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PREFATA 

 
 
 

de 
Anthony Grey 

Nuvelist, best seller international, jurnalist si crainic 
 

 
       Acest extraordinar volum de scrieri, sunt sigur, contine informatii revelate, de cea mare 
importanta pentru umanitate. Combinand pentru prima data trei carti importante intr-una singura 
si scrisa intr-o maniera foarte simpla, in termeni realisti, aceasta noua naratiune comprehensibila 
imi ofera singura explicatie cu adevarat persuasiva pe care am descoperit-o, care dateaza 
originile noastre fizice, istoria noastra planetara, locul si pozitia noastra prezenta in universul 
nostru cunoscut si in final dar nu ultima data, motivele aflate in spatele credintelor noastre 
religioase globale divizate si potential auto-distructive. 
       Din toate aceste motive eu cred ca aceasta noua carte, impreuna cu alte patru scrise de Rael, 
au puterea sa transforme intelegerea lumii noastre greu napastuita si dechide caile catre o noua si 
fara precedenta era a pacii globale, a armoniei si a unui fara precedent progres stiintific si social. 
       Deasupra tuturor lucrurilor, scrierile lui Rael aflate in aceste cover-uri afirma faptul ca noi 
nu suntem singuri in univers. Ele demonstreaza ca in prezent noi suntem un membru foarte 
junior dar destul de potent al unui mare clan de umanitati galactice la fel ca si noi - suntem iubiti, 
observati si ghidati atata timp cat noi ne permitem sa fim, de catre o civilizatie umana avansata 
superioara care a conceput si proiectat intreaga noastra existenta de pe aceasta planeta. 
       Cu toate ca aceste 3 carti regrupate intr-una nu spun totul exhaustiv si nici nu raspund la 
orice fel de intrebare care poate fi pusa in legatura cu universul nostru si cu noi, ele umbresc 
orice alta scriere publicata in domeniul OZN/spatiu prin oferirea unor subiecte perspicace 
autoritare la fel de diverse ca si infinita natura a tuturor lucrurilor vii, a istoriei noastre planetare, 
a geneticii umane si a plantelor, a sexualitatii, senzualitatii, psihologiei, politicii si asupra 
adevaratei naturi a criminalitatii. Ea arunca de asemenea o fascinanta noua lumina asupra multor 
alte probleme pamantesti, incluzand dreptul de proprietate, educatia copiilor dotati, invechitele 
valori ale sistemului nostru conventional de mariaj si extraordinara importanta a sportului, chiar 
a sporturilor violente, in crearea si sustinerea societatilor umane armonioase si pasnice. 
       Pin raportarea detaliilor privitoare la modul in care toate formele de viata de pe Terra, 
inclusiv ecologia si noi insine, au fost proiectate de catre oameni de stiinta dintr-o alta parte a 
galaxiei, Rael efectiv demistifica si redirectioneaza toate vechile scripturi ale religiilor majore ale 
lumii. In timp ce subliniaza ca toate credintele, traditiile si culturile lor istorice merita inca 
respectul nostru, el puncteaza clar modul in care acestea au devenit demodate, in acelasi timp 
continuand sa testifice obscur aceasta noua realitate practica stiintifica revelata. Si mai 
controversant, acest volum desfiinteaza notiunea conform careia pe deasupra noastra prezideaza 
un Dumnezeu binevoitor, a-tot-stiutor, a-tot-puternic, spiritual, misterios si imaterial. 
       Scripturile tuturor religiilor majore, subliniaza el, sunt reprezentari ale acestei civilizatii 
ultrasofisticata si inalt rafinata - fiinte umane la fel ca si noi -carora le pasa adanc de noi, pentru 
ca aici au descoperit acestea prima data si si-au dezvoltat propriile genii pentru a transforma 
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viata de pe o planeta pe alta prin stapânirea ADN-ului. Pe scurt, aceasta carte de importanta 
masiva ne seteaza trecutul, prezentul si viitorul pe o baza stiintifica hotarata, fara a diminua 
frumusetea, bucuria si spiritualitatea existentei noastre. De fapt, intensifica puternic intelegerea si 
practicarea unei noi spiritualitati practice bazata pe meditatie si pe obtinerea pacii interioare si a 
armoniei care sunt eminamente aproape de noi in aceasta noua era a calatoriilor spatiale, a 
modificarii noastre genetice si a mediului nostru inconjurator. 
       Autorul acestor unice scrieri s-a nascut sub numele Claude Vorilhon in Franta, in septembrie 
1946. Si-a schimbat numele in Rael, care inseamna “mesager” in ebraica, dupa ce a intalnit o 
fiinta umana de pe o alta planeta, atunci cand o mica aeronava a aterizat intr-o regiune vulcanica 
izolata din sud-centrul Frantei, in decembrie 1973. In timpul catorva intalniri avute loc in zile 
succesive, ocupantul navetei i-a dictat verbal cea mai mare parte a primei carti a acestui volum, 
spunand ca era “ un mesaj adresat intregii umanitati “. El i-a spus lui Rael ca tuturor marilor 
profeti ai religiilor majore le-au fost date de-a lungul istoriei noastre informatii adecvate 
nivelului educational al timpului lor in aceeasi maniera si l-a invitat pe Rael sa accepte misiunea 
de a face cunoscut peste tot ceea ce a numit “mesajul nostru final”. Rael a acceptat sarcina si a 
scris si publicat rapid de unul singur cartea in limba franceza sub titlul dezarmant de simplu 
“Cartea care spune Adevarul”.  
       Aproape doi ani mai tarziu, in octombrie 1975 a avut loc o a doua intalnire in zona 
impadurita de langa Brantome, din regiunea Perigord a Frantei, iar de data asta Rael a fost invitat 
la bordul avansatei nave spatiale si luat intr-o minunata calatorie revelatoare. Rael descrie asta in 
intregime in cea de-a doua editie a cartii intitulate “Extraterestrii m-au luat pe planeta lor”, care a 
fost de asemenea  publicata original ca volum separat in franceza spre sfârsitul lui 1975. 
       Avand in vedere faptul ca astronautii americani, rusi, chinezi si europeni se stie ca au reusit 
pana acum sa se aventureze doar pana in cele mai apropiate margini ale spatiului-adica pe orbita 
pamantului si a lunii noastre - ar putea parea bizar poate la prima vedere pentru a se accepta ca 
fara un costum spatial sau alte aparate speciale, Rael ar fi putut fi luat rapid dintr-o poiana 
impadurita europeana pe o alta planeta aflata la mare departare in galaxia noastra. Dar asta 
descrie el aici in aceiasi termeni detasati, practici, detaliind multe experiente extraordinare traite 
pe planeta gazdelor sale care se numesc “Elohim”. Cunoscandu-l de aproximativ 13 ani, nu am 
niciun dubiu ca el descrie aici experiente reale si factuale. 
       Intr-o a treia carte intitulata “Sa le uram bun-venit Exraterestrilor”, publicata initial in 1979 
si acum pentru prima data impreuna cu primele doua carti in acest volum imbunatatit, Rael 
raspunde la unele intrebari comune care i-au fost puse in mod repetat, in legatura cu primele 
scrieri din anii timpurii, de catre jurnalisti sau altii. Foarte signifiant, el adauga de asemnea in 
aceasta a treia carte un nou material amplificat despre trecutul  personal, care , spune el, i-a fost 
cerut de catre informatorii sai in 1975 sa-l nu-l faca public pentru inca trei ani. Alte scrieri de 
importanta egala au urmat in carti succesive, intitulate “Meditatia Senzuala”, ”Da clonarii 
umane”, ”Geniocratia” si “Maitreya”. Pentru a avea o imagine adevarata si completa a acestor 
revelatii si cunoasteri fara precedent este important sa cititi toate aceste carti. 
       In relatarea acestei succinte schite a povestii lui Rael, nu am inserat niciun cuvant calificant 
uzual cum ar fi “neconfirmat” sau “zvonit” pe care s-ar putea ca unii jurnalisti responsabili- si in 
special corespondenti externi care au raportat din Beijing si Berlin printre altele-sa le angajeze 
pentru a se distanta de orice informatie controversata sau improbabila pe care o cara cu ei. Eu fac 
asta destul de intentionat pentru a sublinia convingerea mea ca Rael este un om de o inalta 
integritate care descrie experiente veritabile intr-o maniera sincera si total adevarata. 
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       Un jurnalist international asa cum am fost eu este de obicei obisnuit sa evalueze siguranta 
celor pe care ii citeaza pentru informatii, chiar si atunci cand ascunde identitatea de incredere in 
spatele unei expresii cum ar fi “o sursa de obicei bine informata” sau “o sursa de obicei de 
incredere”. Din acest punct de vedere, estimarea mea in legatura cu Rael este aceea ca este un 
eminent martor de incredere in legatura cu ceea ce a experimentat, cu toate ca poate parea 
fantastic adesea. Eu cred ca este de fapt “o sursa unica, bine informata si de incredere”, si, dupa 
ce l-am auzit vorbind in lecturi publice de-a lungul unei perioade de treisprezece ani si dupa ce 
am revazut propriul meu interviu si altele inregistrate cu el, am impresia ca poate chiar si acum el 
spune mai putin decat tot ceea ce a invatat in timpul acestor extraordinare si necautate intalniri 
din mijlocul anilor `70 de pe aceasta planeta si de dincolo. Mult mai important poate, profunda 
logica si rationalitate a ceea i-a fost spus de catre informatorii lui imi pare incontestabila. 
       L-am intervievat pe Rael de doua ori in pregatirea unei serii de documentare radio 
investigative pentru BBC World Service si intitulata “OZN-urile-Fapt, Fictiune sau Fantezie?” 
De asemenea l-am intervievat  pe francezul rational, responsabil, care l-a intalnit si care a decis 
sa-l sprijine pe durata imediat urmatoare celor doua intalniri extraordinare din anii `70. Am ajuns 
sa cunosc si sa respect de asemenea ca prieteni multi alti conducatori si membri ai organizatiei 
sale internationale. In prezentarea in mod succint a povestii lui Rael unei audiente radio 
mondiale ca fiind doar un aspect al complexului fenomen OZN, am putut observat jurnalisti 
onorabili practicand detasarea partiala- dar aici nu am nici o ezitare in a declara public 
convingerea mea ca Rael a scris niste carti de o importanta si signifianta maxime pentru 
intelegerea noastra in legatura cu noi si cu universul cunoscut in care traim. 
       Daca asta este asa, este legitim sa intreb; din ce cauza nu este cunoscut continutul universal 
al acestei carti inca in intreaga lume dupa cei aproximativ treizeci si doi de ani dupa ce prima 
dintre ele a fost publicata? Pe scurt, a existat o agitatie ascutita a interesului publicului in Franta 
dupa ce Rael a anuntat conspectul a ceea ce a reusit sa spuna la un show chat de televiziune 
imediat ce terminase prima carte. Dar cumva, remarcabilei povesti nu i-a crescut imediat 
raspandirea in Europa si nici nu a calatorit mai departe in acele momente prin intermediul 
canalelor de stiri. O explicatie pentru asta este faptul ca mijloacele de stiri nationale si 
internationale sunt curios de conservatoare in demersul de a reporta stiri fara precedent. Povestile 
cliseu destul de uzate care sunt sigure si solide isi gasesc intotdeauna locul in buletinele de stiri si 
in ziare, in timp ce orice altceva cu adevarat radical se dovedeste ca trebuie sa treaca printr-o 
lunga perioada de prezentare in mod batjocoritor. Defaimarea mai degraba a adevarului unor 
informatii fara precedent este un siretlic care seamana cu convulsia genunchilor, pe care multi 
jurnalisti il angajeaza habitual din nou si din nou pentru a evita orice fel de suspiciune cum ca 
organizatia lor ar fi credula. In mare parte asta s-a intamplat cu informatiile extraordinar de 
importante ale lui Rael de-a lungul celor treizeci si doi de ani, iar mass-media lumii in general a 
dat gres in informarea publicului sau despre ele pe o raza larga. 
       Sunt semne, totusi, ca asta incepe sa se schimbe in sfarsit. Acest lucru este de apreciat din 
moment ce din puctul meu de vedere, continutul acestei carti constituie o poveste de prima 
pagina, un titlu banner, un cap de stiri careia nu i-a fost data niciodata proeminenta sa globala. 
Putin cate putin, dupa cum au trecut anii din 1973, noile descoperiri stiintifice au confirmat 
veridicitatea informatiilor originale ale lui Rael. Atunci cand se vor dovedi in intregime 
adevarate, corpul informatiilor care este prezentat in paginile urmatoare va fi vazut, simt asta, ca 
cea mai mare revelatie din istoria inregistrata a umanitatii. Dar bineinteles ca pana acum au 
existat doua motive evidente pentru care nu a fost recunoscuta in felul acesta. 
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       Mai intai, nu exista nici o dovada fizica incontroversabila care sa ateste ceea ce a scris Rael. 
Si in al doilea rand, natura a ceea ce spune el deranjeaza adanc inradacinatele sisteme de credinta 
religioase, stiintifice, academice, si alte institutii de pe tot cuprinsul globului. 
       Ca indivizi, noi suntem cu totii inconstient influentati de catre conventiile educatiei noastre, 
de catre cresterea noastra si de climatul limitat al gandirii cultivat de catre conservatorii lumii si 
de stirile media neaventuroase. 
       Toate acestea nu sunt surprinzatoare din moment ce este cerut un efort considerabil din 
partea indivizilor, pentru ca acestia sa devina independenti si deschisi la minte si sa razbata 
influentele. Din aceste motive, aceasta extraordinara informatie s-a strecurat doar incet in toata 
lumea in ultimii treizeci si doi de ani, in cea mai mare parte datorita eforturilor neintrerupte, 
nefastuoase ale Miscarii Raeliene Internationale care, in clipa in care scriu, sustine ca are 
aproximativ 60,000 de membri in aproape nouazeci de tari. 
       De mai mult de treizeci de ani, Rael insusi, cu amabilitate si un bun umor, si-a explicat 
povestea sa din nou si din nou, cu siguranta de mii de ori la radio, televiziune si in fata ziaristilor, 
in cele mai multe tari din lume. Atunci cand a fost sfidat sau luat in deradere, dupa cum s-a 
intamplat de multe ori live sau in interviurile inregistrate in studio, interviuri la care am fost 
prezent in calitate de publicist comercial al sau pentru limba engleza si ca suporter al 
extraordinarei sale misiuni, acesta s-a comportat intotdeauna cu aceeasi politete si aceeasi 
incredere de nezdruncinat. Niciodata nu l-am vazut pierzandu-si calmul unui om care care stie 
fara nici un dubiu ca spune adevarul. 
       In ceea ce priveste dovezile, totusi, Rael spune ca Elohim deliberat nu ne prezinta nici o 
urma de dovezi fizice care sa-i sprijine revelatiile- in afara de faptul ca navele lor spatiale vor 
aparea din ce in ce mai frecvent pe cerul nostru, odata cu trecerea timpului. Este foarte 
important, spun ei, sa luam in considerare toate informatiile lor fara dovezi-logica si 
rationalitatea a ceea ce au revelat ei contin propria sa dovada a adevarului. 
       Indiferent ca vom accepta sau nu informatiile si invatamintele lor filosofice, spun ei, este un 
test vital al inteligentei si al puterii noastre de perceptie, si in functie de reactiile noastre ei vor 
judeca daca suntem sau nu indeajuns de maturi pentru a ne fi incredintate cunostintele lor 
stiintifice si sociale cu mult superioare, care sunt cu 25.000 de ani in avans fata de ale noastre. 
       Ei explica faptul ca nu aleg sa aterizeze deschis si oficial in nici o tara deoarece asta va 
implica violarea spatiului nostru planetar, atat la nivel national cat si international. Aterizarea in 
orice loc ar putea de asemenea insemna aprobarea acelui guvern al tarii respective si a filosofiei 
sale- iar ei nu aproba nici o natiune existenta pe Terra. De aceea ei au nevoie de o proprie 
ambasada diplomatica a lor cu aferentele drepturi extrateritoriale de care trebuie sa se bucure 
orice diplomat vizitator si respectat intr-un stat strain. Din moment ce prima ambasada a lor de 
pe Pamant a fost primul templu al Ierusalimul, acestia au cerut ca noua lor ambasada moderna sa 
fie construita pe cat de aproape posibil fata de cele mai vechi orase din inima Israelului. 
       In ciuda minimei acceptari a mediei de a-l aminti pe Rael si de a relata pentru ce se zbate el, 
pasajul de timp i-a furnizat deja propria sa confirmare in crestere a ceea ce a scris.In 1974-75, 
atunci cand el a inceput sa spuna ca toate formele de viata de pe Terra au fost create in 
laboratoare de catre savantii Elohim via mesterirea ADN-ului, proprii nostri cercetatori 
geneticieni erau cu mult mai putin avansati in munca lor decat sunt astazi. In februarie 1997, la 
aproape un sfert de secol de la prima intalnire a lui Rael cu vizitatorul din spatiu, a venit anuntul 
unei istorice si globale realizari in campul biologiei, reusita la Edinburgh in Scotia, reveland 
faptul ca embriologii britanici au reusit sa cloneze artificial o oaie numita Dolly. 
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       Cloarea fiintelor umane, a fost spus atunci, va deveni posibila in doi ani, iar Rael a tinut 
promt o conferinta de presa spunand: ”Toate acestea demonstreza ca tehnologia care era 
considerate imposibila in timpul revelatiilor mele originale este acum perfect realizabila”. 
       Predictia cum ca va fi posibil sa se cloneze o fiinta umana in doi ani nu s-a dovedit in cele 
din urma precisa. Totusi, Rael a fondat o companie noua, denumita Clonaid, in acelasi an, care a 
devenit prima companie comerciala din lume care oferea servicii de clonare publicului- iar in 
decembrie 2002, la 5 ani dupa anuntul nasterii oii Dolly, Dr. Brigitte Boisellier, presedinta 
Clonaid, a anuntat la o conferinta de presa suprapopulata din Miami ca s-a reusit nasterea primei 
clonari umane a unei fetite numita Eva. Dr. Boisellier a anuntat mai tarziu ca s-a reusit la 
Clonaid o succesiune de alte nasteri clonate intr-un numar de tari din intreaga lume. 
Complicatiile legale au ordonat proiectului Clonaid sa prezinte dovezi medicale si stiintifice 
imediate ale acestor nasteri clonate lumii, si asa au ramas lucrurile in toamna lui 2005, atunci 
cand aceasta carte urma sa fie lansata. D. Boisellier a explicat public faptul ca dorinta companiei 
Clonaid de a proteja intimitatea si securitatea copiilor clonati si a parintilor lor este prima 
preocupare, dar ca dovezile realizarilor companiei Clonaid vor fi facute publice la timpul 
potrivit. 
       Intre timp, noile avansuri in intelegerea clonarii, a ADN-ului si a celulelor stem continua sa 
apara regulat in ziarele noastre, contribuind in felul acesta la sprijinirea lucrurilor pe care le-a 
scris sau spus Rael de-a lungul ultimilor treizeci de ani. Intr-un exemplu notabil, savantii 
japonezi au anuntat ca cercetarile lor indica faptul ca fondul de gene al tuturor raselor de pe 
Terra isi au originea intr-o surprinzatoare mica baza comuna care dateaza de acum aproximativ 
13,000 de ani. Aceasta diagrama suna ca ecoul a ceea ce Rael a scris cu o stranie precizie, din 
moment ce Elohim au spus ca si-au inceput munca lor de aici acum 25,000 de ani si ca au 
petrecut cam 12,000 de ani pana sa pregateasca planeta si sa creeze ecologia, viata marina, 
pasarile si apoi mamiferele pana sa se apuce sa creeze in final fiintele umane “dupa chipul si 
asemanarea lor”. 
       Rael spune ca liderii Elohimilor au trait in continuu in timpul acestor 25,000 de ani, stiind cu 
mult inainte cum sa recreeze genetic corpul uman cu memoria si personalitatea intacte. In 
curand, afirma ei, noi vom fi capabili sa ne extindem media duratei noastre de viata la 
aproximativ 1,000 de ani, in procesul nostru de a-i emula pe ei. Rael sustine ca ei monitorizeaza 
de asemenea gandurile si faptele fiecarui individ de pe Terra prin intermediul computerelor si ca 
pot recrea pe fiecare dintre noi de voie, in momentul mortii, printr-o mostra recoltata a unei 
singure celule din corpul nostru. El ne raporteaza faptul ca in jur de 8,000 de indivizi de pe Terra 
au fost deja recreati pe planeta lor pe care a fost dus si el in 1975. 
       In afara cercetarii practice din laboratoarele stiintifice, o significant de inalta dezvoltare in 
campul academic a furnizat un nou sprijin mesajului lui Rael. Pe 4 august 2004, cea mai 
comprehensiva provocare a Teoriei Evolutiei lui Darwin,cunoscuta sub numele de Design 
Inteligent, a fost prezentata discret lumii. Aceasta noua teorie ipotetica, cum ca nici o entitate vie 
noua nu poate sa apara datorita sansei, a fost prezentata formal de catre Dr. Stephen C. Meyer, 
Directorul Centrului Institutional Discovery pentru Siinta&Cultura intr-un articol publicat in 
jurnalul de biologie de catre Muzeul National al Istoriei Naturale, la Institutul Smithsonian din 
Washington D.C. 
       Jurnalul, ”Procedeele Societatii Biologice ale Washingtonului”(volumul 117, numarul 2, 
paginile 213-239), a purtat un articol intitulat “Originea Informatiei biologice si Categoriile 
Taxonomice Inalte”, in care Dr. Meyer argumenteaza faptul ca nici o teorie curenta a evolutiei 
nu poate relata originea informatiei necesare pentru construirea a noi forme animale. El a propus 
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“designul inteligent” ca o explicatie alternativa. Acest articol a reprezentat o realizare istorica 
pentru cei care au chestionat de mult timp teoria nedemonstrata a lui Darwin, deoarece a fost 
publicat intr-un jurnal de stiinta academic nobil, si a fost folosit in crestere de atunci ca referinta 
de catre savantii care inainte erau obligati sa se refere doar la teoria evolutiei pentru a explica 
descoperirile lor. 
       Comentand aceasta dezvoltare la acel moment, Dr. Boisselier a spus ca cei care il sprijina pe 
Rael pe tot cuprinsul lumii au un motiv de bucurie datorita acestui eveniment din moment ce este 
posibil pentru biologi sa priveasca entitatile vii nu ca pe rezultatul mutatiilor intamplatoare, ci 
mai mult ca pe niste creatii sofisticate al caror fiecare detaliu a fost gandit si care au un motiv 
pentru care exista.”Biologia va evolua asa de repede”,  a spus ea,”incat biologii vor inceta sa mai 
fie orbiti de teoria evolutiei. Sunt sigura ca in zece ani de acum oamenii de stiinta se vor uita 
inapoi si se vor minuna de ce au acceptat evolutia atat de mult timp.” 
       Acest eveniment academic de hotar a adus un nou termen conceptual al “Designului 
Inteligent” in atentia publicului si a deschis o noua era de dezbateri in ceea ce priveste teoria 
evolutiei si originile noastre. Devenind repede cunoscuta pe scurt ca I.D.,”intelligent design”, 
incepe acum sa fie studiata si dezvoltata in unele universitati respectate. Chiar si presedintele 
George W. Bush, care este recunoscut pentru interventiile sale in dezbaterile pur intelectuale, a 
declarat “designul inteligent” ca pe o explicatie la fel de potrivita ca si teoria evolutiei. 
       Inseamna asta ca Presedintele Bush a facut primul pas spre calea sa de a deveni Raelian? 
Poate, poate nu. Indiferent care se va dovedi a fi adevarul, aceasta este o alta ilustratie a ivirii 
graduale a puternicei confirmari a povestii lui Rael. Fireste ca am putea specula ca tocmai esenta 
“designului inteligent” al Elohimilor este aceea ca ei trezesc lumea pe care au creat-o la intregul 
adevar foarte lent, din moment ce faptul de a fi socati brusc si instantaneu si adusi la vigilenta 
plina direct dintr-un somn adanc este intotdeauna  neplacut si uneori daunator. 
       Totusi, precis din aceste motive i-a fost dat titlul “Design Inteligent-Mesajul de la 
Designeri”. Intr-un izbitor nou Postscript al Autorului acestei carti, Rael dezvolta aceasta tema la 
un nou nivel. El spune ca unica si originala explicatie Raeliana a originii vietii de pe Pamant 
ofera efectiv o A Treia Cale intre Darwin si Geneza, iar asta poate fi cel mai bine descrisa ca 
Designul Inteligent ateist, care reprezinta creatia stiintifica a vietii pe Terra realizata de catre o 
civilizatie umana avansata. Si, unic, aceasta a Treia Cale este reproductibila in laborator. 
       Spunand asta, trebuie sa marturisesc ca niciun sumar scurt nu poate face justitie marii 
importante a acestei carti intregi. Sesizarea intregii signifiante a tuturor asertiunilor sale cere o 
considerare masurata a fiecareia dintre ele in functie de contextul lor. De aceea am incredere in 
faptul ca scrierea acestei prefate pe care ceilalti o vor citi ii va incuraja sa-i acorde intregii carti o 
lectura atenta. In cazul in care totul este adevarat, si sunt sigur ca a fost reportat onest si sincer, 
atunci nimic nu ar putea fi mai important pe lumea asta. 
       Lumea cercetarii fenomenului OZN este inundata de multe marturii grozave si adesea 
conflictuale si cu afirmatii despre viata de dincolo de planeta noastra, toate dintre ele fiind virtual 
nedemonstrate. Ceea ce a scris Rael nu reconciliaza toate aceste conflicte intr-o clipa-si nimeni 
nu ar putea. In afara fenomenelor deranjante si inca neexplicate ale pretinselor experiente de 
rapiri care au fost vestite in intreaga lume, alti oameni au iesit in fata de-a lungul ultimilor 
patruzeci sau cincizeci de ani pentru a insista asupra faptului ca ei au avut parte de contacte 
personale prietenoase cu vizitatori extraterestri pe planeta noastra. Lista “contactatilor”contine 
unii sarlatani la fel ca si unii care sunt evident sinceri. Dar niciunul dintre ei nu s-au apropiat nici 
pe departe de Rael in ceea ce priveste continutul informatiilor raportate oferite-iar Rael este de 
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neclintit in asertiunea ca el este singurul caruia i-a fost incredintata comunicarea acestor 
adevaruri. 
       Nu sunt decat treisprezece ani din momentul in care scriu de cand am citit eu insusi pentru 
prima data continutul acestei carti. Fiindu-mi prezentata o copie combinata ale primelor doua 
carti de catre un administrator de afaceri francez pe care l-am intalnit la o conferinta, am inceput 
sa le citesc dupa ce am intrat in pat intr-o seara tarzie- si am citit pe tot cuprinsul noptii pana le-
am terminat, neadormind deloc atunci si nici pe tot cuprinsul zilei urmatoare. 
       Am fost cuprins aproape imediat de un sentiment de evlavie pe care l-am avut, din noroc, 
balbait pe langa cele mai marete adevaruri posibile- iar acest sentiment nu m-a mai parasit 
niciodata de atunci. 
       Dupa ce am reflectat si meditat cu grija asupra enormelor implicatii de-a lungul ultimilor 
treisprezece ani, inca mai cred in mod ferm, dupa cum am mai indicat mai sus, ca ele au 
potentialul de a ne transforma pe noi si lumea noastra dincolo de asteptarile noastre prezente. La 
nivel pur practic, daca liderii nationali ar lua in serios aceasta carte si s-ar cali pe gandul ca 
lumea noastra este in comparatie o intarziata “tara in curs de dezvoltare”cu multe probleme 
aparent nesolutionabile, si ca sunt disponibile nelimitate asistente si ajutoare din partea unei 
vietati foarte dezvoltate si Superputernice de dincolo de planeta noastra, atunci lucrul la o 
intalnire istorica cu reprezentantii Elohimilor la prima ambasada extraterestra aproape de 
Ierusalim poate fi vazut ca un obiectiv international merituos si sensibil. 
       La fel de important este cred si revelatia miezului cartii despre adevarata natura a realitatii in 
care traim. Lucrurile infinitului minuscul, spun Elohim, au exact aceeasi structura ca si lucrurile 
infinitului vast- iar ei il asigura pe Rael ca au demonstrat asta stiintific. Asta poate suna 
incredibil, deoarece stiinta noastra nu poate concepe toate astea inca, dar ei spun ca atomii si sub-
atomii aflati in celulele corpului nostru sunt imagini reflectate ale universului de deasupra 
noastra; ele contin minuscule sisteme planetare si galaxii in care exista forme de viata complexe 
si inteligente la fel ca si noi. 
       In mod similar, propria noastra planeta, sistemul solar, galaxia si universul nu sunt decat 
niste insignifiante particule care fac parte dintr-un atom al unei imense fiinte organice, si in felul 
acesta toata materia se reflecta la diferite niveluri in felul acesta. Materia si timpul nu au un 
inceput si nici un sfarsit, spun ei, iar totul este ciclic. 
      Triunchiurile intretaiate ale Stelei lui David care simbolizeaza aceste adevaruri 
fundamentale-care sunt ilustrate si explicate in sectiunea fotografiilor printate in aceasta carte-                              
au fost inscriptate pe prima naveta extraterestra care a aterizat in fata ochilor lui Rael in Franta. 
In cursul celei de-a doua intalniri lui i-au fost predate tehnici de meditatie inradacinate in aceste 
comprehensiuni pe care acesta le-a transmis mai departe in mod asiduu pe durata seminariilor 
anuale tinute pe toate cele cinci continente ale lumii. Numite “meditatia senzuala” sau “meditatia 
tuturor simturilor”, aceste tehnici sunt proiectate pentru trezirea mintii individului la cel mai 
mare potential prin trezirea in intregime mai intai a sensibilitatilor corpului. 
       Beneficiile fara dubiu ale oricarui tip de meditatie sunt recunoscute din ce in ce mai mult de 
catre profesiile medicale, dar tehnicile predate de Rael ii ajuta pe indivizi in mod specific sa aiba 
o mareata senzatie de armonie cu infinita natura a tuturor lucrurilor si in acest fel si cu ceilali. 
Reactii chimice benefice sunt stimulate in interiorul corpului, sanatatea este sporita, pacea 
interioara fizica si mentala sporeste. Pe scurt, ceea ce este unic in legatura cu aceste invataturi si 
practici este faptul ca ele combina spiritualul cu stiintificul intr-o maniera practica, promitand 
transformarea societatii care incepe de acolo de unde trebuie sa inceapa orice schimbare 
adevarata- adica de la individ. 
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       In viziunea mea, datorita multiplelor motive enumerate aici, publicarea cartii “Design 
Inteligent-Mesajul de la Designeri” marcheaza sfarsitul unei lungi ere de incomprehensiune si 
ignoranta in legatura cu noi si cu scopul existentei noastre. Eu nu cred ca potentiala sa 
importanta poate fi exagerata: dupa parerea mea este pur si simplu cea mai importanta carte care 
poate fi publicata oriunde in lume de doua mii de ani incoace. Daca va primi atentia pe care o 
merita, cred ca poate anunta si deschide o fara precedent era a iluminarii si a schimbarii 
mondiale. 
 
 
                                                                                                          Toamna lui 2005 
                                                                                                          Norwich, Anglia 
 
 
Anthony Grey este fostul corespondent international al Reuters in Europa de Est si in China-acolo unde a 
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P R I M A      C A R T E 

------------------------------------------------------------------ 

CARTEA CARE SPUNE ADEVARUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
______________________________________________________________________________ 
 

INTALNIREA 
 
 
          Chiar de la varsta de 9 ani am avut doar o pasiune-cursele de masini. Am infiintat o revista 
specializata in sporturile auto in anul 1970 pur si simplu pentru a trai in mediul unui sport in care 
omul incearca sa se auto-depaseasca in mod constant,  in acelasi timp zbatandu-se sa ii 
depaseasca si pe altii. Inca din anii timpurii ai copilariei mele am visat la ziua in care voi deveni 
un pilot de curse auto, calcand pe urmele cuiva faimos, precum Fangio. Multumita contactelor pe 
care le-am realizat prin intermediul revistei pe care am creat-o, mi s-a oferit oportunitatea de a 
participa in competitii, si aproximativ 10 trofee impodobesc acum apartamentul meu ca rezultat 
al acestor curse. 
 
     Pe data de 13 decembrie 1973, totusi,  m-am dus pe un vulcan, admirand de sus Clermont-
Ferrand-ul, in sud-centrul Frantei. M-am dus acolo mai mult pentru a lua o gura de aer proaspat 
dacat pentru o tura cu masina. Ma mancau picioarele dupa un an intreg de frecventare a curselor 
din circuit in circuit, mai tot timpul traind pe 4 roti, ca sa spun asa. 
 
     Aerul era rece in acel moment, iar cerul mai degraba mohorat, cu ceata pe fundal. Am mers si 
am marsaluit putin, parasind locul in care masina mea era parcata, in dorinta de a ajunge in 
centrul craterului numit Puy-de-Lassolas, acolo unde veneam des pentru picnicuri vara, impreuna 
cu familia mea. 
 
     Ce loc superb si sanatos era!!! Sa te gandesti ca acum mii de ani, chiar in locul unde stau, lava 
tasnea afara la temperaturi incredibil de ridicate. "Bombe" vulcanice decorative mai pot fi inca 
gasite printre sfaramaturi. Vegetatia saracacioasa semana cu regiunea Provence din Franta, dar 
fara stralucire. 
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     Tocmai vroiam sa plec si m-am uitat pentru ultima data peste varful muntelui circular, care s-
a format prin acumularea cenusei vulcanice. Imi aminteam de cate ori am coborat pe aceste pante 
abrupte, ca si cum as fi fost la ski. Deodata am vazut in ceata o lumina rosie intermitenta; apoi un 
fel de elicopter cobora catre mine. Un elicopter scoate un zgomot de obicei, dar in acel moment 
nu am auzit nimic, nici macar cea mai mica suieratura. Un balon poate? Obiectul era deja la 
aproximativ 20 de metri deasupra pamantului, si am reusit sa observ ca avea o forma putin 
turtita. 
 
     Era o farfurie zburatoare. 
 
     Intotdeauna crezusem in existenta lor, dar nici nu visasem vreodata ca am sa vad vreuna. 
Masura cam 7 metri in diametru, in jur de 2.5 m inaltime, era plata pe dedesubt si in forma de 
con. Sub ea, o lumina foarte puternica emitea flash-uri, in timp ce deasupra o lumina alba 
intermitenta imi amintea de camera cubica, cu flash-uri. Aceasta lumina alba era asa de intensa, 
incat nu ma puteam uita la ea fara sa nu ma orbeasca. 
 
     Obiectul continua sa coboare fara cel mai mic zgomot pana cand s-a oprit si a ramas nemiscat 
la aproximativ 2 metri de sol. Nu mi-a fost frica, ci dimpotriva, eram plin de bucuria de a trai un 
asemenea moment. Am regretat cu amar ca nu-mi adusesem camera video cu mine. 
 
     Apoi incredibilul s-a produs. O trapa s-a deschis sub masina si un fel de scarita-covor s-a 
desfasurat pe sol. Mi-am dat seama ca o vietate trebuia sa apara si ma intrebam cum va arata. 
 
     La inceput au aparut doua picioare care m-au calmat, din moment ce in aparenta urma sa 
intalnesc un om. La inceput am crezut ca cel care coboara scarita si vine catre mine este un copil. 
 
     Am observat atunci cu certitudine ca nu era un copil chiar daca forma era inalta de doar patru 
picioare (1.2 metri). Ochii sai erau subtiri, de forma migdalata, parul sau era negru si lung, si 
avea o mica barba neagra. Ramasesem inca nemiscat iar el s-a oprit la aproximativ 10 metri de 
mine. 
 
     Purta un fel de costum verde dintr-o bucata, care ii acoperea intregul corp, si cu toate ca 
intregul sau cap parea sa fie liber, am putut observa in jurul lui un fel de halo ciudat. Nu era chiar 
un halo, dar aerul ce-i inconjura fata stralucea usor si palpaia. Parea un fel de scut invizibil, ca un 
balon de sapun, asa de finut incat cu greu il puteam observa. Pielea sa era alba, cu o usoara 
nuanta de verde, ca a cuiva care are probleme cu ficatul. 
 
     Mi-a zambit cu sfiala si m-am gandit ca este cel mai bine sa ii intorc zambetul. M-am simtit 
mai degraba alinat, asa ca am zambit si am lasat capul usor in jos, ca de primire. Mi-a raspuns cu 
acelasi gest. Gandindu-ma ca trebuie sa aflu daca ma poate auzi, l-am intrebat:"De unde veniti?" 
 
     Mi-a raspuns cu o voce puternica, articulata care era usor nazala: "De foarte departe." 
     "Vorbiti franceza?" m-am interesat. 
     "Vorbesc toate limbile de pe Terra." 
     "Veniti de pe o alta planeta?" 
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     "Da", a raspuns. 
 
      In timp ce vorbea, s-a apropiat si statea la aproximativ 2 metri de mine. 
 
      "Este pentru prima data cand vizitati Pamantul?" 
      "Oh, nu!" 
      "Ati venit adesea aici?" 
      "Foarte des- pe putin spus." 
      "De ce ati venit aici?" 
      "Astazi, pentru a vorbi cu dumneavoastra." 
      "Cu mine?" 
      "Da, cu dumneavoastra, Claude Vorilhon, editorul unei mici reviste despre sporturile 
motorizate, casatorit si tata a doi copii." 
      "De unde stiti toate acestea?" 
      "V-am urmarit de multa vreme." 
      "De ce pe mine?" 
      "Asta vreau sa va spun cu precizie. De ce ati venit aici in aceasta dimineata racoroasa de 
iarna?" 
      "Nu stiu... am simtit ca trebuie sa iau aer curat..." 
      "Veniti adesea aici?" 
      "Vara da, dar aproape deloc in acest sezon." 
      "Asadar, de ce ati venit  astazi? Ati planuit aceasta plimbare dinainte?" 
      "Nu. Nu stiu sigur. Cand m-am trezit in dimineata asta, am avut un impuls brusc de a veni 
aici." 
      "Ati venit pentru ca am dorit sa va vad. Credeti in telepatie?" 
      "Da, desigur, este ceva care intotdeauna m-a interesat-la fel ca si subiectul farfuriilor 
zburatoare. Dar niciodata nu m-am gandit ca o sa vad una cu ochii mei." 
      "Ei bine, m-am servit de telepatie pentru a va face sa veniti aici pentru ca am multe lucruri sa 
va spun. Ati citit Biblia?" 
      "Da, dar de ce intrebati?" 
      "Ati citit-o de mult timp?" 
      "Nu, de fapt am cumparat-o acum cateva zile." 
      "De ce?" 
      "Chiar nu stiu de ce. Dintr-o data mi-a venit sa o citesc..." 
      "Din nou am folosit telepatia pentru a va face sa o cumparati. V-am ales pentru o misiune 
foarte dificila, si am multe lucruri sa va spun. Asa ca veniti in nava mea unde putem vorbi mult 
mai confortabil."   
 
      L-am urmat, suind mica scara de sub masina care la o privire mai amanuntita arata mai mult 
ca un clopot plat, cu partea inferioara bombata si plina. In interiorul ei stateau doua scaune 
pozitionate fata in fata, iar temperatura era potrivita, cu toate ca trapa era inca deschisa. 
 
 
      Nu era nici o lampa, dar o lumina naturala emana de peste tot. Nu era niciun instrument 
dintre cele care se gasesc intr-un cockpit de avion. Podeaua era facuta dintr-un amestec 
scanteietor, care era usor albastrui. Scaunele erau incolore si translucide, dar foarte confortabile 
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si facute dintr-o singura bucata de material. M-am asezat pe cel mai mare, care era reglat aproape 
de podea, asa incat fata micului om din fata sa fie la acelasi nivel cu a mea. 
 
     A atins un punct de pe zid si toata masina a devenit transparenta cu exceptia partii de sus si a 
fundului ei. Era ca si cum as fi fost in aer liber, dar temperatura era potrivita. M-a invitat sa imi 
dau jos haina, ceea ce am si facut, iar apoi a inceput sa vorbeasca. 
 
     "Va pare rau ca nu ati luat camera video cu dumneavoastra pentru ca sa puteti vorbi lumii 
intregi despre intalnirea noastra- cu dovada in maini?" 
     "Da, desigur..." 
     "Ascultati-ma cu atentie. Le veti spune oamenilor despre aceasta intalnire, dar le veti spune 
adevarul despre cine sunt ei si despre cine suntem noi. Judecand dupa reactiile lor vom sti daca 
putem sa ne aratam liber si oficial. Asteptati pana veti stii totul inainte de a vorbi in public. 
Atunci veti fi capabil sa va aparati cum se cuvine impotriva celor care nu va vor crede si veti 
putea sa le aduceti dovezi incontestabile.Veti scrie tot ce va voi spune si veti publica scrierile sub 
forma unei carti." 
 
     "Dar de ce m-ati ales pe mine?" 
 
     "Din multe motive. Mai intai de toate, aveam nevoie de cineva dintr-o tara in care noile idei 
sunt bine primite si in care este posibil sa se vorbeasca deschis despre asemenea idei. Democratia 
s-a nascut in Franta si aceasta tara are reputatia asupra lumii ca fiind tara libertatii. De asemenea, 
aveam nevoie de cineva care este inteligent si destul de deschis la tot. Pe deasupra, aveam nevoie 
de cineva care este liber-cugetator, fara a fi o persoana antireligioasa. Pentru ca dumneavoastra 
v-ati nascut dintr-un tata evreu si o mama catolica, va consideram a fi o punte ideala de legatura 
intre doua lumi foarte importante in istoria omenirii. In plus, activitatile dumneavoastra nu va 
sunt in nici un fel predispuse pentru a face revelatii incredibile, iar acest lucru va va face 
cuvintele mult mai credibile. Din moment ce dumneavoastra nu sunteti un om de stiinta, nu veti 
complica lucrurile si le veti explica simplu. Nefiind un om de litere, nu veti compune propozitii 
elaborate, care sunt greu de inteles pentru foarte multi oameni. In fine, ne-am decis sa alegem pe 
cineva care s-a nascut dupa prima explozie atomica, din 1945, iar dumneavoastra v-ati nascut in 
1946. V-am urmarit de fapt din momentul nasterii, si chiar si inainte. De aceea v-am ales. Aveti 
vreo intrebare?" 
 
