA MEDITACIJA
Če bi rad dosegel visok nivo poseganja v harmonijo z
neskončnostjo, si uredi prostor za čutno meditacijo. Vanj postavi
umetniška dela, risbe, reprodukcije, tapiserije, plakate, skulpture,
slike, fotografije, ali pa še kakšna druga dela, ki poskušajo
predstavljati ljubezen, neskončnost in čutnost, vse to za užitke očem.
V tem prostoru si namesti kotiček, kjer boš lahko sedel blizu tal, na
primer na blazinah, ali pa se namesti leže, na zofo ali na kakšen
kožuh, vse to za užitke dotika. Prostor odišavi s prijetnimi parfumi,
vse to za užitke vonja. Tu imej tudi magnetofon, ki bo predvajal
glasbo, ki ti je všeč, vse to za užitke sluha. Tu naj bodo tudi pladnji in
steklenice z jedmi in pijačami, ki jih imaš rad, vse to za užitke okusa.
V ta prostor povabi eno ali več oseb, ki jih ljubiš, s katerimi se dobro
počutiš in si v harmoniji. Skupaj nahranite vsa svoja čutila, odprite
svoja telesa, da se bodo lahko tudi vaš um odprl v ljubezen in
bratstvo.
Če te neko bitje privlači telesno, in če čutiš, da so ti občutki
obojestranski, potem povabi to bitje v ta prostor, kjer bosta lahko
skupaj dosegla višek harmonije, ki dovoli bližati se neskončnosti.
Med tem bosta zadovoljila vseh svojih pet čutil in temu dodala
sintezo vseh teh užitkov, telesno združitev dveh bitij v popolno
harmonijo in v navdih ljubezenskega akta.
Seveda mora ta harmonija najprej obstajati umsko, se pravi da
dve telesi, v svojem načinu zbližanja in upoštevanja drug drugega
čutita medsebojno privlačnost. Toda umska ljubezen je vedno
vzvišena s telesno ljubeznijo. Ljubiti pomeni dati in nič ne pričakovati
v zameno. Če koga resnično ljubiš, se mu moraš popolnoma predati,
če on ali ona to želi.
Nikdar ne boš ljubosumen, kajti ljubosumnost je ravno nasprotno
od ljubezni. Kadar nekoga ljubimo, si moramo prizadevati na vse
možne načine, da bi mu oziroma ji dali srečo. Njegova oziroma njena
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sreča naj bo prednost. Ljubezen pomeni iskanje sreče drugega in ne
samo svoje. Če bitje, ki ga ljubiš, privlači nekdo drug, ne bodi
ljubosumen. Ravno nasprotno, bodi vesel za njegovo ali njeno srečo,
čeprav zahvaljujoč nekomu drugemu. Prav tako ljubi osebo, ki, kakor
ti, želi osrečiti osebo, ki jo ljubiš, saj ima isti cilj, kakor ti.
Ljubosumnost je le strah pred tem, da bo nekdo drug prinesel osebi,
ki jo ti ljubiš, več sreče kot ti, in da boš tako izgubil ljubljeno osebo.
Ravno nasprotno, na vsak način se moramo truditi, da bi storili
največ za srečo bitja, ki ga ljubimo. In če jo nekdo drug lahko naredi
bolj srečno kakor mi, bodimo ravno tako veseli, kajti ni pomembno
tisto, da bi bila ljubljena oseba srečna zaradi nas, ampak da je le
srečna, ne glede na to, kdo je tista oseba, ki jo osrečuje.
Če je oseba, ki jo ti ljubiš srečna z nekom drugim, se veseli zaradi
njene sreče.
Prepoznal boš bitje, ki te bo ljubilo s tem, da ti ne bo nasprotovalo
temu, da boš ti srečen ob nekom drugem. Moraš se posvetiti ljubezni
s svoje strani do bitja, ki te tako ljubi, in temu bitju tudi dati srečo. To
je pot do vesoljne ljubezni.
Ne zavračaj nikogar, ki bi te rad napravil srečnega, kajti ko
sprejemaš njeno oziroma njegovo početje, to osebo osrečiš, in to je
dejanje ljubezni.
Veseli se sreče drugih in tako se bodo tudi drugi veselili tvoje
sreče.

ČLOVEŠKA ZAKONODAJA
Niti za trenutek ne boš okleval med zakoni človeške družbe in
zakoni naših stvariteljev, kajti tudi človeškim sodnikom bodo nekega
dne sodili naši stvaritelji.
Človeški zakoni so nedvomno potrebni, vendar pa morajo biti
izboljšani, saj ne upoštevajo dovolj ljubezni in bratstva.
Smrtna kazen mora biti odpravljena, saj noben človek nima
pravice ubiti drugega človeka na hladnokrven, premišljen in
organiziran način. Dokler človek ni sposoben obvladati nasilje, ki
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obstaja pri nekaterih posameznikih, na medicinski način, in te ljudi
ozdraviti, je treba kriminalce izločiti iz družbe in jim dajati ljubezen, ki
jim jo prav gotovo manjka. Potrebno jim je na vsak način pomagati
razumeti grozljivost njihovih dejanj in jim vzbuditi željo, da bi popravili
krivico, ki so jo storili drugim.
Ne daj skupaj velikih zločincev, katerih “bolezen” je lahko
nalezljiva, s tistimi, ki so zagrešili le manjše prekrške, da se ne bi
tudi oni “okužili”...
Nikdar ne pozabi, da je vsak zločinec bolnik in ga je potrebno kot
takega tudi obravnavati. Danes nas šokira, če pomislimo, da so v
nekem obdobju ljudi, ki so imeli histerične krize, dušili med dvema
žimnicama. Ko bomo nekoč znali zdraviti bolezni kriminala in jih tudi
preprečevati, nas bo sram, zavedajoč se, da so nekoč ubijali take
bolnike.
Vedno odpuščaj ljudem, ki so ti storili slabo nehote in nikar ne
zameri ljudem, ki so ti storili slabo namenoma. Taki ljudje so bolni,
kajti samo bolan lahko stori nekaj slabega svojemu bližnjemu.
Pomisli, da so ti ljudje prav gotovo nesrečni, saj ne bodo nikdar imeli
pravice do večnega življenja v vrtovih Elohimov.
Če nekdo hoče storiti slabo nekomu, ki ga ljubiš ali pa celo tebi,
ga poskušaj obvladati, in če ti to ne uspe, imaš pravico braniti svoje
življenje ali življenje tistih, ki jih ljubiš. Vendar pa nikdar ne udari z
namenom usmrtiti, niti v primeru zakonite obrambe, ampak le toliko,
da boš obvadal tistega, ki ti želi slabo. Če se udarec, ki si mu ga
prizadejal, izkaže za smrtnonosnega, čeprav nisi imel takšnega
namena, si nimaš kaj očitati.
Onemogočil boš nasilneže s silo in po potrebi z dejanjem. Nasilje
je nesprejemljivo in zato ga tudi ti ne smeš tolerirati. Če že moraš
nasilneža obvladati, uporabljaj moč miroljubnih sredstev. To je
uravnovešena sila, ki se je nikdar ne uporablja z namenom storiti
komu kaj slabega, ampak za to, da se zaustavi nasilje.
Tudi vsaka grožnja z nasiljem mora biti obravnavana prav tako
strogo, kakor samo nasilje. Groziti z nasiljem pomeni, da je to možno
tudi uresničiti, in da bi bil lahko to tudi način, kako doseči svoj cilj.
Bitje, ki je sposobno groziti nekomu drugemu z nasiljem, je prav tako
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nevarno kakor kriminalec, ki je izvedel nasilno dejanje. Dokler s
pomočjo medicine nismo sposobni ozdraviti tiste, ki grozijo drugim,
je treba take ljudi izločiti iz družbe in jim poskušati razložiti, da je
njihov način ravnanja pošasten.