     "De unde veniti?" 
     "De pe o planeta indepartata despre care nu o sa va spun nimic datorita fricii ca oamenii de pe 
Terra ar putea fi indeajuns de neintelepti pentru a ne distruge linistea." 
     "Este foarte departe planeta dumneavoastra?" 
     "Foarte departe. Daca va spun distanta, veti intelege ca este imposibil sa o atingeti cu nivelul 
dumneavoastra actual de cunostinte stiintifice si tehnice." 
     "Cum sunteti numiti?" 
     "Suntem oameni ca si dumneavoastra, si traim pe o planeta similara Terrei." 
     "Cat timp va ia sa ajungeti aici?" 
     "Atat cat imi ia sa ma gandesc la asta." 
     "De ce veniti pe Pamant?" 
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     "Pentru a monitoriza si a supraveghea dezvoltarea umanitatii. Fiintele umane de pe Terra sunt 
viitorul, noi reprezentam trecutul." 
     "Sunt multi oameni pe planeta dumneavoastra?" 
     "Sunt mai multi decat pe planeta dumneavoastra." 
     "As vrea sa vizitez planeta dumneavoastra. Pot?" 
     "Nu. Inainte de toate, nu ati putea trai aici deoarece atmosfera este diferita de a 
dumneavoastra, si nu sunteti antrenat pentru o asemenea calatorie." 
     "Dar de ce ne-am intalnit aici?" 
     "Deoarece craterul unui vulcan este un loc ideal, departe de oamenii suparatori. Trebuie sa va 
parasesc acum. Veniti maine la aceeasi ora cu biblia si ceva de luat notite. Nu aduceti niciun 
obiect metalic si nu vorbiti cu nimeni despre conversatia noastra, altfel nu ne vom mai intalni 
niciodata." 
 
     Mi-a inmanat paltonul, lasandu-ma sa cobor scara si mi-a facut semn cu mana. Scara s-a 
infasurat si usa s-a inchis fara nici un sunet. Nefacand inca nici cel mai fin zgomot, naveta s-a 
ridicat usor la o inaltime de aproximativ 400 de metri, apoi a disparut in ceata. 
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2 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ADEVARUL 
 
 
 
 

GENEZA 
 
       In ziua urmatoare am fost la locul intalnirii din nou, pregatit, cu un caiet, un condei si cu 
Biblia. Masina zburatoare a aparut la timp si m-am gasit din nou fata in fata cu micutul om, care 
m-a invitat sa intru in masina, si ne-am asezat in aceleasi scaune confortabile. 
 
       Nu vorbisem cu nimeni nimic despre asta, nici macar cu prietenii apropiati si a fost fericit sa 
afle ca am fost discret. Mi-a sugerat sa iau notite, apoi a inceput sa-mi vorbeasca. 
 
       "Cu foarte mult timp inainte, pe planeta noastra indepartata am atins un nivel de dezvoltare 
tehnico-stiintifica comparabil cu cel pe care il veti atinge si voi curand. Oamenii nostri de stiinta 
au inceput sa creeze forme de viata primitive, embrionare, adica celule vii in eprubete. Toti au 
fost entuziasmati de faptul acesta. 
 
       Oamenii de stiinta si-au perfectionat tehnicile si au inceput sa creeze mici animale bizare, 
dar guvernul, sub presiunea opiniei publice, a ordonat acestora sa opreasca experimentele, de 
frica faptului ca vor crea monstri, lucru dezastruos pentru societate. Intr-adevar, unul dintre 
aceste animale a scapat si a omorat cativa oameni. 
 
       Din moment ce in acelasi timp explorarile interplanetare si intergalactice au facut si ele 
progrese, savantii s-au hotarat sa caute o planeta indepartata pe care sa existe conditiile necesare 
pentru a-si desfasura experimentele. Au ales Pamantul pe care traiti voi. Acum as dori sa ma 
refer la Biblie, unde veti gasi urme despre adevarul trecutului dumneavoastra. Aceste urme au 
fost distorsionate desigur intr-un fel de catre translatorii succesivi, care nu puteau intelege 
asemenea tehnologii si nu puteau din cauza asta sa descrie tot ce ceea vedeau decat ca pe o forta 
supranaturala sau mistica. 
 
       Doar partile din Biblie pe care vi le voi interpreta sunt importante. Alte parti sunt pur si 
simplu expresii poetice despre care nu o sa spun nimic. Sunt sigur ca veti aprecia faptul ca 
multumita legii care spune ca Biblia a trebuit sa fie intotdeauna recopiata fara a schimba nici cel 
mai mic detaliu, sensul de baza  a ramas intact odata cu trecerea anilor, chiar daca textul a fost 
aprovizionat cu propozitii mistice si inutile. 
 
       Sa incepem deci cu primul capitol din Cartea Genezei: 
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       "La inceput Elohim a creat cerurile si pamantul."  Geneza 1:1 
 
      "Elohim", tradus fara justificare in unele Biblii prin cuvantul "Dumnezeu",  inseamna in 
ebraica "cei care vin din cer" si cu atat mai mult, cuvantul reprezinta o forma de plural. Asta 
inseamna ca savantii din lumea noastra au cautat o planeta care sa fie propice continuarii 
proiectelelor lor. Au "creat", sau in realitate au descoperit Pamantul, si au realizat ca acesta 
contine toate elementele necesare crearii vietii artificiale, chiar daca atmosfera nu era chiar la fel 
ca a noastra. 
 
       "Si duhul lui Elohim se purta pe deasupra apelor."  Geneza  1:2 
 
       Asta inseamna ca oamenii de stiinta au facut zboruri de recunoastere si ceea ce voi numiti 
sateliti artificiali au fost plasati in jurul Pamantului pentru a-i studia constitutia si atmosfera. 
 
        "Si au vazut Elohim ca este buna lumina."  Geneza  1:4 
 
 
       Pentru a crea viata pe Pamant era important sa se stie daca soarele trimitea raze daunatoare 
pe suprafata sa, problema care a fost cercetata in intregime.S-a dovedit ca soarele incalzea corect 
Terra, fara sa trimita raze daunatoare. In alte cuvinte,"lumina era buna". 
 
       "Si a fost seara si a fost dimineata; ziua intai."  Geneza  1:5 
 
       Aceasta cercetare a durat ceva timp."Ziua" mentionata aici corespunde perioadei in care 
soarele vostru rasare consecutiv sub acelasi semn in ziua echinoctiului de primavara, cu alte 
cuvinte, aproximativ 2,000 de ani pamanteni. 
 
       "Au despartit apele de sub ceruri de apele de deasupra cerului."  Geneza  1:7   
 
Dupa ce au studiat razele cosmice de deasupra norilor, savantii au coborat sub nori, dar au ramas 
pe deasupra apelor. Asta inseamna ca erau printre nori,"apele de deasupra firmamentului" si ca 
oceanul acoperea intreaga planeta, "apele de sub ceruri". 
 
       "Sa se adune apele cele de sub cer la un loc si sa se arate uscatul."  Geneza  1:9 
 
 
       Dupa ce au studiat suprafata oceanului, au verificat fundul marii si au ajuns la concluzia ca 
nu era foarte adanc si ca era la fel de nivelat peste tot. Asa ca dupa aceea, prin aplicarea unor 
explozii foarte puternice, care au actionat precum buldozerele, au inaltat materia de la fundul 
oceanului si au ingramadit-o intr-un singur loc pentru a forma un continent. 
 
       La inceput pe Terra a fost un singur continent si recent, savantii vostri au realizat ca toate 
continentele care s-au indepartat acum catva timp se potrivesc perfect pentru a forma o singura 
masa. 
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       "Sa dea pamantul din sine verdeata, iarba si pomi, care sa dea rod cu samanta intr-insa dupa 
specia lor."  Geneza  1: 11 
 
     In acest laborator magnific si gigantic ei au creat celule vegetale din nimic altceva decat din 
chimicale, care dupa aceea s-au transformat in diferite tipuri de plante. Toate eforturile savantilor 
s-au concentrat pe reproducere. Micutele firicele de iarba pe care le-au creat trebuiau sa se 
reproduca singure. 
 
     Savantii s-au imprastiat pe toata suprafata acestui imens continent in mici echipe de cercetare. 
Fiecare individ a creat varietati diferite de plante in acord cu propria lui inspiratie si cu clima. S-
au intalnit la intervale regulate de timp pentru a-si compara cercetarile si creatiile. Oamenii de pe 
planeta lor originara au urmarit progresul lor de la distanta, cu pasiune si amuzament. Cei mai 
straluciti artisti au venit si s-au alaturat oamenilor de stiinta pentru a da unor plante roluri pur 
decorative si placute, fie prin infatisarea lor, fie prin parfum. 
 
      "Sa fie luminatori pe taria cerului, ca sa lumineze pe pamant, sa desparta ziua de noapte si sa 
fie semne care sa deosebeasca anotimpurile, zilele si anii."  Geneza  1:14 
 
       Prin intermediul observarii Soarelui si a stelelor, au putut masura durata zilelor, lunilor si 
anilor pe Terra. Acest lucru i-a ajutat ca sa-si regleze propria viata pe noua planeta - atat de 
diferita de a lor, unde zilele si anii nu au aceeasi durata. Cercetarile astronomice le-au permis sa 
se localizeze cu precizie si sa inteleaga Pamantul mai bine. 
 
       "Sa misune apele de vietati, fiinte cu viata in ele pe Pamant, si pasari sa zboare pe intinsul 
tariei cerului."  Geneza  1:20. 
 
       Apoi au creat primele animale acvatice, de la planctoni la pesti mici, apoi pesti mari. Au mai 
creat de asemenea si coralii pentru a echilibra aceasta mica lume, asa incat micii pesti sa se poata 
hrani cu ei iar, la randul lor, pestii mai mari sa ii poata manca pe cei mici. 
 
       In acest fel a putut fi obtinut echilibrul, pentru ca speciile sa poata  supravietui. Aceasta este 
ceea ce voi acum numiti "ecologie", si a fost obtinuta cu succes. Savantii si artistii se intalneau 
des si organizau competitii pentru a determina care dintre echipe au creat cele mai frumoase si 
interesante animale. 
 
       Dupa pesti au creat pasarile. Acest lucru a fost facut sub presiune, trebuie spus, de catre 
artisti, care s-au straduit sa creeze cele mai nemaipomenite forme, in cele mai trasnite culori. 
Unele dintre ele au avut mari probleme cu zborul, deoarece minunatele lor pene erau foarte 
greoaie. Concursul a mers chiar mai departe, punctandu-se nu numai caracteristicile fizice dar si 
comportamentul acestor animale, in particular minunatele lor dansuri ale ritualurilor nuptiale. 
 
       Alte grupuri de savanti au creat animale infricosatoare, veritabili monstri, ceea ce le-au dat 
dreptate celor care s-au opus planului de creatie de pe propria lor planeta. Acestia erau dragonii, 
sau ceea ce voi numiti dinozauri si brontozauri. 
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       "Sa scoata pamantul fiinte vii, dupa felul lor: animale, taratoare si fiare salbatice, dupa felul 
lor."  Geneza  1:24 
 
     Dupa organismele marine si pesti, oamenii de stiinta au creat animalele de uscat pe o planeta 
pe care vegetatia devenise acum magnifica. Exista o multime de alimente pentru ierbivore. 
Acestea au fost primele animale de uscat create. Apoi au fost create carnivorele pentru a 
echilibra populatia de ierbivore. Si aici, speciile au trebuit sa mentina echilibrul. Acei oameni de 
stiinta care au au facut toate acestea au venit de pe aceeasi planeta ca si mine. Eu sunt unul dintre 
acesti oameni care au creat viata de pe Terra. 
    Acela a fost momentul in care cei mai iscusiti dintre noi au vrut sa creeze o fiinta umana 
artificiala exact ca si noi. Fiecare echipa s-a pus pe lucru, si foarte curand am fost capabili sa ne 
comparam creatiile. Dar pe planeta noastra de acasa oamenii au fost scandalizati atunci cand au 
auzit ca faceam „copii in eprubeta”, care ar fi putut sa le ameninte lumea lor. Ei se temeau ca 
aceste noi fiinte umane ar putea deveni un pericol in cazul in care capacitatile lor mentale sau 
puterile lor se dovedeau a fi superioare celor avute de creatori. Asa ca noi am cazut de acord sa 
lasam noi oameni sa traiasca intr-un mod foarte primitiv, fara a-i lasa sa cunoasca nimic 
stiintific, si am mistificat actiunile noastre. Este usor sa realizati cat de multe echipe de creatori 
au facut asta- fiecare rasa de pe Terra corespunde unei echipe de creatori. 
 
"Sa facem omul dupa chipul si dupa asemanarea Noastra: ca sa stapaneasca pestii marii, pasarile 
cerului, animalele domestice, toate vietatile care se tarasc pe pamant, si tot pamantul."  Geneza  

1:26. 
 
       "Dupa chipul Nostru!" Poti vedea ca asemanarea este izbitoare. In acel moment au inceput 
problemele pentru noi. Echipa localizata in tara pe care acum o numiti Israel, care in acele 
timpuri nu era departe de Grecia si de Turcia pe continentul originar, era compusa din creatori 
geniali care formau probabil cea mai talentata echipa dintre toate. 
 
       Animalele lor erau cele mai frumoase iar plantele aveau cele mai dulci parfumuri. Acesta era 
ceea ce voi numiti "paradisul pe Pamant". Fiintele umane pe care le-au creat aici erau cele mai 
inteligente. Asa ca au trebuit sa se faca asigurari pentru ca aceste fiinte create sa nu isi 
depaseasca proprii creatori. Cei creati trebuiau din aceasta cauza tinuti departe de marile secrete 
stiintifice, in timp ce erau educati in scopul masurarii inteligentei lor. 
 
       "Din toti pomii din rai poti sa manaci, dar din pomul cunostintei binelui si raului sa nu 
mananci, caci in ziua in care vei manca din el, vei muri negresit!"  Geneza  2:17. 
 
       Asta insemna ca voi - cei creati- puteati invata tot ce doriti, citi toate cartile pe care vi le 
puneam aici la dispozitie, dar ca nu va puteati niciodata atinge de cartile stiintifice, pentru ca 
altfel urma sa muriti. 
 
       "I-a adus omului toate animalele pentru a vedea cum le va numi."  Geneza  2: 19. 
 
       Oamenii trebuiau sa posede o intelegere amanuntita a plantelor si a animalelor, modul lor de 
viata si felul in care pot obtine mancare de la ele. Creatorii i-au invatat numele si puterile a tot ce 
exista in jurul lor, din moment ce botanica si zoologia nu erau considerate periculoase pentru ei. 
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Imagineaza-ti bucuria acestei echipe de creatori, avand doi copii, un barbat si o femeie alergand 
de jur imprejur si invatand cu inversunare ceea ce le era predat. 
 
       "Sarpele...a zis catre femeie...din fructul copacului care este in mijlocul gradinii...nu veti 
muri, pentru ca Elohim stiu ca in ziua in care veti manca, vi se vor deschide ochii si veti fi 
precum zeii."  Geneza  3: 1-5 
 
       Unii oameni de stiinta din aceata echipa simteau o dragoste adanca pentru aceste fiinte 
umane, "creaturile" lor, si vroiau sa le dea o educatie completa cu scopul de a-i transforma in 
oameni de stiinta, la fel ca si ei. Asa ca le-au spus acestori tineri, care devenisera aproape adulti, 
ca isi pot realiza studiile stiintifice si ca in acest fel vor deveni la fel de invatati ca si creatorii lor. 
 
       "Atunci li s-au deschis ochii la amandoi si au cunoscut ca erau goi."  Geneza  3: 7. 
 
       Noile fiinte umane au inteles atunci ca pot deveni si ele creatori la randul lor si au devenit 
furiosi pe "parintii" lor pentru ca le-au ascuns cartile stiintifice, considerandu-i in acest fel ca pe 
niste animale periculoase de laborator. 
 
       "Yahweh Elohim a spus catre sarpe: blestemat sa fii...pe pantecele tau sa te tarasti si tarana 
sa manaci in toate zilele tale."  Geneza  3: 14. 
 
       "Sarpele" era micul grup de creatori care au dorit sa le spuna adevarul lui Adam si Evei, si 
ca rezultat au fost condamanti de guvernul de pe propria lor planeta sa traiasca in exil pe Terra, 
in timp ce toti ceilalti savanti au trebuit sa isi opreasca experimentele si sa paraseasca Pamantul. 
 
       "Si au facut Elohim pentru om si pentru sotia sa imbracaminte de piele si i-au imbracat ."  
Geneza 3: 21. 
 
       Creatorii le-au dat creatiilor lor elementele strict necesare pentru supravietuire, indeajuns 
pentru a se descurca, fara a mai fi nevoia unui contact viitor cu ei. Biblia a pastrat o propozitie 
care se apropie de documentul original: 
 
       "Acum ca omul a devenit unul dintre Noi, multumita stiintei...Acum trebuie sa ne asiguram 
ca nu isi va pune mana si va lua din "pomul vietii", ca sa mance si sa traiasca in veci."  Geneza  
3: 22. 
 
       Viata umana este foarte scurta dar exista o cale stiintifica pentru a o prelungi. Oamenii de 
stiinta care studiaza toata viata nu pot sa inceapa sa inmagazineze cunostinte suficiente pentru a 
putea sa faca descoperiri interesante decat doar atunci cand imbatranesc, motiv pentru care si 
progresul uman este asa de incet. Daca oamenii ar putea trai de 10 ori mai mult, cunostintele 
stiintifice ar face o saritura gigantica inainte. 
 
       Daca atunci cand le-au creat, aceste fiinte ar fi trait mai mult, atunci ar fi devenit repede 
egalii nostri pentru ca facultatile lor mintale le sunt cu putin superioare celor alor noastre. Ei nu 
erau constienti de propriul lor potential. Acest lucru se aplica in special oamenilor din Israel care, 
asa cum am mentionat anterior, fusesera alesi intr-un concurs drept cel mai reusit tip de umanoizi 
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de pe Pamant, datorita inteligentei si geniului lor. Aceasta explica de ce ei s-au considerat 
intotdeauna drept "poporul ales". Intr-adevar, ei au fost oamenii alesi de catre echipele de savanti 
care se strangeau  impreuna pentru a-si judeca creatiile. Poti vedea si tu numarul geniilor care s-
au nascut din aceasta rasa. 
 
       "Si izgonind pe om, l-a asezat in estul Gradinii din Eden, si a pus heruvimi cu sabie de foc 
valvaietoare, sa pazeasca drumul catre pomul vietii."  Geneza  3: 24. 
 
       Soldati cu arme cu dezintegrare atomica au fost plasati la intrarea rezidentei creatorilor 
pentru a impiedica fiintele umane sa mai fure cunostinte stiintifice mai multe." 
 
 

POTOPUL 
 
  
       "Sa trecem la al patrulea capitol al Genezei. 
 
       "Dar dupa un timp, Cain a dus jertfa Elohimilor din roadele pamantului, si Abel a adus de 
asemenea din cele intai-nascute oi ale sale."  Geneza 4: 3-4. 
 
       Creatorii, care se aflau in exil sub supraveghere militara au solicitat fiintelor umane sa le 
aduca alimente cu scopul de a le arata superiorilor lor ca noii oameni creati erau buni, si ca nu se 
vor mai intoarce niciodata impotriva creatorilor. In acest fel au reusit sa obtina de la conducatorii 
lor permisiunea pentru ca oamenii sa beneficieze de "pomul vietii". Iar asta explica in ce fel au 
trait atat de mult: Adam a trait 930 de ani, Seth 912 ani si Enoh 905 ani, si tot asa, dupa cum sta 
scris in Geneza. Capitolul 5, versurile 1-11. 
 
       "Iar dupa ce au inceput a se inmulti oamenii pe pamant si li s-au nascut fiice, fiii lui 
Elohim,vazand ca fiicele oamenilor sunt frumoase, si-au ales dintre ele sotii, care pe cine a 
dorit."  Geneza  6:2. 
 
      Creatorii care traiau in exil au luat cele mai frumoase fiice ale umanitatii si le-au facut sotiile 
lor. 
 
       "Nu va ramane duhul meu pururea in oamenii acestia, pentru ca sunt numai trup, deci zilele 
lor sa mai fie o suta doua zeci de ani."  Geneza  6: 3. 
 
       Longevitatea nu este ereditara si mai mult, datorita autoritatilor de pe planeta indepartata, 
copiii noilor fiinte umane nu au beneficiat automat de "pomul vietii." In acest fel, secretul vietii a 
fost pierdut, iar progresul uman a fost incetinit. 
 
       "Cand fii Elohimilor au inceput a intra  la fiicele oamenilor si acestea incepusera a le naste 
fii: acestia erau vestitii viteji din vechime, oamenii faimei."  Geneza  6: 4. 
 
       Aici aveti dovada relatiilor intre creatori si fiicele umanitatii pe care le creasera dupa propria 
lor imagine, producand in felul acesta copii exceptionali. Aceste actiuni li s-au parut foarte 
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periculoase oamenilor de pe planeta indepartata. Progresul stiintific de pe Terra era fantastic, asa 
ca au hotarat sa distruga ceea ce creasera. 
 
       "Si  a vazut Yahweh ca rautatea omului s-a marit pe pamant si ca toate gandurile si 
inclinatiile sale sunt rele."  Geneza  6: 5. 
 
       "Raul" in chestiune era dorinta fiintelor omenesti de a deveni oameni stiintifici si 
independenti, egali cu creatorii lor. Fiind "buni", avand in vedere ingrijorarea celor de pe planeta 
Elohimilor, insemna ca noii oameni sa ramana primitivi, vegetand pe Pamant. "Raul" lor era 
dorinta de a progresa, acest lucru permitandu-le probabil sa ii prinda din urma pe creatorii lor 
intr-o buna zi. 
 
       Guvernul de pe planeta indepartata a hotarat sa distruga toata viata de pe Pamant, prin 
explozii de rachete nucleare. In orice caz, atunci cand creatorii din exil au aflat despre proiect, i-
au cerut lui Noe sa construiasca o nava spatiala care sa orbiteze Pamantul in timpul 
cataclismului, si care sa contina o pereche din fiecare specie care urma sa fie conservata. 
 
        Acest lucru era adevarat, vorbind la figurat, dar in realitate - si cunostintele voastre 
stiintifice va vor permite foarte curand sa intelegeti asta - o singura celula vie din fiecare specie, 
barbateasca si femeiasca, era tot ce trebuia pentru a recrea o fiinta intrega. Aceasta este ceva 
asemanator cu prima celula vie a unui fetus din uterul mamei, care contine deja toate informatiile 
necesare crearii unei fiinte umane pana la culoarea ochilor sai si a parului. Aceasta a fost o 
sarcina colosala, dar cu timpul a fost realizata. 
 
       In momentul in care explozia a avut loc, viata fusese deja coservata la cateva mii de 
kilometri deasupra Pamantului. Continentul a fost scufundat de un imens val seismic, care a 
distrus toate formele de viata de pe suprafata sa. 
 
       "Arca s-a inaltat deasupra Pamantului."  Geneza  7: 17. 
 
       Dupa cum poti si tu vedea, este spus ca arca a fost ridicata "deasupra" Pamantului si nu "pe" 
apa. 
       Apoi a fost necesar sa se astepte pana cand nu au mai fost precipitatii radioactive 
periculoase: 
 
       "Iar apa a crescut mereu pe pamant, o suta cincizeci de zile."  Geneza  7:  24. 
 
       Nava spatiala avea trei sectiuni: 
 
       "Sa faci intr-insa trei randuri de camari: jos, la mijloc si sus."  Geneza  6: 16. 
 
       Mai tarziu a aterizat pe Terra si, pe langa Noe, a purtat un cuplu din fiecare rasa umana 
pamanteana. 
 
       "Elohim i-au amintit lui Noe. ...si a incetat apa de a mai creste."  Geneza  8:1. 
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       Dupa ce au monitorizat nivelul de radioactivitate si l-au eliminat gratie stiintei, creatorii i-au 
spus lui Noe sa dea drumul animalelor pentru a vedea daca pot supravietui in atmosfera. Aceasta 
operatie a reusit, iar ei au putut sa indrazneasca sa intre in aer deschis. Creatorii le-au cerut apoi 
oamenilor supravietuitori sa munceasca, sa se inmulteasca, si sa le arate multumirile lor 
binefacatorilor care i-au creat si salvat de la distrugere. Noe a fost de acord sa le dea o portie din 
recolta si din vitele lor creatorilor drept multumire.  
 
       "Noe a facut un jertfelnic pentru Elohim si a luat din animalele cele curate si din pasarile 
cele curate, si le-a adus ardere de tot pe jertfelnic."  Geneza 8: 20. 
 
       Creatorii au fost fericiti sa constate ca oamenii le doreau binele si au promis sa nu mai 
distruga niciodata creatia lor. Au inteles ca era normal pentru ei sa isi doreasca sa progreseze 
stiintific. 
 
       "Orice inclinatie a inimii omului este rea."  Geneza 8: 21. 
 
       Fiecare rasa a umanitatii a fost returnata in locul ei de origine si fiecare animal a fost recreat 
din celulele care au fost conservate pe Arca. 
 
       "De atunci s-au raspandit popoarele pe pamant dupa potop." Geneza 10: 32." 
 
        

TURNUL BABEL 
 
 
       Dar rasa cea mai inteligenta, cea din Israel, realiza un asemenea progres incat au fost curand 
capabili sa reuseasca cucerirea spatiului cu ajutorul creatorilor exilati. Mai tarziu acestia au vrut 
ca noile fiinte umane sa se duca pe planeta creatorilor pentru a le cere scuze, aratandu-le nu 
numai ca sunt inteligenti si stiintifici, dar de asemenea si recunoscatori si pasnici. Asa ca au 
construit o racheta imensa -Turnul Babel. 
 
       "Iata, toti sunt de un neam si o limba au si iata ce s-au apucat sa faca si nu se vor opri de la 
ce si-au pus in gand sa faca."  Geneza 11: 6. 
 
       Oamenii de pe planeta noastra s-au infricosat cand au auzit despre asta. Supravegheau inca 
Pamanatul si stiau ca viata nu fusese distrusa. 
 
       "Haidem dar, sa Ne coboram si sa amestecam limbile lor, ca sa nu se mai inteleaga unul cu 
altul. Si i-a imprastiat Yahweh pe toata suprafata pamantului."  Geneza  11: 7. 
 
       Asa ca au coborat si i-au luat pe evreii care posedau cele mai multe cunostinte stiintifice si i-
au imprastiat pe tot continentul printre triburi primitive, in tari in care nimeni nu ii putea intelege, 
pentru ca limbajul lor era diferit, si le-au distrus toate instrumentele stiintifice." 
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SODOMA SI GOMORA 
 
 
       "Creatorilor din exil le-au fost cerute scuze si li s-a permis intoarcerea pe planeta originara, 
acolo unde au pledat cazul magnificei lor creatii. Ca rezultat, toti cei de pe planeta indepartata si-
au fixat ochii spre Pamant, pentru ca era acum locuit de oameni pe care i-au creat ei. 
 
       Dar printre oamenii dispersati pe suprafata Pamantului, cativa hraneau dorinta de razbunare, 
asa ca s-au adunat in orasele Sodoma si Gomorra si reusind sa salveze cateva secrete stiintifice, 
au preparat o expeditie cu scopul pedepsirii celor care au incercat sa-i distruga. Simultan, 
creatorii au trimis doi spioni sa investigheze ceea ce se intampla. 
 
       "Si cei doi ingeri au ajuns la Sodoma seara."  Geneza  19: 1. 
 
       Cativa oameni au incercat sa-i omoare, dar spionii au reusit sa-si orbeasca agresorii cu o 
arma atomica de buzunar: 
 
       "I-au lovit cu orbire, de la mic pana la mare."  Geneza  19: 11. 
 
       I-au avertizat pe cei care erau pasnici sa paraseasca orasul pentru ca urmau sa il distruga cu 
ajutorul unei explozii atomice. 
 
       "Sculati-va si iesiti din locul acesta: pentru ca Yahweh va distruge orasul."  Geneza  19: 14. 
 
       In timp ce oamenii paraseau orasul, nu se grabeau prea tare pentru ca nu realizau ce putea sa 
insemne o explozie atomica. 
 
       "Mantuieste-ti sufletul: sa nu te opresti si sa nu te uiti inapoi."  Geneza 19: 17. 
 
       Si bomba a cazut deasupra Sodomei si Gomorrei. 
 
       "Atunci Yahweh a slobozit peste Sodoma si Gomorra ploaie de pucioasa si foc din cer. Si a 
stricat cetatile acestea, toate imprejurimile lor, pe toti locuitorii cetatii si toate plantele tinutului 
aceluia. Femeia lui Lot insa s-a uitat inapoi si s-a prefacut in stalp de sare."  Geneza  19:  24-26. 
 
       Dupa cum stiti acum, arsurile provocate de o explozie atomica ii omoara pe cei aflati prea 
aproape si ii face sa arate ca niste statui de sare." 
 
 
 

SACRIFICIUL LUI ABRAHAM 
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       "Mai tarziu, dupa ce majoritatea liderilor lor intelectuali au fost distrusi si au recazut intr-un 
stadiu semi-primitiv, creatorii au dorit sa vada daca oamenii din Israel si in special liderii lor mai 
au inca sentimente pozitive fata de ei. Acest lucru este relatat in paragraful in care Abraham vrea 
sa isi sacrifice propriul fiu. Creatorii l-au testat pentru a obseva daca sentimentele lui fata de ei 
erau suficient de puternice. Din fericire, experimentul s-a sfarsit cu bine. 
 
       "Sa nu-ti ridici mana asupra copilului, nici sa-l atingi. Caci acum stiu ca te temi de Elohim."  
Geneza  22: 12. 
 
       Aici am terminat. Asimilati totul si scrieti tot ce v-am spus. Va voi spune mai multe maine." 
 
       Inca o data, micutul om a plecat de langa mine si naveta lui s-a ridicat usurel in aer. Pentru 
ca cerul era curat, de data asta am reusit sa vad cu mult mai multa claritate decolarea. A ramas 
suspendat la o inaltime de aproximativ 400 de metri, apoi fara cel mai mic sunet, vasul s-a 
transformat in rosu ca si cum ar fierbe, apoi in alb precum un metal alb fierbinte si apoi, in final, 
intr-un fel de purpura albastruie precum o scanteie enorma la care era imposibil sa te uiti. Dupa 
aceea a disparut complet. 
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SUPRAVEGHEREA POPORULUI ALES 
 
                                     
 
 

MOISE 
 
       In ziua urmatoare l-am intalnit din nou pe vizitatorul meu care si-a continuat imediat 
istorisirea. 
 
       "In Geneza, capitolul 28, este o alta descriere a prezentei noastre: 
        
       "O scara sprijinita pe pamant, iar cu varful atingea cerul, si ingerii lui Elohim se suiau si se 
pogorau pe ea."  Geneza  28: 22. 
 
        Datorita distrugerii centrelor progresului, precum Sodoma si Gomorra, si a eliminarii celor 
mai inteligenti indivizi, fiintele umane recazusera intr-o stare primitiva si incepusera sa adore 
prosteste piese de piatra si idoli, uitandu-i pe cei care i-au creat. 
 
       "Lepadati zeii ciudati care se afla la voi."  Geneza  35: 2. 
 
       In Exodul i-am aparut lui Moise. 
 
       "Iar acolo i s-a aratat ingerul lui Yahweh intr-o para de foc, ce iesea dintr-un rug; si a vazut 
ca rugul ardea, dar nu se mistuia."  Exodul 3: 2. 
 
       O racheta a aterizat in fata sa, iar aceasta descriere poate corespunde identic cu cea a unui 
membru de trib brazilian din ziua de azi, daca ar fi sa aterizeze in fata lui o masina zburatoare 
care sa ilumineze copacii fara sa ii arda. 
 
       Oamenii considerati drept cei mai inteligenti isi pierdusera cele mai inteligente minti si 
devenisera sclavi ai triburilor vecine, care erau mult mai numeroase din moment ce nu trecusera 
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prin asemenea distrugeri. Era deci necesar sa se restabileasca demnitatea oamenilor din Israel, 
prin redarea tarii lor. 
 
       Inceputul "Exodului" descrie tot ce am facut noi pentru a ajuta la eliberarea oamenilor lui 
Israel. Odata eliberati, i-am ghidat catre tara pe care le-am destinat-o. 
 
       "Iar Yahweh mergea inaintea lor: ziua in stalp de nor, aratandu-le calea, iar noaptea in stalp 
de foc, luminandu-le, ca sa poata merge si ziua si noaptea."  Exodul  13: 21. 
 
       Pentru a incetini marsul egiptenilor care incepusera sa-i urmareasca: 
 
       "Si s-a ridicat stalpul cel de nor inaintea lor si a stat in urma lor...si era negura si intuneric 
pentru unii si pentru ceilalti lumina, noaptea."  Exodul 14: 19-20. 
 
       Fumul emis in spatele oamenilor din Israel facea o perdea, care ii incetinea pe urmaritori. 
Apoi trecerea prin apa a fost facuta posibila printr-o raza de repulsie, care a format un canal: 
 
       "Si s-a facut marea uscat, ca s-au despartiti apele...Asa a salvat Yahweh pe Israel." Exodul  
14: 21 si 30. 
 
       In timp ce trecea desertul, poporului ales i s-a facut foame: 
 
     "Iata, se afla pe fata pustiei ceva marunt, ca niste graunte, si albicios, ca grindina pe pamant."  
Exodul 16: 14. 
 
       Grindina nu era nimic altceva decat alimente sintetizate chimic, pulverizate, care cand se 
raspandeau pe pamant se umflau odata cu roua de dimineata. 
 
       Cat despre toiagul care i-a permis lui Moise sa "scoata apa din piatra", dupa cum este scris in 
Exodul 17: 6, nu era decat un detector subteran de apa similar celor pe care le folositi astazi 
pentru a gasi petrol, de exemplu. Din moment ce apa este localizata, oricine poate sa sape. 
 
       Apoi, in capitolul 20 al Exodului sunt citate un numar precis de reguli. 
 
       Pentru ca Israelitii erau asa de primitivi, aveau nevoie de legi privind morala si in special 
igiena. Acestea au fost schitate in porunci. 
 
       Creatorii au venit pentru a-i dicta legile lui Moise pe Muntele Sinai si au sosit intr-o nava 
zburatoare. 
 
       "Erau tunete si fulgere si nor des pe Muntele Sinai, si sunet de trambite foarte puternic...Iar 
Muntele Sinai fumega tot, ca Yahweh se pogorase pe el in foc: si se ridica de pe el fum, ca fumul 
dintr-un cuptor, si tot muntele se cutremura puternic. Si sunetul trambitei se auzea din ce in ce 
mai tare."  Exodul  19: 16-19. 
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       Creatorilor le era frica sa nu fie invadati sau maltratati de catre fiintele umane. De aceea era 
esential pentru ei sa fie respectati, sau chiar venerati pentru a nu fi in pericol. 
 
       "Nu se poate ca poporul sa se suie pe Muntele Sinai...dar preotii si poporul sa nu 
indrazneasca  a se sui la Yahweh, ca sa nu-i loveasca."  Exodul 19: 23-24. 
 
       De asemenea, mai este scris: 
 
       "Numai Moise singur sa se apropie de Yahweh: dar varstnicii lui Israel si poporul sa nu se 
suie deloc cu el."  Exodul 24: 2. 
 
       Ei l-au vazut pe Zeul lui Israel: 
 
       "Sub picioarele Lui era ceva, asa, ce semana cu un lucru de safir, curat si limpede ca seninul 
cerului."  Exodul 24: 10. 
 
       Aici ai descrierea piedestalului pe care s-a prezentat unul dintre creatori si care era facut din 
acelasi amestec de substanta albastruie ca si podeaua masinii in care ne aflam acum. 
 
       "Chipul slavei lui Yahweh de pe varful muntelui era in ochii fiilor lui Israel , ca un foc 
mistuitor."  Exodul  24: 17. 
 
       Aici ai descrierea "slavei"- in realitate vasul zburator- si dupa cum ai observat si tu deja, 
odata decolat are coloratia similara focului. 
 
       Echipa aceasta de creatori urma sa traiasca pe Terra pentru ceva vreme si doreau sa consume 
mancare proaspata. Din aceasta cauza le cereau Israelitilor sa le aduca provizii proaspete regulat, 
si de asemenea bogatii pe care vroiau sa le duca inapoi pe planeta lor. Cred ca poti sa numesti 
aceasta colonizare. 
 
       "Sa-mi aduca prinoase; de la tot omul pe care-l lasa inima sa dea. Iar prinoasele ce le vei 
primi de la ei sunt acestea: aur, argint, arama, matase violeta, purpurie si stacojie."  Exodul 25: 2-
4. 
 
       Ei au mai decis de asemenea ca vor trai mai confortabil, asa ca le-au cerut fiintelor umane sa 
le construiasca o rezidenta in concordanta cu planurile pe care le-au desenat. Planurile sunt 
descrise in Capitolul 26 al Cartii Exodului. In aceasta rezidenta urmau sa intalneasca 
reprezentantii oamenilor. A fost un loc de intalnire unde oamenii au adus hrana si cadouri, ca un 
angajament de submisie. 
 
       "A intrat in cortul adunarii...Cand Moise a intrat in el, stalpul de nor se pogora si se oprea la 
intrarea in cort in timp ce Yahweh ii vorbea lui Moise...Si Yahweh ii graia lui Moise fata in fata, 
cum ar grai cineva cu prietenul sau."  Exodul  33: 20. 
    
       La fel cum astazi eu vorbesc cu tine si tu vorbesti cu mine, de la om la om. 
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       "Fata mea insa n-o poti vedea, ca nu poate omul sa vada fata mea si sa traiasca."  Exodul  33: 
20. 
 
       Aici ai o referinta despre atmosferele diferite ale planetelor noastre. Oamenii nu-si pot vedea 
creatorii decat daca cei din urma sunt protejati de un costum presurizat, pentru ca atmosfera 
terestra nu este potrivita pentru ei. Daca vei veni pe planeta noastra vei vedea creatorii fara 
costum spatial, dar vei muri pentru ca atmosfera nu iti este propice. 
 
       Intregul inceput din "Leviticul" explica felul in care alimentele oferite creatorilor trebuiau 
aduse. De exemplu, in Leviticul 21: 17 este scris: 
 
       "Nimeni din neamul tau in viitor sa nu se apropie sa aduca daruri Dumnezeului sau, de va 
avea vreo meteahna pe trupul sau." 
 
       Acest lucru era clar pentru a-i opri pe oamenii bolnavi sau deformati, care erau simboluri ale 
esecului si de aceea insuportabili ochilor creatorilor, sa se mai prezinte in fata lor. 
 
       In "Cartea Numerilor" 11: 7-8, exista o descriptie foarte precisa a manei pe care chimistii 
vostri ar putea-o produce foarte usor. 
 
       "Iar mana era ca samanta de coriandru, si infatisarea ei era ca infatisarea cristalului...iar 
gustul ei era ca gustul turtelor cu untdelemn." 
 
       Aceasta mana nu era nimic altceva decat hrana chimica, dar creatorii preferau fructele si 
vegetalele proaspete. 
 
       "Ei ii vor aduce lui Yahweh cele dintai roade ale fructelor din toata productia tarii lor."  
Numerii  18: 13. 
 
       Mai tarziu, creatorii i-au invatat pe oameni cum sa se injecteze pentru a trata muscaturile de 
sarpe. 
 
       "Fa-ti un sarpe de alama si-l pune pe un stalp, asa incat tot cel muscat care se va uita la el va 
trai."  Numerii  21: 8. 
 
       De indata ce cineva era muscat, se "uita" la "sarpele de alama", cu alte cuvinte i se aducea o 
seringa pentru ca sa poata sa se injecteze cu ser. 
 
       In fine, calatoria care ghidase "poporul ales" catre Tara Promisa ajunsese la sfarsit. Urmand 
sfatul creatorilor, au distrus idolii oamenilor locali primitivi si le-au ocupat teritoriile. 
 
       "Sa distrugeti toate statuile cioplite ale lor, toti idolii lor cei turnati din argint...si sa luati in 
stapanire pamantul."  Numerii  33: 52-53. 
 
       "Poporul ales" ajunsese in sfarsit in Tara Promisa. 
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       "Pentru ca el i-a iubit pe parintii tai si v-a ales pe voi urmasii lor."  Deuteronomul  4: 37. 
 
       In "Cartea lui Iosua", Capitolul 3, versul 15, citim despre trecerea Iordanului. 
 
       "Indata ce preotii, cei ce duceau chivotul au intrat in Iordan... apa care curgea din sus s-a 
oprit si s-a facut perete pe o foarte mare departare...apele au secat de tot si oamenii au trecut de 
partea opusa Ierihonului". 
 
       Astfel, creatorii i-au ajutat pe "oamenii cei alesi" sa treaca Ierihonul fara sa-si ude nici macar 
picioarele la fel cum au facut cand i-au scapat si de egipteni, utilizand aceeasi metoda de repulsie 
a apei." 
 
 

TRAMBITELE IERIHONULUI 
 
 
       "La sfarsitul capitolului 5 al Cartii lui Iosua este prezentata o intalnire intre un militar creator 
si poporul ales, privind impotrivirea orasului Ierihon. 
 
      "Eu sunt capetenia ostirilor lui Yahweh."  Iosua  5: 14. 
 
       Un consultant militar le-a fost trimis evreilor pentru a-i asista in asedierea Ierihonului. Este 
usor de inteles cum au fost doborate zidurile.Tu stii ca o voce foarte puternica a unui cantaret 
poate crapa un pahar de cristal. Prin intemediul unor unde supersonice amplificate cineva poate 
dobori un zid de caramida. Acest lucru s-a intamplat folosindu-se un instrument foarte complicat, 
care in Biblie este numit o "trambita". 
 
       "Cand vor suna din trambita de corn de berbec si cand veti auzi sunetul de trambita...si cand 
vor striga ei, zidurile cetatii se vor prabusi."  Iosua  6: 5. 
 
       La un moment stabilit, undele supersonice au fost emise pe o cale sincronizata si zidurile au 
cazut. Putin mai tarziu au avut loc bombardamente adevarate. 
 
       "Yahweh a aruncat din cer asupra lor grindina mare, si cei ce au murit de grindina au fost 
mai multi decat cei ucisi de fii lui Israel cu sabia in burta."  Iosua  10: 11. 
 
       Acest bombardament de proportii, dupa cum este indicat, a omorat mai multi oameni decat 
sabiile israelitilor. Unul dintre cele mai neintelese pasaje este in Iosua, capitolul 10,  versul 13, 
unde este formulat: 
 
       "Si s-a oprit soarele, si luna a stat pana ce oamenii s-au razbunat pe inamicii lor." 
 
       Asta insemna pur si simplu ca razboiul a fost fulgerator, care a durat o singura zi- de fapt 
este scris mai tarziu ca lupta a ocupat "aproape o zi intreaga". A fost asa de scurt, cand te 
gandesti la marimea tarii cucerite, incat oamenii s-au gandit ca soarele s-a oprit. 
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       In Cartea "Judecatorii", capitolul 6, versetul 21, unul dintre creatori intra din nou in contact 
cu un om numit Ghedeon care continua sa il aprovizioneze cu alimente. 
 
       "Atunci ingerul lui Yahweh, intinzandu-si varful toiagului ce-l avea in mana sa, s-a atins de 
carne si de azime: si a iesit foc din piatra si a consumat carnea si azimile; Si ingerul lui Yahweh 
s-a facut nevazut de la ochii lui." 
 
       Creatorilor le era imposibil sa se hraneasca in aer liber din cauza costumelor presurizate, dar 
daca era necesar, folosind o tehnica stiintifica, se puteau hrani extragand esenta din aceste 
ofrande, folosind un tub flexibil, sau ”un toiag”. Procesul radia flacari, ceea ce ii facea pe 
oamenii timpului sa creada ca erau facute sacrificii lui "Dumnezeu". 
 
       In Capitolul 7 al cartii "Judecatorii", 300 de oameni cu "trambite" au incercuit campul 
inamicului si utilizand instrumente de amplificare supersonica le-au descarcat in acelasi timp, cu 
scopul de a-i  innebuni pe toti cei din acel camp. Tu stii acum ca anumite sunete foarte stridente 
impinse la extrem pot innebuni pe oricine. 
 
       Intr-adevar, soldatii care au fost incercuiti au devenit salbatici, au inceput sa se lupte intre ei 
si au luat-o la fuga." 
 
   

SAMSON, TELEPATUL 
 
 
              
       "In Judecatorii, capitolul 13, exista un alt exemplu de intalnire intre creatori si femeile 
umane: 
 
       "Odata s-a aratat ingerul lui Yahweh femeii si i-a zis: Iata tu esti stearpa si nu nasti; dar vei 
zamisli si vei naste fiu."  Judecatorii 13: 3. 
 
       Era necesar ca fructul acestei uniuni sa fie sanatos cu scopul studierii comportamentului 
copilului. De aceea el ii spune ei: 
 
       "Pazeste-te dar, sa nu bei vin, nici sichera si nimic necurat sa nu mananci, ca iata ai sa 
zamislesti si ai sa nasti un fiu, si nu se va atinge briciul de capul lui, pentru ca pruncul acesta va 
fi chiar din pantecele mamei nazireu al lui Dumnezeu."  Judecatorii 13: 4-5. 
 
       Mai tarziu este scris: 
 
       "Si ingerul Elohimilor a venit din nou la femeie; insa sotul ei nu era cu dansa."  Judecatorii  
13: 9. 
 
       Este usor de inteles ce s-a intamplat in timpul in care sotul a lipsit...A fost o sarcina usoara 
pentru oamenii de stiinta sa-i vindece sterilitatea. In acest fel ea a fost instiintata ca va da nastere 
unui individ exceptional, si ca trebuie sa aiba cea mai mare grija de viitorul ei copil. A fost 
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minunat pentru creatori sa se imperecheze cu o fiica a umanitatii. Acest lucru le-a permis sa aiba 
fii directi conducatori pe Pamant, acolo unde atmosfera nu le era propice. 
 
       Pasajul in care se stipuleaza neatingerea briciului de capul copilului este foarte important. 
Creierul uman este ca un transmitator urias, capabil sa trimita o multitudine de unde si de 
ganduri foarte precise. De fapt, aceasta nu este nimic altceva decat telepatia. 
 
       Dar acest tip de transmisie are nevoie de antene, iar parul si barba sunt aceste antene. De 
aceea nu trebuie sa va taiati parul sau sa va barbieriti daca vreti sa va folositi transmitatorul. Ai 
notat cu siguranta ca multi dintre oamenii vostri de stiinta au parul lung, si adesea si barba. 
Profetii si alti oameni intelepti au si ei la fel. Acum poti intelege de ce. 
 
       Copilul s-a nascut. Era Samson, a carui poveste o stiti. El era capabil sa comunice direct cu 
"Dumnezeu" prin telepatie, multumita antenelor sale naturale, adica parului sau. Iar creatorii il 
puteau ajuta atunci, in timpul momentelor dificile, sa produca minuni  care urmau sa ii 
reimputerniceasca autoritatea. 
 
       Dar Dalila i-a taiat parul si nu a mai putut cere ajutor. Apoi i-au fost scosi ochii de catre 
inamicii lui, dar cand i-a crescut parul din nou si-a recapatat "forta". In alte cuvinte, putea sa 
ceara din nou ajutor creatorilor, care apoi au demolat templul ale carui coloane fusesera atinse cu 
mana de el. Toate aceste au fost atribuite "fortei" lui Samson. 
 
       In Samuel, capitolul 3, il gasim pe Ilie initiindu-l pe Samuel in telepatie. Creatorii doreau sa-
l contacteze pe Samuel, dar el credea ca Ilie ii vorbea. "Auzea voci". 
 
       "Du-te inapoi si te culca si cand cel ce te cheama te va mai chema, tu sa zici: vorbeste 
Yahweh, ca robul Tau te asculta."  1 Samuel  3: 9. 
 
        Asta seamana putin cu comportamentul operatorilor radio amatori care pot spune,"Da-i 
drumul, te pot auzi tare si clar". Si conversatia telepatica incepe: 
 
       "Samuel, Samuel...si Samuel a zis: vorbeste Yahweh, ca robul tau asculta." 1 Samuel 3  10- 
11. 
 
       In episodul in care David il infrunta pe Goliat este o propozitie destul de interesanta care se 
termina astfel: 
 
       "...de batjocoreste asa ostirea Dumnezeului cel viu?"  1 Samuel  17:  26 
 
       Aceasta propozitie arata realitatea prezentei in acea epoca a unui "Dumnezeu" destul de 
tangibil. Telepatia, ca un mijloc de comunicatie intre creatori si fiintele umane, era posibila 
numai atunci cand Elohim erau in apropierea Pamantului. 
 
       Atunci cand erau pe planeta lor distanta sau altundeva, nu puteau comunica in acest fel. 
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       Din acest motiv au asamblat un transmitator- receptor care a fost transportat in "Chivotul lui 
Dumnezeu", un  aparat care continea celule atomice puternice. De aceea in prima carte a lui 
Samuel, Capitolele 5 si 6, atunci cand filistenii au furat Chivotul, idolul lor Dagon a cazut cu fata 
la pamant, in urma unei descarcari electrice cauzate de folosirea lui neindemanatica. 
 
       Pe de alta parte radiatiile periculoase ale compozantelor radioactive le-au cauzat arsuri: 
 
       "I-a pedepsit cu bube usturatoare."  1 Samuel  5: 6. 
 
       Chiar si evreii care nu si-au luat precautii in timp ce utilizau Chivotul au fost raniti: 
 
       " Carul s-a oprit si Uza si-a intins mainile sale asupra Chivotului Domnului ca sa-l 
sprijine.Yahweh s-a maniat pe Uza si l-a lovit chiar acolo pentru imprudenta sa. Si a murit el 
acolo langa Chivotul Domnului."  2 Samuel  6: 6-7. 
 
       Chivotul aproape cazuse si Uza, incercand sa-l sustina, a atins o parte periculoasa a masinii 
si a fost electrocutat. 
 
       In prima Carte a Regilor(1 Regi 1: 50  si  1 Regi 2: 28) citim in mai multe locuri despre 
indivizi care "se apucau cu mainile de coarnele jertfelnicului". 
 
       Asta se refera la manipularea manetelor transmitator-receptorului, lucru necesar in cazul in 
care doreau sa comunice cu creatorii." 
 
 

PRIMA REZIDENTA PENTRU A-I PRIMI PE ELOHIM 
 
 
       "Marele rege Solomon a construit o rezidenta somptuoasa pentru a-i primi pe creatori, atunci 
cand vizitau Pamantul. 
 
       "Yahweh a zis ca locuieste intr-un nor. Construiesc cu adevarat o casa pentru tine." 1 Regi 8: 
12-13. 
 
       "Gloria lui Yahweh inconjurase casa lui Yahweh."  1 Regi 8: 11. 
 
       "Norul acoperise casa lui Yahweh."  1 Regi 8: 10. 
 
       "Voi locui printre fii lui Israel." 1 Regi 6: 13. 
 
        Deci, creatorii traiau intr-un nor, sau mai degraba intr-o naveta care era in orbita deasupra 
norilor. Imagineaza-ti incercarea de a-i face pe oamenii primitivi sa inteleaga lucrul acesta. 
 
       "Un om al lui Dumnezeu trimis de Yahweh a venit din Iudeea la Betel...A spus...altarul se va 
sparge. Iereboam si-a intins mana lui de la jertfelnic zicand: "Puneti mana pe el! "Dar mana i-a 
inlemnit...si n-a mai putut sa o traga inapoi si cenusa de pe altar s-a imprastiat."  3  Regi 13:  1-5. 
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       Cu ajutorul inui dezintegrator atomic, unul dintre creatori a distrus altarul si a ars mana celui 
care nu a aratat respect fata de creatori . S-a retras catre taberele terestre ale Elohimilor pe un alt 
drum pentru a pastra secreta resedinta acestora. 
 
       "Sa nu te intorci pe acelasi drum pe care ai venit. Asa ca s-a dus pe alt drum."  3 Regi 13: 10. 
 
       In  3 Regi, capitolul 17, vesetul 6, este un exemplu de control radio al gandurilor animalelor 
prin utilizarea electrozilor, la fel cum si voi incepeti sa descoperiti. 
 
       "Corbii ii aduceau paine si carne dimineata, paine si carne seara." 
 
       In acest moment, in urma unor descoperiri, creatorii au hotarat sa apara mai rar. Ei doreau sa 
le dea fiintelor umane oportunitatea de a se dezvolta singure, cu scopul de a vedea daca vor 
atinge perioada cunostintelor stiintifice fara ajutorul nimanui. Deci, creatorii au inceput sa 
utilizeze mai degraba cai discrete de comunicare cu oamenii - ca in cazul hranirii lui Ilie prin 
utilizarea corbilor "ghidati". 
 
       Acesta a fost inceputul unui experiment gigantic prin toata galaxia, in care mai multe 
umanitati sunt in competitie. Creatorii au decis sa apara mai rar, dar in acelasi timp intarind 
autoritatea si reputatia ambasadorilor lor -profetii- prin utilizarea miracolelor. In speta, cai 
stiintifice care erau de neinteles oamenilor din acea epoca: 
 
       "Iata, fiul tau traieste...Acum cunosc si eu ca esti omul lui Dumnezeu."  3 Regi  17: 23- 24. 
 
      Ilie vindecase un copil care era pe moarte. Mai tarziu a ordonat ca doua piei de bou sa fie 
puse pe buturugi la Muntele Carmel, una sa fie dedicata idolului Baal si cealalta creatorilor. Cea 
care se va aprinde singura va reprezenta singurul adevarat "Dumnezeu". 
 
       Bineinteles, la un moment stabilit dinainte intre Ilie si creatori, Elohim au ales sa transforme 
buturuga in flacari, chiar daca lemnul era ud. Acest lucru a fost reusit multumita unei raze 
puternice similara unui laser, emisa dintr-o nava ascunsa in nori: 
 
      "Si s-a pogorat foc de la Yahweh si a mistuit arderea de tot si lemnele si pietrele si tarana si a 
mistuit si toata apa care era in sant."  1 Regi  18: 38. 
 
 

ILIE, MESAGERUL 
 
 
       "Creatorii ii acordau o atentie particulara lui Ilie. 
 
       "Un inger l-a atins si a spus: "Scoala-te de mananca si bea, ca lunga-ti este calea". La capatul 
lui era o turta coapta in vatra. Toate acestea s-au intamplat in desert."  3 Regi  19: 5-6. 
       "Ca iata Yahweh va trece; si inaintea lui va fi vijelie naprasnica ce va despica muntii si va 
sfarama stancile, dar Yahweh nu va fi in vijelie; si dupa vijelie va fi cutremur dar Yahweh nu va 
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fi in cutremur; dupa cutremur va fi foc dar Yahweh nu va fi in foc; si dupa foc va fi o mica adiere 
de vant lin."  3 Regi  19: 11- 12. 
 
       Chiar aici ai o descriere exacta a aterizarii unei masini similare uneia dintre rachetele 
voastre. Apoi, mai departe, o aparitie a creatorilor este descrisa. 
 
       "L-am vazut pe Yahweh stand pe tronul sau si toata ostirea cereasca statea langa el."  3 Regi  
22: 19. 
 
       Creatorii au folosit din nou telepatia - de aceasta data telepatia in grup - asa incat niciunul 
dintre profeti sa nu poata prezice adevarul regelui: 
 
       "Ma duc sa ma fac profet mincinos in fata tuturor proorocilor lui."  3 Regi  22: 22. 
 
       In a patra carte a Regilor, este o alta dovada a protectiei pe care creatorii i-au oferit-o lui Ilie: 
 
       "De sunt omul lui Dumnezeu, sa se coboare foc din cer si sa te arda pe tine si pe cei cinzeci 
ai tai! "Si s-a coborat foc din cer si l-a ars pe el si pe cei cincizeci ai sai."  4 Regi  1: 12. 
 
       Aceasta operatiune s-a intamplat din nou, dar a treia data: 
 
       "Atunci ingerul lui Yahweh i-a zis lui Ilie: Du-te cu el si nu te teme de el."  4 Regi  1: 15. 
 
       In cartea a patra a Regilor, Capitolul 2, Ilie este invitat in interiorul unei nave spatiale, care a 
decolat cu el la bord: 
 
       "Cand Yahweh a vrut sa-l inalte pe Ilie la cer in vartej de vant."  4  Regi  2: 11. 
 
        Deasemenea, mai tarziu este adaugat: 
 
       "Deodata s-a ivit un car si cai de foc si, despartindu-i pe unul de altul, a ridicat pe Ilie in 
vartej de vant la cer."  4  Regi  2: 11. 
 
       Aceasta este o descriere clara a unei nave spatiale care decoleaza, iar cand naratorul vorbeste 
de caii de foc se refera la focul si la fumul care erau emise de tevile de ardere. Daca le-ati arata 
unor oameni dintr-un trib sud-american sau african o racheta care decoleaza, ar fi incapabili sa 
inteleaga acest fenomen stiintific intr-un mod rational, si l-ar considera ca supranatural, mistic si 
divin. Cand se vor intoarce la triburile lor vor vorbi despre cai si car de foc. 
 
      Mai departe, in a patra carte a Regilor, Capitolul 4, versetele 32-37,  Elisa, la fel ca si tatal ei, 
reuseste o inviere. Ea vindeca si reda viata unui copil care era mort. Acest lucru se intampla 
frecvent in zilele voastre cand respiratia gura la gura si masajul cardiac readuc la viata o 
persoana al carei muschi cardiac inceteaza sa mai functioneze. 
 
       In acest fel a procedat Elisa la multiplicarea respiratiei." 
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MULTIPLICAREA PAINII 

 
        
    "Un om...si a adus omul lui Dumnezeu douazeci de paini de orz...: ce sa dau eu de aici la o 
suta de oameni...Elisa a zis...Se vor satura si va mai si ramane. Si a dat si s-au saturat si a mai 
ramas, dupa cum spusese Yahweh."  4  Regi  4: 42- 44. 
 
      Creatorii le adusesera mancare sintetica deshidratata, careia atunci cand ii era adaugata apa, ii 
crestea volumul originar de 5 ori. Deci, cu 20 de paini mici de ovaz, a fost destula mancare 
pentru 100 de oameni. 
 
       Tu esti deja familiarizat cu micutele pilule de vitamine care au hranit primii vostri astronauti. 
Ele ocupau un spatiu foarte mic dar contineau toate elementele nutritive necesare. O pilula este 
suficienta pentru a hrani o persoana. O cantitate echivalenta ca volum unei paini mici de ovaz 
este de ajuns pentru a hrani 5 persoane. De aceea, 20 de paini sunt suficiente pentru a hrani 100 
de oameni. 
 
       Dar oamenii lui Israel au incepusera sa adore idoli de metal; au devenit de asemenea si 
canibali si erau cu totul imorali, intr-un mod prea dezgustator pentru creatori: 
 
       "Si a fost stramutat  Israel din pamantul acela pana in Asiria, unde se afla pana in ziua de 
astazi."  4 Regi  17: 23. 
 
       Acesta a fost momentul dispersarii israelitilor, a caror civilizatie in loc sa progreseze, regresa 
constant in comparatie cu vecinii lor care au profitat de avantajele situatiei. 
 
       In Cartea lui Isaia gasim din nou: 
 
       "In anul mortii regelui Ozia, am vazut pe Domnul stand pe un scaun inalt si maret si poalele 
hainelor lui umpleau templul...serafimi stateau inaintea Lui, fiecare avand cate sase aripi: cu 
doua isi acopereau fetele, cu doua picioarele, iar cu doua zburau."  Isaia  6: 1-2. 
 
       Asta este descrierea creatorilor imbracati in costumul lor spatial dintr-o bucata, instalat cu 6 
motoare mici, doua la spatele lor, doua pe brate si doua pe picioare, toate folosite pentru directie. 
 
       "Ascultati acest zgomot surd in munti, vuiet al unui neam fara de numar; auziti aceasta zarva 
de imparatii, de neamuri adunate. Yahweh cerceteaza ostirea gata de lupta. Ele vin dintr-un tinut 
indepartat, de la capatul cerului. Vine Yahweh si uneltele maniei lui, ca sa nimiceasca tot 
pamantul."  Isaia  13: 4-5. 
 
      Intregul adevar este rezumat in acest citat, este doar o chestiune de citit printre randuri pentru 
a intelege. "Ele vin dintr-un tinut indepartat, de la capatul cerului." Nimic nu ar putea fi mai clar. 
 
       "Tu care ziceai in cugetul tau: Ridica-ma-voi in ceruri si mai presus de stelele Dumnezeului 
cel puternic voi aseza jiltul meu."  Isaia  14: 13. 
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       Asta se refera la savantii umani care au acumulat cunostinte suficiente pentru a intreprinde 
calatoria spre planeta creatorilor, dar care au fost distrusi la Sodoma si Gomorra. Armata cerului  
descrisa aici este cea din acele timpuri, cand au sosit cu armele maniei pentru a distruge toata 
tara. Au fost savantii umani din Sodoma si Gomorra cei care au spus:  
 
       "Sui-ma-voi deasupra norilor si asemenea cu Cel  Preanalt voi fi."  Isaia  14: 14. 
 
       Dar distrugerea i-a impiedicat pe oameni sa-si egaleze creatorii, pe "cei preainalti". 
 
       "Prefacea lumea in pustiu."  Isaia 14: 17. 
 
       Explozia nucleara este descrisa mai tarziu: 
 
       "Tipetele au facut inconjurul Moabului; vaietele sale au ajuns pana la Eglaim; jeluirea lui 
pana la Beer- Elim...ca apele Dionului sunt pline de sange!"  Isaia  15: 8-9. 
 
       Cativa au fost salvati pentru ca s-au adapostit in buncare. 
 
       "Du-te poporul meu, intra in camarile tale si inchide usa dupa tine; ascunde-te putine clipe, 
pana cand mania va fi trecut." Isaia  26: 20. 
 
 

FARFURIILE ZBURATOARE ALE LUI  IEZECHIEL 
 
 
       "Este in cartea lui Iezechiel, Capitolul 1, inceputul versetului 4, cea mai interesanta descriere 
a uneia dintre masinile noastre, pe care o gasim aici: 
 
       "Eu priveam si iata venea dinspre miazanoapte un vant vijelios, un nor mare si un val de foc, 
care raspandea in toate partile raze stralucitoare; iar in mijlocul focului stralucea ca un metal in 
vapaie. Si in mijloc am vazut ceva ca patru fiare, a caror infatisare semana cu chipul omenesc. 
         Fiecare din ele avea patru fete si fiecare din ele avea patru aripi. Picioarele lor erau drepte, 
iar copitele picioarelor erau cum sunt copitele picioarelor de vitel si scanteiau ca arama 
stralucitoare, iar aripile lor erau sprintene. Din cele patru parti ele aveau sub aripi maini de om si 
toate patru isi aveau fetele lor si aripile lor. Aripile lor se atingeau una de alta, si cand mergeau, 
fiarele nu se intorceau, ci fiecare mergea drept inainte. 
         Fetele lor?- Toate patru aveau cate o fata de om inainte, toate patru aveau o fata de leu la 
dreapta, toate patru aveau cate o fata de bou la stanga si toate patru mai aveau si cate o fata de 
vultur in spate. Fetele lor si aripile lor erau despartite in partea de sus, si, la fiecare, doua din 
aripi erau intinse, iar doua le acopereau trupul. Fiecare fiara mergea drept inainte si mergea 
incotro ii dadea duhul sa mearga si din mersul sau nu se intorcea. 
        Infatisarea acestor animale se asemana cu infatisarea carbunilor aprinsi, cu infatisarea unor 
faclii aprinse; printre fiare curgea foc, iar din foc tasneau raze si fulgere. Fiarele alergau inainte 
si inapoi iute ca fulgerul. Cand ma uitam eu la fiare, iata am vazut jos, langa aceste fiare,cate o 
roata la fiecare din cele patru fete ale lor. Aceste roti, dupa infatisarea lor, parca erau de crisolit, 
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iar dupa faptura toate aveau aceeasi infatisare. Si dupa alcatuirea si dupa faptura lor ele parca 
erau varate una in alta. Ele inaintau in toate cele patru parti, si in timpul mersului nu se intorceau. 
Obezile lor formau un cerc larg si de o inaltime infricosatoare si aceste obezi la toate patru erau 
pline de ochi de jur imprejur. Cand mergeau fiarele mergeau si rotile de langa ele, si cand se 
ridicau fiarele de la pamant, se ridicau si rotile. Ele mergeau incotro le da duhul sa mearga si 
rotile se ridicau impreuna, caci duh de viata era si in roti. Cand mergeau acelea, mergeau si 
acestea, si cand acelea se opreau, se opreau si acestea; iar cand acelea se ridicau de la pamant, 
atunci impreuna cu ele se ridicau si rotile, pentru ca duh de viata era si in roti. 
       Deasupra capetelor fiarelor se vedea un fel de bolta, intinsa sus, deasupra capetelor lor, care 
semana cu cristalul cel curat; iar sub bolta aceasta erau intinse aripile fiarelor una spre alta, si 
fiecare fiara mai avea cate doua aripi, care le acopereau trupurile; Cand mergeau fiarele, auzeam 
falfaitul aripilor lor, ca un vuiet de ape mari, ca glasul Celui Atotputernic-zgomot strasnic, ca 
zgomotul dintr-un lagar obstasesc; iar cand ele se opreau, isi lasau aripile in jos. Dupa ce fiarele 
se opreau si isi lasau aripile in jos, zgomotul se auzea inca sub bolta ce se intindea deasupra 
capetelor lor. 
       Pe bolta de deasupra capetelor fiarelor era ceva care semana cu un tron si la infatisare era ca 
piatra de safir; iar sus pe aceasta piatra de tron era ca un chip de om.”  Iezechiel 1: 1-26. 
 
       Aici ai o descriere, care nu ar putea fi mai precisa, a aterizarii creatorilor in masinile lor 
zburatoare."Vantul vijelios" este urma de fum sau urma de vapori pe care avioanele din prezent o 
lasa in spatele lor la altitudini mari. Apoi masina  a aparut cu lumina ei orbitoare,"metalul in 
vapaie" si "razele stralucitoare". Mai tarziu, patru creatori au aparut purtand costume 
antigravitationale echipate cu mici motoare pe injectie, directionale. Acestea sunt descrise ca 
"aripile" pe costumele lor de metal si "picioarele lor...scanteiau ca arama stralucitoare. 
"Dumneavoastra ati observat cu siguranta cat de stralucitoare sunt costumele astronautilor 
vostri”. 
 
       Cat despre "farfuriile zburatoare" sau "rotile", infatisarea lor si operarea lor nu au fost asa de 
rau descrise, luind in considerare faptul ca este o persoana primitiva cea care vorbeste. "Ca si 
cum era o roata in mijlocul unei roti...si in timpul mersului nu se intorceau." 
  
       In centrul farfuriei zburatoare, foarte asemanatoare celei in care stam acum, era sectiunea 
habitata, bolta."Toate cele patru bolte erau pline de ochi, de jur imprejur. "In acelasi fel in care 
hainele noastre au evoluat si nu mai purtam acele costume spatiale greoaie, navele noastre aveau 
atunci hublouri- "ochii" din jurul boltelor-pentru ca nu descoperisem inca atunci cum sa vedem 
prin peretii metalici prin modificarea structurilor lor atomice dupa preferinta. 
 
       Farfuriile zburatoare stateau aproape de creatori gata sa ii ajute daca rasarea nevoia, din 
moment ce incarcau provizii si sustineau intretinerea de rutina pe marea naveta intergalactica de 
deasupra lor. Alti creatori dinauntrul navelor le directionau."Duh de viata era in roti". Asta este 
destul de clar. Costumul descris cu cele patru hublouri era similar cu primele voastre costume de 
scafandri. "Fiecare dintre ele avea patru fete... si nu se miscau in timp ce se miscau." 
       Farfuriile zburatoare cele mici erau ceva ca LEM-urile voastre: module pentru excursii 
lunare - vehicule mici, de distanta scurta, folosite pentru misiuni de explorare. Deasupra lor 
astepta naveta integalactica cea mare. 
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       "Pe bolta de deasupra capetelor fiarelor era ceva care semana cu un tron si la infatisare era ca 
piatra de safir; iar sus pe acest tron era ca un chip de om."  Iezechiel 1.26. 
 
       Ultimul individ de pe naveta cea mare superviza si coordona miscarile creatorilor. 
 
       Infricosat de toate acestea, Iezechiel a cazut cu fata la pamant pentru ca aceste evenimente 
misterioase nu puteau sa vina de la nimeni altcineva decat de la "Dumnezeu". Dar unul dintre 
creatori i-a spus: 
 
       "Fiul omului, scoala in picioare, ca am sa-ti vorbesc...asculta ce voiesc sa iti spun...mananca 
ce am sa-ti dau."  Iezechiel  2: 1 si 8. 
 
       Aceasta este o imagine, la fel ca si gustarea din marul stiintei binelui si raului. Era mancare 
intelectuala, cea care ii era data. In acest caz, era o carte. 
 
       "Si am vazut o mana intinsa spre mine si in ea o hartie stransa sul... era scrisa si pe o parte si 
pe alta." Iezechiel 2: 9-10. 
 
       Era scrisa pe ambele parti, un lucru foarte surprinzator in acele timpuri, atunci cand, de 
obicei, doar pe o singura parte a foii se scria. 
 
       Apoi sulul este "mancat". Asta inseamna ca Iezechiel i-a absorbit continutul. Ce a invatat 
este ceea ce si tu inveti acum despre originile umanitatii. A fost atat de excitat si de alinat incat a 
spus: 
 
       "Si am mancat-o, si era dulce ca mierea." Iezechiel  3: 3. 
 
       Apoi Iezechiel este transportat in naveta creatorilor catre locul in care urma sa raspandeasca 
vestile bune. 
 
       "Atunci m-a ridicat Duhul...si am auzit la spatele meu un glas mare ca de tunet."  Iezechiel 
3: 12. 
 
       Mai departe, profetul este transportat inca o data de masina zburatoare a creatorilor: 
 
       "M-a ridicat Duhul intre pamant si cer, si m-a dus, in vedenii dumnezeiesti, la Ierusalim."  
Iezechiel  8: 3. 
 
       Iezechiel a notat dupa asta ca pe sub "aripile" lor, heruvimii aveau maini ca si oamenii: 
 
       "Si la heruvimi se vedeau sub aripi un fel de maini omenesti."  Iezechiel 10: 8. 
 
       "Iar heruvimii, intinzand aripile, s-au ridicat de la pamant inaintea ochilor mei, si s-au dus 
insotiti de roti..." Iezechiel 11: 19. 
 
       "Atunci m-a ridicat Duhul, si m-a dus..."  Iezechiel  11: 1. 
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       " Slava lui Yahweh s-a ridicat din mijlocul cetatii si a stat deasupra muntelui,care se afla la 
est de cetate. Dupa asta, Duhul m-a luat si m-a dus in Caldeea, la cei robiti..."  Iezechiel  11: 23-
24. 
 
       Aici ai unele din multele calatorii ale lui Iezechiel in masinile zburatoare ale creatorilor. Mai 
tarziu, o alta experienta este descrisa: 
 
       "M-a asezat Yahweh in mijlocul unui camp, plin de oase."  Iezechiel  37: 1. 
 
       Si aici un miracol s-a intamplat. Creatorii au inceput sa invieze fiintele umane ale caror 
ramasite erau doar oasele. 
 
      Asa cum am mentionat mai inainte, fiecare celula a unei fiinte umane contine toate 
informatiile pentru a o invia. Tot ce trebuie facut este sa plasezi o singura celula, de exemplu din 
ramasitele osoase, intr-o masina care furnizeaza toata materia vie care este necesara pentru 
reconstructia acelei fiinte originare. 
 
      Masina furnizeaza materialul, si celulele furnizeaza toate informatiile necesare pentru a crea 
o fiinta la fel ca cea dinainte, de la culoarea parului pana la cea a ochilor. 
 
       "Fiul omului, vor invia oasele acestea?...s-a facut un vuiet si o miscare de oase...erau pe ele 
vine si crescuse carne si pielea le acoperea pe deasupra...au inviat si multime foarte multa de 
oameni s-au ridicat pe picioarele lor."  Iezechiel  37: 3-10. 
 
       Toate acestea sunt foarte usor de facut si o sa le faceti si voi intr-o zi. Aceasta este originea 
vechilor ritualuri in care cavouri complicate de protectie erau construite pentru a ingropa marii 
oameni asa incat sa poata fi readusi la viata intr-o buna zi, pentru a trai pentru totdeauna. Aceasta 
este o parte din secretul "pomului vietii"- secretul eternitatii. 
 
       "M-a dus acolo...si am fost asezat pe un munte foarte inalt, pe care erau un fel de ziduri de 
cetate pe partea de miazazi...si iata, era un om a carui infatisare era ca infatisarea aramei 
stralucitoare."  Iezechiel  40: 2-3. 
 
       "Cetatea" era una dintre bazele Pamantene pe care creatorii le foloseau in acele vremuri. 
Erau intotdeauna localizate pe munti foarte inalti, cu scopul de a nu fi deranjati de oameni. Omul 
"a carui infatisare era ca a aramei" purta desigur un costum metalic. De asemenea datorita staturii 
noastre mici, eram adesea confundati cu copiii sau cu heruvimii. 
 
       Preotii care ii serveau pe creatori in zonele lor terestre - templul vizitat de Iezechiel - purtau 
imbracaminte sterilizata atunci cand isi prestau indatoririle si hainele acelea trebuiau sa ramana 
intotdeauna in templu, pentru a nu fi contaminate cu germeni periculosi pentru creatori: 
 
       "Cand preotii intra acolo, nu se cuvine sa iasa din acest loc sfant in curtea cea din afara, pana 
nu lasa acolo hainele lor cu care au fost imbracati la slujba, ca acestea sunt sfintite."  Iezechiel 
42: 14. 
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       Ei trebuiau sa scrie, "pentru ca hainele sunt pure si sterile", dar asta era de neimaginat pentru 
oamenii primitivi care divinizau tot ceea ce le era aratat sau spus in acea perioada. 
 
       In Iezechiel, capitolul 43, nava cea mare, numita cu respect "gloria lui Dumnezeu", s-a 
apropiat: 
 
       "Iata slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre rasarit; glasul lui era ca glasul de ape multe 
si pamantul stralucea de slava Lui."  Iezechiel 43: 2. 
 
       Creatorii nu vroiau sa fie deranjati, asa ca au impus o directiva: 
 
       "Poarta aceasta va fi inchisa, nu se va deshide si nici un om nu va intra pe ea; pentru ca 
Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi inchisa."  Iezechiel  44: 2. 
 
       Doar unui "print" ii este permis sa vina si sa vorbeasca cu creatorii: 
 
       "Doar printul este singurul care poate sta inauntru portii sa manace in prezenta lui Yahweh."  
Iezechiel  44: 3. 
 
       Dar printul trebuia sa treca printr-o camera unde era dezinfectat cu raze speciale. 
 
       "Pe calea portii va intra si pe aceeasi cale va iesi."  Iezechiel  44: 3. 
 
       Preotii leviti erau aici pentru a-i sluji pe creatori. 
 
       "Se vor apropia de mine, ca sa-mi slujeasca si vor sta inaintea fetei mele, ca sa-mi aduca 
grasime si sange...ei vor sta in locasul Meu cel sfant si se vor apropia de masa Mea, ca sa-mi 
slujeasca..."  Iezechiel  44: 17-18. 
 
       Este o descriere care arata si felul in care continua aprovizionarea Elohimilor cu produse 
proaspete. 
 
       "Parga din toate roadele voastre si din tot felul de prinoase....parga din cele treierate ale 
voastre sa o dati preotului, ca sa odihneasca binecuvantarea asupra casei voastre."  Iezechiel  44: 
30. 
 
       In capitolul 3 al Cartii lui Daniel, regele Nabucodonosor a condamnat trei oameni la ardere 
pe rug pentru refuzul de a se inchina unei piese de aur in locul creatorilor. Dar cei trei, care stiau 
de existenta creatorilor, au fost salvati de unul dintre ei care le-a venit in ajutor, inarmat cu o raza 
repulsiva si refrigeranta. I-a protejat de ardere si de flacari si le-a permis sa fuga nevatamati. 
 
       "Eu vad patru barbati dezlegati, umbland prin mijlocul cuptorului, nevatamati, iar chipul 
celui de-al patrulea, ca fata unuia dintre fii zeilor."  Daniel  6: 22. 
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       Mai departe, Daniel este aruncat leilor, dar acestia nu ii fac rau. Aici din nou , nu a fost 
folosit nimic prea complicat, doar o raza paralizanta care i-a dat timpul necesar lui Daniel pentru 
a scapa nevatamat. 
 
       "Dumnezeu a trimis pe ingerul sau si a astupat gura leilor."  Daniel  6: 23. 
 
       In capitolul 10 al lui Daniel, vei gasi o alta descriere interesanta a unui creator. 
 
       "Si mi-am ridicat ochii mei si iata un om imbracat in vesminte de in...iar coapsele lui incinse 
cu aur curat si de pret, trupul lui ca si crisolitul si fata lui ca fulgerul, iar ochii lui ca ochii de foc, 
bratele si picioarele lui straluceau ca arama lustruita  si sunetul cuvintelor lui ca vuietul unei 
multimi."  Daniel  10: 5-6. 
 
 

JUDECATA DE APOI 
 
 
       Daca Evreii au fost dominati de Persi si de Greci, asta s-a intamplant din cauza lipsei lor de 
credinta. In acelasi timp, Elohim i-au pedepsit pe evrei trimitand pe unii dintre "ingerii lor" 
printre Persi si Greci, pentru a ajuta aceste natiuni sa progreseze tehnologic. 
 
       Asta explica marile momente din istoria acestor doua civilizatii. Arhangelul Mihail era 
liderul delegatiei care ii ajuta pe Persi. 
 
       "Mihail, cel dintai dintre ingerii pazitori, a venit in ajutorul meu si eu l-am lasat acolo la 
ingerul pazitor al regelui Persilor."  Daniel  10: 13. 
 
       In Capitolul 12 din "Daniel", invierea este din nou mentionata: 
 
       "Si multi dintre cei care dorm in tarana pamantului se vor scula, unii la viata vesnica, iar altii 
spre ocara si rusinea vesnica."  Daniel  12: 2. 
 
       "Judecata de Apoi" va permite marilor indivizi sa traiasca din nou. Acei oameni care au 
actionat pozitiv pentru omenire si care au crezut cu adevarat in creatorii lor si le-au urmat 
poruncile, vor fi bine primiti cu mare bucurie de catre oamenii timpului, atunci cand asta se va 
intampla. 
 
       Pe de alta parte, toti oamenii rai vor simti rusinea inainte de judecata lor si vor trai in regret 
vesnic, ca un exemplu pentru intreaga omenire. 
 
       "Si cei intelepti vor lumina ca stralucirea cerului si cei care vor fi indrumat pe cei multi pe 
calea dreptatii vor fi ca stelele in vecii vecilor."  Daniel  12: 3. 
 
       Geniile vor fi cel mai mult pretuite si cele mai recompensate. Acei indivizi care le-au permis 
geniilor sa se dezvolte, sau adevarului sa triumfe, vor fi de asemenea recompensati. 
 



 49

       "Iar tu, Daniele, tine ascunse cuvintele si pecetluieste cartea pana la sfarsitul vremii. Multi 
vor cerceta-o cu de-amanuntul si va creste stiinta."  Daniel  12: 4. 
 
       Aceste cuvinte vor fi intelese doar atunci cand omenirea va atinge un nivel suficient de 
intelegere stiintifica - adica acum. Toate acestea se vor intampla: 
 
       "Cand se va ispravi de sfaramat puterea poporului celui sfant ."  Daniel  12: 7. 
 
       Asta va fi cand oamenii din Israel isi vor recapata tara dupa lunga lor Diaspora. Statul lui 
Israel a fost creat acum cateva decade, in acelasi timp cu explozia cunostintelor stiintifice ale 
umanitatii. 
 
       "Du-te Daniele, ca sunt inchise si pecetluite cuvintele acestea pana la sfarsit."  Daniel  12: 9. 
 
       Toate acestea nu puteau fi intelese in acele timpuri. Acum poate fi totul inteles. In anii 
recenti, progresul stiintific si inceputul explorarii spatiului de catre fiintele umane au facut in 
asemenea fel ca totul sa para posibil pentru omenire. Nimic nu ii mai surprinde acum pe oameni 
pentru ca sunt obisnuiti sa vada multe minuni intamplandu-se in fata propriilor ochi la televizor. 
Pot invata fara nici o uimire ca sunt intr-adevar facuti dupa asemanarea lui "Dumnezeu", 
creatorul atotputernic, cu atat mai mult cu cat abilitatile lor stiintifice sunt implicate. In aceste 
zile, miracolele au devenit inteligibile. 
 
       In "Iona", pestele cel mare care l-a inghitit pe profet este chiar foarte interesant. Iona a fost 
aruncat in apa dintr-un mic vas: 
 
       "Si Yahweh a dat porunca unui peste mare sa inghita pe Iona. Si a stat Iona in pantecele 
pestelui trei zile si trei nopti."  Iona  1: 17. 
 
       "Pestele cel mare" era de fapt un submarin, dupa cum tu cunosti asemenea nave acum. Dar 
pentru oamenii de atunci nu putea fi decat un peste mare, chiar daca sucul gastric al unui 
asemenea peste ar fi digerat repede un om fara nici o speranta pentru acesta de a se reintoarce la 
mal. Chiar si mai mult, Iona ar fi avut nevoie de oxigen pentru a respira...In acel submarin, 
creatorii au putut sa aiba o convorbire cu Iona, pentru ca acesta sa invete despre dezvoltarile 
politice care erau necesare in acele timpuri. 
 
       "Si Yahweh a dat porunca pestelui , si pestele a aruncat pe Iona la tarm."  Iona  2: 11. 
 
       Submarinul s-a apropiat de tarm si Iona a fost lasat pe pamant. In "Zaharia", Capitolul 5, este 
o alta descriere a unei masini zburatoare: 
 
       "M-am uitat din nou si am vazut un sul zburator, lung de douazeci de coti ( 9 metri) si lat de 
zece( 4.5 metri)."  Zaharia  5: 1-2. 
 
        Putin mai incolo, femeile apar pentru prima data printre creatori: 
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       "Si am ridicat ochii mei si am privit si iata ca au iesit doua femei. Si vantul batea in aripile 
lor, iar aripile lor erau ca de barza..."  Zaharia  5: 9. 
 
        Aceste doua femei insotitoare acompaniau creatorii si amandoua erau echipate cu costume 
autonome de zbor atunci cand au aparut in fata lui Zaharia. 
 
       In Psalmi 8, versetul 5 este spus despre fiintele umane: 
 
       "Micsoratu-l-ai pe dansul cu putin fata de Elohim." 
 
       Fiintele umane sunt virtual la fel de puternice ca si creatorii lor. Aceia care au copiat textul 
nu au indraznit sa scrie "egali" Elohimilor, dupa cum fusese dictat original. 
 
       "Rasaritul sau se afla la capatul cerurilor, si drumul sau atinge cele mai indepartate capete 
ale lor."  Psalmi  18: 6. 
 
       Creatorii au venit de pe o planeta foarte indepartata de orbita Pamantului. 
 
       "In ceruri si-a pus lacasul sau in soare."  Psalmi  18: 5. 
 
       Aici este o alta aluzie la masa pamantului, care a fost creata pentru a forma continentul 
originar, atunci cand oceanul acoperea Terra. 
 
       "Din cer a privit Yahweh, vazut-a pe toti fii oamenilor; privit-a pe toti cei care locuieasc 
pamantul."  Psalmi  32: 13-14. 
 
       Creatorii urmaresc comportamentul umanitatii, dupa cum au facut-o dintotdeauna, din 
navele lor zburatoare."  
 
 
                                                           
 

SATAN 
 
 
       "In Cartea lui "Iov" , Capitolul 1, ai o explicatie in ceea ce priveste Satan: 
 
       "Dar intr-o zi ingerii lui Elohim s-au infatisat in fata lui Yahweh si Satan a venit si el printre 
ei."  Iov  1: 6. 
 