Med ugrabitvami talcev moramo vedno misliti, kako bi rešili
življenja nedolžnih, ki še niso v rokah teh bolnih kriminalcev. Družba
ne sme nikoli ustreči ugrabiteljem, kajti če bi sprejeli njihovo
izsiljevanje, bi s tem opogumili še druge kriminalce, da bi počeli
enako.
Vsi ljudje morajo imeti enake pravice in možnosti, in to že od
rojstva, ne glede na njihovo raso. Preziraj pa tiste, ki delajo
nespametno, ne glede na barvo njihove kože. Vse rase, ki
naseljujejo Zemljo, so ustvarili Elohimi in zato jih moramo vse enako
spoštovati.
Vsi ljudje Zemlje se morajo združiti in formirati svetovno vlado,
kakor je opisano v Knjigi, ki govori resnico.
Otroci vsega sveta naj bi se v šolah učili govoriti nek nov svetovni
jezik. Esperanto že obstaja, in če nihče ne bo predlagal boljšega
jezika, izberite le-tega.
Dokler ne bo denar popolnoma izginil, ustvarite enoten svetovni
denar, ki bo nadomeščal sedanje valute posameznih držav. V tem je
rešitev svetovne denarne krize.
Če nihče drug ne bo predlagal kakšne boljše rešitve, uporabite
federativni sistem. Ustanovite federacijo vseh držav sveta.
Pustite neodvisnost regijam, da se lahko same organizirajo, kakor
želijo. Svet bo živel v harmoniji, če ga ne bodo več sestavljale
države, ampak regije, združene v skupno federacijo, ki bo vzela v
svoje roke usodo Zemlje.

ZNANOST
Znanost je najpomembnejša stvar za človeka. Skrbel boš, da boš
vedno na tekočem z vsemi novimi odkritji, ki jih bodo dosegali
177

znanstveniki, odkritja, ki bodo lahko pregnala vse težave. Ne pusti,
da bi znanstvena odkritja kdaj padla v roke tistim, ki ne mislijo na nič
drugega kakor na dobiček, ali celo v roke vojske, ki vedno ohranja v
tajnosti nekatere dosežke, da bi tako ostala v teoretični prednosti
pred namišljenimi sovražniki.
Znanost mora biti tvoja religija, saj so te Elohimi, tvoji stvaritelji,
ustvarili na znanstven način. Če si tudi sam dejaven na področju
znanosti, ugajaš stvariteljem, kajti greš po njihovi poti in jim pokažeš,
da se zavedaš dejstva, da si bil ustvarjen po njihovi podobi, in da
razvijaš vse svoje možnosti.
Znanost mora biti uporabljena tako, da bo služila človeku in ga
osvobodila, ne pa da bi ga uničevala in odtujevala.
Zaupaj samo tistim znanstvenikom, ki niso manipulirani s
finančnimi interesi.
Ukvarjaj se s športom, kajti to je zelo dobro za tvoje ravnovesje.
Posebno še s športi, ki razvijajo obvladovanje samega sebe.
Družba mora dovoliti nasilne in tudi zelo nasilne športe. V tem so
varnostni ventili. Razvita in miroljubna družba mora poznati nasilne
igre, ki bi ohranjale podobo nasilja in omogočale mladim, da bi
sproščali željeno nasilje nad drugimi, ki bi tudi to želeli. Tudi drugi
ljudje bi tako imeli možnost, da bi ob gledanju teh nasilnih predstav
tudi samu sproščali valove nasilja.
Lahko sodeluješ v igrah, ki razvijajo inteligenco oziroma mišljenje,
vendar ne za denar, ampak za prijeten razvoj tvojega razuma.
Tvoje zapiske boš pričel šteti od leta 1946; to je prvo leto po
Claudu Raelu, zadnjemu preroku. 1976 je torej 31. leto po Claudu
Raelu, ali 31. leto v obdobju Vodnarja, ali 31. leto dobe razodetja, ali
pa 31. leto zlate dobe.

ČLOVEŠKI MOŽGANI
Zmožnosti človeških možganov nam še zdaleč niso znane. Šesti
čut ali neposredno zaznavanje, se mora začeti razvijati že pri malih
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otrocih. Temu čutu bi preprosto rekli telepatija. Telepatija nam
omogoča neposredno komunikacijo z našimi stvaritelji, Elohimi.
Mnogi jasnovidci so prihajali k meni in me spraševali, kaj naj
storijo, kajti mnogi so prejeli sporočila, ki so jih sicer imenovali
sporočila iz “onostranstva”, v katerih je bilo od njih zahtevano, naj
navežejo stike z mano, da bi mi tako pomagali, jaz pa bi jim razjasnil
sporočila. Jasnovidci so zelo pomembni ljudje, saj imajo
nadpovprečen dar za telepatijo, njihovi možgani pa so na poti k
prebujenemu stanju. Ti ljudje se morajo potruditi in veliko meditirati,
da lahko tako v celoti obvladajo svoje zmogljivosti.
Z nestrpnostjo čakam, da bodo jasnovidci, ki so prejeli ukaze, naj
se povežejo z mano, to tudi storili, da bomo lahko organizirali redna
srečanja. Pravi jasnovidci, ki si želijo biti informirani, bodo vsi prejeli
navodila.
Moč posameznih možganov je velika, toda moč mnogih
možganov je neskončna. Naj tisti, ki imajo ušesa, to slišijo.
Ne pozabi, da so za vse, kar ne moreš razumeti in kar tudi
znanstveniki zaenkrat še ne morejo razložiti, odgovorni naši
stvaritelji, Elohimi, kajti urar pozna vsa kolesa ure, ki jo je izdelal.

APOKALIPSA
Ne pozabi, da je apokalipsa, to je dobesedno doba razodetja,
ravnokar prišla, tako kot je bilo predvideno.
Povedano je bilo, da bo prišel čas, ko bo mnogo lažnih prerokov.
Ozri se okrog sebe in boš opazil, da je ta čas že prišel. Tu so lažni
preroki, tisti, ki polnijo časopise s horoskopi, pa tudi tisti, ki se strogo
držijo starodavnih zapisov, se pravi sporočil Elohimov primitivnim
ljudstvom iz davnih časov, pri tem pa odklanjajo vse prednosti
znanosti. Ti ljudje rajši verjamejo v sporočila, ki so jih prepisali
omejeni in primitivni ljudje, tresoč se od strahu in poslušajoč tiste, ki
so jih imeli za bogove, ker so pač prihajali z neba; namesto da bi
poslušali sporočila, poslana bitjem, ki se ne priklanjajo več neumno
vsemu, kar prihaja z neba, in ki poskušajo razumeti vesolje. Takim
lahko govorimo kot odraslim. Poglej okrog sebe in videl boš polno
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raznih verskih sekt, fanatične in mračnjaške, ki privlačijo mlade, ki
iščejo resnico, in ki so dovzetni za vse vplive.
Nek filozof je dejal: “Jezus je prišel, da bi pokazal pravo pot, a
ljudjem se je ustavil pogled na njegovem prstu.” Premišljuj o tem
stavku. Ni pomemben tisti, ki prenaša sporočilo, ampak tisti, ki je
sporočilo poslal, kakor tudi sporočilo samo.
Ne zaidi med kakšne orientalske sekte. Resnica ni na vrhu
Himalaje, še manj nekje v Peruju ali kjerkoli drugje, resnica je v tebi.
Toda če imaš rad turizem, in če imaš rad eksotiko, potem pojdi v vse
te oddaljene kraje, in ko boš vse prepotoval po dolgem in počez, boš
spoznal, da si zgubljal čas, in da je tisto, kar iščeš, v tebi. Potuj v
svojo notranjost, drugače boš le turist, človek, ki potuje in upa, da bo
našel resnico, medtem ko bo gledal druge, ki jo iščejo v svoji
notranjosti. Morda jo bodo našli, vendar ne tisti popotnik, ki vso stvar
le opazuje. Za potovanje v svoje notranjost ne potrebuješ letala.