       Elohim inseamna literar "cei care vin din cer" in ebraica. "Fii Elohimilor", in alte cuvinte, 
creatorii care urmareau fiintele umane, raportau regulat pe planeta lor originara, indicand ca in 
cea mai mare parte, fiintele umane ii venerau si ii iubeau pe Elohim. Dar unul dintre acei 
Elohimi, numit Satan, facea parte dintr-un grup care a condamnat dintotdeauna crearea unor 
fiinte inteligente pe o planeta apropiata ca Pamantul, vazand in asta o posibila amenintare. De 
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aceea vazand devotamentul lui Iov, care era unul dintre cele mai bune exemple de fiinte umane 
care isi iubea creatorii, a spus: 
 
       "Oare degeaba se teme Iov de Elohim?...Dar ia intinde mana ta si atinge-te de tot ce este al 
lui, sa vedem daca nu te va blestema pe fata. Atunci Yahweh i-a zis lui Satan:asa sa fie, tot ce are 
el este in puterea ta; numai asupra lui Iov sa nu intinzi mana ta."  Iov  1: 9-12. 
 
       Ascultand asertiunea lui Satan, cum ca daca Iov nu ar mai fi bogat, nu si-ar mai iubi 
creatorii, guvernul i-a dat putere totala lui Satan pentru a-l ruina pe Iov. Se va fi vazut dupa aceea 
daca inca isi va venera creatorii lui, si de aceea a fost interzisa omorarea sa. 
 
       Vazand devotamentul lui Iov in respectarea creatorilor, chiar daca fusese ruinat, guvernul a 
triumfat in fata opozitiei, adica a lui Satan. Dar Satan a zis apoi ca, chiar daca Iov a pierdut multe 
lucruri, era un inca om sanatos. Asa ca guvernul i-a dat lui Satan "cartea alba", atata timp cat nu-l 
va omora pe Iov. 
 
       "Il dau in  puterea ta, numai nu te atinge de viata lui."  Iov  2: 6. 
 
       Din nou, in Cartea lui Job, o mica propozitie din capitolul 37 este foarte interesanta: 
 
       "Poti sa intinzi la fel cu el boltitura cerului, ca o oglinda turnata din metal?"  Iov  37: 18. 
 
       In alte cuvinte, sunt fiintele umane capabile sa construiasca "boltituri ale cerului?- in 
realitate nave zburatoare metalice? Oamenii din acele vremuri creadeau ca nu era posibil pentru 
nimeni altul decat "Dumnezeu". 
 
       In sfarsit, vazand umilinta lui Iov, creatorii l-au vindecat si i-au dat inapoi avutiile, copiii si 
sanatatea." 
 
 

OAMENII NU PUTEAU INTELEGE 
 
 
       "In Cartea lui Tobit in Apocrifia, unul dintre robotii creatorilor numit Rafael a venit de 
asemenea sa testeze reactiile umanitatii fata de creatori lor. 
 
       Odata ce si-a terminat misiunea, a plecat, dupa ce a dovedit cine era: 
 
       "In toate zilele am fost vazut de voi, dar eu n-am mancat nici n-am baut, ci numai ochilor 
vostri vi s-a parut aceasta. Scrieti intr-o carte toate cele ce s-au savarsit."  Tobit  12: 19-20. 
 
       Toate astea sunt usor de vazut in scriere. Dar inca o data, trebuie sa incercati sa intelegeti. 
 
       "Iti voi spune ce este intelepciunea, si care este originea ei, si nu voi ascunde de tine misterul 
Elohimilor, dar voi revela de la inceputul nasterii, si voi aduce cunostintele ei la lumina, si nu voi 
trece pe alaturi de adevar."   Pildele lui Solomon  6:  22. 
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       Atunci cand timpul va veni "intelepciunea", adica stiinta care va permite tuturor acestora sa 
se intample, va fi inteleasa de omenire. Scrierile Biblice vor fi dovada tuturor acestora. 
 
       "Maretia si frumuseatea lucrurilor create ne dau o idee potrivita despre creatori."  Pildele lui 
Solomon  13: 5. 
 
       Asa ca este simplu sa vezi adevarul, recunoscand creatorii prin observarea creatiilor lor. 
 
       "Si pe care dintre aceste lucruri ale Domnului care sunt vazute, nu vei intelege ca el este."  
Pildele lui Solomon:  13: 1. 
 
       Pentru a evita sa fie deranjati de fiintele umane, creatorii si-au construit bazele pe munti 
inalti, acolo unde acum gasiti urme ale unor mari civilizatii (in Himalaya si Peru, de exemplu), 
dar de asemenea si pe fundul marii. Treptat, statiile montane au fost abandonate in favoarea celor 
submarine, mai putin accesibile oamenilor. Creatorii care au fost exilati la inceput s-au ascuns in 
oceane. 
 
       "In ziua aceea Yahweh se va napusti cu sabia Sa grea, mare si puternica asupra Leviatanului, 
a sarpelui care fuge; si va nimici balaurul cel din mare."  Isaia  27: 1. 
 
       In acea perioada, guvernul de pe planeta lor dorea sa ii distruga pe cei care creasera oamenii. 
 
       Nu le-a fost usor sa vada clar printre toate acele minuni asa ca bineinteles, creatorii au fost 
divinizati si toate acestea transformate in ceva abstract pentru ca fiintele umane nu erau capabile 
sa inteleaga fenomenele stiintifice. 
 
       "Si daca o dai cuiva care nu stie carte si-i zici: Citeste!, el iti va raspunde: Nu stiu carte!"  
Isaia  29:12. 
 
       Pentru multa vreme omenirea a avut adevarul in mainile sale dar nu l-a putut intelege pana 
nu a fost suficient de evoluata stiintific pentru a-l decoda. 
 
       "Orice om este salbatic in absenta stiintei..."  Ieremia  10: 14. 
 
       Stiinta le-a permis creatorilor sa creeze si le va permite fiintelor umane sa faca la fel. 
 
       "Yahweh m-a zidit la inceputul lucrarilor lui; inainte de lucrarile Lui cele mai demult. Eu am 
fost din veac intemeiata de la inceput, inainte de a se fi facut pamantul...cand el a intemeiat 
cerurile eu am fost acolo...cand el a pus hotar marii ca apele sa nu mai treaca peste 
tarmuri...atunci eu eram ca un copil mic pe langa El, veselindu-ma in fiecare zi si desfatandu-ma 
fara incetare in fata lui. Dezmierdandu-ma pe rotundul pamantului Lui si gasindu-mi placerea 
printre fiii oamenilor."   Pilde  8: 22-23, 27, 29- 31. 
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       Inteligenta si stiinta, acestea sunt cele doua virtuti care le-au permis creatorilor sa creeze 
masa terestra - continentul originar - si pe fiintele umane pe care le-au lasat pe el. Si acum, 
aceasta inteligenta si acest spirit indeamna creierul uman sa repete actiunea creatorilor. 
 
       Dintotdeauna a fost asa, oamenii au creat alti oameni ca si ei pe alte planete. Ciclul continua. 
Unii mor, altii le iau locul. Noi suntem creatorii vostri, iar voi veti crea alte umanitati. 
 
       "Ceea ce este a mai fost si ceea ce va mai fi a mai fost si in alte vremuri."  Ecclesiastul  3: 
15. 
 
       Animalele au fost de asemenea create si vor fi recreate. La fel ca si fiintele umane, nici mai 
mult, nici mai putin. Speciile care dispar vor trai din nou atunci cand veti stii cum sa le recreati. 
 
       "Da, toti au un singur duh de viata; iar omul nu are nimic mai mult decat dobitocul. Si totul 
este desartaciune."  Ecclesiastul  3:  19. 
 
       Noi, creatorii, ne vom arata oficial doar daca omenirea ne este recunoscatoare pentru faptul 
ca am creat-o. Ne temem ca fiintele umane ar putea sa ne poarte dusmanie -ceea ce nu putem 
accepta. 
 
       Ne-ar place sa incepem sa avem contact cu voi si sa va dam beneficiile considerabilului 
nostru avans in cunostinte stiintifice - atata timp cat putem fi siguri ca nu va veti intoarce 
impotriva noastra si ca ne veti iubi la fel ca pe parintii vostri. 
 
       "Vai de cel ce se cearta cu Ziditorul sau. Oare lutul zice olarului: <Ce faci tu?> Si lucrul 
catre mester: <Tu nu esti iscusit>! Vai de cel ce zice catre parinte:<Pentru ce dai nastere>?  Isaia  
45: 9-10. 
 
       Frica de a nu fi iubiti de catre fiintele umane i-a indrumat pe creatorii vostri sa va permita sa 
progresati stiintific de unii singuri, fara niciun ajutor aproape. 
 
       Emblema pe care o vezi intiparita pe aceasta masina si pe costumul meu reprezinta adevarul. 
Este de asemenea si emblema Evreilor, Steaua lui Davd, care inseamna:<Ceea ce este deasupra 
este si dedesubt > iar in centru ei este swastika, care inseamna ca totul este ciclic, varful devine 
fund, si fundul devine varf. Originea si destinul creatorilor si ale fiintelor umane sunt similare si 
legate. 
 
       "Nu stiti voi, oare, n-ati auzit, nu vi s-a spus oare de la inceput, n-ati inteles voi oare ce va 
invata intemeierea lumii?"  Isaia  40: 21. 
 
       Urme ale bazelor creatorilor de pe muntii inalti sunt mentionate in Cartea lui Amos. 
 
       "El este cel care a intocmit muntii si a faurit vantul."  Amos  4: 13. 
 
       Creatorii aveau sapte baze cu totul: 
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       "Iar cele sapte candele sunt ochii lui Yahweh care cutreiera tot pamantul."  Amos  4: 10. 
 
       Aceasta este originea candelei ramificata in sapte, sens care a fost pierdut. La inceput in 
cartierele generale ale creatorilor era un tablou de comanda cu sapte lumini semnalizatoare care 
le permiteau sa stea in contact cu alte baze si cu naveta interplanetara care orbita Pamantul. In 
Psalmii 138: 4-6 este o aluzie la telepatie: 
 
      "Ca inca nu este cuvant pe limba mea, o Yahweh, tu le-ai cunoscut pe toate si pe cele din 
urma si pe cele de demult; Tu m-ai zidit si ai pus peste mine mana ta. Minunata este stiinta ta, 
mai presus de mine; este prea inalta si n-o pot ajunge." 
 
       In acele timpuri telepatia era inimaginabila, de unde si "stiinta Ta este prea inalta pentru 
mine". Astronomia si calatoriile interplanetare erau de asemenea de neimaginat atunci. 
 
       "Cel care numara multimea stelelor si da tuturor numele lor. Mare este Domnul nostru si 
mare este Taria lui si priceperea lui nu are hotar."  Psalmii  146: 4-5. 
 
       Fiintele umane erau de asemenea incapabile sa inteleaga telecomunicatiile. 
 
       "Cel ce trimite cuvantul Sau pamantului; repede alearga cuvantul lui."  Psalmii  147: 4-5. 
 
       Acum atingem o turnura decisiva in opera creatorilor. S-au hotarat sa lase omenirea sa 
progreseze stiintific fara sa mai intervina direct. Ei au inteles ca au fost creati in acelasi fel, si ca 
prin crearea unor fiinte asemanatoare permit ciclului sa continue. 
 
       Dar mai intai, cu intentia ca adevarul sa fie raspandit pe glob s-au decis sa trimita un Mesia 
care sa poata sa comunice in toata lumea ceea ce oamenii lui Israel stiau numai ei pe vremea 
aceea. Aceasta a fost in scopul pregatireii zilei in care misterul originar va fi explicat la lumina 
progresului stiintific - in alte cuvinte, revelatia. Asa ca l-au anuntat: 
 
       "Si tu Betleeme Efrata...din tine va iesi Stapanitor peste Israel, iar obarsia lui este dintru 
inceput, din zilele vesniciei...El va fi voinic si va paste poporul prin puterea lui Yahweh...pana la 
marginile pamantului, si el insusi va fi pacea noastra."  Miheia 5: 3-5. 
 
       "Bucura-te foarte, fiica Sionului, veseleste-te fiica Ierusalimului, caci iata Imparatul vine la 
tine...smerit si calare pe asin...el va vesti pacea popoarelor, si imparatia lui se va intinde de la o 
mare pana la cealalta."  Zaharia  9: 9-10. 
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4 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

ROLUL LUI HRISTOS 
 
 

 CONCEPTIA 
 

 
       In dimineata urmatoarea ne-am intalnit din nou in acelasi loc si oaspetele meu a spus: 
 
       "Rolul lui Hristos a fost sa raspandeasca adevarul Scripturilor Biblice in toata lumea pentru a 
servi ca dovada pentru intreaga omenire atunci cand anii stiintei vor explica in sfarsit totul. De 
aceea, creatorii s-au hotarat sa faca in asa fel incat un copil sa fie nascut dintr-o femeie de pe 
Pamant si unul dintre proprii lor oameni. Baiatul in cauza urma sa mosteneasca din acest motiv 
anumite facultati telepatice, care oamenilor le lipseau. 
 
       "S-a aflat avand in pantece de la Duhul Sfant."  Matei  1: 18. 
 
      Maria a fost femeia aleasa si bineinteles ca logodnicul ei a acceptat cu greu aceste vesti. 
 
      "Iata, ingerul Domnului i s-a aratat."  Matei  1: 20. 
 
       Unul dintre creatori a aparut pentru a-i explica faptul ca Maria va naste un fiu al lui 
"Dumnezeu". Profetii care erau in contact cu creatorii au venit de foarte de departe sa vada 
copilul divin. Una dintre navele spatiale i-a ghidat: 
 
       "Caci am vazut la rasarit steaua Lui si am venit sa ne inchinam Lui...Steaua pe care o 
vazusera in rasarit mergea inaintea lor, pana ce a venit si a stat deasupra, unde era Pruncul."  
Matei  2: 2 si 9. 
 
       Creatorii supravegheau copilul: 
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       "Ingerul Domnului s-a aratat in vis lui Iosiv, zicand: <Scoala-te, ia Pruncul si pe mama Lui 
si fugi in Egipt, si stai acolo pana ce-ti voi spune, fiindca Irod are sa caute Pruncul ca sa-L 
ucida."  Matei  2: 13. 
 
       Regele nu a fost incantat de copilul- rege care s-a nascut pe teritoriul sau, dupa cum 
spusesera profetii. Dar dupa ce regele Irod a murit, creatorii i-au spus lui Iosiv ca se poate 
intoarce in Israel. 
 
       "Dupa moartea lui Irod, iata ca ingerul Domnului s-a aratat in vis lui Iosiv in Egipt...zicand: 
<Scoala-te, ia Puncul si pe mama Lui si mergi in pamantul lui Israel, caci au murit cei ce cautau 
sa ia sufletul Pruncului >."  Matei  2: 19-20. 
 
 

INITIEREA 
 
 
       "Cand a inaintat in varsta, Iisus a fost condus la creatori pentru ca acestia sa-i poata revela 
identitatea sa, sa-l prezinte tatalui sau, sa-i dezvaluie misiunea sa si sa-l invete diferite tehnici 
stiintifice. 
 
       "Indata cerurile s-au deschis si Duhul lui Dumnezeu s-a vazut pogorandu-se ca un porumbel 
si venind peste El; Si iata un glas din ceruri zicand: <Acesta este Fiul Meu cel iubit intru care am 
binevenit...Atunci Iisus a fost dus de Duhul in pustiu ca sa fie ispitit de catre diavol."  Matei  3: 
16-17 si  4: 1. 
 
        Diavolul,"Satan", creatorul despre care vorbisem mai inainte era intotdeauna convins ca 
nimic bun nu poate iesi din omenire pe Pamant. Era "Satan, scepticul" si era sustinut de opozitia 
guvernului de pe planeta noastra indepartata. 
 
       Asa ca l-a testat pe Iisus pentru a afla daca inteligenta sa era pozitiva si daca isi iubea si isi 
respecta cu adevarat creatorii. Descoperind ca pot avea incredere totala in el, i-au acordat 
permisiunea sa mearga si sa-si indeplineasca misiunea. 
 
       Cu scopul de a-si aduna oamenii, Iisus facea "miracole" care in realitate nu erau nimic 
altceva decat aplicarea tehnicilor stiintifice aratate de catre creatori.  
 
       "Si aducea la el pe toti cei ce se aflau in suferinte, fiind cuprinsi de multe feluri de boli si de 
chinuri, pe demonizati, pe lunatici , pe slabanogi, si El ii vindeca."  Matei  4: 24. 
 
       "Fericiti cei saraci cu duhul".  Matei  5: 3. 
 
       Aceasta propozitie a fost incorect interpretata ca "saracii sunt fericiti". Dar sensul originar 
era ca daca saracii au spirit, vor fi fericiti - ceea ce este cu totul altfel. 
 
       Iisus le-a spus apostolilor sai ca trebuie sa raspandeasca adevarul in lumea intreaga. In 
rugaciunea intitulata "Rugaciunea Lordului" sau in "Tatal nostru", adevarul este postat literar: 
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       "Vie Imparatia Ta...precum in cer, asa si pe pamant."  Matei  6: 10. 
 
       In "Cer", pe planeta creatorilor, savantii au devenit grupul conducator si apoi au creat alte 
fiinte umane. Acelasi lucru se va intampla si pe Pamant. Stafeta va fi preluata din nou. 
 
       Rugaciunea aceasta, care a fost repetata de atatea si atatea ori fara ca nimeni sa-i inteleaga 
sensul profund, isi arata acum intreaga semnificatie: 
 
     "Pe pamant... ca si in ceruri." 
 
       Printre altele, Iisus a fost invatat sa vorbeasca intr-un fel convingator folosind o hipnoza 
telepatica in grup: 
 
       "Iar cand Iisus a sfarsit cuvintele acestea, multimile erau uimite de invatatura Lui...ca ii 
invata pe ei ca Unul care are putere, iar nu cum ii invatau carturarii lor."  Matei  7: 28- 29. 
 
       El continua sa vindece oameni bolnavi cu ajutorul creatorilor care directionau raze 
concentrate de la distanta: 
 
       "Si iata un lepros apropiindu-se...Si Iisus ,intinzand mana, S-a atins de el zicand: <Voiesc, 
curateste-te.> Si indata s-a curatit lepra lui."  Matei  8: 2-3. 
 
       Si a facut acelasi lucru pentru un om care era complet paralizat. Operatia a fost realizata de 
la distanta, utilizandu-se o raza concentrata, ceva ca un laser, care ardea numai un anumit loc 
prin mai multe straturi. 
 
       "Scoala-te si umbla... si s-a sculat."  Matei  9: 6-8. 
 
       Mai departe, in Evanghelia dupa Matei, Iisus  si-a anuntat misiunea: 
 
       "N-am venit sa chem pe drepti, ci pe pacatosi la pocainta."  Matei  9: 13. 
 
       El nu venise pentru oamenii din Israel, care stiau de existenta creatorilor, ci ca sa faca in asa 
fel incat aceste cunostinte sa fie raspandite in tot restul lumii. 
 
       Mai tarziu au mai fost mai multe "miracole" similare intr-un fel, toate fiind medicale. In 
zilele voastre sunt transplanturi de inima si alte organe; lepra si alte boli similare sunt vindecate 
si oamenii sunt adusi din coma prin ingrijire apropiata. In timpul acela fiintele umane erau 
primitive si creatorii erau similari oamenilor din natiunile voastre "civilizate" de azi, doar putin 
mai avansati stiintific. 
 
       Mai departe gasim o aluzie despre care dintre creatori este adevaratul tata al lui Iisus: 
 
       "Oricine va marturisi pentru Mine inaintea oamenilor, marturisi-Voi si Eu pentru el inaintea 
Tatalui Meu, Care este in ceruri." Matei  10: 32. 
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       "Inaintea tatalui meu care este in ceruri" - asta spune totul. De fapt "Dumnezeu" nu este 
intangibil sau imaterial. El este in "ceruri". Asta era bineinteles inimaginabil oamenilor care pe 
vremea aceeas credeau ca stelele erau legate pe o bolta cereasca la fel ca niste beculete 
luminoase, toate rotindu-se in jurul centrului Pamantului. Acum, din moment aparitiei 
calatoriilor spatiale si intelegerii imensitatii universului, textele vechi sunt aduse la lumina intr-
un fel total diferit. 
 

 
 
 

UMANITATI PARALELE 
 
 
       In Evanghelia dupa Sfantul Matei, Capitolul 13, este un pasaj important in care Iisus  explica 
intr-o parabola cum creatorii si-au parasit planeta proprie pentru a crea viata pe alte lumi. 
 
       "Iata a iesit semanatorul sa semene...si pe cand semana, unele seminte au cazut langa drum 
si au venit pasarile si le-au mancat...altele au cazut pe loc pietros, unde n-aveau pamant mult si 
indata au rasarit...iar cand s-a ivit soarele, s-au palit de arsita...altele au cazut intre spini, dar 
spinii au crescut si le-au innabusit...altele au cazut pe pamant bun si au dat roade: una o suta, alta 
saizeci, alta treizeci...Cine are urechi de auzit sa auda."  Matei  13: 3-9. 
 
       Toate acestea sunt o aluzie la numeroasele incercari de a crea viata pe alte planete - iar trei 
dintre ele au esuat. 
 
        Prima a ratat din cauza pasarilor, care au venit si au mancat semintele. De fapt, acesta a fost 
un esec din cauza distantei prea mici a planetei respective fata de planeta originara a creatorilor. 
Cei care au fost impotriva creatiei de fiinte umane au vazut in acest experiment o posibila 
amenintare si de aceea au distrus creatia. 
 
       A doua incercare a fost facuta pe o planeta prea apropiata de soare, care era prea fierbinte; 
de aceea creatia a fost distrusa de radiatiile nocive. 
 
       A treia incercare a fost facuta "printre spini", pe o planeta care era prea umeda, unde viata 
plantelor era asa de puternica incat a distrus echilibrul si lumea animalelor. Aceasta lume 
alcatuita numai din plante mai exista inca. 
 
       Dar a patra incercare a fost in sfarsit reusita pe "pamant bun". Si este important de mentionat 
ca au fost de fapt trei succese in toate. Asta inseamna ca pe alte doua planete, care sunt relativ 
aproape de voi, sunt fiinte umane asemanatoare voua, care au fost create de aceiasi creatori. 
 
       "Sa auda, cei care au urechi"... cei care sunt in stare, sa inteleaga. Cand va veni vremea, cei 
care cauta sa inteleaga vor izbandi. Ceilalti, care privesc fara sa inteleaga cu adevarat, si aud fara 
sa asculte cu adevarat, asemenea oameni nu vor intelege niciodata adevarul. Pe de alta parte, cei 
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care isi vor dovedi inteligenta prin propriile lor eforturi si in acest fel se vor arata vrednici de 
creatorii lor, vor fi ajutati. 
 
       "Caci celui ce are i se va da si-i va prisosi, iar de la cel ce nu are, si ce are i se va lua."  Matei  
13: 12. 
 
       Oamenii care nu vor putea sa-si dovedeasca inteligenta nu vor supravietui. Oamenii au 
dovedit aproape intotdeauna ca merita sa fie recunoscuti de creatorii lor ca fiind egalii acestora. 
Le lipseste doar.... putina iubire. Iubirea pentru ceilalti, si in particular pentru creatorii lor. 
 
       "... voua vi s-a dat sa cunoasteti tainele imparatiei cerurilor."  Matei  13: 11. 
 
       Cele trei planete pe care viata a fost creata, au fost lansate in competitie una impotriva 
celeilalte. Planeta pe care omenirea face cel mai mare progres stiintific, si prin aceasta 
dovedindu-si inteligenta, va primi beneficiile mostenirii creatorilor in ziua "judecatii de apoi"- 
atata timp cat nu se comporta agresiv fata de creatorii ei. 
 
       Aceasta va fi ziua in care cunostintele lor vor atinge un nivel suficient de ridicat. In prezent, 
fiintele umane de pe Terra nu sunt foarte departe de aceasta zi. Geniul uman este: 
 
       "... este mai mic decat toate semintele, dar cand a crescut este mai mare decat toate legumele 
si se face pom, incat vin pasarile cerului si salasluiesc in ramurile lui."  Matei  13: 32. 
 
       " Pasarile cerului " se refera aici la creatorii care vor veni si vor locui in ramuri; adica, vor 
veni pentru a da cunostintele lor umanitatii, atunci cand aceasta se va arata vrednica de ele. 
 
       "Asemenea este Imparatia cerurilor aluatului pe care, luindu-l, o femeie l-a ascuns in trei 
masuri de faina, pana ce s-a dospit toata."  Matei  13: 33. 
 
       Asta este inca o aluzie la cele trei lumi, pe care creatorii asteapta ca stiinta sa explodeze. 
 
       "Deschide-voi in pilde gura Mea, spune-voi cele ascunse de la intemeierea lumii."  Matei  
13: 35. 
 
       Aici avem ceva fundamental de important. Planetele au durata de viata, si intr-o zi nu vor 
mai putea fi locuite. Pana atunci, omenirea trebuie sa atinga un suficient nivel stiintific ori pentru 
a intreprinde o calatorie pe o alta planeta, sau daca nu se poate adapta altundeva, sa creeze o 
forma de viata umanoida capabila sa supravietuiasca intr-o alta lume. Daca mediul nu poate fi 
adaptat sa sustina oameni, atunci trebuie creati oameni care sunt compatibili cu noul mediu 
ambient. 
 
       De exemplu, inainte ca omenirea sa dispara, voi trebuie sa creati o alta rasa de oameni 
capabila sa traiasca intr-o atmosfera total diferita si care vor trebui sa va mosteneasca 
cunostintele voastre pana sa dispareti. Pentru ca aceasta mostenire sa nu dispara, creatorii au 
plantat viata pe trei planete, si doar cea mai buna va fi intitulata pentru mostenire. 
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       "Asa va fi la sfarsitul veacului: vor iesi ingerii si vor desparti pe cei rai din mijlocul celor 
drepti."  Matei  13: 49. 
 
       Pasajul privitor la multiplicarea painii a mai fost explicat deja. Se refera la produse 
alimentare concentrate sub forma unor pilule mari, la fel ca cele care contin toate elementele 
vitale pe care le utilizeaza astronautii. "Painea Sfanta"cea de toate zilele a vostra este amintirea 
acestor pilule. Cu echivalentul catorva paini, este suficienta mancare pentru a hrani o suta de 
oameni." 
 
 
 
 
 
 

MIRACOLE STIINTIFICE 
 
 
       Atunci cand Iisus mergea pe apa, creatorii il ridicau folosind o unda anti-gravitationala care 
anula efectul greutatii intr-un moment precis. 
 
       "A venit la ei Iisus, umbland pe mare."  Matei  14: 25. 
 
       Unda, de fapt, crease o turbulenta, care este descrisa in cele ce urmeaza: 
 
       "Dar vazand vantul, s-a temut Petre... si suindu-se ei in corabie, s-a potolit vantul."  Matei  
14: 30-32. 
 
       "Vantul s-a oprit" cand s-au suit in barca, deoarece unda a fost oprita atunci cand Iisus a 
ajuns la barca. Inca un "miracol" cat se poate de stiintific. 
 
       In realitate nu exista miracole, doar diferente intre nivelurile de civilizatie. Daca 
dumneavoastra ati fi aterizat pe vremea lui Iisus intro nava spatiala, sau chiar intr-un simplu 
elicopter, chiar daca nivelul dumneavoastra de dezvoltare ar putea fi limitat, ati savarsi miracole 
in ochii oamenilor acelor timpuri. 
 
       Doar prin simplul fapt de a produce lumina artificiala, de a veni din cer, de a conduce o 
masina, de a urmari televizorul sau chiar de a omori o pasare cu o pusca, din cauza faptului ca ar 
fi incapabili sa inteleaga mecanismul din spatele unor asemenea fenomene, oamenii acelor 
timpuri ar vedea in toate acestea o forta supranaturala sau divina. De asemenea, nu uitati ca 
aceeasi prapastie stiintifica care exista intre dumneavoastra si oamenii din timpul lui Iisus, exista 
de asemenea acum intre noi si dumneavoastra. Noi putem face inca lucruri pe care 
dumneavoastra le-ati considera miracole. 
 
       Dar pentru cei mai avansati indivizi dintre voi, nu vor fi chiar miracole din moment ce in 
ultimele decade, ati urmat calea stiintei si incercati sa gasiti ratiunea din spatele lucrurilor in loc 
sa va intindeti la pamant muti in credintele voastre si sa aduceti jertfe. 
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      Cunostintele noastre oricum raman la un nivel atat de inalt incat daca ne hotaram sa realizam  
cateva miracole chiar si cei mai eminenti savanti ai vostri vor fi incapabili sa inteleaga cum le 
facem. Exista cateva minti bine dezvoltate care vor fi capabile sa faca fata unor asemenea 
lucruri, dar oamenii in general vor intra pur si simplu in panica si noi suntem inca in stare sa 
uimim oamenii, chiar daca nu mai este asa de simplu sa-i socam. 
 
       Este necesar pentru oameni ca sa inteleaga ca nu exista niciun "Dumnezeu" eteric, ci doar 
oameni care au creat alti oameni dupa asemanarea lor. 
 
       In Capitolu 17 al Envangheliei dupa Matei creatorii au aparut din nou. 
 
       " Iisus a luat cu Sine pe Petru si pe Iacov si pe Ioan,fratele lui , si i-a dus intr-un munte 
inalt...si S-a schimbat la fata inaintea lor, si a stralucit fata lui ca soarele, iar vesmintele lui s-au 
facut albe ca lumina...si iata, Moise si Ilie s-au aratat lor, vorbind cu el...si iata glas din nor 
zicand: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, in Care am binevoit; pe Acesta ascultati-l."  Matei  17: 1- 
5. 
 
       Scena aceasta se intampla noaptea si apostolii au fost infricosati sa il vada pe Iisus iluminat 
de catre puternicele lumini de recunoastere ale navei spatiale din care Moise si Ilie au coborat, 
inca in viata multumita pomului vietii de care au beneficiat. Imortalitatea este o realitate 
stiintifica, chiar daca nu corespunde cu ideea de imortalitate a umanitatii. In Capitolul 19, 
versetul 30 din Matei este o propozirie: 
 
       " Si multi dintai vor fi pe urma, si cei de pe urma vor fi intai.." 
 
       Asta inseamna ca cei creati vor deveni creatori la fel cum si creatorii au fost creati." 
 
 
 

MERITAREA MOSTENIRII 
 
 
       " In Capitolul 25 al Evangheliei dupa Matei, este spus ca cele trei planete trebuie sa faca 
progrese stiintifice si ca vor fi judecate intr-o zi. Citim in parabole: 
 
       "Si mai este ca un om care, plecand departe, si-a chemat slugile si le-a dat pe mana avutia 
sa...unuia i-a dat cinci talanti...altuia, doi...altuia unul. Indata, mergand, cel ce luase cinci talanti 
a lucrat cu ei si a castigat alti cinci...de asemenea, si cel cu doi a castigat alti doi...dar cel ce luase 
un talant a redat doar un talant...Luati deci de la el talantul si dati-l celui ce are zece talanti. Caci 
tot celui ce are i se va da si-i va prisosi, iar de la cel ce n-are si ce are i se va lua."  Matei  25:  14- 
29. 
 
       Dintre cele trei lumi unde viata a fost creata, cea care va face cel mai mare progres va primi 
mostenirea. Cele care nu vor progresa, vor fi dominate de cealalta, si eliminate. Acest lucru este 
de asemenea adevarat si pe Terra, intre natiuni. 
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       In Evanghelia dupa Matei, Capitolul 26, Iisus si-a revelat importanta mortii sale si a 
scrierilor care vor servi mai tarziu ca dovada. Atunci cand unul dintre apostolii lui a incercat sa-l 
apere cu o sabie, a zis: 
 
       "Intoarce sabia ta la locul ei, ca toti cei ce scot sabia, de sabie vor pieri...sau ti se pare ca nu 
pot sa rog pe Tatal Meu si sa-mi trimita acum mai mult de douasprezece legiuni de ingeri?...Dar 
cum se vor implini Scripturile, ca asa trebuie sa fie?  Matei  26:  52- 54. 
 
       Moarte lui Isus a fost necesara pentru ca adevarul sa fie cunoscut in intreaga lume asa incat, 
mai tarziu, cand creatorii vostri se vor reintoarce pe Pamant, sa nu fie considerati ca uzurpatori 
sau invadatori. Acesta este scopul scrierilor Biblice si Evanghelice, de a pastra urme ale muncii 
si prezentei creatorilor vostri, pentru a fi recunoscuti atunci cand se vor intoarce. 
 
       Dupa moartea sa, Iisus a fost reinviat cu ajutorul creatorilor. 
 
       "Si iata s-a facut cutremur mare, ca ingerul Domnului, coborand din cer si venind, a pravalit 
piatra si sedea deasupra ei...Si infatisarea lui era ca fulgerul si imbracamintea lui alba ca zapada."  
Matei  28: 2- 3. 
 
       Creatorii au avut grija de Iisus si l-au reinviat. Si el a spus: 
 
       " Mergeti, invatati toate neamurile...invatandu-le sa pazeasca toate cate v-am poruncit voua."  
Matei  28:  18- 20. 
 
       Misiunea lui Iisus se apropia de sfarsit: 
 
       "Deci, Domnul Iisus, dupa ce a vorbit cu ei, s-a inaltat la cer."  Matei  16: 19. 
 
       Creatorii l-au luat dupa ultima si cea mai importanta fraza: "Serpi vor lua in mana si chiar 
ceva datator de moarte de vor bea nu-i va vatama, peste cei bolnavi isi vor pune mainile si se vor 
face sanatosi."  Marcu  16: 18. 
 
       Asta se refera la descoperirea serului anti-venin de catre omenire si a antidoturilor, si 
descoperirea chirurgiei si tot asa - dupa cum se intampla acum. 
 
       In scopul pregatirii sosirii lor pe Pamant, creatorii vor aparea din ce in ce mai frecvent, 
pentru a da mai multa importanta revelatiilor. Asta se intampla de asemenea chiar acum. 
 
       "Vedeti smochinul si toti copacii...cand infrunzesc acestia, vazandu-i, de la voi insiva stiti ca 
vara este aproape."  Luca  21:  29- 30. 
 
       Cand obiectele zburatoare neidentificate vor incepe sa apara intr-un numar mare, dupa cum 
fac in prezent, inseamna ca a sosit momentul. In Actele Apostolilor este spus putin mai departe, 
in Capitolul 2: 
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       "Si cand a sosit ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc...si din cer fara de veste, 
s-a facut un vuiet, ca de suflare de vant ce vine repede, si a umplut toata casa unde stateau ei...si 
li s-au arata impartite, limbi de foc si au sezut pe fiecare dintre ei...si s-au umplut toti de Duhul 
Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi..."  Acte  2: 1- 4. 
 
       Pentru a face posibil ca apostolii sa raspandeasca adevarul in lumea intreaga, creatorii i-au 
expus la o explozie de invatatura, trimisa de unde telepatice amplificate, asemanatoare unor 
electro-socuri, care le-a impregnat memoria cu elemente din alte limbaje. 
 
       In Actele Apostolilor puteri observa numeroasele aparitii facute de creatori - "ingerii"- mai 
ales cand l-au eliberat pe Petru, care fusese inchis de Irod: 
 
       "Si iata un inger al Domnului a venit deodata, iar in camera a stralucit lumina; si lovind pe 
Petru in coasta, ingerul l-a desteptat zicand: Soala-te degraba. Si lanturile i-au cazut de pe maini 
si a zis ingerul catre el : <Incinge-te si incalta-te cu sandalele>. Si el a facut asa. Si i-a zis 
lui:<Pune haina pe tine si vino dupa mine...>. Si el l-a urmat, dar nu stia ca ceea ce s-a facut prin 
inger este adevarat, ci i se parea ca vede vedenie."  Acte  12: 7- 9. 
 
       Petru, asa primitiv cum era, a crezut ca avea o viziune atunci cand lanturile i-au cazut. El nu 
stia nimic despre aparatul de sudura electric cu laser care fusese folosit de catre unul din creatori. 
Cand se intamplau asemenea lucruri extraordinare, oamenii credeau ca viseaza. De aceea, s-a 
spus des ca oamenii care au vazut creatorii trebuiau sa fi avut o viziune si ca visau. In acelasi 
timp, se spune ca oamenii care ne-au vazut farfuriile zburatoare trebuie sa fi avut halucinatii. In 
aceasta scriere este explicat clar ca Petru credea ca totul este un vis, dar totul era foarte real. 
 
       "Si trecand de straja intai si de a doua, au ajuns la poarta cea de fier care duce in cetate, si 
poarta s-a deschis singura...si ingerul s-a departat de la el."  Acte  12: 10. 
 
       Un alt semn ca momentul a sosit e atunci cand oamenii lui Israel isi vor reprimi tara. 
 
       "Dupa acestea, Ma voi intoarce si voi ridica iarasi cortul cel cazut al lui David."  Acte  15: 
16. 
 
       O alta propozitie importanta  se gaseste in Acte, cap. 17:28. 
 
       "Caci al Lui neam suntem." 
 
       Acest lucru a fost spus de un apostol in timp ce vorbea de "Dumnezeu". 
 
       Nu mai  trebuie sa citim mai departe in Evanghelii, in care sunt mult mai multe referinte 
despre creatori, pentru ca sunt mai putin importante. Poti sa le interpretezi singur pentru cei care 
pun intrebari, in lumina explicatiilor pe care tocmai ti le-am dat." 
 
       Si spunand asta, a plecat la fel ca si in primele ocazii. 
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5 
________________________________________________________________________ 

 
SFARSITUL LUMII 

 
 
 
 
                              

1946, PRIMUL AN AL NOII ERE 
 
 
       In ziua urmatoare s-a intors la fel ca si inainte si a inceput sa vorbeasca. 
 
       "Timpul sfarsitului lumii a sosit. Nu sfarsitul lumii intr-o catrastofa care sa distruga Terra, ci 
sfarsitul lumii bisericii, care si-a indeplinit munca. Si-a jucat rolul cu o anumita eficacitate. A 
fost o sarcina de popularizare, facand posibila recunoasterea creatorilor in momentul 
reintoarcerii. Dupa cum ati remarcat, biserica Crestina este pe moarte. Este sfarsitul acestei lumi 
pentru ca misiunea sa a fost implinita, desi cu anumite greseli pentru ca a incercat prea mult sa ii 
divinizeze pe creatori. 
 
       Zeificarea a fost acceptabila pana atunci cand au inceput anii stiintei. Din acel moment ar fi 
trebuit sa fie indepartata in intregime. Acest lucru ar fi putut fi posibil daca adevarul ar fi fost 
pastrat sau daca oamenii ar fi fost capabili sa citeasca printre randuri. Dar prea multe greseli au 
fost facute. 
 
       Lucrul acesta a fost prevazut de catre creatori, iar Biserica se va prabusi, pentru ca nu mai 
este de niciun folos. In tarile dezvoltate stiintific oamenii sunt deja consumati de un fel de 
suparare pentru ca nu le-a mai ramas nimic in care sa creada. Nimeni nu mai poate crede inca 
intr-un "Dumnezeu Ceresc", care sta pe un nor, cu o barba alba, atot-stiutor si omnipotent, ceea 
ce doreste Biserica sa ne faca sa credem. De asemenea, nimeni nu mai crede in mici ingeri 
gardieni minunati, nici intr-un diavol cu coarne si copite. Asa ca nimeni nu mai stie in ce sa 
creada. Numai cativa oameni tineri au inteles ca dragostea este esentiala. Ati atins anii de aur. 
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       Oameni de pe Pamant, voi zburati in ceruri si vocile voastre sunt purtate in cele patru colturi 
ale Terrei pe calea undelor radio. Asa ca a venit timpul sa cunoasteti adevarul. 
 
       Dupa cum a fost intuit, totul se intampla acum pentru ca Pamantul a intrat in Era 
Varsatorului. Cativa oameni au scris deja despre asta, dar nimeni nu i-a crezut. Acum vreo 
22,000 de ani, creatorii s-au decis sa inceapa munca pe Pamant si tot ce s-a intamplat de atunci a 
fost anticipat pentru ca miscarea galaxiei implica aceasta cunoastere. 
 
       Era Pestilor a fost Era lui Cristos si a pescarilor sai, iar Era Varsatorului care urmeaza a 
inceput in 1946. Aceasta este era in care oamenii lui Israel isi vor recapata tara: 
 
       "Si se va ridica in ziua aceea un strigat de la Poarta Pestilor, urlete din cetatea cea noua si 
mare larma de pe coline."  Tefania  1: 10. 
 
       Poarta Pestilor este calea de trecere catre Era Varsatorului. Acesta este momentul in care 
Soarele rasare deasupra Pamantului in ziua Echinoctiului de primavara, in constelatia 
Varsatorului. Urletele cele mari reprezinta sunetul care acompania aceasta revelatie. 
 
       Nu este o intamplare ca dumneavoastra v-ati nascut in anul 1946. 
 
 

SFARSITUL BISERICII 
 
 
       "Aceasta revelatie, multumita iluminarii pe care o contine, va aduce o noua speranta 
oamenilor care sunt suparati. Dar va accelera de asemenea si caderea Bisericii, in afara de faptul 
in care aceasta isi va recunoaste greselile si se va pune in slujba adevarului. 
 
       "Ca apasatorul nu va mai fi, cel batjocoritor va pieri, distrusi vor fi cei ce pandeau sa faca 
rau. Cei care gaseau vina oricui, pentru un cuvant in fata lumii intind cursa judecatorului si 
pentru nimic rapesc dreptul celui cinstit."  Isaia  29: 20- 21. 
 
       Este sfarsitul acelor oameni care vor sa ne faca sa credem in pacatul originar si sa ne simtim 
vinovati; sfarsitul oamenilor care intind curse celor care raspandesc adevarul la sfarsitul Erei 
Pestilor si inceputul Erei Varsatorului; sfarsitul celor care incearca sa salveze Biserica in timp ce 
ii elimina pe cei justi, pe cei care vorbesc de dreptate si pe cei care scriu sau predica adevarul. 
Acestia sunt exact ca cei care l-au crucificat pe Iisus. Acei oameni erau convinsi ca aparau ceea 
ce era bine fara sa incerce sa inteleaga si erau infricosati ca vor fi ruinati si distrusi la inceputul 
Erei Pestilor. 
 
       " Ochii celor care vad nu vor fi inchisi si urechile celor care aud vor lua aminte... nebunului 
nu i se va mai zice ca e de neam bun; si celui viclean ca e mare la suflet...Ca nebunul graieste 
nebunii si inima lui gandeste raul ca sa savarseasca nelegiuiri, sa rosteasca cuvinte mincinoase 
impotriva lui Yahweh, sa lase nemancat pe cel flamand si celor insetati sa nu le dea sa 
bea...Uneltele celui ticalos sunt ticaloase, el plasmuieste uneltiri ca sa piarda pe cei smeriti prin 
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cuvinte mincinoase, pe cel sarac care-si cauta dreptate. Dar omul de vita buna sfatuieste cele 
cuvincioase si staruieste in cuviinta lui."  Isaia  32: 3- 8. 
 
       Toti vor intelege in acest caz cuvintele "ochii celor care vad nu vor fi inchisi". Este Biserica 
cea care vorbeste despre Yahweh in mod mincinos si lasa goale sufletele celor carora le e foame 
de adevar. 
 
       Este Biserica cea care nascoceste planuri nemernice pentru a ruina saracii asa incat cei care 
nu sunt in stare sa inteleaga, sau care indraznesc sa nu inteleaga, vor ramane credinciosi ei 
datorita fricii pacatului, excomunicarii sau altor nonsensuri. In timp ce saracii isi pledeaza cazul, 
cei care duc lipsa de inteligenta pentru a pricepe adevarul stau in picioare in fata minciunilor 
Bisericii, la poruncile aceleiasi Biserici. Dar cei cu o minte nobila, care proclama adevarul cu 
voce tare, fac acte nobile chiar daca vor trai fara aprobarea Bisericii organizate. 
 
       " Nu stiti voi, oare, n-ati auzit, nu vi s-a spus oare de la inceput, n-ati inteles voi ce va invata 
intemeierea lumii?"   Isaia  40: 21. 
 
       " Iata Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, intru Care binevoieste sufletul Meu. Pus-am 
peste El  Duhul Meu si El  va propovadui popoarelor legea Mea."  Isaia  42: 1. 
 
       Dumneavoastra sunteti cel care va raspandi adevarul in toata lumea, acest adevar care v-a 
fost revelat pe parcursul zilelor trecute. 
 
       " Trestia franta nu o va zdrobi si festila ce fumega nu o va stinge."  Isaia  42: 3. 
 
       Nu veti fi in stare sa distrugeti Biserica si minciunile ei complet, ci eventual se va ofili 
singura. Extinctia ei a inceput de ceva vreme.Trestia se zdruncina. Si-a indeplinit misiunea si 
trebuie sa dispara. A facut greseli si s-a imbogatit pe spatele adevarului fara sa incerce sa-l 
interpreteze intr-un mod destul de clar pentru oamenii acestei Ere. Dar nu fiti asa de aspru cu ea, 
pentru ca a raspandit prin toata lumea cuvantul Bibliei, care este un martor al adevarului. 
 
       Greselile ei au fost mari, mai ales atunci cand a injectat prea mult supranatural in adevar, si 
cand a tradus gresit Scripturile in Bibliile comune. A inlocuit termenul "Elohim", care se refera 
la creatori, cu un termenul singular, "Dumnezeu", cand de fapt Elohim este pluralul lui Eloha in 
ebraica. 
 
       In acest fel, Biserica i-a transformat pe creatori intr-un singur si de neinteles "Dumnezeu". O 
alta greseala a fost sa-i faca pe oameni sa adore o cruce de lemn in memoria lui Iisus Hristos. O 
cruce nu este Hristos. O piesa de lemn sub forma unei cruci  nu inseamana nimic: 
 
       " Cu toate acestea el nu isi face socoteala in inima sa, ca este simplu si fara pricepere, si nu 
zice:<Jumatate l-am pus pe foc si am copt paine, pe carbuni am fript carne si am mancat-o, iar cu 
cealalta jumatate care a mai ramas, voi face un idol uracios si ma voi inchina la un trunchi de 
copac>."  Isaia  44: 19. 
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CREAREA STATULUI  ISRAEL 
 
 
       "Reintoarcerea evreilor in Israel dupa cum a fost intuit, este un semn al erei de aur. 
 
       " De la rasarit voi aduce semintia ta si de la apus te voi strange pe tine. Aduceti pe fiii Mei 
din tinuturi indepartate si pe fiicele Mele de la capatul pamantului: pe toti cei care poarta numele 
Meu, si pentru slava Mea i-am creat, i-am zidit si i-am pregatit."  Isaia  43: 5- 7. 
 
       Este vorba de crearea statului Israel primind pe Evreii din nord si din sud. Biblia conservata 
de Evrei pastreaza marturia venirii creatorilor, dupa cum este scris in Isaia, Capitolul 43, versetul 
10: "Voi sunteti martorii Mei." 
 
       " Sa vina poporul cel orb care are ochi si cel surd care are urechi. Neamurile toate laolalta sa 
se adune si sa se stranga popoarele.Care dintre ele ne-au dat de stire aceasta si ne-au facut 
prorocii? Sa-si aduca martorii si sa dovedeasca, sa auda toti si sa zica: <Adevarat!>. Voi sunteti 
martorii Mei , zice Yahweh, si Sluga pe care am ales-o, ca sa stiti, sa credeti si sa pricepeti ca Eu 
sunt...Voi sunteti martorii Mei, zice Domnul, eu sunt Dumnezeu si din zilele de demult sunt Unul 
si Acelasi."  Isaia  43: 8- 13. 
 
       "Voi sunteti martorii Mei". Asta este destul de explicit, nu-i asa? Si iti pot spune inca o data 
in ziua de azi - "din zilele de demult sunt unul si acelasi" - multumita marturiei pe care o tii in 
mana: Biblia. 
 
       " O clipa te-am parasit, dar cu mari indurari te iau langa Mine."  Isaia  54: 7. 
 
       Evreii si-au redobandit  tara dupa ce au participat la pastrarea adevarului in siguranta. 
 
       Timpul in care omenirea va vindeca bolile prin metode stiintifice este intuit: 
 
        "Sa nu mai fie acolo copii care mor in floarea varstei si nici batrani care nu ajung la capatul 
vietii lor! Asa ca cine va muri la o suta de ani va fi tanar si cine nu o va ajunge va fi blestemat."  
Isaia  65: 20. 
 
       Medicina ii ajuta pe oameni sa triumfe asupra bolilor si in special asupra mortalitatii 
infantile. 
 
      "Pe buzele omului priceput se afla intelepciunea; toiagul este pentru spatele celui lipsit de 
chibzuinta."  Pilde  10: 13." 
 
 

GRESELILE BISERICII 
 
 
       Biserica a gresit prin faptul de a-i face pe oameni sa se simta vinovati si sa-i faca sa se roage 
fara sa incerce sa inteleaga. Deoarece este scris in Evanghelie: 
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       " Cand va rugati, sa nu bolborositi aceleasi vorbe, ca paganii, carora li se pare ca, daca spun 
o multime de vorbe, vor fi ascultati."  Matei  6: 7. 
 
       Si in ciuda avertismentelor Evangheliei, Biserica s-a imbogatit foarte mult de asemenea: 
 
       "Nu va adunati comori pe pamant... Nimeni nu poate sluji la doi stapani. Caci sau va uri pe 
unul si va iubi pe celalalt; sau va tine la unul, si va nesocoti pe celalalt: Nu puteti sluji lui 
Dumnezeu si lui Mamona."  Matei  6: 19- 24. 
 
       Altundeva este spus: 
 
       "Sa nu aveti nici aur, nici argint, nici bani in cingatorile voastre, nici traista pe drum, nici 
incaltaminte, nici toiag."  Matei 10: 9- 19. 
 
       Dar cu stupidele lor reguli si posturi de vineri nu isi asculta propriile lor Evanghelii: 
 
       "Nu ceea ce intra pe gura spurca pe om, ci ceea ce iese din gura, aceea spurca pe om."  Matei  
15: 11. 
 
       Cum pot indrazni ei, acesti oameni care sunt numai oameni, sa se rasfete in bogatia si luxul 
Vaticanului, cand  Evangheliile le spun sa nu posede "nici aur, nici argint" - nici macar o haina 
saracacioasa? 
 
       "Si Iisus a zis ucenicilor sai: < Adevarat va zic voua ca un bogat cu greu va intra in 
imparatia cerurilor.>" 
 
       " Ca leaga sarcini grele si cu anevoie de purtat si le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu 
degetul nu voiesc sa le miste. Toate faptele lor le fac ca sa fie priviti de oameni... si le place sa 
stea in capul mesei la ospete si in bancile dintai, in sinagogi, le place sa le faca oamenii 
plecaciuni prin piete, si sa le zica: ,Rabi! Rabi! Si , Tata sa nu numiti pe nimeni pe pamant; 
pentru ca Unul singur este Tatal vostru: Acela care este in ceruri. Sa nu va numiti , Dascali; caci 
Unul singur este Dascalul vostru: Hristosul. Cel mai mare dintre voi sa fie slujitorul vostru."  
Matei  23: 4- 11. 
 
       Toate acestea sunt scrise in propriile lor Evanghelii. Cum indrazneste Biserica sa 
impovareze oamenii cu asa numitele lor pacate, care nu sunt decat concepte diferite de moralitate 
si de stiluri de viata; cum indraznesc ei sa vorbeasca de bunatate in timp ce traiesc in opulenta la 
Vatican, in timp ce oamenii mor de foame; cum indraznesc ei sa caute invitatii si onoruri in timp 
ce predica smerenia; cum indraznesc ei sa le ceara oamenilor sa-i numeasca "Parinte", "Eminenta 
Voastra", sau "Sfintenia Voastra", cand propriile lor Evanghelii le interzic in mod expres toate 
aceste lucruri? 
 
       Daca de maine Papa va merge pe drum ca un cersetor, Biserica va fi reinviata, dar ar avea un 
tel umanitar total diferit celui urmarit pana acum - adica propagarea a ceea ce trebuie sa 
serveasca drept dovada azi. 
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       Aceasta misiune s-a sfarsit, dar Biserica se poate reorienta catre bunatate prin ajutorarea 
celor care sunt nefericiti, ajutandu-i sa raspandeasca realul adevar al acestor scrieri, care pana 
acum au fost modificate sau tinute secrete. In aceste zile, spiritul generos al multor preoti isi va 
gasi realizarea. Pentru ca asta sa se intample, oamenii de la Vatican vor trebui sa dea un exemplu 
prin vanzarea tuturor bogatiilor lor pentru a ajuta la finantarea tarilor sub-dezvoltate. Ei ar trebui 
sa se duca in tarile acestea si sa-i ajute pe oamenii de aici sa progreseze, oferindu-le ajutor 
practic cu propriile maini, nu doar cu "vorba buna". 
 
       Este inacceptabil de asemenea sa existe diferite categorii de mariaje si mai ales de 
inmormantari, in functie de averea persoanei. Asta este o alta greseala a bisericii. 
 
       Dar timpul a sosit. 
 
 

LA RADACINA RELIGIILOR 
 
 
       Nu sunt numai in Biblie sau in Evanghelii urme ale adevarului; testamente pot fi gasite 
practic in toate religiile. Kabala este una dintre cele mai bogate in testamente, dar nu va va fi 
usor sa faceti rost de una. 
 
       Daca intr-o zi veti putea gasi o copie, veti putea sa observati ca sunt un numar mare de aluzii 
despre noi. Important de notat este o descriere a planetei creatorilor si a distantei care o separa de 
Terra in "Cantarea Cantarilor"(5). 
 
      Este scris ca "inaltimea creatorilor" este de 236,000 "parasangi" si ca "inaltimea calcaielor 
lor" este de 30,000,000 de "parasangi". Parasangul este o unitate de masura la fel ca cea care este 
pentru distanta pe care lumina o poate parcurge intr-o secunda, care este de aproximativ 300,000 
de kilometri. Planeta noastra este la 30,000,000 de parasangi departare de Pamant sau la aproape 
noua mii de miliarde de kilometri, doar cu putin sub un an lumina. 
 
       Miscandu-va cu viteza luminii, sau cu 300,000 de kilometri pe secunda, v-ar lua aproape un 
an sa ajungeti pe planeta noastra. Cu rachetele voastre din prezent care calatoresc cu 40,000 de 
km pe ora, v-ar lua cam 26,000 de ani sa ajungeti la noi. 
 
       Asa ca puteti sa vedeti ca inca nu avem de ce sa ne temem. Noi putem sa calatorim pana pe 
planeta voastra in mai putin de doua luni printr-o metoda de propulsie atomica care ne permit sa 
ne miscam la viteza unor raze care sunt de sapte ori mai rapide decat viteza luminii. 
 
       Aceste raze "ne poarta". Pentru a fi purtati de ele, parasim fereastra optica, care reprezinta 
spectrul razelor detectate de ochi, pentru a ne racorda la razele purtatoare. Din aceasta cauza 
oamenii de pe Pamant care ne-au observat navetele spatiale le-au descris ca devenind luminoase, 
apoi de un alb foarte stralucitor, apoi albastre, si in final disparand. Evident ca atunci cand o 
naveta trece peste viteza luminii, dispare si nu mai este vizibila cu ochiul liber. Aceasta este " 
inaltimea picioarelor creatorilor", distanta la care picioarele lor, ca sa spun asa, stau pe o planeta. 
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       Planeta creatorilor este la 236,000 de parasangs de soarele ei - o stea foarte mare - sau 
saptezeci de miliarde, opt sute de milioane de km. Asta inseamna "inaltimea" creatorilor. 
 
       Kabala este cea mai apropiata carte de adevar, dar aproape toate cartile religioase fac aluzii 
la noi cu diferite grade de claritate. Este mai ales adevarat in acele tari in care creatorii au avut 
baze - in Anzi, in Himalaya, in Grecia unde mitologia contine de asemenea importante dovezi la 
fel ca si in religia Budhhista, Islamica si printre Mormoni. V-ar lua multe pagini pentru a numi 
toate religiile si sectele care marturisesc pe o cale mai mult sau mai putin obscura  munca 
noastra. 
 
 

OMENIREA: O BOALA A UNIVERSULUI 
 
 
        Iata, acum stiti adevarul. Trebuie sa il scrieti si sa-l faceti cunoscut in toata lumea. Daca 
oamenii de pe Terra doresc sa-i ajutam cu experienta noastra si cu avantajul celor 25,000 de ani 
de cunostinte stiintifice, vor trebui sa ne arate ca doresc sa ne intalneasca si mai presus de orice 
sa dovedeasca faptul ca merita, astfel incat totul sa fie facut fara niciun pericol pentru noi. 
 
       Daca dam cunostintele noastre umanitatii trebuie sa fim siguri ca le va folosi in mod pozitiv. 
Observatiile noastre din anii recenti nu ne-au aratat ca intelepciunea face legea pe Pamant. 
Evident ca se fac progrese, dar unii oameni inca mor de foame si un spirit de razboi inca exista in 
toata lumea. Noi stim ca venirea noastra ar putea imbunatati multe lucruri si uni natiunile, dar 
trebuie sa simtim ca oamenii vor cu adevarat sa ne vada si ca sunt cu adevarat pregatiti sa fie 
uniti. 
 
       De mai multe ori avioanele de razboi umane au incercat sa urmareasca navele noastre, 
considerandu-ne drept inamici. 
 
       Trebuie sa le spuneti lor cine suntem asa incat sa ne aratam fara niciun risc de a fi raniti sau 
omorati - ceea ce nu este cazul in prezent - sau sa creem o panica uriasa si periculoasa. 
 
       Unii cercetatori vor sa ne contacteze prin radio. Dar nu raspundem, pentru ca in acest caz ne 
pot localiza planeta. Pe de alta parte, timpul de transmisie ar fi prea lung si sistemul nostru de 
radiodifuziune foloseste unde pe care tehnologia voastra nu le poate capta, pentru ca nu le-ati 
descoperit inca. Sunt de sapte ori mai rapide decat undele radio si experimentam acum noi unde 
care sunt de o data si jumatate mai rapide decat acestea. 
 
       Progresul continua, si cercetarile noastre continua cu scopul intelegerii referitoare la vasta 
fiinta a carei parte suntem, si pe ai carei atomi noi suntem paraziti. Acesti atomi sunt planetele si 
stelele. 
 
       De fapt am fost capabili sa descoperim fiinte inteligente in infinitul mic, care traiesc pe 
particule care lor le sunt planete si sori. Ei isi pun aceleasi intrebari ca si noi. 
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       Omenirea este o boala inauntrul acestei gigantice fiinte, iar planetele si stelele sunt atomii ei. 
De asemenea, aceasta fiinta imensa este la randul ei si ea un parazit pe alti imensi atomi. In 
ambele directii infinitul exista. Dar lucrul important este fim siguri ca boala, care este omenirea, 
continua sa existe si ca nu va muri niciodata. 
 
       Noi nu am stiut cand v-am creat pe voi ca am indeplinit o misiune secundara "scrisa" in noi, 
repetand in felul acesta ceea ce a fost facut si pentru noi. 
 
       Din ceea ce am creat si prin modul cum s-a dezvoltat ne-am descoperit propriile origini. 
Pentru ca si noi am fost creati de alti oameni care intre timp au disparut. Lumea lor s-a 
dezintegrat cu siguranta, dar multumita lor am fost capabili sa le continuam pasii si sa va cream 
pe voi. 
 
       Putem disparea intr-o zi, si atunci voi ne veti inlocui si ne veti prelua rolul. Deci voi sunteti 
urmatoarea legatura in lantul pretios al continuitatii umane. Alte lumi exista si omenirea se 
dezvolta cu siguranta in alte parti ale universului. 
 
       Dar in aceasta regiune din univers lumea noastra este singura care a realizat noi creatii. 
Acest lucru este important deoarece fiecare lume trebuie sa aduca pe lume copii inumerabili care 
sunt vitali pentru conservarea continuitatii. Asta ne permite sa speram ca intr-o zi omenirea nu va 
mai fi in pericol de a disparea in intregime. 
 
       Nu suntem siguri ca omenirea se va putea vreodata stabiliza in abundenta. Lantul a continuat 
dintotdeauna, dar nu trebuie sa dam peste cap echilibrul imensului corp in care noi suntem un 
parazit, pentru ca putem declansa o catastrofa care in cel mai bun caz poate aduce aproape o 
recesiune si in cel mai rau caz cauza distrugerea completa. 
 
       Intr-un corp sanatos cativa germeni pot trai fara niciun pericol, dar daca se dezvolta prea 
mult cauzeaza o boala care incurca organismul. Apoi organismul va reactiona pentru a distruge 
germenii responsabili, fie pe cale naturala, fie cu ajutorul medicatiei. Lucrul important este faptul 
de a crea suficiente lumi asa incat omenirea sa nu se auto-distruga; apoi, sa ne asiguram cu orice 
pret ca echilibrul nu se rupe prin concentrarea eforturilor noastre, inca o data, in cautarea de a-i 
face fericiti pe cei care traiesc. 
 
       Pe planul acesta va putem ajuta foarte mult. 
 
 
 
 

EVOLUTIA: UN MIT 
 
 
       Mai intai de toate, trebuie sa va imprastiati din minte toate incertitudinile in ceea ce priveste 
evolutia. Savantii vostri care au elaborat teorii ale evolutiei nu gresesc in intregime cand spun ca 
omenirea se trage din maimuta, si maimuta din pesti si tot asa. Intr-adevar, primele organisme 
create pe Terra erau unicelulare, care apoi au permis crearea altor forme de viata mai complexe. 
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       Dar acest lucru nu s-a intamplat datorita hazardului! Cand am venit pe Pamant pentru a crea 
viata, am inceput prin a face creatii foarte simple si apoi ne-am imbunatatit tehnicile de adaptare 
la mediul inconjurator. Asta ne-a permis sa cream apoi pesti, amfibieni, mamifere, pasari, 
primate si in final omul insusi, care este doar un model imbunatatit al maimutei, careia i-am 
adaugat ceea ce ne face pe noi oameni in esenta. 
 
       In felul acesta am facut fiinte umane dupa asemanarea noastra, dupa cum este descris in 
Biblie, in Geneza. Dumneavoastra trebuie sa va fi dat seama singur ca este o foarte mica sansa a 
unei serii de accidente care sa produca o asa de mare diversitate de forme de viata - culoarea 
pasarilor si elaboratele ritualuri nuptiale, sau forma coarnelor antilopelor de exemplu. 
 
       Ce nevoie naturala le-ar putea permite antilopelor sau caprelor salbatice sa-si dezvolte 
coarne? Sau pasarilor sa aiba pene albastre sau rosii? Si cum ramane cu pestii exotici? 
 
       Toate astea reprezinta munca artistilor nostri. Sa nu uitati si voi de artisti cand veti crea 
viata. Imaginati-va o lume fara ei - fara muzica, filme, pictura sau sculpturi... Viata ar fi foarte 
plictisitoare si animalele foarte urate daca trupurile le-ar corespunde doar nevoilor si functiilor. 
 
       Evolutia variatelor forme de viata pe Pamant reprezinta cu adevarat evolutia tehnicilor 
creatiei si a cresterii rafinamentului muncii creatorilor. Asta i-a condus la sfarsit la crearea de 
fiinte umane similare lor. Puteti gasi cranii ale oamenilor preistorici care au fost primele 
prototipuri umane. 
 
       Acestea au fost inlocuite de fiecare data de alte modele mai evoluate. Asta a continuat pana 
la forma voastra actuala, care este replica exacta a creatorilor vostri carora le-a fost teama sa 
creeze ceva superior lor, cu toate ca unii au fost tentati sa faca lucrul acesta. 
 
       Este posibil, dar cu ce risc enorm! De fapt, unii creatori si-au facut griji ca oamenii de pe 
Pamant ar putea fi cu putin superiori parintilor lor. "Satan" este unul dintre cei care intotdeauna 
au crezut, si inca o face, ca oamenii de pe Pamant sunt un pericol pentru planeta noastra pentru 
ca sunt un pic mai inteligenti. Dar marea majoritate dintre noi cred ca ne veti dovedi ca ne iubiti 
si ca nu veti incerca niciodata sa ne distrugeti. Cel putin asta este ceea ce asteptam inainte de a 
veni sa va ajutam. 
 
       Este posibil chiar ca la fiecare creatie a unei umanitati de catre o alta omenire sa aiba loc o 
mica imbunatatire, o adevarata evolutie a rasei umane, graduala, asa incat creatorii sa nu se simta 
amenintati cand vor fi fata in fata cu creatiile lor. 
 
       Asta face posibila cresterea vitezei progresului. Cu toate ca nu credem ca in prezent va 
putem da mostenirea noastra stiintifica, simtim ca putem avea siguranta de a va da cunostintele 
noastre politice si umanitare. 
 
       Asta nu ne va ameninta planeta, dar va va permite sa fiti fericiti pe Pamant. Multumita 
acestei fericiri veti progresa mai repede si va va putea ajuta de altfel sa ne aratati mult mai repede 
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ca meritati ajutorul nostru si mostenirea noastra, prin staruinta de a atinge un nivel de civilizatie 
intergalactica. 
 
       Altfel, daca omenirea nu isi poate calma agresivitatea, daca pacea nu va deveni singurul 
vostru scop si veti permite oamenilor sa promoveze razboiul, sa produca arme, teste nucleare si 
sa mentina armele doar pentru a confisca sau mentine puterea, atunci vom opri asemenea oameni 
sa devina un pericol pentru noi si va fi o alta Sodoma si Gomora. 
 
       Cum nu ne putem teme de oamenii de pe Pamant, cand acestia isi ataca proprii lor frati - noi 
care suntem dintr-o alta lume si putin diferiti? 
 
       Dumneavoastra, Claude Vorilhon, veti raspandi adevarul sub numele dumneavoastra prezent 
pe care il veti inlocui progresiv cu RAEL. Sensul literar al lui "Rael" poate fi simplu interpretat 
ca "mesager." 
 
       Mai mult, gratie telepatiei v-am facut sa va numiti fiul Ramuel, care inseamna "fiul celui 
care aduce lumina", pentru ca este intr-adevar fiul mesagerului nostru, al ambasadorului nostru." 
 
       Si a plecat ca si in celelalte dimineti. 
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6 
________________________________________________________________________ 
 

NOILE PORUNCI 
 
 
 
 
 
                   

GENIOCRATIA 
 
 
 
       L-am intalnit in ziua urmatoare si din nou a inceput sa vorbeasca. 
 
       "Mai intai de toate, hai sa ne uitam la aspectele politice si economice ale vietii. Ce fel de 
oameni permit umanitatii sa progreseze? Geniile. De aceea lumea voastra trebuie sa isi aprecieze 
geniile si sa le permita sa guverneze Pamantul. 
 
        La inceput puterea a fost in mainile celor brutali, care erau superiori celorlalti datorita 
puterii lor musculare. Urmatorii la putere au fost bogatasii, care isi foloseau banii pentru a angaja 
multe "brute" in serviciul lor. Apoi au venit politicienii care au impovarat oamenii tarilor 
democratice cu propriile lor sperante - ca sa nu mai mentionez militarii, al caror succes s-a bazat 
pe organizariea rationala a brutalitatii. 
 
       Singurul tip de oameni pe care nu i-ati plasat niciodata la putere sunt cei care ajuta omenirea 
sa progreseze. Fie ca au descoperit roata, praful de pusca, motorul cu ardere interna sau atomul, 
geniile le-au permis intotdeauna oamenilor mai putin inteligenti, aflati la putere, sa beneficieze 
de inventiile lor. De multe ori, asemenea oameni au folosit inventii pacifiste in scopuri criminale. 
Toate acestea trebuie sa se schimbe. 
 
       Pentru ca asta sa se intample, trebuie sa va desfiintati toate sistemele politice si electorale, 
pentru ca in forma lor prezenta sunt complet inadecvate dezvoltarii umane. Fiecare persoana este 
o celula folositoare in acest imens corp pe care il numim omenirea. Celula din piciorul tau nu ar 
trebui sa decida daca mana ta poate sau nu sa ridice un anumit obiect. Este creierul cel ce trebuie 
sa decida, iar daca obiectul in chestiune este bun, celula piciorului tau va beneficia de el. Faptul 
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de a vota nu este pentru picior. Meseria lui este sa transporte corpul - inclusiv creierul- si nu este 
capabil de a judeca daca ceea ce ia mana este bun sau nu. 
 
       Votatul are un efect pozitiv numai atunci cand este un echivalent al cunoasterii si al 
intelectului. Copernic a fost condamnat de catre o majoritate de oameni incompetenti deoarece a 
fost singurul care in acele timpuri a avut un nivel suficient  inalt de intelegere. Cu toate ca 
Biserica Catolica - adica majoritatea- credea ca Pamantul era centrul Universului, s-a dovedit ca 
s-a inselat. Pamantul se invartea cu adevarat in jurul Soarelui, iar Copernic - minoritatea- s-a 
dovedit ca avea dreptate. 
 
       Cand primele masini au fost inventate, daca era sa ceri oricui sa voteze daca ar trebui sa fie 
autorizate, majoritatea care nu stia nimic despre masini si careia nu-i pasa ar fi raspuns negativ si 
ati fi calarit si mers cu carutele si acum. Asadar, cum puteti schimba toate acestea? 
 
       In ziua de azi aveti psihiatri care sunt capabili de a crea teste pentru a evalua inteligenta si 
aptitudinile fiecarui individ. Aceste teste ar trebui aplicate sistematic din copilarie, progresiv, 
pentru a defini fiecare orientare individuala a subiectului studiat. 
 
       Atunci cand indivizii ating o varsta responsabila, coeficientul lor intelectual poate fi masurat 
si inclus pe buletinul sau pe cardul lor de votare. Doar cei cu o capacitate intelectuala cu cel 
putin 50% peste medie ar trebui sa fie eligibili pentru un post public. Pentru a vota, indivizii ar 
trebui sa aiba un coeficient intelectual cu cel putin 10% peste medie. Daca un asemenea sistem ar 
exista acum, multi dintre politicienii lumii din prezent nu ar ocupa pozitiile pe care le ocupa 
astazi. 
 
       Acesta este un sistem democratic total. Sunt multi ingineri, de exemplu, care au un nivel a 
inteligentei sub medie, dar care au o memorie foarte buna si au obtinut diferite grade academice 
datorita acestui lucru. 
 
       Pe de alta parte, sunt multi muncitori sau fermieri care nu au o educatie specializata deloc, 
dar ale caror inteligenta este cu 50% peste medie. Ceea ce este total inacceptabil acum, este 
faptul ca vocea cuiva pe care l-ati putea numi popular "un cretin" valoreaza la fel de mult ca a 
unui geniu care se gandeste intr-un fel matur la modul in care el sau ea va vota. In unele orase 
mici alegerile sunt castigate de candidati care le cumpara oamenilor cea mai multa bautura - si nu 
de catre indivizii a caror politica este cea mai interesanta. 
 
       De aceea, chiar de la inceput dreptul la vot trebuie sa fie rezervat acelor oameni ale caror 
creiere sunt cele mai apte pentru a gandi si pentru solutionarea problemelor - in alte cuvinte unui 
grup de elita, cu un nivel inalt de inteligenta. Acest lucru nu-i include in mod necesar pe cei care 
au studiat cel mai mult. 
 
       Vorbim despre plasarea geniilor la putere, si puteti numi asta "Geniocratia." 
 
 

UMANITARISMUL 
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       In al doilea rand: Lumea voastra este paralizata de profit, iar Comunismul a dat gres in 
incercarea de a asigura conditiile suficiente pentru a motiva oamenii si a-i incuraja sa progreseze. 
 
       Suntem toti nascuti egali iar asta este scrisa de asemenea si in Biblie. Guvernele voastre ar 
trebui sa se asigure ca oamenii sa se nasca inzestrati cu aproximativ aceleasi niveluri de resurse 
financiare. Este inacceptabil ca tinerii neinteligenti pot trai in lux datorita norocului de a avea 
parinti bogati, in timp ce geniile mor de foame si presteaza orice munca josnica, doar pentru a 
avea ce sa manance. 
 
       In acest fel, ei isi abandoneaza ocupatiile in care ar putea sa faca descoperiri de care ar 
beneficia intreaga umanitate. Pentru a evita lucrul acesta proprietatea personala ar trebui abolita, 
fara a instala insa comunismul. 
 
       Aceasta lume nu este a voastra - asta este scrisa de asemenea in Biblie. In acest fel, toate 
bunurile ar trebui arendate pe 49 de ani. Acest lucru va elimina injustitia mostenirii. Adevarata 
voastra mostenire si cea a copiilor vostri este intreaga lume, daca ati stii sa va organizati pentru a 
o face placuta. Orientarea asta politica a omenirii nu este comunista: preocuparea ei este viitorul 
umanitatii. Daca vreti sa ii dati un nume, numiti-o "Umanitarismul." 
 
       Luati de exemplu un om care si-a terminat studiile la varsta de 21 de ani si doreste sa 
munceasca. Isi alege profesia si castiga un salariu. Daca doreste sa-si gaseasca o locuinta unde sa 
traiasa in timp ce parintii lui sunt in viata, isi "cumpara" o casa - dar desigur ca in realitate 
inchiriaza o casa sau un apartamant pentru 49 de ani, de la statul care a construit-o. 
 
       Daca valoarea casei este estimata la 100,000 de franci, el poate plati aceasta suma divizata in 
rate lunare timp de 49 de ani. La varsta de 70 de ani ( 21+49) el isi va termina de platit casa si 
poate trai aici pana la moarte, fara sa mai plateasca din nou. 
 
       Dupa moartea sa, casa se va reintoarce statului, care va trebui atunci sa le permita copiilor 
sai, daca acestia exista, sa beneficieze de ea gratis. Supunand ca exista un singur copil, atunci 
acesta poate trai gratis toata viata sa in casa tatalui sau. La moartea sa, copilul sau va beneficia la 
randul lui de casa familiei si tot asa la nesfarsit. Mostenirea trebuie complet abolita, exceptand 
casa familiala. Asta nu impiedica, oricum, pe fiecare persoana sa fie recompensata individual 
pentru meritele sale. 
 
       Sa luam un alt exemplu. Cineva are doi copii. Unul este un bun muncitor iar altul este lenes. 
La varsta de 21 de ani, ei se decid sa mearga pe cai separate in viata. Amandoi inchiriaza o casa 
de 100,000 de franci. 
 
       Muncitorul va castiga repede mai multi bani decat cel lenes. El va putea sa inchirieze apoi o 
casa care valoreaza dublu fata de prima. Daca doreste, va fi capabil sa inchirieze amandoua 
casele, una fiind ca o casa la tara. 
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       Daca economiile lui sunt rodnice, va putea sa construiasca o casa si s-o inchirieze pentru 49 
de ani, in acest fel castigand bani dupa urma ei. Dar la moartea sa, totul se va intoarce inapoi la 
comunitate, cu exceptia casei familiale, care va fi destinata copiilor. 
 
       In acest fel, indivizii pot face o avere pentru ei depinzand de propriile lor merite, dar nu si 
pentru copii. Fiecare dupa meritele sale. Acelasi lucru trebuie aplicat in intreprinderile 
comerciale si industriale. 
 
       Daca cineva porneste o afacere, este a sa pentru intrega viata si o poate inchiria, dar 
niciodata pe mai mult de 49 de ani. Acelasi lucru este valabil si pentru fermieri. Ei pot inchiria si 
cultiva pamant pentru 49 de ani, dar dupa aceea totul merge inapoi la statul care va putea sa-l 
inchirieze din nou pentru inca 49 de ani. Copiii lor pot sa-l inchirieze de asemenea pentru 49 de 
ani. 
 
       Aceasta metoda ar trebui aplicata tuturor bunurilor care raman exploatabile, iar cat despre 
valoarea lucrurilor, nimic nu trebuie schimbat. Tot ceea ce este de valoare, cum ar fi actiunile, 
aurul, intreprinderile, banii sau cladiri, sunt toate detinute de comunitate, dar pot fi inchiriate 
pentru 49 de ani de cei care si-au oferit posibilitatea prin propriile lor merite si prin munca. 
 
       In acest fel, o persoana care a facut o avere in jurul varstei de 40 de ani va putea sa 
construiasca locuinte, sa le inchirieze pe 49 de ani, si sa se bucure de bani pe tot restul vietii. 
 
       Dupa asta, banii care au venit din chirie, se vor intoarce la comunitate. Acest umanitarism 
este de asemenea prescris in Biblie: 
 
       "Sa numeri apoi sapte ani de odihna, adica de sapte ori cate sapte ani, ca sa ai in cei de sapte 
ori cate sapte ani, patruzeci si noua de ani."  Leviticul  25: 8. 
 
       "De vei vinde ceva aproapelui tau sau de vei cumpara ceva de la aproapele tau, sa nu insele 
nimeni pe aproapele sau. Dupa numarul anilor trecuti de la cel din urma jubileu sa cumperi de la 
aproapele tau, si dupa numarul anilor de cules sa-ti vanda el. Daca au mai ramas ani mai multi 
pana la jubileu, sporeste pretul, iar daca au ramas putini ani, micsoreaza pretul, caci un anumit 
numar de secerisuri iti vinde el."  Leviticul  25: 14: 16. 
 
       "Pamantul sa nu-l vindeti de veci, ca pamantul este al Meu; iar voi sunteti straini si venetici 
inaintea Mea."  Leviticul  25: 23. 
 
       Daca geniile vor veni la putere vor intelege utilitatea acestor reforme. De asemenea, trebuie 
sa faceti in asa fel incat toate natiunile de pe Terra sa se uneasca pentru a forma un singur 
guvern. 
 
 

GUVERNUL MONDIAL 
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       Crearea unei noi monede mondiale si a unui limbaj comun va va ajuta sa organizati un 
guvern mondial. Dialectul Auvergne nu mai este vorbit in Clermont-Ferrand, si foarte curand 
franceza nu va mai fi vorbita in Paris, nici engleza in Londra, nici germana in Frankfurt. Savantii 
si lingvistii vostri trebuie sa se uneasca pentru a crea un nou limbaj in toate scolile din lume. 
 
       Acelasi lucru trebuie facut cu banii. Valoarea monetara mondiala nu trebuie sa se bazeze pe 
franci, dolari, sau yeni, ci trebuie bazata pe o noua moneda creata pentru nevoile intregului 
Pamant, asa incat oamenii sa nu mai fie ofensati si fortati sa intrebe de ce o alta moneda a fost 
aleasa in locul monedei lor. 
 
       In final, mecanismul de declansare cerut pentru a aduce o astfel de uniune este oprirea 
incorporarii militare, care ii invata numai agresivitatea pe tineri. Armatele profesioniste trebuie 
apoi brevetate pentru protectia ordinii publice. 
 
      Asta trebuie sa se intample in acelasi timp in toate tarile asa incat sa asigure o garantie de 
securitate indispensabila. 
 
 
 

MISIUNEA TA 
 
 
 
       Dupa cum v-am mai spus, stim ca sosirea noastra va accelera multe lucruri. Dar vom astepta 
pana vom vedea ca fiintele umane doresc cu adevarat sa venim, ca ne iubesc si ne respecta ca pe 
parintii care suntem cu adevarat - si pana cand navele noastre nu vor mai fi amenintate de catre 
fortele voastre armate distructive. 
 
       Pentru a ajunge la asta, faceti sa fie cunoscut in toata lumea faptul ca m-ati intalnit si repetati 
ceea ce v-am spus. Oamenii intelepti va vor asculta. Multi va vor considera nebun sau ca pe un 
vizionar, dar v-am mai explicat deja ce trebuie sa ganditi despre majoritatea absurda. 
 
       Dumneavoastra stiti adevarul, iar noi vom ramane in contact cu dumneavoastra prin telepatie 
pentru a va da incredere si informatii aditionale, daca gandim ca este necesar. 
 
       Ceea ce vrem este sa vedem este daca sunt indeajuns de multi oameni intelepti pe Pamant. 
Daca un numar suficient de oameni va vor urma, atunci vom veni direct. 
 
       Unde? In locul pe care il veti amenaja pentru venirea noastra. 
 
       Sa fie o rezidenta construita intr-o tara placuta, cu un climat moderat, formata din sapte 
camere oricand gata pentru a primi oaspeti, fiecare dintre ele cu o baie separata, o sala de 
conferinte capabila sa acomodeze douazeci si una de persoane, o piscina si o sufragerie capabila 
sa gazduiasca douazeci si unu de oameni. 
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       Aceasta rezidenta trebuie construita in mijlocul unui parc si trebuie protejata de privitorii 
curiosi. Parcul trebuie sa fie in intregime inconjurat de pereti pentru a impiedica pe oricine sa 
vada rezidenta si piscina. 
 
       Aceasta rezidenta trebuie situata la o distanta de cel putin 1,000 de metri de zidurile din jurul 
parcului. Va avea maxim doua etaje si va trebui sa fie adapostita mai departe de expunerea 
vizuala printr-o bariera interioara de arbori si arbusti. Montati doua intrari in zidurile 
inconjuratoare, una pe partea sudica si cealalta pe cea nordica. Aceasta rezidenta va avea de 
asemenea doua intrari. 
 
       Va fi o terasa pe acoperis, acolo unde poate ateriza o nava spatiala cu diametrul de 12 metri. 
Accesul de pe terasa in interior este esential. 
 
       Spatiul aerian de deasupra si din jurul rezidentei nu va trebui sa fie sub supraveghere radar 
sau militara. 
 
       Veti incerca sa va asigurati ca aria pe care rezidenta este construita - daca este posibil, mai 
mare decat cea stipulata aici - va fi tratata ca un teritoriu neutru de catre celelalte natiuni si de 
natiunea pe a carei teritorii este localizata, prin virtutea de a fi ambasada noastra pe Pamant. 
 
       Puteti trai cu sotia dumneavoastra si cu copiii in rezidenta, care va fi sub conducerea 
dumneavoastra, si veti putea sa aveti servitori aici si sa invitati musafirii pe care ii doriti.  
Oricum, aria care contine cele sapte camere trebuie sa fie direct sub terasa si va trebui separata 
de sectiunea folosita de fiintele umane printr-o usa masiva de metal, blocabila din interior, care 
va fi permanent inchisa. O camera sterilizanta va trebui construita la intrarea catre sala de 
conferinte. 
 
       Finantarea proiectului va fi posibila cu ajutorul pe care il veti primi de la acei oameni care 
cred in dumneavoastra, si de aceea si in noi. Ei vor fi intelepti si inteligenti si vor fi recompensati 
atunci cand vom veni. 
 
       De aceea, tineti o inregistrare a celor care contribuie financiar la constructia si intretinerea 
rezidentei, oricat de modesta ar fi contributia. 
 
       De asemenea, in fiecare tara numiti un individ care va fi responsabil cu comunicarea acestor 
adevaruri si care ii va ajuta pe altii sa se uneasca pentru a le raspandi. 
 
       O data pe an, pe un munte aflat in apropierea rezidentei, adunati-va impreuna din toata 
lumea toti acei oameni care au auzit despre noi si doresc sa venim. Adunati cel mai mare numar 
posibil de oameni, care trebuie sa se gandeasca intens la noi si sa spere in venirea noastra. 
 
       Atunci cand vor fi indeajuns oameni si cand vor dori destul de intens sa venim fara nici un 
misticism religios, ci ca oameni responsabili care isi respecta creatorii, atunci vom ateriza si vom 
da cunostintele noastre stiintifice ca pe mostenirea noastra, tuturor oamenilor de pe Pamant. 
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       Daca temperamentele razboinice vor fi reduse la o inofensivitate totala peste tot, atunci 
lucrul acesta se va intampla. Daca iubirea pentru viata si iubirea umanitatii pentru noi si deci 
pentru ea insasi sunt destul de puternice, da, vom veni. 
 
       Vom astepta si vom vedea ! Dar daca fiintele umane raman agresive si continua sa 
progreseze intr-un mod care este periculoas pentru alte lumi, atunci vom distruge aceasta 
civilizatie si pe detinatorii bogatiei stiintifice, si va fi o alta Sodoma si Gomora pana in timpul in 
care omenirea va fi demna  din punct de vedere moral de nivelul ei stiintific. 
 
       Viitorul umanitatii este in propriile ei maini, iar adevarul in ale dumneavoastra. 
 
       Comunicati-l in toata lumea si nu fiti descurajat. Nu va vom ajuta niciodata deschis, sau in 
orice fel care le-ar da vreo dovada scepticilor, din moment ce scepticismul merge adesea mana in 
mana cu agresivitatea. Oamenii inteligenti va vor crede, deoarece tot ceea ce spuneti nu contine 
nimic mistic. 
 