Orient ne more prav ničesar naučiti zahodne kulture o modrosti in
dovzetnosti uma. Prej obratno. Kako pričakuješ, da boš našel
modrost med ljudmi, ki umirajo od lakote, medtem pa gledajo, kako
se mimo njih sprehajajo črede “svetih” krav? Ravno nasprotno.
Zahod prihaja na pomoč s svojim umom in svojo znanostjo
ljudstvom, ki so bila ujeta v svojih primitivnih in morilskih verovanjih.
Ni naključje, da ravno zahodna kultura ne pozna problemov tretjega
sveta. Tam, kjer vlada um, telo ne umira od lakote. Tam, kjer pa
vlada mračnjaštvo, telo ne more preživeti. Ali lahko primitivci rešijo
probleme sveta in ponudijo jesti sestradanim? Že tako imajo dovolj
težav, da se sami prehranijo, ti pa pričakuješ, da boš pri njih odkril
modrost?
Vsi ljudje Zemlje so imeli na začetku enake možnosti. Nekateri so
rešili svoje težave in imajo vsega celo v izobilju, medtem ko pa drugi
nimajo od česa živeti. Kdo je sedaj po tvojem tisti, ki lahko pomaga
drugim? Ljudje v zahodnih kulturah imajo še vedno ogromen del poti,
ki jo morajo premagati na poti do odprtja uma. Toda orientalska
ljudstva niso opravila niti desetine tiste poti, ki so jo storili na zahodu.
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TELEPATSKA KOMUNIKACIJA
“Duh in materija sta večno ena in ista stvar.” (Tibetanska Knjiga
Mrtvih)
Če si želiš sprejemati telepatske komunikacije dobre kakovosti, si
nikar ne postriži las ali brade. Nekateri ljudje imajo telepatski organ
dovolj razvit, da dobro deluje, čeprav so njihove glave obrite. Toda
če bi rad imel čim več možnosti na svoji strani, si ne postriži, kar so ti
stvaritelji dali rasti po glavi in po obrazu. Če karkoli raste, potem je
za to gotovo nek razlog, kajti nobena izmed fizičnih karakteristik ni
bila človeku dana brez namena. Če spoštuješ stvaritev, spoštuješ
tudi stvaritelja.
Najboljši trenutek za navezavo komunikacije z našimi stvaritelji je
takrat, ko se zbudiš. Takrat ko se predrami tvoje telo, se predrami
tudi tvoj um. Takrat se mehanizem prebujanja sproži in moraš ga
aktivirati tako, da se popolnoma odpreš vsem stvarem, ki te obdajajo
in predvsem neskončnosti, pri tem pa moraš paziti, da se ta fenomen
ne prekine.
Usedi se po turško, ali še bolje, zlekni se po tleh, če je le možno
po zemeljskih tleh, in če je le možno pod milim nebom, da boš lahko
gledal proti nebu.
Um je kakor vrtnica. Zjutraj se začenja odpirati, vendar jo ljudje
vedno trgajo, ko je šele majhen popek. Če bi vsaj malo počakali, bi
se razcvetela.
Ukvarjati se s fizično kulturo je dobro, toda ukvarjati se z
razvojem uma, je še bolje.
Ne bodi nestrpen, če ne boš dosegel željenih rezultatov kar takoj.
Kadar organ ne dela, začne odmirati. Kadar si dalj časa nosil mavec,
je bilo potrebno dolgo privajanje, da je roka, ki je bila v mavcu spet
lahko normalno delovala.
Glej proti nebu in misli na položaj, ki ga imaš v odnosu do vsega,
kar te obdaja. Zavedaj se svojega položaja, glede na hišo, v kateri si
le majhna točka, izgubljena med kamnitimi zidovi. Zavedaj se ljudi, ki
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se prebujajo istočasno kot ti, ljudi, ki še vedno spijo drugje, tistih, ki
se rojevajo, ki se telesno združujejo, ki delajo, ki trpijo ali pa umirajo.
Zavedaj se svojega položaja tudi glede na neskončno veliko, misli
na mesto, v katerem se nahajaš, to majhno točko na ozemlju, ki je
država, kontinent ali otok, na katerem živiš. Dvigaj se, kakor da si
letalo, ki se oddaljuje od tal, vse dokler mesta, nato pa še kontinenti
niso kakor drobcene točke. Zavedaj se, da si na Zemlji, drobni
kroglici, na kateri človeštvo ni nič drugega kakor prirastek, in ki kroži.
Tega se ti sploh ne zavedaš. Poveži se z Zemljo, z luno, ki kroži
okrog nje in z Zemljo, ki kroži okrog sonca. Poveži se s soncem, ki
kroži okrog sebe in okrog središča naše galaksije. Poveži se z
zvezdami, ki so sonca, okrog katerih krožijo planeti, na katerih živi
neskončno število drugih živih bitij, med katerimi se nahaja tudi
planet naših stvariteljev, Elohimov, in planet nesmrtnih, kjer boš
nekega dne sprejet za večnost. Poveži se z drugimi svetovi, kjer
živijo druga, bolj napredna bitja od nas, in tudi z drugimi, bolj
primitivnimi, kot smo mi sami. Poveži se s tistimi galaksijami, ki tudi
same krožijo okrog središča vesolja, ki pa je tudi samo le atom
atoma neke molekule v telesu bitja, ki gleda v svoje nebo in se
sprašuje, ali je nemara na drugih planetih tudi življenje. Toliko o
zavedanju neskončno velikega.
Zavedaj se tudii svojega telesa, vseh organov, ki ga sestavljajo in
vseh udov, ki ga oblikujejo. Misli na vse organe, ki tudi v tem
trenutku delujejo, ne da bi se ti tega zavedal; na svoje srce, ki utripa,
ne da ga ti prosiš; na svojo kri, ki kroži in namaka vse tvoje telo; na
tvoje možgane, zaradi katerih lahko misliš in se tega tudi zavedaš.
Misli na vse celice, ki sestavljajo tvojo kri, na vse celice, ki se v
tvojem telesu ustvarjajo, razmnožujejo in pri tem občutijo užitke, a
tudi umirajo, ne da bi se ti tega zavedal. Te celice se morda ne
zavedajo, da sestavljajo bitje, kot si ti. Misli tudi na molekule, ki
sestavljajo celice, in na atome, ki sestavljajo teh molekul in se kot
sonca vrtijo okrog centra galaksije, in na delčke teh atomov, in na
delčke teh delčkov, na katerih živijo tudi druga živa bitja, ki se ravno
tako sprašujejo, ali je nemara na drugih planetih tudi življenje. Toliko
o zavedanju neskončno majhnega.
Bodi v harmoniji z neskončno velikim in z neskončno majhnim,
izžarevaj ljubezen navzgor in navzdol ter se zavedaj, da si tudi sam
del neskončnosti.
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Tedaj poskušaj, močno misleč na vse to, oddati svoje sporočilo
ljubezni našim stvariteljem Elohimom, sporoči jim, da bi jih rad videl,
in da bi bil rad nekega dne med njimi, sporoči jim svojo željo, da bi bil
dovolj močan, da bi si zaslužil biti med izbranimi.
Tako se boš počutil lagodno in ves dan pripravljen za dobra dela
okrog sebe z vsemi svojimi močmi, saj boš v harmoniji z
neskončnostjo.
Te vaje lahko kadarkoli čez dan izvajaš tudi v svojem kotičku za
čutno meditacijo, sam ali pa tudi z drugimi osebami.