       Este important pentru noi sa fiti crezut fara nici o dovada materiala. Asta ne va dovedi, mai 
mult ca orice altceva, faptul ca sunt inteligenti si ca in acest fel merita sa primeasca cunostintele 
noastre stiintifice. 
 
       Acum duceti-va. Nu veti fi uitat daca veti reusi in timpul vietii pe Pamant - si chiar dupa. 
Daca este necesar, putem astepta pana in timpul descendentilor dumneavoastra pana sa aterizam, 
deoarece va putem face sa traiti din nou stiintific, la fel cum i-am inviat si pe cei care au condus 
omenirea pe calea geniilor umane, ghidati de iubirea pentru creatorii lor - atata timp cat 
ramasitele lor sunt conservate in morminte sau sicrie. 
 
       Singurul ajutor pe care vi-l vom da va fi faptul ca vom aparea mult mai frecvent pe cer de 
acum incolo cu scopul de a-i face pe oameni constienti de probleme, si de a-i face sa doreasca sa 
invete mai mult despre adevarul pe care il transmiteti. 
 
       Gradual, multumita fenomenelor in crestere, opinia publica va fi sensibilizata de asemenea, 
iar prezenta noastra nu va mai declansa adoratii stupide, ci o dorinta adanca a populatiei de a 
avea  un contact cu noi. 
 
       Va veti numi miscarea "MADECH"- "miscarea pentru bine primirea Elohimilor, creatorii 
umanitatii", care poarta in initialele sale un mesaj, "Moise a devance Elie et le Christ" care 
inseamna:  Moise le-a precedat lui Ilie si lui Hristos." 
 
       In franceza asta este: 
 
       M: mouvement pour (miscare pentru) 
       A: l`accueil (urarea de bun venit) 
       D: des (a) 
       E: Elohim (Elohimilor) 
       C: createurs de (creatorii) 
       H: l`humanite ( umanitatii)" 
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7 
________________________________________________________________________ 
 

ELOHIMII 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

ARMELE NUCLEARE 
 
 
       -Inainte ca sa ne parasim fiecare pentru ultima data, a spus, aveti sa-mi puneti cumva unele 
intrebari? 
 
       -Ati interpretat ca in viziunea lui Iezechiel exista oameni echipati cu costume spatiale, am 
raspuns, si mi-ati spus ca atmosfera de pe planeta dumneavoastra nu este la fel cu cea de pe 
Pamant. Atunci, de ce nu purtati un costum presurizat acum? 
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       -Pentru ca si noi am progresat stiintific si acum putem rezista si fara ele. Fata mea pare sa 
stea in aer liber, dar in realitate este protejata de un camp invizibil compus din raze repulsive in 
interiorul caruia respir un aer diferit celui pe care il respirati voi. Aceste raze lasa undele sa 
treaca, dar nu si moleculele de aer. Seamana putin cu felul in care voi impiedicati depozitele de 
combustibil sa scape din anumite porturi prin tehnologia voastra care foloseste baloane de sulf. 
 
       -Sunt armele nucleare un pericol pentru omenire? 
 
       -Da, un mare pericol. Dar faptul acesta ne va permite sa nu avem mult facut in caz de nevoie 
pentru a distruge civilizatia aceasta, daca oamenii nu devin mai intelepti. Poate ca va veti auto-
distruge chiar. 
 
       Daca nu doriti asta, si daca veti deveni o amenintare pentru noi, nu va trebui decat sa va 
distrugem depozitele de bombe fara a trimite arme ofensive impotriva voastra. Putem face asta 
prin raze sau chiar prin telepatie, actionand in asa fel incat una dintre cele mai mari puteri va 
deveni agresorul, iar asta va genera automat o razbunare fatala." 
        
       Daca oamenii nu doresc sa mai fie expusi acestui pericol, tot ce trebuie sa faca este sa 
confisce armatei armele nucleare. Asemenea arme nucleare folosite cu grija ar putea permite 
tarilor care duc lipsa de energie sa faca mari pasi inainte. Trebuie sa opriti de urgenta testele cu 
arme nucleare, pentru ca nu stiti nimic despre riscurile la care va expuneti. Oricum, daca 
omenirea continua sa se joace cu armele atomice, ne va simplifica sarcina daca vrem sa va 
reducem la tacere. 
 
       - Sunt femei pe planeta dumneavoastra? 
 
       - Da, acest lucru este mentionat in Biblie si v-am explicat acest citat. 
 
       - Sunt si copii? 
 
       - Da, putem avea copii exact ca si voi. 
 
 
  

SUPRAPOPULAREA 
 
 
       - Mi-ati spus ca sunteti nemuritori intr-un fel. Cum preveniti suprapopularea? 
 
       - Aceasta problema va aparea evident foarte rapid si pe Terra. Pentru a o rezolva - si trebuie 
sa o rezolvati imediat pentru ca deja sunteti suficient de numerosi - trebuie sa stimulati 
contraceptia si sa instaurati legi stricte care sa le permita femeilor sa aiba cel mult doi copii. 
 
       Daca fiecare cuplu nu fac decat doi copii populatia va ajunge la un punct in care nu va mai 
creste. Va vom urmari pentru a vedea cum va veti ocupa si de problema asta. Va fi inca un test al 
inteligentei voastre, care ne va ajuta sa ne dam seama daca meritati mostenirea noastra. Aceasta 
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solutie pe care o ofer este pentru omenirea de acum, unde oamenii traiesc doar 75 de ani in 
medie. Problema este diferita pentru noi. Nu suntem vesnici, dar putem sa traim de 10 ori mai 
mult decat voi, multumita unei mici ajustari chirurgicale, care are ca rezultat "Pomul Vietii" din 
Biblie. Avem copii, si aplicam regula, pe care tocmai ti-am explicat-o: doi parinti, doi copii. Asta 
ne mentine populatia constanta. 
 
       - Cat de multi sunteti acolo? 
 
       - Avem o populatie de aproximativ sapte miliarde. 
 
       - Ne-am intalnit timp de sase zile consecutive, dar v-ati intors intotdeauna pe planeta 
dumneavoastra? 
 
       - Nu, m-am reintors pe nava intergalactica pe care o folosim ca pe o baza, in care stam 
constant in apropierea Pamantului. 
 
       - Cat de multi sunteti pe acea nava? 
 
       - Sapte, iar pe planeta noastra sunt sapte provincii. Fiecare dintre ele are un reprezentant pe 
aceasta nava. Daca ii adaugam pe cei doi care sunt responsabili pentru nava spatiala, sunt 
permanent noua dintre noi. 
 
       - Daca oamenii de pe Pamant vor face exact ce doriti, ce se va intampla? 
 
       - Vom veni oficial si vom ateriza la rezidenta pe care o veti pregati. Va vom cere sa invitati 
aici reprezentantii oficiali ai celor mai importante tari ale umanitatii, cu scopul de a realiza 
unificarea totala a oamenilor de pe Pamant. Daca totul merge bine, vom permite umanitatii sa 
beneficieze pas cu pas de avansul nostru stiintific. Depinzand de aplicatiile care se vor face cu 
acest avans, vom vedea daca putem da umanitatii toate cunostintele noastre si sa va permitem sa 
intrati in era intergalactica, impreuna cu cei 25,000 de ani de progres stiintific, mostenirea 
noastra. 
 
       - Sunteti singura lume care a obtinut un nivel asa de avansat in stiinta? 
 
       - In aceasta regiune a universului, da. Sunt un numar infinit de lumi locuite de fiinte de tip 
umanoid ale caror niveluri stiintifice sunt inferioare celui al nostru, cu toate ca va sunt mult 
superioare voua. Ceea ce ne face sa ne temem de disparitia noastra este faptul ca nu am gasit inca 
nici o planeta cu o civilizatie la fel de evoluata precum a noastra. Avem relatii economice cu 
multe alte planete pe care viata a fost creata de catre alti oameni care trebuie sa fi atins un nivel 
stiintific echivalent cu al nostru, deoarece scripturile lor religioase ne-au dovedit asta. 
 
       Din pacate, nu am izbutit sa gasim civilizatiile care l-au creat pe cele mai apropiate dintre 
aceste lumi. Dar poate ca le vom gasi mai departe, in timp ce vom continua sa cercetam 
universul, de fiecare deplasandu-ne din ce in ce mai departe. In cele mai multe cazuri planetele 
lor s-au apropiat de soare prea mult si viata a devenit imposibila, sau soarele lor a explodat, sau a 
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devenit prea rece. Cu toate ca nu am consemnat nimic anormal in prezent in sistemul nostru 
solar, toate acestea ne fac sa ne temem cel mai mult. 
 
       - Deci nu este nici o religie unde locuiti? 
 
       - Singura noastra religie sunt geniile umane. Credem numai in asta, si iubim in particular 
memoria propriilor nostri creatori pe care nu i-am vazut niciodata si pe a caror lume nu am reusit 
sa o gasim niciodata. Trebuie sa fi disparut. Oricum, au avut grija sa puna o imensa statie spatiala 
pe orbita planetei noastre, continand toate cunostintele lor si aceasta a aterizat automat atunci 
cand lumea lor a fost distrusa. Multumita lor am preluat stafeta - si ne-ar placea sa vedem aceasta 
stafeta luata de catre oamenii de pe Pamant. 
 
       - Si ce s-ar putea intampla daca planeta voastra ar fi distrusa? 
 
       - In caz ca lumea noastra va fi distrusa, aceleasi aranjamente au fost facute dinainte asa incat 
veti mosteni automat toate cunostintele noastre. 
 
 
 

SECRETUL ETERNITATII 
 
 
       - Chiar traiti de 10 ori mai mult decat noi? am intrebat. 
 
       - Corpul nostru traieste in medie, de 10 ori mai mult decat al vostru, a raspuns. 
 
       La fel ca si primii oameni din Biblie, asta inseamna intre 750 si 1200 de ani. Dar mintea 
noastra, adevarata personalitate, poate fi cu adevarat nemuritoare. V-am explicat deja ca 
incepand de la orice celula a unui corp putem recrea toata persoana cu materie vie noua. Cand 
suntem in deplina posesie a facultatilor si cand creierul este la nivelul maxim al eficientei si al 
cunoasterii, extragem chirurgical o micuta monstra a corpului, pe care apoi o pastram. Apoi, 
dupa ce murim cu adevarat, luam o celula din aceasta monstra pastrata si recream intregul corp, 
la fel cum a fost in timpul in care a fost luata monstra. 
 
       Am zis , "asa cum a fost in acel timp", intelegand prin asta, cu toate cunostintele stiintifice 
si, desigur, cu toata personalitatea sa. Dar in acest caz, corpul este facut din noi elemente cu 
potentialul pentru inca o mie de ani de viata - si tot asa pana la infinit. Dar, cu scopul de a limita 
cresterea populatiei, doar geniile au dreptul la eternitate. 
 
       Tuturor celor de pe planeta noastra le este luata o monstra la o anumita varsta, in speranta ca 
vor fi alesi pentru recreare dupa moartea lor. De fapt nu doar se spera lucrul acesta, ci se incearca 
sa fie castigat in timpul vietii. Odata ce au murit, un consiliu mare al vesnicilor se aduna pentru a 
decide intr-o "ultima judecata (judecata de apoi)", care dintre acei care au murit in timpul anului 
merita sa traiasca o alta viata. Pentru o perioada de 3 vieti eternalul este probat, iar la sfarsitul 
acestui timp consiliul vesnicilor se intruneste din nou pentru a judeca cine, in lumina muncii sale, 
merita sa devina participant in consiliul vesnicilor ca un membru permanent. 
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       Din momentul in care vor dori sa traiasca din nou, nu vor mai avea dreptul de a avea copii, 
cu toate ca asta nu impiedica iubirea. Asta explica de ce savantii care au fost membri ai 
consiliului de vesnicilor, au dorit sa creeze viata pe alte planete. Si-au transferat instinctele 
procreative pe alte planete. 
 
       - Cum va numiti? 
 
       - Daca doriti sa ne dati un nume, chiar daca noi ne spunem oameni in limbajul nostru, ne 
puteti numi Elohim, din moment ce am venit intr-adevar din cer. 
 
       - Ce limbaj folositi pe planeta dumneavoastra? 
 
       - Limbajul nostru oficial este mult apropiat vechii limbi ebraice. 
 
       - In fiecare zi am vorbit aici, nu va e frica de faptul ca alti oameni ne-ar putea surprinde? 
 
       - Un sistem automat m-ar fi avertizat imediat daca s-ar fi apropiat oameni pe o raza 
periculoasa, pe calea aerului sau pe uscat. 
 
       - Cum este stilul dumneavoastra de viata si munca, acolo unde traiti? 
 
       - La noi, predominanta este munca intelectuala la fel cum si dezvoltarea stiintifica ne 
permite sa folosim roboti pentru tot. Muncim numai cand simtim inclinatia - si asta numai cu 
creierul. Numai artistii si sportivii nostri muncesc cu corpurile, si doar pentru ca au ales asta. 
 
       Energia noastra nucleara cea mai inalt dezvoltata este aproape inepuizabila, indeosebi pentru 
ca am descoperit o cale de a folosi atomul intr-un circuit inchis. Mai avem de asemenea multe 
alte surse de energie incluzand si energia solara si nu folosim neaparat uraniul in reactoarele 
noastre nucleare, folosind in schimb multe alte materiale simple si neprimejdioase. 
 
       - Dar daca traiti asa de mult, si nu munciti, nu va plictisiti? 
 
       - Nu, niciodata, deoarece intotdeauna facem lucrurile care ne plac - si dragoste in special. 
Gasim femeile noastre foarte frumoase si facem cel mai mult asta. 
 
       - Casatoriile exista? 
 
       - Nu. Barbatul si femeia sunt cu totul liberi. Cuplurile exista. Cei care au ales sa traiasca asa 
o pot face, dar pot avea libertatea in a face tot ce-si doresc. Cu totii ne iubim unul pe altul. 
Gelozia nu exista, din moment ce fiecare are totul, iar proprietatea este inexistenta. Nu este 
criminalitate acolo unde traim, si in acest fel nici inchisori si nici politie. Totusi, sunt multi 
doctori, si vizite regulate pentru minte. 
 
       Cei care arata cel mai mic semn de dezechilibru psihologic, care ar putea ameninta viata sau 
libertatea celorlalti sunt imediat tratati pentru a fi adusi la normal. 
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       - Poti sa descrii ziua unui individ mediu acolo unde traiti? 
 
       - Dimineata se pot scula si sa faca o baie, din moment ce sunt piscine peste tot, sa ia micul 
dejun iar apoi sa faca orice le place. Toata lumea "munceste", dar doar pentru ca simt ca trebuie 
sa munceasca, avand in vedere ca nu exista bani acolo unde traim. In acest fel cei care muncesc o 
fac intotdeauna bine, din moment ce este vocatia lor. 
 
       Doar vesnicii au sarcini specifice, de exemplu sa supavegheze creierele electronice si 
computerele folosite pentru realizarea functiilor vitale cum ar fi energia, alimentele si 
organizarea. Pentru cei sapte miliarde de locuitori sunt doar 700 de vesnici, si ei traiesc cu totul 
separat de acestia. Ei au privilegiul de a fi vesnici, dar asta inseamna si datoria de a face totul 
pentru ceilalti care nu sunt obligati sa munceasca. 
 
       Acestor 700 de vesnici trebuie sa le adaugam 210 candidati( aproape 70 in fiecare an, adica, 
10 din fiecare provincie). Din cei sapte miliarde de locuitori, doar aproximativ patruzeci de 
milioane sunt copii. Doar atunci cand ajung adulti - intre 18 si 21 de ani, in functie de individ - se 
efectueaza copiilor operatia care le ofera o durata de viata mai mare de 750 de ani. Din acel 
moment, pot avea si ei copii. 
 
       Asta le permite celor mai batrani dintre locuitorii non-vesnici sa-si cunoasca proprii 
descendenti de la mai mult de 50 de generatii. 
 
       Dintre cei 7 miliarde de locuitori, aproape un milion de oameni sunt inactivi, si cei mai multi 
dintre ei sunt sub tratament pentru tulburari psihice. Doctorii nostri ii trateaza pe o perioada de 
sase luni. Cei mai multi oameni sunt interesati de arte si picteaza, sculpteaza, canta, scriu, produc 
filme si participa in sporturi. Avem o civilizatie de timp liber in intregul sens al cuvantului. 
 
       Orasele noastre au in medie o populatie de 500,000 de oameni, raspanditi pe o arie foarte 
mica. Un oras este de fapt o casa imensa situata intr-un loc inalt, in interiorul careia oamenii pot 
dormi, se pot iubi, si pot face tot ce-i multumeste. 
 
       Aceste case-oras au aproape 1 km in lungime si in inaltime si sunt traversate in toate 
directiile de unde folosite de toti pentru a calatori. Te legi cu o centura, iar apoi te plasezi pe o 
unda de curent care te va transporta foarte rapid oriunde doresti sa mergi. 
 
       Orasele sunt in forma de cub asa incat sa nu inghita provincia, asa cum se intampla acolo 
unde traiti voi. De fapt, unul dintre orasele voastre cu o populatie de, sa zicem, 500,000 de 
locuitori, acopera o suprafata de 20 de ori mai mare decat orasul nostru. Rezultatul este ca atunci 
cand doresti sa mergi la tara, va trebui sa calatoresti multe ore, in timp ce in cazul nostru suntem 
acolo in doar 10 secunde. Aceiasi arhitecti concep un intreg oras pentru a fi placut ochiului si 
pentru a fi armonizat perfect cu decorul care-l inconjoara. 
 
       - Dar oamenii care nu au nimic de facut nu se plictisesc? 
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       - Nu, deoarece le asiguram numeroase activitati. Valoarea individuala adevarata este 
recunoscuta si toti vor sa arate ca sunt valorosi. 
 
       Fie ca este vorba despre arta, stiinta sau sporturi, fiecare persoana doreste sa straluceasca 
pentru a deveni eterna, sau simplu pentru a fi admisa de comunitate - sau de o femeie. Unora 
dintre oameni le place sa riste si daca i-am impiedica de a lua riscul de a muri le-am lua bucuria 
de a trai, si de aceea sporturile periculose sunt foarte populare. 
 
        Putem aduce din nou la viata o persoana vatamata, dar cei care practica aceste sporturi pot 
face asta doar daca dau scris ca sunt de acord ca sa nu fie ingrijiti daca vor muri in timpul 
activitatilor lor sportive. Avem un fel de curse cu automobile atomice care v-ar fascina si multe 
activitati violente ca boxul, si chiar si mai violente, un fel de rugby care este jucat in nud, si unde 
totul este permis - box, wrestling si tot asa. Toate astea s-ar putea sa vi se para barbare, dar sa nu 
uitam ca toate extremele trebuie echilibrate pentru a evita prabusirea. 
 
       O civilizatie extrem de sofisticata trebuie sa aiba o contrabalanta primitiva. Daca oamenii 
nostri nu ar fi avut idolii lor in sporturile lor favorite, nu ar mai fi avut decat o singura dorinta, sa 
moara. Viata altui individ trebuie respectata, dar si dorinta lui de a muri sau de a se juca cu 
moartea trebuie de asemenea respectata si permisa in interiorul unor specialitati bine structurate 
si definite. 
 
       "Acolo unde traim, se tin in fiecare an concursuri in toate domenile de activitati, printre care 
se afla si un concurs mondial, care ne permite sa-i alegem pe cei mai buni indivizi care merita 
viata eterna. Toti traiesc numai pentru asta. 
 
       In fiecare an, fie ca este vorba de pictura, literatura, biologie, medicina sau  oricare alta 
specializare in care creierul uman se poate exprima, o competitie se lanseaza in fiecare provincie. 
 
       Dupa un vot de la vesnicii acelei provincii, "campionii" sunt regrupati in capitala pentru a fi 
supusi la vot de catre un juriu de vesnici care ii va desemna pe cei care vor deveni "campionii 
campionilor". 
 
       Acesti oameni sunt apoi prezentati consiliului vesnicilor, care ii aleg in final pe cei care sunt 
vrednici de a deveni vesnici stagiari. Acesta este telul si idealul fiecaruia. Distractia poate lua un 
aspect secundar cand, de fapt, telul suprem este asa de inalt. 
 
       - Asta inseamna ca vesnicii au un mod de viata total diferit fata de ceilalti locuitori? 
 
       - Oh, da. Ei traiesc separat, in orase rezervate lor, si se intalnesc regulat pentru a lua decizii. 
 
       - Ce varsta are cel mai batran? 
 
       - Cel mai batran, presedintele consiliului vesnicilor, este in varsta de 25,000 de ani si il aveti 
acum in fata ochilor. Am trait in 25 de corpuri pana astazi si am fost primul pe care acest 
experiment a fost realizat cu succes. 
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       - Atunci insemna ca stiinta dumneavoastra este nemasurabila? 
 

- Da, am acumulat o multime de informatii si nu voi mai putea sa asimilez mult. In felul 
acesta oamenii de pe Pamant ne-ar putea fi superiori noua, pentru ca volumul acestei parti a 
creierului care acumuleaza informatii, memoria, este mai mare. Fiintele umane de pe Pamant 
vor fi capabile sa acumuleze mai multe cunostinte decat noi, si de aceea vor putea sa 
avanseze mai departe stiintific, daca au aceasta intentie. Asta i-a infricosat pe cei care s-au 
opus consiliului vesnicilor. Oamenii de pe Terra vor fi capabili sa progreseze mai repede 
decat noi, daca nimic nu-i opreste. 

 
 
 

EDUCATIA CHIMICA 
 
 
        - Cunostintele pe care studentii au nevoie sa le acumuleze trebuie sa fie enorme, si trebuie 
sa le ia mult timp? 
 
       - Nu. Multumita unei importante descoperiri stiintifice, pe care de fapt savantii vostri de pe 
Terra incep sa o ia in considerare, ii putem invata unui student lectiile chirurgical. Savantii vostri 
au descoperit ca daca injectezi lichidul din memoria unui sobolan educat in creierul unui sobolan 
needucat, acesta va invata ceea ce stia si celalalt. 
 
       Putem transmite informatii prin injectarea de materie de memorie nervoasa, in acest fel 
copiii nostri nemaiavand aproape nici o munca de facut. Suporta regulat injectarea de materie 
nervoasa luata de la oamenii care poseda informatiile necesare pentru instruire. De aceea copiii 
isi pot petrece timpul facand doar lucruri interesante, pe care si le decid singuri, dupa cum ar fi 
reconstructia lumii in teorie sau realizarea prin sport si prin arte. 
 
       - Nu aveti niciodata razboaie intre provinciile lumii voastre? 
 
       - Niciodata. Competitile sportive sunt suficient de dezvoltate pentru a elimina instinctul de 
razboi. Pe langa asta, faptul ca tinerii isi pot risca viata in sporturi in care sistematic sunt multe 
decese inabuse instinctul de razboi. 
 
       Asta le permite celor care simt acest instinct prea puternic sa si-l sature pe raspunderea 
propriei vieti, fara sa ii implice pe cei care nu doresc sa mearga pe cai asa de periculoase. Daca 
pe Terra sporturile si jocurile ar fi mult mai periculoase dar bine organizate, s-ar reduce cu mult 
sansele de a se crea conflicte internationale. 
 
       - Sunt similare cele sapte provincii ale lumii voastre? 
 
       - Nu, ca si pe Pamant sunt diferite rase si culturi. Provinciile noastre au fost create si bazate 
pe aceste rase si culturi, respectandu-se in schimb libertatea si independenta fiecareia. 
 
       - Ar fi posibil ca un om de pe Pamant sa viziteze planeta voastra? 
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       - Da, dar va trebui sa portati un costum spatial adaptat pentru respiratia dumneavoastra. Ati 
putea trai fara un asemenea costum intr-o rezidenta speciala in care am putut reproduce 
atmosfera de pe Pamant. Aici, multi oameni de pe Terra traiesc, inclusiv Moise, Ilie si Iisus 
Hristos impreuna cu multe alte dovezi vii ale creatiei noastre. Vom putea sa-i aducem pe acesti 
oameni inapoi pe Pamant cand va veni timpul pentru a va sprijini afirmatiile. 
 
       - De ce nu ii aduceti imediat inapoi? 
 
       - Deoarece in lumea voastra ciudata, daca Iisus Hristos s-ar reintoarce, ar fi plasat intr-un 
azil psihiatric. Imaginati-va pe cineva care aterizeaza printre voi spunand ca este Hristos. Va fi 
cu siguranta prins si inchis repede. Daca am interveni pentru a efectua minuni stiintifice pentru a 
arata ca el este cu adevarat Hristos, asta ar readuce inapoi religiile bazate pe Dumnezeu. Va 
acredita de asemenea si idea de supranatural sau de misticism, iar noi nu vrem nici aceste lucruri. 
 
       Spunand asta, micutul om m-a salutat pentru ultima data si mi-a spus ca se va reintoarce 
doar atunci cand tot ceea ce mi-a fost cerut va fi indeplinit. Apoi s-a urcat inapoi in masina sa si 
a decolat, iar dupa aceea a disparut la fel cum facuse si in celelalte dimineti. 
 
 
 
 
 

MISCAREA RAELIANA 
 
 
       Ce poveste! Ce revelatie! 
 
       Dupa ce m-am intors acasa si am clasificat si copiat notitele pe care le-am luat, am realizat 
imensitatea sarcinii care mi-a fost incredintata si mi-am dat seama de slabele sanse pe care le am 
de a reusi.  
 
       Dar din moment ce nu este necesar sa speri pentru a te inhama la o sarcina, m-am hotarat sa 
fac ce mi s-a cerut cu riscul de a fi considerat ca un iluminat. La urma urmei, daca a fi iluminat 
inseamna sa vezi lumina, atunci nu ma deranjeaza. Este mai bine sa fi numit iluminat si sa 
cunosti adevarul, decat sa fi considerat un om cu mintea limpede si sa nu-l stii. 
 
       As vrea sa le marturisesc scepticilor de toate felurile ca nu beau alcool si ca dorm foarte bine 
noaptea. Cineva nu poate nici sa viseze pentru sase zile consecutive si nici sa inventeze toate 
astea. 
 
       Celor care refuza sa ma creada, le spun: Urmariti cerul si veti vedea din ce in ce mai multe 
semne pe care nici savantii, nici armata nu vor putea sa le explice - cu exceptia stupizilor 
palavragii care urmaresc sa salveze reputatia pe care ei cred ca o vor pierde daca adevarul nu 
izvoraste de la cineva din cercul lor restrans. Cum ar putea fi  posibil ca un „om de stiinta” sa nu 
stie? 
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       Cei care l-au condamnat pe Copernic - pentru ca a indraznit sa spuna ca Pamantul nu era 
centrul universului - nu puteau admite niciodata ca altcineva decat ei ar putea dezvalui faptul 
acesta. 
 
       Dar toti dintre voi care ati vazut sau veti vedea obiecte zburatoare neidentificate, pe care unii 
oameni le vor explica intotdeauna ca pe niste vise, sau baloane meteorologice, sau chiar 
halucinatii, si toti dintre voi care nu indraznesc sa vorbeasca despre asta din frica de a nu fi 
ridiculizati, veti putea sa vorbiti deschis numai in cazul in care va veti intalni cu cei care cred. 
 
       Toate aceste revelatii mi-au adus un mare sentiment de buna-stare si o mare pace interioara 
in aceasta lume in care nu mai stii in ce sa crezi, unde nu putem sa credem intr-un Dumnezeu cu 
barba alba si nici intr-un diavol cu copite, si in care savantii oficiali nu pot da explicatii precise 
ale originii noastre si nici ale scopului nostru pe aceasta planeta. 
 
       In lumina acestor uimitoare revelatii, totul devine asa de clar si se dovedeste a fi asa de 
simplu. Sa stim ca undeva in univers, este o planeta plina de oameni care ne-au creat pe noi 
pentru a le semana, care ne iubesc si care in acelasi timp se tem de faptul ca ar putea fi ajunsi din 
urma de creatia lor - nu este profund miscator? Mai ales cand intelegem ca in curand va fi 
privilegiul nostru de a participa in evolutia umanitatii din care facem parte mai departe, prin 
propria noastra actiune de a crea viata pe alte planete. 
 
       Acum ca ai citit cartea pe care am scris-o, in care am incercat sa aranjez cat se poate de clar 
tot ceea ce mi-a fost spus, daca tu chiar crezi ca am o imaginatie bogata si ca aceste scrieri au 
fost produse doar pentru a te amuza, in acest caz as fi foarte dezamagit. 
 
       Dar poate ca pe de alta parte, aceste revelatii iti vor da incredere in viitor si iti vor permite sa 
intelegi misterul creatiei si destinul umanitatii. Poate ca iti vor raspunde la multe dintre 
intrebarile pe care ti le puneai noaptea chiar din timpul copilariei, cand te intrebai de ce existam 
si care este scopul nostru pe acest Pamant. Daca s-ar intampla asta, as fi chiar foarte fericit. 
 
      In fine, daca intelegi ca tot ce am spus aici este adevarul profund si doresti, la fel ca si mine, 
sa-i vezi pe acesti oameni aterizand foarte curand aici, oficial, pentru a ne oferi mostenirea lor si 
daca vrei sa joci un rol in realizarea tuturor lucrurilor care mi-au fost cerute, atunci mi-am 
indeplinit misiunea. 
 
       Daca este cazul, scrie-mi si iti vom ura bun venit in Miscarea Raeliana. Vom construi 
ambasada pe care ei o doresc si, atunci cand vom fi suficient de numerosi din punct de vedere 
international pentru a le ura bun venit cu respectul si dragostea pe care cei care ne-au creat le 
merita din plin, vor ateriza oficial si vom deveni beneficiarii imenselor lor cunostinte. 
 
       Tuturor celora dintre voi care credeti in Dumnezeu sau in Iisus Hristos, va spun ca ati fost 
indreptatiti sa aveti aceasta credinta. Chiar daca toate parerile voastre nu au fost exact ca cele pe 
care Biserica v-a pus sa le aveti, aici a fost fundatia adevarului. Ati facut bine sa credeti in bazele 
Scripturilor, dar ati gresit cand ati sustinut Biserica. Daca veti continua sa va distribuiti banii 
pentru a va inzestra cardinalii cu cele mai fine vesminte si, pe baza banilor vostri, continuati sa 
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autorizati existenta armatei si a amenintarii nucleare, atunci inseamna ca doriti sa ramaneti 
primitivi si ca nu sunteti interesati sa intrati in Epoca de Aur la care aveti dreptul. 
 
       Daca, oricum, doresti sa participi pasiv sau activ, in functie de posibilitatile tale, in crearea si 
dezvoltarea Miscarii Raeliene, ia un pix si scrieti-mi. Vom fi foarte curand destul de numerosi 
pentru a gasi o bucata de pamant pe care ambasada va fi construita. Daca inca ai dubii, citeste 
ziarele si uita-te pe cer. Vei vedea ca aparitiile misterioaselor nave devin din ce in ce mai 
numeroase si asta iti va da curajul de a-mi trimite scrisoarea, adresata la: 
 
       Rael, 
       c/o: International Raelian Movement 
               C.P. 225, CH1211 
               Geneva 8 
               Switzerland 
 
Sau prin e-mail la headquarters@rael.org 
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1 
________________________________________________________________________ 
 

VIATA MEA PANA LA PRIMA INTALNIRE 
 
 
 
 
 

INTRODUCERE 
 
 
       Cand am inceput aceasta a doua carte am vrut pur si simplu sa relatez care a fost viata mea 
pana la intalnirea fantastica din 13 decembrie 1973. Lucrul acesta a fost necesar pentru a 
raspunde multor oameni care m-au intrebat in primul rand ce am facut inainte de asta, si in al 
doilea rand pentru a vedea daca mi s-a intamplat cumva ceva extraordinar in timpul copilariei, 
ceva care putea sa-mi prezica un asemenea destin. 
 
       In timp ce cautam in amintiri am fost surprins de faptul ca, desi credeam ca nu a aparut 
nimic extraordinar la inceputul vietii mele, am gasit scene iesite din nou la iveala, scene care 
formau un intreg pe masura ce erau puse impreuna, si am vazut ca viata mea a fost cu adevarat 
ghidata pentru a fi ceea ce sunt si pentru a ma afla acolo unde eram, pe 13 decembrie 1973. 
 
       Aproape terminasem de scris aceasta istorisire, cand a doua intalnire a avut loc. Am rezumat 
cat mai pe scurt textul amintirilor cu intentia de a lasa cat mai mult loc celui de-al doilea mesaj si 
pentru a asigura o descriere detaliata a celui de-al doilea contact, care s-a dovedit a fi si mai 
fantastic decat primul.  
 

TRECUSERA DOI ANI 
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       Doi ani! Timp de aproape doi ani ma stradui sa fac sa radieze adevarul, care e mult prea 
mare pentru mine. Timpul trece, si simt ca nu merg nicaieri. Deja, incetul cu incetul, un cor solid 
de oameni se formeaza in jurul meu, oameni care au inteles ca de fapt  “Cartea care spune 
adevarul" chiar o face cu adevarat. 
 
       Sunt sapte sute in timpul in care scriu aceste randuri, si inteleg cum reprezinta si mult si 
putin in acelasi timp. Putini cand ii luam in considerare pe cei patru miliarde de oameni care 
populeaza Pamantul si multi, cand consideram cat de putini oameni s-au hotarat dupa doi ani sa-l 
urmeze pe omul care, acum 2,000 de ani, a avut aceeasi sarcina grea de a fi initiat si care apoi i-a 
initiat pe oamenii primitivi ai timpului sau. 
 
       Cine sunt acesti sapte sute? Sunt ei, dupa cum batjocoritorilor fara dubii  le-ar placea sa 
creada, niste imbecili mediocri care ar fi facuti sa inghita totul? Chiar deloc.Unii dintre ei sunt 
licentiati universitari sau oameni absolventi in psihologie, fiziologie, teologie, sociologie, 
medicina, fizica si chimie. 
 
       Poate ca admiratia mea merge la fel de mult catre cei care nu au grade, din moment ce, cu 
toate ca nu au acumulat prin studiu cunostinte care le-ar fi permis sa realizeze ca materia vie si 
oamenii ca noi pot fi create stiintific, sunt totusi capabili sa simta asta intuitiv, la fel ca si 
oamenii capabili sa mestereasca materia si sa se puna in armonie cu universul din care fac parte. 
 
       Trebuie sa spun ca sunt optimist in mare masura, si cred ca am reusit sa conduc misiunea 
destul de departe pe calea cea buna. Pentru ca orice s-ar intampla cu mine, MADECH (asociatia 
din care s-a nascut Miscarea Raeliana in 15 mai 1976) este in crestere si nimic nu o va putea opri 
vreodata. 
 
       In doi ani am tinut aproape patruzeci de conferinte, si din moment ce anumite intrebari 
veneau regulat, ma gandesc ca unele parti din mesaje trebuiesc clarificate. Deci voi incerca sa fac 
asta acum. 
 
       Mai intai de toate, ce fel de viata duceam inainte de 13 decembrie, 1973? 
 
       Trebuie sa recunosc ca doar acum foarte putin timp am inceput retrospectiva vietii mele, 
pentru a vedea exact cum a fost ghidata pentru ca sa fiu capabil si gata sa intru in actiune pe 
planul spiritual, psihic si emotional. 
 
       Anumite evenimente din copilarie nu pareau sa aiba nici cea mai mica semnificatie atunci 
cand erau luate separat - dar aveau atunci cand am inceput sa fac o sinteza. 
 
       Acum totul mi se pare foarte clar, si sunt emotionat cand imi amintesc lucruri pe care le 
consideram nesemnificative in momentul respectiv. Departe de mine este gandul de a spune 
povestea vietii mele intr-un fel care sugereaza ca fiecare eveniment a fost exceptional, dar se 
pare ca multi oameni doresc sa afle mai multe despre ce s-a intamplat cu mine inainte. De 
asemenea, decat sa o las pe gura lumii, prefer sa o spun eu. 
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COPILARIA: UN OZN DEASUPRA AMBERT-ULUI 

 
 
       Fiind copil cu tata necunoscut, nu pot spune ca am avut o copilarie tipica. Am fost ceea ce 
este numit un "copil natural"- ca si cum toti ceilalti ar fi fost copii "artificiali". 
 
       Nasterea mea a fost un accident - cel putin pentru micutul oras Ambert, care este asa de 
devotat Catolicismului incat este cunoscut sub porecla de "capitala mondiala a mataniei". Si mai 
mult, tatal necunoscut, care nu a fost total necunoscut, era dupa cate se pare un refugiat evreu. Ce 
sacrilegiu! 
 
        Nasterea mea a fost ascunsa pe cat de mult posibil - nu intr-o pestera, ci intr-o clinica in 
apropiatul Vinchy. S-a produs la 30 septembrie 1946, aproape la ora doua dimineata, si a fost 
una foarte dificila. Dar lucrul important este ca am fost conceput pe 25 decembrie 1945.                                       
Conceptia, momentul in care o fiinta incepe cu adevarat sa existe si sa se dezvolte in uterul 
mamei, este adevarata data de nastere a fiecarui individ. 25 decembrie a fost o data foarte 
importanta acum aproape 2,000 de ani. Pentru cei care cred in coincidente, viata mea a inceput 
cu o coincidenta. 
 
       Cand ne-am reintors la Ambert, sarmana maica-mea a incercat pentru o vreme indelungata 
sa ma prezinte ca pe "fiul unui prieten de care avea grija pentru un timp". Traiam sub acelasi 
acoperis cu tatal ei care, in loc sa fie impotriva ei atunci cand a aflat adevarul, s-a dovedit a fi cel 
mai simpatic dintre toti bunicii cu mine, pentru scurtua perioada in care l-am cunoscut. Trist, a 
murit atunci cand eram inca un copil foarte tanar. Mi s-a spus mai tarziu cat de amuzant a fost 
cand, vazandu-l cum aranja arborii fructiferi, am luat o pereche de foarfece si i-am taiat...salata. 
 
       Am fost crescut de catre bunica si matusa mea care traiau si inca mai traiesc impreuna. M-au 
invata sa citesc si m-au ajutat sa fac primii pasi, pe care mi-i amintesc foarte clar - cu siguranta, 
cea mai timpurie amintire a vietii mele. 
 
       Nu de mult, bunica mea mi-a spus ca in 1947 a vazut o nava ciudata zburand foarte repede si 
silentios deasupra Ambert-ului, prin apropierea casei sale. Nu a indraznit niciodata sa spuna 
cuiva despre lucrul acesta de frica de a fi acuzata de halucinatii. Numai dupa ce mi-a citit cartea 
s-a hotarat sa vorbeasca cu mine despre asta...si in acelasi timp sa se alature MADECH-ului. 
Decizia ei de alaturare a fost de fapt una dintre cele mai importante forme de incurajarare pe care 
le-am primit. 
 
 
 
 
 
 

PAPA DRUIZILOR 
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       In Ambert era un batran de care copiii mici se temeau, si de care adultii radeau. Il poreclisera 
"Iisus Hristos" deoarece avea un par foarte mare prins intr-un coc, si o barba magnifica. 
 
       Era intotdeauna imbracat intr-o pelerina lunga care-i venea pana la glezne, si traia la 
aproximativ 100 de metri de casa in care maica-mea gasise un apartament mic. Nu muncea si 
nimeni nu stia cum putea sa-si permita sa traiasca in casa minuscula din fata scolii gramaticale 
municipale. 
 
       Pe masura ce cresteau, copiii isi pierdeau frica si ca si parintii lor incepeau sa se amuze pe 
seama lui, radeau si faceau fete in timp ce-l urmarea si-i faceau semne. 
 
       Mie nu-mi placea sa ma joc cu ceilalti, preferand sa contemplez insectele si sa ma uit prin 
carti. L-am intalnit pe acest om pe strada de mai multe ori si am fost surprins de fata sa, care 
radia o mare bunatate, si de zambetul hotoman pe care il scotea in clipa in care se uita la mine. 
Nu stiam de ce, dar nu ma speria si nu am gasit nimic de ras la el. De asemenea, nu intelegeam 
de ce radeau de el ceilalti copii. 
 
       Intr-o dupa-amiaza l-am urmarit curios sa aflu unde se duce si l-am observat ducandu-se in 
casa, lasand deschisa o usa care ducea catre o bucataria mica si foarte intunecata. M-am apropiat 
si l-am vazut stand pe un scaunel, cu zambetul sau smecher pe fata, ca si cum m-ar fi asteptat. 
Mi-a facut semn sa ma apropii. Am intrat in casa si m-am dirijat catre el. 
 
       Si-a pus mana pe capul meu si am avut o senzatie stranie. In acelasi timp s-a uitat in sus si a 
pronuntat niste vorbe pe care nu le-am inteles. Dupa cateva minute m-a lasat sa plec fara sa zica 
vreo vorba, si cu acelasi zambet misterios pe fata. 
 
       Toate astea m-au zapacit pe vremea aceea, dar am uitat totul foarte repede. Numai in vara lui 
1974, cand citind o carte despre misterele din Auvergne pe care mi-a dat-o maica-mea, am aflat 
ca Parintele Dissard, batranul in chestiune, era ultimul "Dissard" - adica ultimul "Papa" al 
Druizilor in viata pe atunci - si ca murise intre timp de cativa ani. 
 
       Apoi mi-am reamintit scena din copilarie, si m-am gandit din nou la misteriosul zambet pe 
care batranul om obisnuia sa mi-l acorde de fiecare data cand il intalneam pe strada - ceea ce se 
intampla in fiecare zi, din moment ce eram aproape vecini. Acum stiu cui se i adresa atunci cand 
se uita in sus si rostea frazele acelea misterioase, la fel cum stiu acum si ce era aparatul silentios 
si luminos pe care il vazuse bunica-mea. 
 
       Un alt lucru mi-a venit in minte, de asemenea. Dupa scena care a avut loc in casa Parintelui 
Dissard, m-am dus la culcare si toata seara am numarat pana la noua de mai multe ori. 
 
       Acesta este un numar de care m-am lovit frecvent in viata mea, la fel ca un cod care imi 
fusese stabilit. Nu am putut niciodata sa explic acest obicei neasteptat, care a inceput la cativa ani 
dupa ce am invatat sa numar mai sus de cifra noua, si de aceea nu putea sa fie rezultatul invatarii 
memorate. Aveam sapte ani atunci cand evenimentul a avut loc. 
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POEZIA 

 
 
       Pe vremea aceea animalele contau cel mai mult in viata mea, le iubeam si le desenam toata 
ziua, atunci cand nu organizam curse cu melci. Eram fascinat de viata animala si visam numai la 
faptul de a devini un explorator pentru a putea sa ma apropii de misterioasa fauna a padurilor 
virgine. 
 