Toda harmoniji z neskončnostjo se boš najbolj približal, če se bo
vse to dogajalo v tvoji sobi za čutno meditacijo z osebo, ki jo ljubiš in
s katero med telesno združitvijo vstopaš v harmonijo z
neskončnostjo.
Zvečer, ko je nebo polno zvezd in je temperatura blaga, se zlekni
na tla, si ogleduj zvezde in močno misli na Elohime. Poleg tega pa si
močno želi, da bi zaslužil biti nekega dne med njimi. Močno misli tudi
na to, da si jim na razpolago in pripravljen narediti točno tisto, kar bi
lahko od tebe želeli, tudi če ne bi prav dobro razumel, zakaj to želijo
od tebe. Če si dovolj pripravljen, boš morda opazil signal.
Ko boš tako zleknjen na tleh, na hrbtu, se zavedaj, koliko so tvoji
čutilni organi omejeni, kar pojasnjuje, kako si je težko zamišljati
neskončnost. Neka sila te drži, kot da bi bil pritrjen na tla in ti ne
moreš poleteti med zvezde, pa vendar ne vidiš nobenih vrvi, ki bi te
držale pri tleh. Več milijonov ljudi posluša na tisoče radijskih postaj in
gleda na stotine televizijskih oddaj, ki se prenašajo preko atmosfere,
vendar teh valov ne slišiš in ne vidiš. Igle vseh kompasov se vedno
obračajo proti severu, vendar ti ne vidiš in ne slišiš sile, ki privlači
vse te igle. Še enkrat ti povem, tvoji organi sprejemanja so zelo
omejeni, energije in vesolje pa so neskončni. Prebudi se in vzdrami
organe, ki jih imaš v sebi, in ki ti omogočajo prestrezati valove, ki jih
sam ne moreš niti zaznati niti slutiti. Golobi so sposobni najti smer
severa in ti, človek, bi tega ne zmogel? Razmisli malo.
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Razloži svojim otrokom vse to, kajti njihovi organi so v teku
razvoja. Tako se bo rodil nov človek, čigar zmogljivosti bodo veliko
večje kot pri današnjem človeku.
Človek, ki se nikdar ni naučil hoditi do konca svojega razvoja, bo
za vedno ostal nepokreten. Tudi če bi ga kasneje poskušali naučiti
hoditi, bi ostal večen invalid, pa naj bo še tako nadarjen.
Otroku je potrebno odpreti um v toku njegovega razvoja, da bi se
njegove lastnosti razvijale. Tako bo postal nov človek, ki ne bo imel
nič skupnega s tistim, kar smo mi sedaj - ubogi omejeni primitivci.

NAGRADA
Naj ta knjiga vodi tiste, ki priznavajo in ljubijo naše stvaritelje,
Elohime.
Tiste, ki verujejo vanje in ne pozabijo na telepatsko komunikacijo
z njimi, s tem pa odkrijejo prvotni smisel molitve. Tiste, ki delajo
dobro sebi podobnim.
Tiste, ki verujejo v to, kar mi je bilo razkrito in kar je bilo razkrito
pred mojim časom. Tiste, ki so prepričani, da je reinkarnacija s
pomočjo znanosti resnica.
Ti imajo svojega vodjo in svoj cilj v življenju. Zaradi tega so
srečni.
Tistim, ki pa niso prebujeni, sploh ni koristno govoriti o tem
sporočilu, saj zaspano bitje ne more slišati. Iz spanja uma se je sicer
težko prebuditi v nekaj trenutkih, še posebej, če tisti, ki spi, občuti ta
spanec posebno udoben.
Razširjaj to sporočilo okrog sebe tistim, ki storijo dobro drugim
ljudem, še posebej tistim, ki izkoriščajo možgane, ki so jim jih dali
Elohimi, da s tem olajšajo ljudem strah pred pomanjkanjem hrane,
boleznijo, vsakdanjimi napori, s tem da jim omogočajo čas, da bi se
razvijali. Njim so prihranjeni vrtovi planeta nesmrtnih s tisočerimi
vodnjaki.
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Kajti ni dovolj to, da drugim ne delaš nič slabega, ne da bi počel
dobre stvari. Oseba, katere življenje je bilo “nevtralno”, bo imela
pravico do nevtralnosti. Torej ne bo ponovno ustvarjena niti za to, da
bi ji sodili za zločine, ker jih pač ni storila, niti za to, da bi prejela
nagrado za svoja dobra dela, ki jih prav tako ni naredila.
Nekdo, ki je prizadejal veliko hudega mnogim ljudem v nekem
obdobju svojega življenja, nato pa se odkupil tako, da je delal toliko
dobrih stvari, kolikor je prej slabih, je tudi nevtralen.
Da bi imeli pravico do znanstvene reinkarnacije na planetu
nesmrtnih, je potrebno imeti na koncu svojega življenja nedvomno
pozitivno bilanco.
Zadovoljiti se z majhnimi dobrimi dejanji je dovolj za nekoga, ki ni
preveč inteligenten ali pa nima na razpolago dovolj možnosti. Toda
to ni dovolj za nekoga, ki je zelo inteligenten ali pa ima več možnosti.
Neko zelo inteligentno bitje mora uporabljati um, ki so mu ga dali
Elohimi, da prinaša srečo drugim ljudem s tem, ko izumlja različne
nove tehnike, ki izboljšujejo človekov način življenja.
Tisti, ki bodo imeli pravico do znanstvene reinkarnacije na planetu
Elohimov, bodo večno živeli v svetu, kjer jim bodo stregli s hrano, ne
da bi se za to morali najmanj potruditi, in kjer bodo v družbi
neverjetno lepih spremljevalk in spremljevalcev, ki bodo ustvarjeni le
z namenom, da bodo zadovoljili vse njihove želje. Tam bodo živeli
večno in samo za to, da se bodo samoizpopolnjevali in počeli le tisto,
kar jim ugaja.
Tisti pa, ki so mučili druge ljudi, bodo ponovno ustvarjeni in
njihovo trpljenje bo enako užitkom nesmrtnih.
Kako sedaj ne bi mogli verjeti vsemu temu, ko se znanost in
starodavne vere popolnoma ujemajo. Bili ste materija, prah in
Elohimi so iz vas naredili živa bitja, ki so zmožna prevladovati
materiji, in to po svoji podobi. Ponovno se boste spremenili v
materijo, v prah, a vas bodo ponovno oživeli, kakor so vas ustvarili, s
pomočjo znanosti.
Elohimi so ustvarili prvega človeka, ne da bi vedeli, da so naredili
tisto, kar je že bilo narejeno zanje. Mislili so, da izvajajo le
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znanstveni eksperiment brez nekega velikega pomena in zaradi tega
so prvič tudi uničili skoraj celotno človeštvo. Toda ko so se zavedeli,
da so bili sami ustvarjeni tako kot mi, so nas začeli ljubiti kakor svoje
lastne otroke in prisegli so, da nas nikoli več ne bodo poskušali
uničiti, pustili pa so nas, da bomo sami premagali naše nasilje.
Čeprav Elohimi ne posegajo neposredno za ali proti človeštvu v
celoti, pa vendarle delujejo na nekatere posameznike, katerih
dejanja jim ugajajo ali pa ne. Gorje tistim, ki trdijo, da so jih videli ali
da so od njih prejeli kakšno sporočilo, če to ni resnica. Njihovo
življenje se bo spremenilo v pekel in svoje laži bodo obžalovali pred
vsemi nevšečnostmi, ki jih bodo še imeli.
Tisti, ki pa delujejo proti Vodji vseh Vodij in mu poskušajo
preprečiti, da bi dobro opravil svoje poslanstvo, ali pa tisti, ki se
družijo z njim zato, da bi prinesli nesoglasje med tistimi, ki mu
sledijo, bodo prav tako videli, kako bo njihovo življenje postalo pekel.
Vedeli bodo zakaj, čeprav ne bo izgledalo, kakor da je prišlo od
zgoraj: bolezni, domače težave, poslovne, ljubezenske in druge
težave bodo vdrle v njihovo zemeljsko življenje pred večno kaznijo.
Vi, ki se posmehujete, ko berete te vrstice, bi bili med tistimi, ki so
križali Jezusa, če bi živeli v njegovem času. Sedaj pa želite, da se
vaše družine rojevajo, poročajo in umirajo pod njegovo podobo, kajti
to je prišlo v navado.
Mečete ironične nasmehe tistim, ki v te zapise verujejo, jim
govorite, da bi morali za nekaj časa v psihiatrično bolnišnico, s tem
pa ravnate prav tako kot tisti, ki so gledali, kako se levi hranijo s
prvimi kristjani. Kajti danes ne križajo in ne mečejo levom tiste, ki
imajo za druge moteče ideje, saj bi bilo to preveč kruto, temveč take
ljudi spravijo v norišnico. Če bi takšne ustanove obstajale pred
dvema tisočletjema, bi vanje zaprli Jezusa in vse, ki so vanj verovali.
Vprašajte ljudi, ki verujejo v večno življenje, zakaj potem jočejo,
ko izgubijo ljubljeno osebo?
Dokler človek ni bil sposoben po znanstveni plati razumeti delo
Elohimov, je bilo nekaj povsem normalnega, če je veroval v
neotipljivega boga. Toda sedaj, ko človek s pomočjo znanosti lahko
razume materijo, neskončno majhno in neskončno veliko, ne more
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več verovati v boga, v katerega so verovali njegovi primitivni
predniki. Elohimi, naši stvaritelji, sedaj pričakujejo, da jih bodo
prepoznali tisti ljudje, ki lahko sedaj razumejo, kako je mogoče
ustvariti življenje in te dogodke povezati s starodavnimi zapisi. Taki
bodo imeli pravico do večnosti.
Ti, kristjan, že stokrat si prebral da se bo Jezus vrnil. Če pa bi se
v resnici vrnil, bi ga dal ti zapreti v psihiatrično bolnišnico. Odpri že
enkrat svoje oči!
Ti, sin Izraela, pa še vedno čakaš svojega Mesijo, vrat pa mu ne
odpreš!
Ti, budist, tvoji starodavni zapisi ti pripovedujejo, da se bo novi
Buda rodil na zahodu. Prepoznaj predvidene znake!
Ti, musliman, Mohamed ti je pripovedoval, da so židje napravili
napako s tem, ko so ubijali preroke, in da so kristjani napravili
napako s tem, ko so bolj oboževali preroka kakor pa tistega, ki ga je
poslal. Sprejmi torej zadnjega preroka in ljubi tiste, ki so ga poslali!
Če priznavaš Elohime za svoje stvaritelje, če jih ljubiš in si jih
želiš sprejeti, če se trudiš, da bi delal dobro drugim ljudem in se pri
tem trudiš z vsemi svojimi sposobnosti, če redno misliš na stvaritelje
in jim telepatsko poskušaš dopovedati, da jih ljubiš, če pomagaš
Vodji vseh Vodij pri izvrševanju njegovega poslanstva, boš imel brez
vsakega dvoma pravico do znanstvene reinkarnacije na planetu
nesmrtnih.
S tem ko je človek odkril energijo, ki mu je omogočila potovanje
na Luno, je odkril energijo, s katero lahko uniči vso življenje na
Zemlji.
“Približuje se čas, ko se Luna razcepi.” (Koran, sura 54, verz 1)
Človek se lahko vsak trenutek samouniči. Samo tisti, ki sledijo
zadnjemu izmed prerokov, bodo rešeni.
Noetu nekoč niso verjeli in ljudje so se mu smejali, ko se je
pripravljal na uničenje. Toda ti ljudje se niso smejali zadnji.
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Ko so Elohimi dejali prebivalcem Sodome in Gomore, naj odidejo
iz mesta, ne da bi gledali nazaj, nekateri niso verovali v to, kar jim je
bilo sporočeno in bili so uničeni.
Sedaj smo dosegli čas, ko bo človek morda sam uničil vse
življenje na Zemlji. Samo tisti, ki priznavajo Elohime za svoje
stvaritelje, bodo rešeni pred tem uničenjem. Še vedno lahko ne
verjamete, vendar pa se boste spomnili teh vrstic, ko bo prišel čas.
Takrat pa bo prepozno.
Ko bo nastopila katastrofa, za katero je velika možnost da
nastopi, že v zelo kratkem času, posebno če se oziramo na ravnanje
ljudi danes, bosta obstajali dve vrsti ljudi. Tisti, ki niso spoznali svojih
stvariteljev, in ki niso sledili poslednjemu izmed prerokov in tisti, ki so
odprli oči in ušesa, in ki so prepoznali, kar je bilo sporočeno že pred
davnimi časi.
Prvi bodo morali prestati trpljenje uničenja v končnem požaru,
drugi pa bodo ohranjeni in jih bodo skupaj z Vodjo vseh Vodij odvedli
na planet nesmrtnih, kjer bodo lahko uživali s starodavnimi modrijani
v čudovitem življenju razcveta in užitkov. Stregli jim bodo čudoviti
možje atletskih postav, jim prinašali prefinjene jedi, ki jih bodo uživali
v družbi žena in moških neprimerljivih lepot, ki bodo popolnoma
predani njihovim željam.
“Na posteljah iz umetniško razvrščenih tkanin
Bodo oni počivali drug nasproti drugemu,
Okrog njih večno mladi lepotci
S kupicami, vrči in kozarci z bistrimi pijačami,
Ne da bi jih bolela glava, ne bodo niti pijani,
Imeli bodo raznovrstno sadje na izbiro,
In meso vseh ptic, ki si ga bodo želeli,
čudovita mlada dekleta z velikimi črnimi očmi,
Kot primerek pravega bisera,
Bodo nagrada za njihovo vero.” (Koran, sura 56, verzi 15-24)
Vi, ki verujete v vse, kar je napisano tu, ko vas bo Vodja vseh
Vodij nekoč poklical nekam, pustite iz rok vse svoje skrbi, morda bo
takrat že sprejel sporočilo o bližajočem se koncu. Če boste v tistem
trenutku blizu njega, boste rešeni in odvedli vas bodo z njim daleč
stran od trpljenja.
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Vi, ki verujete, ne presojajte dejanj ali besed Elohimov. Ustvarjeni
nima pravice soditi svojega stvaritelja. Spoštujte našega preroka, ne
presojajte njegovih dejanj in njegovih besed, kajti slišimo skozi
njegova ušesa, vidimo skozi njegove oči in govorimo skozi njegova
usta. S tem ko ne bi pokazali pravega spoštovanja do preroka, ne bi
pokazali pravega spoštovanja niti do tistih, ki so ga poslali, do vaših
stvariteljev.
Sporočila, ki so jih dali Elohimi in ljudje, ki so jih popolnoma
sprejeli, se ne motijo. Motijo pa se nazadnjaški sistemi, ki so se
gradili na osnovi teh sporočil, izkoriščajoč ljudi, ki so verovali. Cerkev
bo počasi izginila in prav to si zasluži. Cerkveni ljudje, naj se z
odprtimi očmi pridružijo zadnjemu izmed prerokov in mu po vsem
svetu pomagajo razširiti sporočilo, ki mu je bilo izročeno. Sprejel jih
bo z odprtimi rokami in lahko bodo doživeli pravi razcvet. Postali
bodo glasniki tistih, v katere so vedno verovali, vendar tokrat
resnično razumevajoč njihova dela ko so ustvarili človeka in poslali
Jezusa.