       Dar la varsta de noua ani - iarasi numarul noua- totul se va schimba. Mai intai de toate am 
descoperit ceea ce a devenit o adevarata pasiune pentru mine - viteza. Asta era, viteza pe tot ce 
avea roti, cu sau fara motor. Viteza si echilibrul, sentimentul de miscare si de lupta cu sine, 
impotriva propriilor reflexe. De fapt, autoritatea fundamentala a mintii asupra corpului. 
 
       A inceput cu intreceri salbatice pe panta dealului pe o bicicleta mica si care nu avea aproape 
nici frana, si m-am mirat cum de nu am cazut nici macar o singura data. Pentru a mai anima 
lucrurile, ma pozitionam pe varful unui deal si asteptam sa treaca o masina rapida. Apoi ma 
lansam intr-o urmarire ametitoare, ma intreceam cu masina si o depaseam - spre marea 
surprindere a soferului- si, odata ajuns la poalele dealului, ma intorceam si mergeam inapoi 
pentru a astepta din varf o alta masina. 
 
       Cateva luni mai tarziu, am asistat din intamplare la cursa auto a Turului Frantei, si a fost ca o 
dragoste la prima vedere. Era posbil, am realizat atunci, sa cunosc bucuriile vitezei mari fara sa 
mai fie nevoie sa mai pedalez pentru a ma intoarce pe un deal. Si puteti numi asta o meserie. 
 
       M-am hotarat, in felul in care te poti hotari atunci cand esti in varsta de noua ani: voi deveni 
un pilot de curse. 
 
       Din ziua aceea viata mea a fost canalizata doar catre cursele motorizate. Nimic altceva nu 
ma interesa si nu intelegeam rostul tuturor lucrurilor pe care le invatam la scoala, din moment ce 
trebuia sa ajung un pilot de curse. Revistele pentru copii au fost repede inlocuite de cele auto 
serioase si, nerabdator, am inceput sa numar anii care ma separau de varsta la care puteam sa 
obtin carnetul de conducere. 
 
       A fost la varsta de noua ani de asemenea cand am avut prima experienta a scolii la internat. 
Maica-mea era disperata pentru ca nu mai vroiam sa fac nimic la scoala si ii spuneam constant ca 
astfel de studii erau nefolositoare pilotilor de curse auto. Asa ca s-a hotarat sa ma trimita la 
internatul scolar de la Notre-Dame-de-France, in Puy-en-Velay. 
 
       Spera ca fara revistele despre cursele auto ma voi abandona muncii scolii, si intr-un fel nu 
prea a gresit. Dar am amintiri foarte urate din aceasta prima scoala cu internat, deoarece eram 
prea tanar atunci cand am fost trimis aici. 
 
       Imi amintesc ca am petrecut multe nopti plangand intr-un dormitor imens, si cred ca ce-mi 
lipsea mai mult era sansa de a fi singur si de a medita. 
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       Lipsa aceasta, ca orice nevoie neexprimata pe plan emotional a facut din copilul sensibil care 
eram un copil cu o sensibilitate si mai mare. Am descoperit poezia. 
 
       Intotdeauna am fost mai mult atras de literatura decat de matematici, dar cu toatea astea 
numai intr-un mod pasiv, ca un cititor. Apoi a aparut dorinta, nevoia de a scrie - in versuri, daca 
era posibil. Am ramas neinteresat de matematici si totusi acumulam acum o medie solida la acest 
obiect la fel ca la toate celelalte. Dar la limba franceza, si in special la scris, eram primul cu 
regularitate atata timp cat imi placea subiectul stabilit. Am scris chiar o colectie intrega de poeme 
si am castigat premiul intai intr-o competitie de poezie. 
 
       Cel mai surprinzator lucru era ca, desi nu fusesem botezat, eram intr-un internat scolar 
condus de calugari catolici, cu toate rugaciunile pe care le implica - rugaciune inainte de masa si 
de a merge in pat, dimineata dupa rasarit, dupa studii - si in timpul slujbelor zilnice cu 
comuniune. Cand, dupa sase luni de comuniune zilnica, calugarii au descoperit ca nu fusesem 
botezat, au fost ingroziti de-a binelea. Pentru mine era amuzant; era de fapt singura parte a 
slujbei care imi placea, gustarea bucatelelor de paine moale. 
 
       A fost de asemenea la varsta de noua ani cand am atins pubertatea. M-am bucurat de ea 
foarte mult si am descoperit placeri necunoscute si secrete, pe care niciun alt baiat de noua ani 
din dormitor nu parea sa le fi descoperit inca, si era un fel de consolare pentru singuratatea mea 
incompleta. 
 
       In sfarsit, tot la varsta de noua ani m-am indragostit pentru prima data - si a fost genul intens 
de iubire pe care il au copiii la varsta aceasta. Datorita rezultatelor scolare imbunatatite, maica-
mea a fost de acord sa nu ma mai trimita inapoi la internatul scolar si m-am trezit in clasa a patra 
la Scoala Gramaticala Municipala din Ambert. Iat-o, ea era, avea noua ani sau aproape, si se 
numea Brigitte. Eram foarte timid si rusinos, deci destul de ridicol. O privire fugara in timpul 
unei vizite medicale, un gest de modestie pentru a ascunde un piept unde bineinteles nu era nimic 
de vazut au fost de ajuns pentru a elibera in mine sentimente de tandrete si o mare dorinta de a 
proteja fiinta aceasta in aparenta atat de fragila. 
 
       In anul urmator m-am regasit la aceeasi scoala, in clasa a cincea, in compania primei mele 
iubiri careia nu am indraznit nici macar sa-i vorbesc. Totusi, am reusit sa termin prin a sta cu o 
banca in fata ei la inceputul anului scolar pentru ca sa-mi intorc capul din cand in cand si sa-i 
admir fata frumusica. Aveam numai zece ani si ma gandeam tot timpul la ea. 
 
       Faptul ca eram apropiat de ea in clasa m-a impintenit si m-am pus pe treaba destul de 
puternic pentru a evita sa repet anul. In felul acesta am trecut in clasa a sasea fara sa fi avut cel 
mai mic interes pentru studii. 
 
       Din pacate, acum schimbam foarte constant clasele si aveam profesori diferiti  in loc de unul 
singur. Efectul a fost ca eram aproape intotdeauna separat de ea, si nu faceam practic nici o 
activitate - asa incat in anul urmator m-am regasit inapoi in internatul scolar in micul oras 
Cunlhat, care este la aproximativ treizeci de kilometri de Ambert. 
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       A fost si mai rau decat fusese la Puy-en-Velay. Eram toti inghesuiti intr-un dormitor mic 
care era aproape infierbantat si, mai rau decat toate, nu era efectiv nici o disciplina. Asa ca 
baiatul cel mai mare si mai puternic isi impunea propria lege. Cred ca aici mi-am dezvoltat o ura 
foarte mare impotriva violentei. 
 
       Intr-o zi, deranjat de faptul ca fusesem batjocorit de niste baieti impotriva carora nu fusese 
luata nici o masura disciplinara, am plecat hotarat sa parcurg cei treizeci de kilometri care ma 
separau de casa mea natala. Nimeni nu a sesizat lipsa mea, iar cand directorul scolii m-a luat cu 
el in masina, facusem deja aproape 10 km. 
 
       Spre marea mea multumire am fost dat afara din scoala si trimis inapoi la fratii catolici din 
Ambert la mijlocul anului scolar, ca un elev la zi. Ce bucurie! O puteam vedea acum pe Brigitte 
in fiecare zi pe strada. Dar acum avea 12 ani, micutul ei piept devenea delicios, si era mai 
frumoasa ca niciodata pentru mine. 
 
       Devenisem din ce in ce mai putin interesat de studii si am inceput sa gust bucuriile chiulului, 
mai ales pentru ca nu imi placea sa ma gasesc printre preoti, care imi sfatuisera mama sa ma dea 
repede la botez. Din fericire, a preferat sa astepte sa ajung la o varsta la care sa inteleg, pentru ca 
sa poata sa imi ceara parerea. 
 
       Ceea ce-mi placea atunci era sa devin un mecanic auto pentru ca am auzit ca lucrul acesta 
poate fi folositor pentru pilotii de curse. Maica-mea, care spera sa devin un inginer, dorea cu tot 
dinadinsul ca sa-mi continui studiile asa incat a refuzat sa ma lase sa devin ucenic la un garaj. 
 
       Aceasta interdictie mi-a dat dorinta de a scrie din nou poezii, si am inceput sa hoinaresc la 
tara cu un block-notes in mana, in loc sa particip la ore. 
 
       La 14 ani m-am trezit la internatul scolar inca o data, de data asta in Mont-Dore, la o scoala 
gramaticala care primea copiii care nu erau doriti de celelalte scoli din regiune. 
 
       M-am gasit in compania unei colectii interesante de natangi si a unor "cazuri problema". 
Unul din capetele astea patrate, o persoana foarte influenta in internat, a ajuns sa fie responsabil 
si sa influenteze directia pe care a luat-o viata mea in urmatorii zece ani. Numele lui era Jacques 
si canta la chitara electrica, ceea ce m-a impresionat foarte mult. De indata ce au venit sarbatorile  
de Craciun mi-am pus bunica sa-mi cumpere o chitara electrica minunata, iar Jacques m-a invatat 
cateva acorduri. Apoi am inceput sa-mi pun poemele pe muzica si am observat ca aveam succes. 
De indata ce a sosit vacanta de vara am inceput sa particip la unele concursuri radio de muzica, 
pe care le castigam aproape intotdeauna. 
 
       A fost de asemenea tot in timpul vacantei de vara cand am descoperit iubirea fizica pentru 
prima data - cu o chelnerita care era incantata de melodiile mele. Avea 20 de ani si nu m-a 
invatat prea mult in afara efectelor pe care chitara le poate avea asupra femeilor. 
 
       In anul urmator implinisem 15 si doream mai mult ca niciodata sa-mi traiesc propria mea 
viata. Intr-o buna zi mi-am luat chitara la subsuoara, impreuna cu o mica valiza, mi-am luat bun 
ramas de la internatul scolii cu studiile sale neinteresante si am facut autostopul catre Paris. 
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Aveam 2,000 de franci vechi in buzunar si o inima plina de speranta. In sfarsit, urma sa-mi castig 
propria existenta, sa-mi strang destui bani pentru a-mi lua carnetul de conducere la 18 ani si sa 
devin un pilot de curse. 
 
 
       Cu un dram de noroc, m-a luat un om care conducea o masina care avea o acceleratie 
formidabila ascunsa sub o caroseria destul de discreta. Atunci cand mi-a spus ca fusese un pilot 
de curse si cand mi-a dat numele, am fost in stare sa-i spun ce masina a condus si premiile pe 
care le-a castigat. A fost flatat si surprins, asa putin cunoscut cum era, sa intalneasca un tanar 
care sa-si aminteasca toate realizarile sale. Mi-a spus ca odata fusese clown, si ca acum detinea 
un garaj in sud-vest. Cand am sosit in Paris m-a invitat la cina, si chiar mi-a oferit o camera in 
hotelul in care statea. 
 
       In barul hotelului am stat de vorba putin cu doua tinere femei care erau dansatoare gazda 
intr-un bar si care isi terminasera munca pe ziua aceea. Am cantat unele melodii si apoi am mers 
fiecare in pat cu cate una din sarmantele noastre insotitoare. Aici am fost initiat cu adevarat in a 
face dragoste fizic. 
 
       In dimineata urmatoare am plecat discret, pentru ca doream sa gasesc o camera si unele 
cabarete care puteau fi interesate de cantecele mele. Nu am gasit nici una, nici alta si mi-am 
petrecut a doua noapte in Paris in pasajul de metrou, impreuna cu vagabonzii. 
 
       Nu-mi mai ramasese niciun ban si in dimineata urmatoare eram infometat. Mi-am petrecut 
ziua pierzandu-mi vremea si disperand in orice fel dupa orice altceva. Dar in seara aceea am 
vazut un om cantand la acordeon pe o terasa, iar clientii ii aruncau monezi. M-am hotarat sa 
incerc acelasi lucru si mergea foarte bine chiar de la inceput. Eram salvat. 
 
       Am trait asa vreo trei ani, dormind adesea oriunde si mancand un sandwich din cand in cand. 
Dar am facut progrese imense, si intr-o zi am fost angajat de un mic cabaret pe Rive Gauche. 
Faceam 10 franci pe fiecare noapte si aveam nevoie de 15 pentru a ma reintoarce la Montmartre, 
unde traiam intr-o camera mica. Totusi aveam numele meu pe poster - chiar daca pe un afis mic! 
Deja imi imaginam numele meu ridicat sus pe poster, cu litere mari, imaginandu-mi in fiecare 
noapte succesul pe care urma sa il am. 
 
       Intr-o zi l-am intalnit pe actorul Jean-Pierre Darras, care m-a sfatuit si iau ore de teatru 
pentru a-mi imbunatati prezenta scenica. Din moment ce nu aveam posibilitatea sa le platesc, a 
aranjat cu amabilitate ca sa frecventez gratis un curs la Teatrul National din Paris. Asadar, pentru 
trei luni am fost la cursurile lui Dullin - si dupa aceea am renuntat pentru ca nu simteam deloc o 
atractie fata de teatru. 
 
       Obisnuiam sa ma introduc din cand in cand sub numele de Claude Celler, pe care il alesesem 
ca un tribut pentru skiorul si campionul de curse auto, Tony Sailer. Am modificat ortografia asa 
incat initialele mele sa devina CC - retinandu-mi primul meu nume. 
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       Am inceput sa castig o multime de concursuri radio si, cantand in mai multe cabarete, am 
reusit sa traiesc rezonabil si bine, si cel mai important sa-mi strang destui bani pentru a-mi lua 
carnetul de conducere exact la 18 ani, dupa cum planuisem. 
 
       Dar asta nu era de ajuns pentru a ajunge un pilot de curse. Mai intai de toate trebuia sa-mi 
fac un nume in speranta de a fi angajat de o companie mare, si pentru asta aveam nevoie de o 
masina de competitie, sa particip in unele curse independent si daca era posibil, sa le castig. O 
masina de curse este foarte scumpa, si continuam sa strang bani in speranta achizitionarii unui 
asemenea vehicul. Am continuat cu cantatul si am incercat sa pun unii bani deoparte. Multi 
prieteni autori-compozitori facusera inregistrari si se parea ca faceau destui bani pentru ei. Asa 
ca m-am decis sa incerc sa inregistrez si eu, avand pana acum nu mai putin de 150 de melodii in 
geanta mea. 
 
       Prima firma de inregistrari la care am apelat mi-a oferit un contract pe trei ani, pe care l-am 
semnat. Directorul firmei era Lucien Morisse, directorul postului de radio Europe No. 1, care 
lansase un numar imens de cantareti faimosi. Prima mea inregistrare a avut destul succes, iar a 
doua, multumita unui cantec numit " Le miel et la Canelle" (Miere si scortisoara) - a fost chiar 
mai populara. Era des auzita la radio: 
 
Le miel et la cannelle                                                        
    
Ça sent… le miel et la cannelle 
Ça sent la vanille et l”amour 
Ça sent le miel et la cannelle 
Filles que j”aimerai toujours 
 
La première était brune 
Et s”appelait Margot 
Le soir au clair de lune 
Nous jouions du flûtieau 
Moi, je pris la route 
De ses yeux 
Et le chemin sans doute 
De ses cheveux 
 
La deuxième était blonde 
Et s”appelait Marielle 
Les sentiers de sa ronde 
Son corps, je me rappelle 
Moi, je suis sur la route 
De ses yeux 
Sur le chemin sans doute 
De ses cheveux 
  
 
La troisième était rousse 
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Et s”appelait Marion 
Pour sa jolie frimousse 
Et son coquin jupon 
Moi, je prendrai la route 
De ses yeux 
Et le chemin sans doute 
De ses cheveux  
 
Ne pleure pas, l”ami 
Demain, c”est le printemps 
Elles sont si jolies 
Et tu n”as pas vingt ans 
J”ai le chemin sans doute 
Des charmilles 
Toi, tu prendras la route 
Des trois filles 
 
 
       Am avut multe performante si luam parte la multe turnee. Totul mergea bine si am avut chiar 
placerea de a fi selectionat pentru a participa la concursul Trandafirul de Aur, tinut in Antibe. 
 
       Dar cei care ma ghidasera nu vroiau cu adevarat ca sa devin un artist faimos. Acest stagiu al 
vietii mele a fost planuit pentru a-mi dezvolta senzitivitatea, sa ma obisnuiasca sa ma exprim in 
public si nu mai mult de atat. 
 
       Chiar daca eram printre concurentii selectati pentru Trandafirul de Aur, Lucien Morisse a 
venit la mine intr-o zi si mi-a explicat ca trebuie sa ma retraga din concurs. Mi-a spus ca voi 
intelege de ce mai tarziu, dar nu a putut sa zica mai multe in acel moment. 
 
       Asa ca pana la urma nu am mai participat in acel concurs Trandafirul de Aur, si trebuia sa 
traiesc din ceea ce puteam castiga din cantatul meu care, mi-am dat seama, nu-mi va fi niciodata 
de ajuns pentru a cumpara o masina cu care sa particip in curse. 
 
       De aceea, atunci cand mi s-a oferit oportunitatea de a deveni reprezentantul companiei la 
care am facut inregistrarile, am acceptat imediat, convins ca voi putea sa-mi strang destui bani 
pentru o masina in cateva luni. 
 
       M-am intors la Bordeaux, unde eram agent comercial insarcinat cu supervizarea a 15 
regiuni. Am stat aici pentru un an si am plecat atunci cand am avut destui bani pentru a-mi 
cumpara singur o masina de competitie. Am avut chiar timp sa  zdrobesc aceasta masina. 
Oricum, am compus noi cantece in timpul anului petrecut la Bordeaux si un prieten instarit m-a 
indemnat sa fac o alta inregistrare, pe care urma sa o finanteze chiar el. 
 
       Am petrecut inca un an traind cu poezia mea si apoi, ca si cum pentru a-mi schimba radical 
stilul de viata, am fost implicat intr-un foarte serios accident de masina. 
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       Intr-un tur foarte obositor, am adormit la volanul masinii mele si m-am ciocnit de un perete, 
la aproape 100 km pe ora. Mai mult de 10 oameni murisera deja in acel loc. Am suferit mai 
multe fracturi, dar am supravietuit. Am fost imobilizat pentru trei luni sau mai mult, mi s-au dus 
toate economiile si inca nu facusem nici o cursa. Eu, cel care visase sa inceapa la 18 ani, inca nu 
participasem in nici o cursa pana la varsta de 22 de ani. 
 
       Participand ca spectator de multe ori pe circuitele de curse, observand cat de fermecati sunt 
tinerii din acest sport, si de asemenea numarul baietilor care doreau sa devina piloti de curse fara 
a sti cum trebuie procedat, mi-am spus ca cea mai buna cale pentru mine de a intra in curse va fi 
sa gasesc o cariera care va profita de entuziasmul lor. Stiam cum sa scriu, asa ca solutia era 
evidenta. 
 
       Voi deveni reporter pentru un Magazin Sport Auto. 
 
       Am luat legatura cu numerosi specialisti in magazine, dar in van deoarece foarte multi 
entuziasti venisera cu aceeasi idee. Apoi am observat un mic anunt in sectiunea auto a ziarului 
"L` Equipe" de la cineva care cauta un foto-reporter, fara a se cere experienta. 
 
       Am scris, iar persoana care facea reclama mi-a raspus si mi-a zis ca solicitarea mea va fi 
luata in considerare, dar ca trebuie sa trimit 150 de franci pentru costuri administrative. In 
schimb, voi primi o pelicula pentru a face un reportaj test pe un subiect la alegere. Am trimis 
banii, am realizat filmul si am scris raportul - despre o cursa auto, bineinteles - si l-am trimis 
imediat la adresa indicata. 
 
       Foarte curand dupa asta, am primit o scrisoare care imi cerea sa apelez un numar in Dijon, 
acolo unde seful biroului firmei care plasase anuntul era localizat. L-am intalnit pe  seful 
companiei - un om de aproape treizeci de ani care sustinea ca a facut o avere din realizarea de 
fotografii in Statele Unite. 
 
       Parea ca este foarte interesat de ideile mele despre crearea unei reviste sport auto destinata 
tinerilor care sperau sa devina piloti de curse, si s-a oferit sa ma angajeje ca editor-sef al unui 
ziar care urma sa apara in cateva luni. Mi-a aratat intreprinderea pe care urma sa o cumpere 
pentru a amenaja oficiul imprimeriei, m-a prezentat tipografului din Dijon pe care il angajase ca 
director, si mi-a aratat casa in care eu si sotia mea urma sa traim, care era situata la o aruncatura 
de piatra de biroul meu. 
 
       I-am raspuns ca as dori sa particip si in curse pentru a ma revansa pentru conditiile oferite. 
El mi-a spus apoi ca era de asemenea in cautarea cuiva care sa fie capabil sa conduca 
departamentul de competitii, deoarece intentiona sa lanseze noul ziar printr-o cursa cu cateva 
masini pictate cu propriile culori ale ziarului. Asta imi va permite sa fiu direct in mijlocul 
actiunii, si am acceptat sa devin directorul departamentului de competitii al companiei sale. 
 
       O saptamana mai tarziu, m-am mutat de la Paris la Dijon impreuna cu sotia mea, Marie-
Paul. Eram casatoriti de aproape trei luni, si astepta astepta o fetita. Am intalnit-o pe Marie-Paul 
in luna iunie, si nu ne-am mai despartit din ziua in care ne-am intalnit. Ne-am casatorit dupa trei 
luni, numai de placerea familiei sale care a fost socata auzind la inceput ca nu planuiam sa ne 
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casatorim la biserica. Familia ei era foarte de moda veche si la inceput ma rugam impreuna cu ei 
inainte de masa. 
 
       Domiciliul meu in Dijon, oricum, a durat doar doua luni si nu am primit niciun salariu. Se 
auzea ca "bogatasul american" care dorea sa creeze ziarul de fapt tocmai iesise din inchisoare 
fara nici unban. Excrocase mai mult de 500 de oameni, oameni visatori asa ca mine sa devina 
foto-reporteri, cu sume de bani cuprinse intre 150 si 300 de franci. 
 
       Muncisem doua luni pentru nimic, si m-am gasit plin de idei, dar fara niciun ban. De data 
asta m-am decis sa-mi fac singur startul in marea lume a publicitatii. M-am mutat in Clermont-
Ferrand, aproape de mama, care se pregatea pe vremea aceea sa devina bunica si mi-am 
inaugurat propria casa de publicitate pentru a produce o revista dupa propria mea dorinta. Copii 
ale acestei reviste au fost curand vandute, multumita unui tipograf care iubea de asemenea 
sporturile auto, si care a fost de acord sa riste si sa imi acorde un credit, cu toate ca nu puteam sa-
i ofer nici o forma de garantie. 
 
       Revista a pornit la drum repede si in curand a devenit unul din liderii in domeniu. Mi-am 
rezervat cea mai interesanta sarcina - test-driving-ul noilor modele pe minunatul circuit Mas-du-
Clos, in Creuse, si pe sosea. Asta insemna ca am castigat intrarea in lumea sporturilor cu motor si 
imi erau imprumutate masini pentru a concura. In sfarsit, visul meu devenise realitate si, chiar 
mai mult, mi-am dat seama de la inceput ca eram un pilot de competii inzestrat, obtinand multe 
victorii cu masini care nu imi erau familiare. 
 
       Pentru trei ani minunati am trait in felul acesta, progresand tot timpul in tehnica sofatului, si 
concentrandu-ma 100% in domeniul pe care il iubeam - masinile de sport. Trebuie sa spun ca am 
simtit o adevarata placere in a-mi inpinge cat mai departe limitele si imbunatatindu-mi constant 
controlul reflexelor si al reactiilor. Oricum, nu mi-a pasat nici de zgomotul motorului sau de 
mirosul de combustibil ars si visam la zilelele in care fabricilor masinilor de curse li se va cere sa 
produca masini nemirositoare si silentioase. Doar atunci ma voi putea bucura din plin de senzatia 
de sofat la cel mai pur nivel. 
 
       Dar toate acestea au fost date peste cat catre sfarsitul anului 1973. 
 
 

INTALNIREA 
 
 
       In ziua aceea extraordinara, 13 decembrie 1973 - ma gaseam intr-un crater al unui vulcan din 
Auvergne, Puy-de Lassolas. Aici, dupa cum am descris deja, am intalnit pentru prima data un 
extraterestru sau mai precis, un Eloha - singularul lui Elohim- pe care urma sa-l intalnesc in 
acelasi loc pentru sase zile consecutive si care, pentru aproximativ o ora de fiecare data, mi-a 
dictat fantasticele revelatii ale primei parti ale acestui "mesaj". 
 
       In primele cateva zile care au succedat acestei experiente trebuie sa marturisesc ca mi-am 
pus de cateva ori intrebarea: voi indrazni sa-i spun macar cuiva despre asta? In primul rand am 
facut ordine in notitele pe care le luasem destul de bine, dar totusi cu prea multa graba in timp ce 
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interlocutorul meu imi vorbea. Cand am terminat, am trimis manuscrisul oficial unui editor 
serios care dupa cunostinta mea nu publica lucruri ezoterice sau science fiction. Evident ca nu 
doream ca acest mesaj de o importanta asa de mare pentru omenire sa fie pierdut printre colectii 
de povesti si aventuri misterioase sau printre carti oculte care erau oferite celor interesati in 
stiintele alternative. 
 
       Marcel Jullian, cel care conducea editura, m-a invitat la Paris si mi-a spus ca manuscrisul era 
senzational. Dar a spus ca trebuie sa spun povestea vietii mele inainte de a vorbi despre mesaj, si 
ca "ar mai fi de facut cateva mici schimbari". 
 
       Nici nu se punea problema sa fac asta. Nu vroiam sa realizez sute de pagini pentru a-mi 
povesti viata si apoi sa prezint mesajul pe care-l primisem, ca si cum personalitatea mea ar fi fost 
la fel de importanta ca si aceste lucruri pe care mi-a fost cerut sa le revelez. Doream ca mesajul 
sa fie publicat, dar numai mesajul, chiar daca nu era o carte groasa si deci lipsita de interes 
pentru editori. Asa ca i-am cerut domnului Jullian sa-mi returneze manuscrisul. Mi-a raspuns ca 
nu-l mai avea, pentru ca un cititor il imprumutase, dar ca atunci cand il va returna mi-l va trimite 
imediat. 
 
       Tocmai  ma intorsesem in Clermont-Ferrand cand am primit o telegrama care ma invita sa 
ma intorc la Paris pentru a aparea intr-un show de televiziune numit Le grand Echiquier, 
prezentata de Jacques Chancel. Era directorul unui serial la editura careia trimisesem 
manuscrisul. Il citise si a inteles ca era absolut fantastic, chiar daca voi fi crezut sau nu de 
altcineva. Asa ca am particiat la show, iar miile de scrisori pe care le-am primit dupa asta au 
aratau ca, in timp ce unii radeau, multi luau foarte in serios ceea ce am spus si doreau sa ajute. 
 
       Dar zilele treceau si manuscrisul nu-mi era returnat. Am trimis o scrisoare inregistrata 
editorului, care mi-a raspuns ca manuscrisul imi va fi trimis, dar ca nu l-au gasit inca. Dupa zece 
zile m-am intors la Paris pentru a vedea daca pot face ceva personal pentru ca nimeni nu dorea 
sa-mi mai raspunda la intrebari atunci cand intrebam despre problema. 
 
       Faimosul designer Courreges, care ma contactase dupa show-ul de televiziune pentru ca era 
interesat, a fost de acord sa vina cu mine pentru a-l vedea pe editor, cu scopul de a afla ce se 
intamplase exact cu manuscrisul. 
 
       Marcel Jullian ne-a spus ca cititorul care avea manuscrisul il luase cu el in vacanta, dar ca nu 
stiau unde se afla sau cum sa dea de el. 
 
       In cele din urma, manuscrisul a fost recuperat de Monsieur Courreges si mi l-a returnat 
personal. Inca ma intreb daca chiar a fost pierdut sau pus deoparte pentru a se evita publicarea 
lui. Daca editura chiar a pierdut manuscrisul asa de usor, atunci ii voi descuraja pe ceilalti autori 
care doresc sa le trimita originalele. 
 
       Alarmata de pierderea de timp si de mormanul crescand de scrisori de la cei interesati in a-
mi cumpara cartea care continea mesajul, de indata ce urma sa fie publicata, Marie-Paulle s-a 
oferit sa renunte la slujba sa de asistent medical pentru a ma ajuta in publicarea si distribuirea 
acestui document exceptional. 
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       Am acceptat, deoarece eram sigur ca doar in acest fel voi putea fi capabil sa controlez 
permanent utilizarea pentru care aceste scrieri erau destinate. Din moment ce era incompatibila 
cu seriozitatea misiunii care imi fusese incredintata am oprit imediat munca pentru revista 
sportiva, iar in toamna lui 1974 cartea a iesit in final din editura. 
 
       Socul nervos cauzat de rasturnarea aceasta neprevazuta a vietii mi-a cauzat dureri de stomac 
si mi-a adus aproape un ulcer. Toata iarna am suferit de un caz serios de gastrita. Niciun 
medicament nu isi facea efectul, si doar dupa ce am decis sa o iau usor, facand cateva meditatii si 
exercitii de respiratie, durerea a disparut ca prin minune. 
 
       In iunie am fost la un show de televiziune gazduit de Philippe Bouvard. Se numea „Sambata 
Seara” si sarcastic asa cum era, domnul Bouvard si-a deghizat cealalta gazda in Martian cu 
antene roz si costum verde si m-a intrebat daca arata ca persoana pe care o intalnisem. 
 
       Dar multi oameni, interesati de putinul pe care fusesem in stare sa-l spun, i-au scris lui 
Philippe Bouvard, reprosandu-i lipsa de seriozitate. Confruntat cu miile de scrisori pe care le-a 
primit, s-a hotarat sa ma invite inapoi pentru a face un alt show in care urma sa pot spune mai 
multe. Convins ca nu mi se va permite sa spun indeajuns, m-am hotarat sa inchiriez Sala Pleyel 
pentru o data care urma chiar dupa show-ul de televiziune si sa anunt privitorii interesati ca voi 
tine o conferinta peste cateva zile. Am inchiriat o sala pentru a gazdui 150 de persoane cu o 
optiune pentru alta capabila sa primeasca 500, pentru ca nu stiam cati oameni vor avea chef sa se 
deranjeze sa vina pentru a ma asculta. 
 
       In cele din urma, mai mult de 3,000 de oameni au venit. Problema era ca nu puteam 
acomoda  decat 500 de persoane in sala pe care o comandasem si atunci cand aceste locuri au 
fost ocupate i-am anuntat pe ceilalti ca voi tine o alta conferinta peste cateva zile, in sala cea 
mare care avea 2,000 de locuri. Era limpede ca multi oameni nu erau multumiti sa plece, unii 
dintre ei calatorind cateva sute de kilometri. 
 
     Totul a mers bine si am realizat ca un numar mare de oameni era gata sa ma sustina si sa ma 
ajute, in afara desigur de acei cinici ale caror intrebari, prin virtutea superficialitatii lor, am fost 
capabil sa le dovedesc ca fiind ridicole. 
 
       Chiar daca am avut scene de frica groaznice, mult mai multe decat am avut vreodata in 
timpul in care cantam, totul mergea fara nici o zgaltaiala, iar raspunsurile la cele mai dificile 
intrebari pareau sa-mi vina pe buze de la sine. Am simtit cu adevarat ajutor de sus, la fel cum 
Elohim imi promisesera. Aveam impresia ca ma auzeam dand raspunsuri pe care nu le gaseam 
singur. 
 
       A doua conferinta a avut loc cateva zile mai tarziu. Ma temeam ca cei care nu putusera sa 
intre in sala pentru prima data nu vor veni pentru a doua oara si ca ma voi gasi impovarat cu o 
sala foarte scumpa si goala pe trei sferturi. Nu fusese facuta nici o publicitate evenimentului dupa 
emisiunea de televiziune, cu exceptia unui scurt paragraf de trei randuri in France Soir, singurul 
ziar care a fost de acord sa publice aceasta a doua conferinta. 
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       Ei bine, au venit mai mult de 2,000 de persoane si sala a fost plina. A fost un triumf. 
Incepand din acel moment nu am mai avut indoieli in legatura cu misiunea mea. 
 
 
 

CONFERINTELE 
 
 
       Din luna septembrie 1974 incolo, in timpul celor aproape patruzeci de conferinte am putut sa 
vad ce intrebari intampinam cel mai des. Am observat de asemenea numarul membrilor 
MADECH-ului crescand constant, concomitent cu formarea departamentelor regionale din toate 
marile orase ale Frantei in jurul celor mai dinamici si mai activi dintre ei. 
 
       Am vazut de asemenea si pe unii reporteri care isi faceau meseria cinstit si bine, datoria lor 
fiind sa informeze publicul scriind sau spunand exact ceea ce vedeau sau citeau. Oricum unii, 
precum cei de la ziarul Le Point, scriau minciuni. Chiar dupa ce le-au fost trimise scrisori 
inregistrate pentru a le aminti ca trebuie sa rectifice un articol incorect in conformitate cu dreptul 
la replica, nu au facut asta cum se cuvine. 
 
       Altii, precum cei de la ziarul La Montagne, au refuzat pur si simplu sa-si informeze cititorii 
ca urma sa se tina o conferinta in Clermont-Ferrand, si au speculat faptul ca reprezentau singurul 
ziar zilnic din acea regiune. Directorul lor de stiri m-a intalnit de fapt si mi-a spus ca niciodata nu 
vor fi mentionate activitatile mele sau eu in ziarul sau. Toate astea se intamplau din cauza 
faptului ca nu le-a placut ca atunci cand am aparut initial la televiziune nu i-am informat mai 
intai pe ei inainte sa vorbesc unei mari organizatii de radiodifuziune franceze. O poveste trista si 
un exemplu delicat de libertate de exprimare. Au refuzat chiar sa publice o reclama platita care 
anunta conferinta aceea, cu toate ca in acelasi ziar erau pagini intregi de reclame la filme 
pornografice. 
 
       Cat despre ziarul Le Point, acesta  a transformat pur si simplu o excursie a membrilor 
MADECH in locul unde a avut loc intalnirea, intr-o intalnire ratata cu Elohimii. 
 
       Escrocheriile acestea erau facute in incercarea de a ridiculiza o organizatie care incerca sa 
iesa la suprafata. Apare clar ca este mult mai simplu si mai putin periculos pentru un ziar cu un 
numar extins de cititori sa faca lucrul acesta cu o organizatie noua ca MADECH, decat cu 
Biserica, cu cei 2,000 de ani ai istoriei sale. 
 
       Dar va veni si ziua in care cei care au incercat sa ascunda sau sa deformeze adevarul isi vor 
regreta greselile. 
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________________________________________________________________________ 
 
 

A DOUA INTALNIRE 
 
 
 
 
 

Fenomenul din 31 iulie, 1975 
 
 
     A fost in timpul lunii august 1975 cand am hotarat sa demisionez din functia de presedinte al 
MADECH-ului, in primul  pentru ca se parea ca se descurca foarte bine si fara mine, si in al 
doilea rand pentru ca eu cred ca am facut o greseala in faptul de a structura o organizatie capitala 
pentru omenire dupa o lege din 1901, asemuind-o cu un club de jucatori de petanque sau de fosti 
soldati din razboiul mondial. 
     M-am gandit ca era necesar sa creez o miscare mult mai in armonie cu fantasticul mesaj 
transmis de Elohim. Asta cerea o miscare care respecta in detaliu tot ceea ce creatorii nostri ne 
sfatuiau - adica geniocratia, umanitarismul, renuntarea la toate practicile religiilor deiste si asa 
mai departe. 
     O asociatie bazata pe o lege din 1901 mergea contra intelesului mesajelor Elohimilor prin 
definitie, cel putin in felul in care o structurasem. Din moment ce toti membrii asociatiei puteau 
vota, nu raspundeam principiului geniocratiei, potrivit caruia numai cei mai inteligenti oameni 
puteau participa in luarea deciziilor. Asa ca a trebuit sa corectez greseala aceasta fundamentala, 
nu neaparat desfiintand MADECH-ul ci aducandu-i anumite transformari, in asteptarea mai 
multor modificari efective ale structurii sale. Acest lucru nu era impotriva regulilor legii din 
1901. 
     In acest fel MADECH-ul va deveni o organizatie care va sustine adevarata miscare pe care o 
voi crea impreuna cu membrii cei mai lipsiti de prejudecati - adica o congregatie a ghizilor 
MADECH. Aceasta noua asociatie ii va regrupa pe cei care doreau sa deschida mintea celorlalti 
catre infinit si eternitate si sa devina ghizi pentru omenire, aplicand cu meticulozitate ceea ce era 
cerut in mesajele primite de la Elohim. Asadar, intr-o societate care cauta sa inchida mintea 
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oamenilor in orice fel prin religiile deiste, educatie soporifica, programe tv zapacite si 
neinsemnate batalii politice, voi incerca sa initiez oameni care vor iesi in lume pentru a incerca 
sa deschida mintile celorlalti. In acest fel, MADECH-ul isi va mentine importanta si va deveni o 
organizatie de suport care va fi primul punct de contact al celor care decopera mesajele 
Elohimilor.Va fi formata din membri practicanti, iar congregatia ghizilor va deveni o miscare 
alcatuita din "calugari", ghidand membrii practicanti. 
     Stiam ca erau printre membrii MADECH oameni care erau capabili de a conduce organizatia 
si am primit confirmarea in timpul acestor alegeri de la consiliul administrativ. Inlocuitorul meu 
ca presedinte, Cristian, era un fizician cu viitor promitator, iar restul consiliului era constituit din 
oameni care erau cu totii reprezentativi si competenti. 
     Eram tot in luna iulie cand Francois, unul dintre cei mai devotati membrii MADECH si unul 
dintre cei mai deschisi la minte a venit sa ma vada in Clermont-Ferrand. I-am vorbit despre 
dorinta mea de a gasi o casa la tara intr-un loc cat mai retras posibil pentru ca sa ma odihnesc 
putin si sa scriu in liniste o carte in care sa relatez tot ce mi s-a intamplat pana la 13 decembrie 
1973, inainte ca cineva sa inventeze mai multe lucruri fara sens despre trecutul meu. Mi-a spus 
ca avea o ferma in regiunea Perigord, si ca daca imi va placea locul as putea sa petrec aici o luna 
sau doua sau chiar as putea sa stau aici cat doresc, din moment ce nimeni nu locuia acolo. 
     Am pornit imediat sa vizitam locul, si inspirat de pacea si de linistea de aici m-am decis sa 
stau doua luni. Dupa doua saptamani mi-a placut asa de mult incat m-am gandit serios sa vin aici 
mult mai des. 
     Francois ni s-a alaturat la sfarsitul lui iulie si am inceput sa planuim mutarea dupa intalnirea 
din Clermont-Ferrand pe 6 august. Inca nu ma hotarasem sigur pentru ca mi-a fost frica sa nu 
ratez misiunea mea cumva daca m-as fi mutat din locul minunatei mele intalniri. Oricum, pe 31 
iulie, in timp ce sotia mea Marie-Paul, François si cu mine am iesit afara sa luam niste aer curat, 
am vazut o nava imensa trecand silentios si cu miscari sacadate aproape pe deasupra casei. 
     Din timp in timp se misca, cu viteza inimaginabila sau se oprea brusc de cateva ori, desenand 
un zig-zag la distante de aproximativ 500 de metri. Am fost incantat ca si alti oameni erau cu 
mine martori la eveniment, si un indescifrabil sentiment de fericire m-a cuprins. François mi-a 
spus ca i s-a ridicat parul pe cap de emotie. Pentru mine era un semn clar al permisiunii 
Elohimilor sa ma mut in regiunea aceea. 
     In dimineata urmatoare am remarcat ca aveam un semn ciudat pe bicepsul unui brat, aproape 
de indoitura cotului. Nu am facut imediat conexiunea cu fenomenul din ziua trecuta, dar mai 
tarziu multi oameni mi-au spus ca nu putea fi decat un semn facut de Elohim. Era un cerc rosu cu 
diametrul de aproximativ 3 centrimetri, 5 milimeri grosime si inauntru erau 3 cerculete. 
     Acest semn a stat neschimbat urmatoarele 2 saptamani, apoi cele 3 cerculete din interior s-au 
unit intr-unul singur, rezultand doua cercuri concentrice. Apoi dupa inca 2 saptamani cele doua 
cercuri au disparut, lasand o pata alba pe care inca o am pe brat. Vreau sa subliniez faptul ca 
niciodata nu am suferit din cauza semnului si nu am simtit nici cea mai mica mancarime tot 
timpul cat am avut-o. Unii oameni de stiinta carora le-am aratat semnul au speculat ca ar putea fi 
facut in timp ce o proba a fost luata cu ajutorul unui laser perfect. 
     Reuniunea din 6 august a avut loc in final asa cum era planuit, in craterul din Puy-de-
Lassolas, aproape de Clermont-Ferrand si la acea intalnire a domnit un splendid sentiment de 
fraternitate si de armonie. 
     M-am hotarat sa tin aceasta intalnire a membrilor MADECH la data respectiva fara sa stiu cu 
adevarat de ce, dar de fapt Elohim m-au ghidat pentru ca in ziua intalnirii, unii membri m-au 
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informat ca era cea de-a 30-a aniversare a exploziei bombei atomice de la Hiroshima si ca mai 
era de altfel si o sarbatoare Crestina, Schimbarea la Fata. 
     Neghiobii vor zice ca este o coincidenta. 
     Dupa aceasta intalnire, anumiti membrii ai MADECH-ului m-au ajutat sa ma mut si am 
inceput sa traiesc in Perigord. 
 