Lahko se bodo resnično razvijali daleč stran od pritiskov Cerkve,
prekrito s tisočletno skorjo in obteženo z zločini in s kriminalnimi
inkvizicijami. Lahko bodo počeli vse to, kar bi že morali, se pravi,
uporabljati organe, ki so jim jih dali njihovi stvaritelji, kajti našim
stvariteljem ni všeč, če tistega, kar so nam dali, ne uporabljamo.
Lahko bodo uživali v vseh svojih petih čutilih in se za vedno ali pa
samo za trenutek radosti tudi telesno združevali z bitji, ki so jim všeč,
in to brez občutka krivde. Kajti sedaj bi morali občutiti krivdo, ker ne
uporabljajo vsega, kar so jim stvaritelji dali.
Tako bodo resnično prebujevalci, ne pa uspavalci uma.
Že sedaj ni skoraj nič več semeniščnikov, obstajajo pa nesrečni
ljudje, ki imajo v sebi nagnjenja do širitve ljubezni okrog sebe in
odpiranje uma. Pred petdesetimi leti je bilo še več kot petdeset tisoč
semeniščnikov, sedaj pa jih je komaj še kakšnih petsto, kar pomeni,
da je najmanj devetinštirideset tisoč petsto ljudi nesrečnih. To pa je
toliko ljudi, ki imajo v sebi sposobnost oddajanja, ki so jim jo namenili
naši stvaritelji, da bi jo uporabljali. Toda teh ljudi nič več ne privlači ta
Cerkev, obsuta z zločini in mračnjaštvom.
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Vi, ki ste med temi devetinštiridesettisočpetstotimi, ki čutite
potrebo po oddajanju, in ki želite nekaj storiti za soljudi; vi, ki želite
ostati zvesti svojim stvariteljem in Jezusu, ki je učil, da se ljubite med
seboj, in da spoštujete Stvaritelje, “očeta, ki je na nebu”; vi, ki
občutite, da je to sporočilo resnično, pridite z nami in postanite
Vodje, se pravi ljudje, ki se posvečajo Elohimom, po tradiciji
Mojzesa, Elije in Jezusa, in širjenju njihovih sporočil. Ob tem pa
živite povsem normalno življenje, se pravi s popolnim razcvetom ter
uživanjem z vsemi čutili, ki so vam jih dali stvaritelji.
Vsi, ki ste sedaj ljudje Cerkve, pustite ta oblačila, žalostna kakor
njihova barva, ki je barva zločinov, ki so bili storjeni pod lastnimi
zidovi. Pridite z nami in postanite Vodje za človeštvo na poti
vesoljnega miru in vesoljne ljubezni.
Zapustite te cerkve, ki niso nič drugega kakor zgodovinske
zgradbe, ki so jih postavili primitivni ljudje, templji, kjer so lahko
oboževali nevredne stvari, kose lesa in kose kovine. Elohimi ne
potrebujejo templjev v vsakem mestu, da bi se počutili ljubljene.
Dovolj je le, da ljudje poskušajo s pomočjo telepatije komunicirati z
njimi, v tem pa bodo našli prvotni smisel molitve. Vendar se naj pri
tem odprejo proti neskončnosti, ne pa zapirajo v mračna in mistična
kamnita poslopja.
Zahrbtnost in mistifikacija sta trajali dovolj dolgo. Na temelju
resničnih sporočil so gradili organizacije, ki se gojijo na njihov račun,
v katerih so živeli v neprimernem razkošju in uporabljali strah ljudi,
da so sami dosegali svoje cilje. Začenjali so vojne pod pretvezo, da
bodo širili sporočila. Sramota!
Uporabili so denar revežev, da so si zgradili finančno moč.
Sramota!
Pridigali so o ljubezni do bližnjega z orožjem v rokah. Sramota!
Pridigali so o enakopravnosti ljudi, sami pa vzdrževali diktature.
Sramota!
Govorili so “Bog je z nami”, da so lažje pošiljali ljudi v bratomorne
vojne. Sramota!
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Brali in prebrali so evangelije, ki so govorili “Ne boš se pustil
klicati oče moj, kajti vi imate le enega očeta, tistega, ki je v nebesih”,
pustili pa so se klicati oče moj in gospod na vso silo. Sramota!
Brali in prebrali so zapise, ki so govorili “Šel boš na pot, ne da bi s
seboj vzel niti dodaten par sandal”, oni so se pa valjali v razkošju
Vatikana. Sramota!
Če papež ne bo prodal vsega bogastva Vatikana, da bi pomagal
nesrečnim, ne bo priznan med pravičnimi na planetu nesmrtnih. Kajti
sramota je valjati se v razkošju, pridobljenem na račun revežev,
uporabljajoč resnična sporočila ter izkoriščajoč rojstva, poroke in
smrti ljudi.
Toda če se vse to spremeni, če bodo ljudje, ki so sodelovali v tej
pošastni organizaciji, ne da bi se zavedali svojih napak, zapustili in
obžalovali svojo zablodo, jim bo oproščeno in bodo imeli pravico do
večnosti. Kajti Elohimi, naši stvaritelji, nas ljubijo, saj smo njihovi
otroci, in odpuščajo tistim, ki resnično obžalujejo svoje napake.
Cerkev nima nobenega razloga, da bi še naprej obstajala. Bila je
zadolžena za razširjanje Jezusovega sporočila v predvidevanju dobe
apokalipse, ta čas pa je prišel. Poleg tega pa je Cerkev uporabljala
načine širjenja, ki so sramotni zanjo.
Čeprav je opravila svoje poslanstvo, ji bodo očitani vsi njeni
zločini. Tisti, ki še oblačijo njena krvava oblačila, pa bodo na strani
krivcev.
Prebudi se že! Saj vse to ni pravljica. Preberi vse zapise
starodavnih prerokov, seznani se z najnovejšimi znanstvenimi
dognanji, še posebej bioloških in opazuj nebo. Oznanjeni znaki so tu!
Vsak dan se pojavljajo neidentificirani leteči predmeti, ki jih človek
imenuje “leteči krožniki”. Davno je bilo zapisano: “Na nebu bodo
znaki”...
Naredi sintezo vsega tega, s čimer si se seznanil in se prebudi.
Claude Rael obstaja, je čisto resnična oseba. On ni napisal to, kar so
napisali Mojzes, Ezekiel, Elija, Jezus, Mohamed, Buda in ostali, niti
ni biolog, je pa poslednji v vrsti prerokov, prerok Apokalipse, se pravi
obdobja, v katerem je možno vse razumeti. Prav sedaj živi blizu
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tebe, imaš prednost, da živiš v istem obdobju in sprejemaš njegove
nauke. Prebudi se in se podaj na pot, pojdi k njemu in mu pomagaj,
potrebuje te! Ti boš eden izmed pionirjev poslednje religije, religije
vseh religij. Imel boš svoje mesto med pravičnimi za vedno, karkoli
se bo zgodilo. Užival boš v dobrotah planeta nesmrtnih, v družbi
neverjetno prijetnih bitij, podrejenim tvojim željam.

VODJE
Sledil boš Vodji vseh Vodij, kajti on je poslanik Elohimov, naših
stvariteljev, naših “očetov, ki so v nebesih”.
Sledil boš vsem nasvetom, ki so v tej knjigi, kajti to so nasveti
tvojih stvariteljev, ki so jih predali preko Clauda Raela, našega
poslanika, zadnjega izmed prerokov, pastirja vseh pastirjev, in ti mu
boš pomagal zgraditi religijo vseh religij.
Žid, kristjan, musliman, budist ali kakršnekoli druge vere si, odpri
svoje oči in ušesa, ponovno preberi svoje svete zapise in razumel
boš, da je ta knjiga poslednja, tista, ki so jo napovedovali prav tvoji
preroki. Pojdi z nami in skupaj bomo pripravili prihod naših
stvariteljev. Napiši pismo Vodji vseh Vodij, ki te bo povezal z drugimi,
ki so raeljani kakor ti, se pravi, da verujejo v sporočila, ki jih je
prenesel Claude Rael. On te bo prav tako povezal z Vodjo tvojega
kraja, da se boš lahko tako redno združeval z drugimi k meditaciji, in
da boste lahko delovali tako, da bo to sporočilo poznano po vsem
svetu.
Ti, ki bereš to sporočilo, se dobro zavedaj svoje prednosti in
pomisli na vse tiste, ki o tem še nič ne vedo. Ravnaj tako, da nihče
okrog tebe ne bo prikrajšan teh fantastičnih odkritij, pri tem pa nikoli
ne poskušaj prepričevati ljudi. Samo seznani jih s sporočili, in če
bodo pripravljeni, se bodo sami odprli. Vedno si ponovi tale
Gandhijev stavek: “Resnica ne postane napačna zaradi tega, ker je
nihče ne bi videl.”
Ti, ki se počutiš sedaj tako poln radosti, ko si prebral to sporočilo,
in ki si ga želiš razširjati okrog sebe, ti, ki bi rad živel v popolni
predanosti našim stvariteljem, s tem da bi natančno izvajal vse, kar
želijo, in poskusil voditi ljudi po poti razcveta, moraš postati Vodja, če
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želiš biti za to popolnoma sposoben. Piši Vodji vseh Vodij, Claudu
Raelu, sprejel te bo in te uvedel v popolno prebujanje, kajti nihče ne
more prebuditi uma drugih, če ni sam prebujen.
Ljubezen stvariteljev do svojega dela je ogromna, zato jim moraš
to ljubezen vračati, jih ljubiti, kakor oni ljubijo tebe. To pa jim dokaži
tako, da boš pomagal njihovemu poslaniku in vsem, ki mu pomagajo,
in da se z vsemi močmi in na vse načine trudiš, da bodo resnično
lahko zgradili ambasado za sprejem stvariteljev, in da bodo lahko po
vsem svetu širili sporočilo.
Če bi mi rad pomagal pri izvršitvi ciljev, ki so jih Elohimi določili,
mi piši:
Raël
International Raelian Movement
C.P. 225
CH-1211 Genève 8
Ne pozabi na vsakoletna srečanja ljudi, ki verujejo sporočilom:
prvo nedeljo v aprilu, 6. avgusta, 7. oktobra in 13. decembra na
kraju, za katerega boš obveščen, če boš pisal Raeljanskemu gibanju
v tvoji državi.
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PRIPIS AVTORJA (1997)
Od tedaj, ko sem napisal knjigi, ki ju sedaj prvič predstavljamo tudi v
Sloveniji, se je zgodilo mnogo stvari. Izvirnikoma – Knjiga, ki govori
resnico sem sam izdal v materinem jeziku v Franciji leta 1974, tej
knjigi je leta 1976 sledila Nezemljani so me odpeljali na svoj planet –
nisem v vsem tem času dodal prav ničesar. S sodelovanjem
raeljanskih prostovoljcev smo knjigi prevedli v petindvajset jezikov, v
celem svetu je bilo prodanih že več kot miljon izvodov obeh mojih
del.
Mednarodno Raeljansko gibanje (v nadaljevanju: MRG) se je v
štiriindvajsetih letih svojega obstoja stalno krepilo, danes ima po
celem svetu že okoli štirideset tisoč aktivnih članov. Na državni ravni
je MRG organizirano že v štiriinosemdesetih državah, mednje sodijo
tudi vse najpomembnejše. Vsakodnevno se nam pridružujejo novi
člani, pripravljeni, da nam pomagajo še bolj razširiti neverjetno
končno sporočilo Elohimov.
V gibanju potrebujemo še več sposobnih ljudi, zaenkrat pa smo
najmočnejši v Franciji, Kanadi in na Japonskem. Naše gibanje se
lepo razvija tudi v ZDA, Avstraliji, jugovzhodni Aziji, Latinski Ameriki
in Afriki, pa tudi v Veliki Britaniji in ostalih evropskih državah.
Državne veje gibanja smo nazadnje ustanovili na Havajih, na
Kitajskem in v Južni Afriki.
Konec sedemdesetih in v osemdestih letih sem napisal še dve knjigi,
ki so sporočilom besedila knjige, ki je pred Vami, dale še širši
pomen. Njuna naslova sta Sprejmimo naše očete iz vesolja (1979) in
Čutna meditacija (1980).
Nauk Elohimov, ki sem ga zapisal v teh knjigah, sem na rednih letnih
seminarjih, te pripravljamo na vseh celinah sveta, posredoval že
tisočim ljudem vseh starosti. Pri delu mi pomagajo vodilni člani MRG,
vodje ali raeljanski duhovniki, teh je po celem svetu že okrog
stotrideset.
Naše gibanje izdaja tudi mednarodno ilustrirano revijo z imenom
Apocalypse, ta izhaja vsake tri mesece. V njej sam in vodilni člani
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gibanja pišemo o tekočih dogodkih, revija nam je v veliko pomoč pri
nadaljnjem širjenju filozofske misli in dojemanja Elohimov.
Lepo potekaja tudi naše priprave na izgradnjo varnega poslaništva,
tako kot od nas zahtevajo Elohimi. Poslaništvo in bivališče morajo
ščititi ekstrateritorialne pravice, podobno kot velja za katerokoli
diplomatsko misijo. Sledeč natančnim napotkom Elohimov so
arhitekti Raeljanskega gibanja že narisali načrt stavbnega
kompleksa, v katerem bo prišlo do najveličastnejšega in
najpomembnejšega srečanja voditeljev vlad v zgodovini. Nedolgo po
tistem, ko smo na temelju načrtov naredili pomanjšano maketo
poslaništva, se je na nekem žitnem polju v Angliji pojavil obris lika, ki
po svoji obliki neverjetno spominja na stavbo, ki jo bomo zgradili. Za
izgradnjo poslaništva smo do sedaj zbrali približno sedem milijonov
dolarjev, vsakodnevno pa prihajajo novi denarni prispevki.
Vendar denar ni glavna prepreka pri uresničitvi našega projekta.
Politične in diplomatske težave so veliko trši oreh, potrebovali bomo
še veliko potrpežljivosti in vztrajnosti, da jih bomo odpravili.
S tem v zvezi se je Mednarodno Raeljansko gibanje po letu 1991 že
obrnilo na izraelsko vlado in Vrhovnega rabina v Jeruzalemu ter
zaprosilo za ekstrateritorialni status. To bi nam omogočilo, da
poslaništvo zgradimo v bližini Jeruzalema, saj so Elohimi prav tam
ustvarili prve ljudi. Prvo svetišče židovske vere je pravzaprav bilo
nekdanje poslaništvo, okrog katerega so zgradili starodavno mesto.
Elohimi zdaj želijo, da bi jim izraelska vlada odobrila ekstrateritorialni
status za njihovo novo poslaništvo, tretje svetišče, vendar
pozitivnega odgovora s strani Izraela do danes še nismo prejeli.
Za odobritev smo prvič zaprosili 8. novembra 1991, na židovsko
Novo leto, drugo uradno prošnjo pa smo naslovili na Vrhovnega
rabina v Izraelu nekaj mesecev pozneje. Potem, ko je bil sprejem
prošnje uradno potrjen, je bil sprožen postopek za njeno odobritev.
Poleti 1993 je komisija izraelske vlade ugotovila, da je namen
delovanja Raeljanskega gibanja miroljuben in da ne predstavlja
nobene nevarnosti za varnost Izraela. V svojem poročilu sta dva
rabina ugotovila, da bi bilo za vsak primer »bolje, če proti Raelu ne bi
z ničemer ukrepali, saj morda pa le je pričakovani Mesija«.
Novembra 1993 smo prošnjo naslovili neposredno na ministrskega
predsednika Jicaka Rabina, ko se je udeležil Židovske konvencije v
195

Montrealu. Mesec dni pozneje nam je gospod Rabin preko enega
predstavnikov svojega urada odgovoril, da nam prošnje ne more
odobriti.
Če Izrael naših prošenj za ekstrateritorialnost ne bo odobril, o tem
sem že govoril, bomo poslaništvo najverjetneje zgradili na
palestinskem ali egiptovskem ozemlju oziroma v kateri od sosednjih
držav. Spodnja pobočja Sinajske gore bi bila pravzaprav odlična
druga možnost, saj se je Jahve, voditelj Elohimov, ravno tam prvič
prikazal Mojzesu.
Kljub vsemu želijo Elohimi dati prav Izraelu možnost, da odobri našo
prošnjo, saj je ravno v tem tudi smisel izraelske države. Že leta 1990
so se v znak posebnih čustev, ki jih gojijo do izraelskega ljudstva,
strinjali z mojim predlogom po spremembi svojega izvirnega simbola
neskončnosti pri Raeljanskih gibanjih na zahodu. Osrednji kljukasti
križ, ki v Sanskrtu pomeni »blagostanje« in predstavlja tudi
neskončnost v času, smo zamenjali z galaktično oblikovanim
vrtincem. Spremembo smo vpeljali zato, da bi se lažje pogajali o
izgradnji poslaništva Elohimov v Izraelu in iz spoštovanja do vseh, ki
so v imenu nacističnega kljukastega križa trpeli in umrli v drugi
svetovni vojni. V Aziji, kjer je moč kljukasti križ najti v večini
budističnih svetišč in kjer predstavlja neskončnost v času, pa ta
izvirni simbol ne predstavlja nobene težave.
Spremembo izvirnega simbola MRG za zahodne države smo seveda
opravili z veseljem in če se danes ozrem na razvoj, ki smo mu bili
priča od leta 1973, lahko ugotovim, da vse poteka po načrtih.
Mednarodno Raeljansko gibanje bo nekoga dne uresničilo vse cilje,
ki so mu jih zastavili Elohimi, ne glede na to, če bom sam pri tem
sodeloval ali ne. Zavedam se, da je gibanje doseglo samostojnost in
da lahko danes brez kakršnihkoli težav deluje tudi brez mene.
Veliko dela je še pred nami in tudi tedaj, ko bo napočil véliki dan in
se bodo Elohimi javno in uradno predstavili voditeljem vlad sveta in
mednarodnemu zboru televizijskih kamer ter predstavnikom ostalih
medijev, nekateri dvomljivci verjetno še vedno ne bodo mogli verjeti,
da je ta visoko razviti rod ljudi v resnici umetno ustvaril vse življenje
na Zemlji. Vodilni člani MRG se tega zavedamo, vendar nam to ne
bo vzelo poguma – ravno nasprotno.
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Raziskave, ki so jih znanstveniki opravili po letu 1973, potrjujejo
bistvo sporočila, ki so mi ga tedaj zaupali Elohimi. Slednje še
posebej velja letos, ko so v Veliki Britaniji objavili novico o tem, kako
so škotski znanstveniki uspešno klonirali ovco. Ta dogodek, ki je
znanstveno zgodovino človeštva postavil pred nove razsežnosti,
jasno nakazuje, da bo kaj kmalu možno klonirati tudi ljudi. Tako kot
na planetu Elohimov bomo tudi ljudje imeli sredstvo, ki nam bo
omogočalo »večno« življenje. Želje, da bi to dosegli, ne bo mogel
onemogočiti noben etični odbor na našem planetu.
Naslednje kar bomo morali znati, bo prenos mentalnih podatkov,
spomina in osebnostnih lastnosti z ostarelega posameznika na
drugega, fizično mladega kloniranega človeka. Neposredni prenos
spomina v mladega odraslega človeka dejansko pomeni, da bo
lahko ista oseba živela v neskončnost. Naši spreminjajoči se kulturi
in vedno hitrejšemu tehnološkemu napredku se bodo morali
prilagoditi tudi naši zakoni. Ponosen sem, da sem ustanovil Clonaid,
prvo podjetje za kloniranje ljudi. Poiščete nas lahko tudi na Internet
naslovu »clonaid.com«. Res je, da je za razprave o teh temah še
nekoliko zgodaj, vendar bo potrebno pripraviti nove zakone, ki bodo
opredeljevali merila, na temelju katerih bodo določeni ljudje, ki bodo
lahko izkoristili možnosti tovrstnih tehnoloških dosežkov. Tako kot na
planetu Elohimov bo potrebno tudi na Zemlji omejiti število kloniranih
ljudi na enega na vsakega posameznika, pa še to le po smrti.
V ne tako oddaljeni prihodnosti bodo Elohimi pristali na našem
planetu. To se bo zgodilo najpozneje v osemintridesetih letih, če pa
se bo resnica, ki jo opisujem, hitreje razširila po svetu, lahko pridejo
že mnogo prej. S seboj bodo pripeljali tudi vse vélike preroke naše
preteklosti, med njimi Mojzesa, Elijo, Budo, Jezusa Kristusa in
Mohameda.
Ta dolgo pričakovani dogodek bo najlepši dan v zgodovini človeštva.
Upam, da boste tedaj, ko bodo pristali v svojem poslaništvu, zraven
in z nami delili srečo spoznanja, da ste del čudovite dogodivščine, h
katere uresničitvi ste denarno prispevali tudi sami.
Področje, na katerem bo poslaništvo, bo v naslednjem tisočletju
postalo duhovno središče sveta, v ta sveti kraj bodo romali ljudje
vseh narodov. Blizu pravega poslaništva bomo postavili tudi njegov
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verodostojen posnetek. Ta bo odprt za javnost, ki bo lahko tako
spoznala tudi notranjost bivališča.
S prihodom naših stvariteljev pa poslanstvo Raeljanskega gibanja še
ne bo opravljeno, prav nasprotno: naša naloga se bo tedaj šele
resnično začela. Potem, ko bodo izginila vsa preprosta verstva,
bomo vrzel zapolnili z novo duhovnostjo, takšno, ki je usklajena s
tehnološko revolucijo, do katere bo šele prišlo.
Ljudje današnjega časa uporabljamo tehnologijo prihodnosti in pri
tem verujemo in razmišljamo tako, kot v preteklosti. Elohimi nam
bodo s pomočjo svojega ateističnega verstva, verstva neskončnosti,
ki ga ponazarja njihov simbol, omogočili doseči nove duhovne ravni.
Vodje Raeljanskega gibanja bodo postali duhovniki tega novega
verstva. Ljudi bodo naučili, da bodo zaživeli v sožitju z neskončno
majhnim in neskončno velikim, in da spoznajo, da smo zvezdni prah
in večne energije.
Blizu poslaništva bomo zgradili laboratorije in univerze, naši
znanstveniki bodo lahko tam pod vodstvom Elohimov razširili svoja
znanja. Ljudje se bomo lahko tako približali znanstveni ravni
Elohimov in se tudi sami odpravili ustvarjati življenje na drugih
planetih. Za tiste, ki jih bomo ustvarili, bomo na ta način tudi sami
postali »Elohimi«.
Duhovnost in znanost bosta končno lahko delovali skupaj,
razbremenjeni vseh srednjeveških strahov, ki so nas preganjali v
preteklosti. S tem bomo tudi sami postali »bogovi«, tako kot je bilo
zapisano v starodavnih zapiskih.
Za začetek pa zgradimo poslaništvo.
Rael,
Quebec, Kanada
Poleti 1997
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