 
 
 
                                             
 

MESAJUL: PARTEA A DOUA 
 
 
  
 
      Pe 7 octombrie 1975, in jur de ora 11 seara am simtit o chemare neasteptata de a iesi afara si 
de a ma uita pe cer. M-am imbracat calduros pentru ca era mai degraba frig si am inceput sa 
merg prin intuneric. Mergeam intr-o anumita directie fara sa fiu constient de asta si deodata am 
simtit nevoia sa merg intr-un loc pe care François mi-l aratase in timpul verii - un loc desertic 
situat intre doua paraie si imprejurat de padure. Se numea Roc Plat. L-am atins pe la 12 si 30 
noaptea intrebandu-ma ce fac aici, dar urmandu-mi intuitia din moment ce mi-am spus ca as 
putea fi ghidat telepatic. 
     Cerul era magnific si stelele straluceau peste tot pentru ca nu se vedea niciun singur nor. In 
timp ce priveam nemiscat stelele, tot locul s-a luminat brusc, si am vazut o imensa minge de foc 
aparand printre unii arbusti. M-am miscat catre locul unde aparuse mingea de foc, plin de 
fericire, din moment ce eram aproape sigur de ceea ce urma sa gasesc. 
     Aceeasi aeronava pe care o vazusem in sase ocazii in luna decembrie 1973 era in fata mea, si 
aceeasi persoana  pe care am intalnit-o doi ani mai devreme venea catre mine cu un zambet plin 
de bunatate. Am notat o diferenta imediat. Nu mai avea costumul spatial care parea ca facea un 
halo in jurul fetei sale. Dupa tot timpul pe care l-am petrecut incercand sa fac lumea sa inteleaga 
ca spun adevarul, am fost extraordinar de fericit sa vad inca o data persoana care era responsabila 
pentru schimbarea radicala a cursului vietii mele. Am ingenunchiat in fata lui, si el a vorbit. 
     "Ridicati-va si urmati-ma" a zis."Suntem foarte satisfacuti de dumneavoastra si de tot ce ati 
facut in ultimii doi ani. Acum este timpul sa treceti la urmatorul stagiu, din moment ce ne-ati 
dovedit ca putem avea incredere in dumneavoastra. 
     Acesti doi ani au fost de fapt o proba. Puteti sa vedeti ca astazi nu am nici o protectie in jurul 
fetei, si ca aeronava mea v-a aparut dintr-o data si ca nu a fost echipata cu lumini intermitente. 
Toate acestea au fost realizate asa pentru a va calma, si de aceea a trebuit sa apar intr-un mod 
care corespundea imaginii pe care o aveati, in general, despre calatoriile spatiale. Dar acum ca 
sunteti suficient de initiat incat sa nu va speriati, nu vom mai folosi asemenea tehnici de 
apropiere". Urmandu-l in interiorul navei, am constatat ca acesta arata foarte similar cu ceea ce 
am gasit la prima intalnire - pereti cu aceeasi infatisare metalica precum afara, nici o planseta de 
bord sau instrumente, niciun hublou, si o podea facuta dintr-o substanta albastra translucida pe 
care stateau doua scaune. Acestea erau facute dintr-un material transparent care imi aminteau 
putin de scaunele de plastic gonflabile, dar fara sa fie dezagreabile. 
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     M-a invitat sa stau jos pe unul din scaune, care era spate in spate cu celalalt, si mi-a cerut sa 
nu ma misc. Apoi a pronuntat cateva vorbe intr-un limbaj de neinteles, si am simtit aparatul 
clatinandu-se usor. Apoi, dintr-o data am avut o senzatie de raceala crancena, ca si cum intregul 
corp se invartea intr-un cub de gheata, sau mai curand ca si cand mii de cristale de gheata 
penetrau prin toti porii pielii mele, pana in maduva oaselor. A durat un timp foarte scurt, cateva 
secunde poate, si nu am mai simtit nimic dupa asta. 
     Apoi companionul meu a spus: "Puteti veni, am ajuns". 
     L-am urmat in jos pe scarita. Nava statea fixata fara miscare intr-o camera metalica circulara 
de aproape 15 metri in diametru si 10 metri in inaltime. O usa s-a deschis, iar ghidul meu mi-a 
zis sa merg inauntru si sa ma dezbrac complet. Dupa asta voi primi instructiuni aditionale. Am 
intrat intr-o noua camera circulara care nu avea nici cel mai mic unghi, si trebuia sa aiba in jur de 
4 metri diametru. M-am dezbracat si o voce mi-a spus sa intru in camera care era in fata mea. In 
acel moment o usa s-a deschis, si am intrat intr-o camera similara celei in care m-am dezbracat, 
dar era mai lunga si semana putin cu un coridor. De-a lungul coridorului am trecut pe sub lumini 
de culori diferite si schimbatoare. Vocea mi-a spus apoi ca urmand sagetile pictate pe pereti, voi 
ajunge in interiorul inca unei camere unde o cada ma asteapta. 
     In camera urmatoare am gasit intr-adevar cada de baie scobita in sol. Apa era calduta, tocmai 
buna si putin parfumata. Vocea m-a sfatuit sa imi satisfac nevoile personale, ceea ce am si facut, 
apoi mi-a cerut sa beau continutul unui pahar pozitionat pe un mic raft de pe peretele metalic. 
Era un delicios lichid alb combinat cu migdale si foarte rece. Apoi cateva lucruri catifelate, ca 
pijamalele si care pareau ca matasea mi-au fost oferite. Erau albe, foarte mulante si ma asteptau 
gata pentru mine pe un alt raft. In sfarsit, o ultima usa s-a deschis si am gasit ghidul meu din nou. 
Era escortat de doi oameni care ii erau similari ca aparenta, dar cu diferite infatisari si erau 
fiecare la fel de primitori. M-am realaturat lor intr-o sala imensa unde am descoperit minune 
dupa minune. Era aranjata pe mai multe niveluri si trebuia sa masoare 100 metri in diametru. Era 
acoperita de o bolta absolut transparenta, asa de transparenta incat la prima vedere nu era clar ca 
era chiar o bolta. Mii de stele erau pe cer, si totusi intregul salon era luminat cu o lumina 
delicata, naturala, ca si cum ar fi mijlocul zilei. Podeaua era acoperita cu covoare si blanuri cu 
par lung de culori minunate, incantatoare. Cele mai admirabile opere de arta erau peste tot, 
fiecare mai frumoasa decat alta, iar unele aveau culori schimbatoare si animate. Altundeva erau 
plante - unele rosu stralucitoare si altele albastre, la fel de frumoase ca pestii exotici si inalte de 
cativa metri. Pe fundal se auzea muzica, dar suna ca si orga sau un fierastrau muzical, 
acompaniat cu voci de bas si un cor ocazional producand vibratii extraordinare. 
     Aceasta muzica facea florile sa onduleze si sa se legane in ritmul ei, si sa isi schimbe culorile 
cu fiecare schimbare a stilului muzical. 
     De fiecare data cand cineva vorbea, muzica isi micsora volumul asa incat ne puteam auzi unul 
pe celalalt fara dificultate si fara sa trebuiasca sa ridicam vocea. Aerul era parfumat cu mii de 
mirosuri, care de asemenea se schimbau odata cu muzica si cu pozitia noastra in camera. Intreaga 
arie era impartita in circa 10 colturi, separate pe diferite niveluri, si fiecare colt avea un caracter 
particular. Un parau serpuia printre toate acestea. 
     Cei doi companioni ai ghidului meu ii aratau un mare respect si urmatorul lucru pe care el mi 
l-a spus a fost: "Urmati-ma. Trebuie sa ne facem comozi, deoarece am multe lucruri sa va spun". 
     L-am urmat inspre un grup de fotolii si canapele facute dintr-o blana neagra foarte catifelata, 
unde ne-am asezat toti patru. Aici, ghidul meu a vorbit din nou: 
     "Astazi va voi da un al doilea mesaj, care il va completa pe cel pe care vi l-am trimis in 
decembrie 1973. Nu aveti nimic la dumneavoastra pentru a lua notite, dar nu va faceti griji, tot ce 
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va voi spune va va ramane intiparit in minte, pentru ca aici avem o tehnica ce va permite sa va 
amintiti tot ce auziti. 
     Mai intai de toate, dorim sa va felicitam pentru tot ceea ce ati facut in ultimii doi ani, dar 
dorim de asemenea sa va atentionam ca restul misiunii ar putea fi mult mai dificil. Dar nu fiti 
descurajat in nici un caz, pentru ca veti fi rasplatit pentru eforturile dumneavoastra indiferent de 
ce se intampla de acum incolo. 
     Pentru a incepe, trebuie sa corectati un pasaj in primul mesaj pe care vi l-am dat, pe care l-ati 
transcris gresit, privint o eventuala interventie a noastra pentru a distruge omenirea. Trebuie spus 
clar ca noi nu vom interveni. Omenirea ajunge acum la un punct de rascruce in istoria sa, si 
viitorul ei depinde doar de ea. Daca va puteti controla agresivitatea intre voi si inspre mediul 
vostru, atunci veti atinge o epoca de aur a civilizatiei interplanetare, in care fericirea universala si 
realizarea vor fi posibile. Daca pe de alta parte, civilizatia voastra va da frau liber violentei, 
atunci se va autodistruge, fie intr-un fel direct, fie indirect 
     Nici o problema stiintifica sau tehnica nu este insurmontabila pentru geniile umane, atata timp 
cat geniile umane controleaza lumea. Dar cineva cu un creier deficient poate ameninta pacea 
mondiala, la fel cum o persoana geniala poate aduce fericirea mondiala. 
     Cu cat veti stabili mai repede geniocratia, cu atat mai repede veti anula posibilitatea unui 
cataclism distrugator cauzat de oameni a caror minte nu este foarte evoluata. In eventualitatea 
unui cataclism care va distruge omenirea, doar oamenii care te-au urmat vor fi salvati si vor 
trebui sa repopuleze Pamantul devastat cand tot pericolul a disparut, asa cum s-a intamplat in 
timpul lui Noe". 
     
 

BUDDHISMUL 
 
 
    Ghidul meu s-a oprit pentru cateva momente, apoi a continuat: 
     "Buddhismul explica faptul ca in momentul mortii, sufletul unei persoane decedate trebuie sa 
fie destul de vigilent pentru a scapa de numerosi demoni, altfel va fi reincarnat si va cadea inapoi 
in acelasi ciclu. Pe de alta parte, daca reuseste sa scape de acesti demoni infami, va fi eliberat din 
ciclu si va atinge o stare de extaz prin desteptare. 
     De fapt, aceasta este o foarte buna descriere care se aplica nu numai individual, dar si 
umanitatii ca un intreg. Trebuie sa reziste acestor demoni, care o pot face sa cada inapoi in ciclu 
de fiecare data cand este in pozitia de a alege. ”Demonii” acestia sunt agresivitatea impotriva 
semenilor sau impotriva naturii si "starea de extaz prin trezire" este o epoca de aur a civilizatiei 
in care stiinta serveste oamenii, in acest fel producand un paradis pamantean, unde orbii pot 
vedea si surzii pot auzi prin mijloace stiintifice. 
     Daca omenirea nu este suficient de vigilenta fata de acesti demoni, va cadea inapoi in ciclul 
reincarnarii, de unde trebuie sa porneasca din nou de la o stare primitiva si sa avanseze progresiv 
catre o societate mai evoluata, intr-o lume ostila, cu toate suferintele pe care le va atrage aceasta. 
     De aceea apare swastika in simbolul nostru, ca si in numeroase scripturi antice, simbolizand 
ciclul. Este alegerea intre paradis, pe care utilizarea stiintei intr-un mod pacific il face posibil si 
infernul reintoarcerii la un stadiu primitiv unde omenirea se supune naturii in loc sa o domine si 
sa profite de ea. 
     Intr-un fel, este o selectie naturala la nivel cosmic pentru speciile capabile de a-si parasi 
planeta lor. Numai cei care isi controleaza perfect agresivitatea pot atinge acest nivel. De aceea 
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noi nu ne temem niciodata de cei care vin din alta parte pentru a ne contacta. Mii de contacte au 
confirmat aceasta regula absoluta a universului - oamenii capabili de a-si parasi propriul sistem 
planetar sunt intotdeauna pasnici. 
     Cand o specie este capabila sa-si paraseasca propriul sistem solar inseamna ca a trecut "ciclul 
progres-distrugere" care se poate intampla atunci cand stapanirea tendintelor agresive lipseste. In 
acelasi timp in care veti descoperi surse de energie suficient de puternice care va vor permite sa 
calatoriti in afara sistemului solar, de asemenea veti fi capabili sa fabricati arme ofensive cu o 
putere distructiva ireversibila. 
     Regiunea de unde veniti, Franta, este deja pe calea buna prin incercarea de a uni Europa, si ar 
trebui sa fie prima tara fara o armata. Franta va deveni astfel un exemplu pentru intreaga lume. 
Militarii ei de cariera vor trebui atunci sa puna bazele unei armate pacifiste Europene, eventual 
transformand-o intr-un corp al pacii mondiale. In loc sa fie gardienii razboiului, militarii vor fi 
atunci gardienii pacii, un titlu care merita un respect infinit mai mare. 
     Este necesar pentru ca o tara importanta sa arate celorlalti calea, iar tarile vecine Frantei nu o 
vor invada pentru ca ea a abolit serviciul militar obligatoriu si isi foloseste armata profesionista 
in serviciul Europei pe care incearca sa o construiasca. 
     Din contra, aceasta va cauza foarte repede o imitatie a Frantei din partea celorlaltor tari. Odata 
ce Europa va fi unita, crearea unei singure monede Europene ii poate uni economia. 
     Apoi acelasi proces va trebui aplicat in toata lumea, adaugand ceea ce v-am spus deja in 
primul mesaj, un singur limbaj mondial care va deveni obligatoriu in toate scolile de pe Pamant. 
Daca o tara trebuie sa arate calea, atunci Franta este aceasta tara. Prin folosirea "unei forte de 
intimidare", acumulam armele propriei noastre distrugeri. 
     Cu fiecare tara care doreste sa  ameninte pe celelalte, si practic fara macar sa stie pe care 
dintre ele, o actiune nefericita poate ameninta transformarea acestei "forte de intimidare" intr-o 
forta de interventie, care poate fi fatala intregii lumi. 
     Omenirea vede viitorul prin prisma trecutului. Asta este o greseala. Ar trebui sa fiti mai 
degraba critici cu trecutul si sa construiti prezentul pentru viitor decat sa construiti prezentul pe 
baza trecutului. Trebuie sa intelegeti ca acum numai 30 de ani, locuitorii tarilor care sunt acum 
avansate erau inca primitivi. Tocmai iesiti la lumina. Sunt milioane de oameni pe Pamant care 
sunt inca primitivi si incapabili sa vada ceva care vine din cer fara sa considere lucrul acesta ca 
pe o manifestare divina. Mai mult ca oricand, stiti ca religiile deiste sunt inca foarte puternice in 
tarile mai putin dezvoltate. 
     Nu trebuie sa aveti „cultul varstei”, ci ”cultul inteligentei, dar in timp ce trebuie sa faceti in 
asa fel incat cei batrani sa aiba o viata agreabila. Stramosii nu numai ca n-ar trebui respectati, ci 
ar trebui sa fie dati ca exemplu de oameni sarmani, limitati si primitivi care nu erau capabili sa se 
dechida catre univers si care erau incapabili sa transmita un standard de valoare de la o generatie 
la alta". 
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NICIUN DUMNEZEU SAU SUFLET 
 
 
 
     Ghidul meu a inceput sa spuna: 
      
     "Cu cat o societate este mai primitiva, cu atat vor inflori mai multe religii deiste in sanul ei. 
Aceste religii sunt cultivate in prezent de catre vizitatori de pe alte planete, care nu au alte cai 
pasnice de a vizita lumi care nu si-au biruit inca agresivitatea. 
     Daca veti atinge stagiul in care veti deveni vizitatori evoluati pe planete primitive, veti fi 
fortati sa folositi un astfel de sistem, care este de altfel foarte amuzant si care va face sa fiti 
vazuti ca zei in ochii lor. De fapt, asta este extrem de usor din moment ce pentru oamenii 
primitivi daca vii din cer nu poti fii decat divin. Desigur, trebuie sa te fortezi putin ca sa fii 
respectat si primit cu placere, ceea ce nu dauneaza. Vom continua sa facem aparitii pe Pamant 
pentru a vedea daca inca mai merge si pentru a vedea reactiile autoritatilor publice, a guvernelor 
si a presei. Ne amuzam adesea foarte mult... 
     Asa cum deja v-am explicat in prima parte a mesajului, nu exista Dumnezeu si evident nici 
suflet. Dupa moarte nu este nimic, doar daca stiinta este folosita pentru a crea ceva. Asa cum 
stiti, este posibila recrearea unui organism dintr-una din celulele proprii, care contine planul sau 
fizic si intelectual. A fost remarcat faptul ca un organism pierde cateva grame in momentul 
mortii - asta este doar energia pe care toate vietuitoarele o detin, care este eliminata in acel 
moment. Dupa cum stiti, energia, ca si materia, are greutate. 
     De asemenea dumneavoastra stiti ca noi am descoperit ca exista viata organizata si inteligenta 
la nivelul infinitului mic, cu siguranta la fel de evoluata ca si noi si comparabila cu ceea ce 
suntem noi. Suntem in stare sa demonstram asta. 
     De aici, am descoperit ca stelele si planetele sunt atomi ai unei fiinte imense, care cu 
siguranta contempleaza alte stele cu curiozitate. Este de asemenea foarte posibil ca oamenii ce 
traiesc in nivelurile infinitului mic ale unei persoane a infinitului mare, au avut momente cand au 
crezut intr-un "Dumnezeu" imaterial. 
     Trebuie sa intelegeti clar ca totul este in totul. In acest moment, intr-un atom al bratului 
vostru, milioane de umanitati se nasc, iar altele mor, crezand sau nu intr-un "Dumnezeu" si in 
suflet, si cand un mileniu va trece peste tine, gigantica fiinta al carei soare este doar un atom a 
avut timp sa faca numai un pas. 
     Timpul este de fapt invers proportional cu masa, sau mai exact cu nivelul formelor de viata. 
Dar totul in univers este viu si in armonie cu infinitul mare si cu cel mic. 
     Pamantul traieste la fel ca si celelalte planete, si pentru micul mucegai care este omenirea 
lucrul acesta poate fi greu de priceput, din cauza decalajului in timp datorat imenselor diferente 
in masa, care va impiedica sa ii percepeti palpitatiile. Nu poate una din globulele noastre rosii, 
sau mai bine zis un atom care formeaza corpul nostru, sa isi imagineze ca impreuna cu ceilalti 
formeaza o vietuitoare. 
     In cele din urma, orice s-ar intampla cu fiecare individ, echilibrul universal ramane constant. 
Dar daca vrem sa fim fericiti la nivelul nostru, trebuie sa traim in armonie impreuna cu infinitul 
mare, cu cel mic si cu ceilalti oameni. 
     Niciun argument care sa sustina existenta oricarui tip de dumnezeu sau suflet nu poate exista 
atunci cand putem sa percepem infinitatea universului. Nici un rai nu poate exista intr-un loc 
particular deoarece, din moment ce universul este infinit, nu poate avea un centru. Pe deasupra, 
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si v-am explicat deja, nu poate exista niciun fel comunicare intre o entitate din infinitul mare si 
alta din infinitul mic, deoarece diferenta de masa este foarte mare, astfel creandu-se o diferenta 
in scurgerea timpului echivalent. 
     In sfarsit, daca cineva isi poate imagina un suflet imortal scapand din corp dupa moarte - o 
imagine care este mai degraba poetica din moment ce vine din mintea unor primitivi - acela nu 
isi poate imagina unde se va duce, pentru ca universul este infinit. 
     Cantitatea de energie care se scurge in momentul mortii se disperseaza la intamplare, 
pierzandu-si toata identitatea si se amesteca impreuna cu toate energiile din aerul inconjurator. 
Aceasta identitate este evident inscrisa doar in materia organizata, cum sunt celulele unei fiinte 
care tocmai a murit. Aceasta materie este organizata conform planului pe care genele barbatesti 
si femeiesti l-au determinat la conceptie, in timpul formarii primei celule. 
     Cu privinta la originea vietii pe Pamant, unii oameni pot spune: "Explicatia ta nu schimba 
nimic, deoarece nu poti spune ce a fost la inceput". 
     Acesta este un comentariu stupid, care demonstreaza ca persoana care l-a facut este 
inconstienta de infinitul care exista in spatiu si in timp. Nu exista niciun inceput si niciun sfarsit 
al materiei pentru ca "nimic nu este pierdut, nimic nu este creat, totul este transformat" dupa cum 
ati auzit deja. Numai forma materiei poate fi schimbata dupa dorintele celor care au capatat un 
nivel stiintific care le permite sa realizeze lucrul acesta. 
     Este la fel si pentru infinitele niveluri ale vietii. Asta reprezinta a doua parte a emblemei 
noastre. Steaua lui David, care este compusa din doua triunghiuri suprapuse, insemnand "precum 
deasupra, asa si dedesubt". Impreuna cu Swastika, care semnifica faptul ca totul este ciclic, in 
mijlocul unei stele cu 6 colturi, ai emblema noastra, care contine toata intelepciunea din lume. 
Poti gasi de asemenea cele doua simboluri in vechile scripturi ca Bardo Thodol sau in Cartea 
Tibetana a Mortilor, si in multe alte scrieri de asemenea. 
     Este evident foarte greu pentru un creier uman finit sa fie constient de infinit, ceea ce explica 
nevoia de a limita universul in timp si spatiu prin credinta in unul sau mai multi zei care sunt 
responsabili pentru tot ce se intampla. 
     Fireste, cei care nu pot atinge un nivel suficient de intelegere al universului au probleme in 
faptul de a accepta notiunea de infinit, care presupune ca omenirea nu este nimic exceptional, ci 
numai oameni situati intr-un anumit timp si loc in universul infinit. 
     Oamenii prefera limpede ca lucrurile sa fie bine definite, bine incadrate, limitate intr-un fel, la 
fel cum este si mintea lor. Cei care se intreaba daca daca este posibil ca sa fie viata si pe alte 
planete sunt cel mai bun exemplu al acestor minti limitate, si noua ne-a placut foarte mult 
comparatia pe care ati facut-o in timpul uneia din conferinte, asemuind oamenii cu broastele de 
pe fundul unui iaz, care se intreaba daca exista broaste si in altele". 
 
      
 

PARADISUL PE PAMANT 
   
 
     "Veti putea trai foarte curand intr-un veritabil paradis terestru cu conditia sa folositi 
tehnologia pe care o aveti astazi pentru a servi oamenii, in loc sa serveasca violenta, armatelor 
sau pentru profitul personal al catorva. 
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     Stiinta si tehnologia pot elibera in intregime omenirea nu doar de problema foametei dar si de 
obligatia de a munci pentru a trai, deoarece masinile pot avea grija foarte usor de sarcinile grele, 
gratie automatizarii. 
     Deja, in unele dintre cele mai moderne fabrici ale voastre, care cereau candva munca a 
catorva sute de oameni pentru a construi o masina, o singura persoana este necesara pentru a 
supraveghea un computer care comanda si supervizeaza toate operatiunile de construire a 
masinii. In viitor, chiar si aceasta persoana nu va mai fi necesara. Uniunile muncitoresti nu sunt 
foarte fericite pe chestia asta, deoarece fabricile au din ce in ce mai putina nevoie de muncitori si 
dau din ce in ce mai multa lume afara.Totusi, uniunile se inseala - aceste masini fantastice care 
fac munca a 500 de oameni ar trebui sa le permita acestor 500 sa traiasca intr-adevar, in loc sa 
imbogateasca doar o persoana, pe patron. 
     Niciun individ nu ar trebui sa il serveasca pe altul, nici sa munceasca pentru altul pentru 
salariu. Masinile pot executa foarte usor toate muncile si pot avea grija de tot, permitandu-le 
oamenilor sa se consacreze lucrurilor pentru care au fost facuti - sa gandeasca, sa creeze si sa 
infloreasca. Asta se intampla pe planeta noastra. Copiii vostri n-ar mai trebui sa fie crescuti 
conform principiilor primitive ale muncii, familiei si patriei. Din contra, ei ar trebui crescuti 
pentru a urma principiile perfectionarii, libertatii si fraternitatii universale.  
      "Munca" nu este sfanta cand este motivata numai de castigul necesar unei vieti pline de 
greutati. Este si mai degradant a te vinde, sau de a-ti vinde propria viata pentru a putea manca, 
prin a presta munci pe care masini simple le pot face usor. 
      "Familia" nu a fost nimic altceva decat o cale a vechilor si a modernilor suporteri ai sclaviei 
pentru a forta oamenii sa munceasca din greu pentru un ideal iluzoriu. 
     In sfarsit,"patriotismul" este inca un mod suplimentar de a crea competitii intre oameni si de 
a-i sili sa isi indeplineasca munca lor sfanta cu mare ardoare in fiecare zi. 
     Cu atat mai mult, aceste trei concepte- munca, familia si patria- au fost intotdeauna sustinute 
de religile primitive. Dar acum nu mai sunteti oameni primitivi. Zguduiti principiile astea vechi, 
prafuite si traiti-va viata cat mai bine pe Pamant, pe care stiinta il poate transforma intr-un 
paradis. 
     Nu ii ascultati pe cei care va vorbesc de inamici potentiali si permit fabricilor de armament, in 
schimbul unui salariu prost, sa ii oblige pe muncitori sa produca arme de distrugere in masa care 
aduc profituri uriase marilor industriasi. Nu ii ascultati pe cei care va vorbesc cu groaza de 
scaderea natalitatii, pentru ca tinerii au inteles ca e mai bine sa aiba cativa copii si fericiti, in loc 
de multi pe o planeta deja suprapopulata. 
     Nu ii ascultati pe cei care constant flutura remarci pe sub nasul vostru, zicand lucruri ca: 
"vecinii se inmultesc si ar putea deveni un pericol". Ei sunt cei care aproba stocurile de arme 
nucleare sub pretextul de "amenintare". 
     In fine, sa nu ii ascultati pe cei care va spun ca serviciul militar o sa va permita sa invatati  
cum sa folositi o arma si ca "poate fi intotdeauna folositor", in timp ce continua sa construiasca 
rachete nucleare. 
     Vor sa va invete violenta, sa va invete sa nu aveti frica sa omoriti un semen, folosind scuza ca 
poarta o uniforma diferita, sa va antreneze pana devine un mecanism reflex, dupa multiple 
repetari asupra tintelor de antrenament. 
     Sa nu va lasati influentati de cei care va spun ca trebuie sa luptati pentru tara voastra. Nici o 
tara nu merita asta. Sa nu va influenteze cei care zic: "Daca inamicul invadeaza tara, nu trebuie 
sa va aparati?". Raspundeti-le ca nonviolenta este intotdeauna mai eficienta decat violenta. 
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      Nu s-a dovedit ca cei care au murit pentru Franta au avut dreptate, indiferent cat de ostili au 
fost invadatorii lor. Priviti la triumful lui Gandhi in India. 
     Cei care va vor spune ca trebuie sa luptati pentru libertate uita ca galii au pierdut razboiul 
impotriva romanilor si ca Franta nu a iesit rau din faptul ca a fost descendenta cuceritorilor, 
beneficiind de civilizatia lor. Traiti deci in implinire, libertate si iubire, in loc sa ascultati toti 
oamenii ingusti la minte si agresivi. 
     Unealta care va poate permite sa construiti o pace universala lunga si trainica este 
televiziunea, sursa unei autentice treziri planetare, care face posibila vizionarea a tot ce se 
intampla in lume zilnic, si permite sa descoperiti ca "barbarii" care traiesc de partea cealalta a 
granitelor au aceleasi bucurii, aceleasi necazuri si probleme ca si voi, care arata si progresele in 
stiinta, ultimele creatii artistice, si tot asa. 
     Desigur, este foarte importanta garantia ca acest obiect minunat de difuziune si comunicatie 
sa nu cada in mainile indivizilor care vor sa o foloseasca pentru a conditiona masele de oameni 
prin prezentarea de informatii distorsionate. 
     Puteti sa considerati televiziunea ca un adevarat sistem nervos al omenirii, care ii permite 
fiecarei persoane sa fie constienta de existenta celorlalti si de felul in care ei traiesc. De 
asemenea previne raspandirea de informatii distorsionate despre altii, lucru care creaza frica de 
straini. Demult exista frica de tribul vecin, apoi frica de orasul vecin, de provincia vecina si de 
statul vecin. 
     Acum este o frica permanenta de rasa vecina, iar daca aceasta nu ar exista, atunci ar fi frica de 
un potential agresor venind de pe o alta planeta. 
     Este necesar sa  inlocuiti aceasta atitudine si sa fiti deschisi la tot ce vine din afara, deoarece 
toate temerile de straini sunt  dovada unui nivel primitiv de civilizatie. In sensul acesta 
televiziunea este de neinlocuit, si este probabill cea mai importanta dezvoltare a oricarei 
civilizatii deoarece, in acelasi fel ca radioul, permite tuturor celulelor izolate ale omenirii, adica 
oamenii, sa fie informate tot timpul de ceea ce fac ceilalti. Asa cum deja am indicat, functioneaza 
exact ca sistemul nervos al unei vietuitoare". 
 
 
 

LUMEA CEALALTA 
 
 
     "Va intrebati probabil unde va aflati", mi-a spus ghidul meu."De fapt acum sunteti intr-o baza 
aflata relativ aproape de Pamant. In primul mesaj ati notat ca noi calatoream de sapte ori mai 
rapid decat viteza luminii. A fost adevarat acum 25,000 de ani cand am aterizat pe Pamant. De 
atunci am facut progrese mari si acum calatorim mult mai rapid prin spatiu. Ne iau numai cateva 
momente sa facem calatoria care ne luase aproape 2 luni in acele timpuri, si continuam sa 
progresam. Daca ma veti urma, vom face o calatorie mica impreuna". 
     M-am ridicat si i-am urmat pe cei trei ghizi. Am trecut printr-un coridor si intr-o vasta 
incapere am remarcat o naveta similara celei care m-a adus de pe Pamant, dar era mai mare. 
Exteriorul trebuie sa fi avut 12 metri in diametru, iar in interior avea patru locuri expuse fata in 
fata in loc de doua. Ne-am asezat ca si inainte, si din nou am avut acea senzatie de raceala 
puternica, dar a durat mai mult de data asta - cam 10 minute. Apoi nava s-a clatinat usor, si am 
coborat prin trapa de iesire. 
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     In fata mea s-a ivit un peisaj paradisiac si de fapt, nu imi pot gasi cuvintele pentru a descrie 
incantarea la vederea florilor uriase, fiecare mai frumoasa decat cealalta si a animalelor de o 
infatisare inimaginabila, care mergeau printre ele. Erau si pasari cu un penaj multicolor, veverite 
roz si albastre cu capete de ursuleti urcandu-se pe crengile copacilor care purtau in acelasi timp 
fructe imense si flori gigantice. 
     La aproape 30 de metri de naveta ne asteptau un mic grup de Elohimi si printre copaci am 
reusit sa vad cladiri care semanau cu niste scoici colorate stralucitoare, care se armonizau perfect 
cu vegetatia. Temperatura era foarte agreabila, iar aerul era parfumat cu nenumarate arome de 
flori exotice. Am mers catre varful unui deal, si o panorama minunata a inceput sa apara: parauri 
fara numar despicau vegetatia luxurianta, iar in departare o mare azurie scanteia  sub soare. 
     Devenind mai constient, am descoperit cu mare uimire un grup de oameni similari mie, adica 
vreau sa spun oameni asemanatori celor care traiesc pe Pamant, nu Elohim. Cei mai multi dintre 
ei erau goi sau purtau vesminte facute din matasuri multicolore. S-au inchinat respectuos in fata 
celor trei si apoi ne-am asezat cu totii. 
     Fotoliile noastre pareau ca sunt sculptate in piatra si erau acoperite cu o blana groasa care 
ramanea racoroasa si comfortabila in ciuda caldurii. Cativa oameni au iesit dintr-o grota mica 
localizata chiar langa noi si s-au apropiat, purtand cu ei tavite umplute cu fructe, carnuri fripte si 
acompaniate de cele mai incredibile sosuri, si bauturi cu niste arome de neuitat. 
     Pe langa fiecare invitat, 2 dintre oamenii care purtau tavite stateau in genunchi gata sa 
satisfaca cea mai mica dorinta a celor care mancau. Puteau sa le ceara cel mai mic lucru pe care 
il doreau fara nici macar sa se mai uite la ei. 
     In timpul mesei, o muzica minunata a inceput sa se auda, nu pot spune de unde, si minunate 
tinere dezbracate, cu figuri la fel de sculpturale ca cele ale servitorilor au inceput sa danseze cu o 
gratie incomparabila pe pajistea inconjuratoare. 
     Cred ca erau vreo 40 de invitati similari celor care traiesc pe Pamant in afara de cei trei ghizi. 
Erau barbati si femei albi, galbeni si negri care vorbeau un limbaj pe care nu il cunosteam, dar 
care semana cu ebraica. 
     Stateam la dreapta Eloha-ului pe care l-am intalnit cu doi ani inainte, si la stanga celorlalti 
Elohimi. In fata mea statea un om tanar, cu barba, foarte aratos si subtirel. Avea un zambet 
misterios si o expresie plina de un sentiment fratern. In dreapta sa era un om cu o fata nobila, 
purtand o barba neagra care era foarte densa si foarte lunga. La stanga sa era un om mai 
corpolent, cu o fata asiatica. Avea capul ras. 
 
 
 

INTALNINDU-I PE VECHII PROFETI 
 
 
    Catre sfarsitul mesei, ghidul mi-a vorbit din nou: 
     "In primul meu mesaj v-am spus de o rezidenta localizata pe planeta noastra unde oamenii de 
pe Pamant continua sa traiasca multumita secretului stintific al eternitatii care se bazeaza pe o 
singura celula. 
     Printre acesti oameni se numara Iisus, Moise, Ilie si asa mai departe. Aceasta locatie este, de 
fapt, foarte mare, din moment ce membrii Consiliului Vesnicilor au o intreaga planeta la 
dispozitie pentru a o locui. Numele meu este Yahweh si sunt presedintele acestui Consiliu al 
Vesnicilor. 



 119

     8,400 de oameni de pe Pamant traiesc acum pe planeta pe care ne aflam. Sunt oameni care in 
timpul vietii lor au atins un nivel suficient de deschidere a mintii catre infinit, sau care au permis 
umanitatii de pe Pamant sa progreseze de la stadiul sau primitiv prin intermediul descoperirilor, 
scrierilor, felului in care au organizat societatea si al exemplarelor lor acte de fraternitate, iubire 
si altruism. Pe langa ei traiesc 700 de membri ai Consiliului Vesnicilor. 
     Oricare ar fi rezultatul misiunii dumneavoastra, aveti locul asigurat aici printre noi in acest 
veritabil Paradis unde totul este simplu, multumita stiintei, si unde traim fericiti si vesnic. Cu 
adevarat pot sa spun pentru totdeauna, pentru ca la fel ca si pe Pamant, am creat toata viata si aici 
si incepem sa intelegem perfect viata infinitului mare, adica a planetelor, asa ca putem detecta 
semnele imbatranirii sistemelor solare, ceea ce ne va permite sa ne parasim planeta la timp 
pentru a crea un alt Paradis altundeva, de indata ce vom deveni sceptici in ceea ce priveste 
supravietuirea ei. 
    Vesnicii care traiesc aici, respectiv oameni de pe Pamant si Elohimi, pot sa se realizeze cum 
doresc, fara sa trebuiasca sa faca nimic in afara de ceea ce le place - cercetare stiintifica, 
meditatie, muzica, pictura si tot asa. 
     Sau nu pot face absolut nimic daca doresc. 
     Servitorii pe care i-ati vazut carand tavitele cu putin timp inainte, precum si dansatoarele sunt 
doar roboti biologici. Ei au fost creati conform aceluiasi principiu pe care l-am folosit cand am 
crea oamenii pe Pamant, pe o cale total stiintifica. Dar au fost limitati si ne sunt total supusi. 
     Sunt de asemenea incapabili sa actioneze fara ordine din partea noastra, si sunt foarte 
specializati. Nu au aspiratii proprii, si nici dorinte de placere, cu exceptia celor pe care 
specializarea lor o cere. Imbatranesc si mor ca si noi, dar masina care ii fabrica poate face mult 
mai multi decat avem nevoie. Sunt incapabili de suferinte sau de sentimente si nu se pot 
autoreproduce. 
     Durata lor de viata este similara noua - adica in jur de 700 de ani cu ajutorul unei mici 
interventii chirurgicale. Atunci cand unul din ei trebuie distrusi datorita varstei, masina care i-a 
produs poate crea unul sau mai multi, in functie de nevoile noastre. Ies din masina gata pregatiti 
pentru a intra in functiune si cu inaltimea normala, pentru ca nu au nici copilarie si nici crestere. 
     Stiu cum sa faca doar un singur lucru: sa asculte oamenii de pe Pamant si pe Elohimi, si sunt 
incapabili de cea mai mica violenta. 
     Pot fi toti recunoscuti dupa mica piatra albastra pe care si femeile si barbatii o au intre ochi. 
Au grija de muncile murdare si fac toate muncile neinteresante. Sunt produsi, ingrijiti si distrusi 
sub pamant, unde de fapt este facuta toata munca de intretinere de asemenea de roboti si de 
computere uriase care aranjeaza toate problemele hranei , livrarea de materiale neprelucrate, de 
energie si alte lucruri. Fiecare dintre noi avem in medie 10 roboti la dispozitia noastra, si cum noi 
suntem putin peste 9,000 - oameni de pe Pamant si Elohimi - exista permanent un numar de 
90,000 de roboti feminini si masculini. 
     La fel ca si Elohimii membri ai Consiliului Vesnicilor, cei de pe pamant nu au dreptul de a 
avea copii. Sunt de acord sa aiba o mica operatie care ii sterilizeaza, dar aceasta poate fi usor 
reversibila. Lucrul acesta e facut cu scopul de a nu lasa fiinte care nu o merita sa vina in 
universul acesta minunat. In orice caz, vesnicii feminini si masculini se pot uni liber dupa cum 
doresc, iar toata gelozia este eliminata. 
     In plus, oamenii care doresc sa aiba una sau mai multe relatii in afara celor de egalitate care 
exista intre femei si barbati vesnici, sau care nu doresc sa traiasca impreuna cu o femeie cu la 
egalitate, pot avea unul sau mai multi roboti feminini cu totul supusi si cu infatisarea pe care si-o 
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doresc. Acelasi lucru se aplica si pentru femei, care pot avea unul sau mai multi roboti masculini 
supusi. 
      Masina care creaza robotii da entitatilor pe care le creaza exact specializarea si aparenta 
fizica dorite. Sunt mai multe tipuri de femei sau barbati ”ideali” in ce priveste forma si 
fizionomia, dar inaltimea, masurile, forma fetei, si tot asa, pot fi modificate dupa cum doreste 
fiecare. Cineva poate chiar propune poza cuiva admirat sau iubit de pe Pamant de exemplu, iar 
computerul va produce o replica exacta. In acest fel, relatiile intre vesnicii de ambele sexe sunt 
mult mai fraterne si respectuoase, iar uniunile dintre ei sunt minunat de pure si de nivel inalt. 
     Datorita nivelului extraordinar de deschidere a mintilor celor admisi aici, nu se iveste 
niciodata vreo problema intre ei. Majoritatea isi petrec aproape tot timpul meditand, facand 
cercetari stiintifice, inventii si compozitii artistice si creand tot felul de lucruri. Putem trai in 
orase diferite, cu multiple stiluri arhitecturale in amplasamente foarte variate pe care le putem 
modifica dupa cum dorim. Oamenii se realizeaza dupa cum doresc, facand doar ce le place. 
     Unii gasesc placere in a face experimente stiintifice, altii in a interpreta muzica, altii in a crea 
animale si mai minunate si unii in a medita sau in a nu face nimic altceva decat dragoste in timp 
ce se bucura de numeroasele placeri ale acestui mediu paradisiac, profitand de nenumaratele 
fantani si mancand fructele suculente care cresc peste tot, in permanenta. Aici nu exista iarna, 
traim cu totii intr-o regiune comparabila cu ecuatorul vostru, dar din moment ce putem controla 
stiintific climatul, intotdeauna este o vreme buna, fara sa fie prea cald. Facem ca ploaia sa cada 
noaptea, unde si cand dorim. Toate acestea si multe alte lucruri, pe care nu le-ati putea intelege 
deodata, fac din aceasta lume un adevarat Rai. Aici toti sunt liberi si in totala siguranta, pentru ca  
merita aceasta libertate. 
     Toate lucrurile care aduc placere sunt pozitive, atata timp cat aceasta placere nu vatameaza pe 
cineva in niciun fel. De aceea, toate placerile senzuale sunt pozitive, pentru ca senzualitatea este 
intotdeauna o dechidere catre lumea exterioara si toate aceste feluri de deschideri sunt bune. Pe 
Pamant doar acum incepeti  sa scapati de toate tabu-urile primitive care incercau sa faca sa apara 
rau tot ceea ce avea legatura cu sexul sau nuditatea, cu toate ca nimic nu ar putea fi mai pur 
posibil. 
     Nimic nu este mai dezamagitor pentru creatorii vostri dacat sa auda oamenii spunand ca 
nuditatea este ceva rau; iar cei imbracati in haine (cei de pe planeta Elohimilor) le poarta 
deoarece sunt opere de arta primite de la ceilalti vesnici, facute cu mainile lor, sau pentru 
eleganta si ornament. 
     Atunci cand oamenii de pe Pamant sunt admisi aici in aceasta lume a vesnicilor, incep prin a 
primi o anumita educatie chimica asa incat nimic sa nu ii surprinda si in acest fel inteleg mai bine 
unde se afla si de ce". 
     Ghidul meu, Yahweh, s-a oprit pentru un moment si apoi a spus: "Acum, dumneavoastra stati 
direct fata in fata cu omul caruia acum 2,000 de ani i-a fost data responsabilitatea de a crea o 
miscare pentru a raspandi cat mai departe mesajul pe care l-am dat oamenilor din Israel la 
inceput - un mesaj care va va permite dumneavoastra sa fiti inteles acum. Ma refer la Iisus, pe 
care am putut sa il recream dintr-o celula pe care am conservat-o inainte de crucificarea lui". 
     Tanarul chipes si barbos care statea in fata mea mi-a oferit un zambet plin de fraternitate. 
     "In dreapta sa este Moise, la stanga Ilie, iar in stanga lui Ilie sta cel care este recunoscut pe 
Pamant sub numele de Buddha. Putin mai departe il poti observa pe Mohamed, in scrierile caruia 
eu sunt numit Allah, pentru ca din respect, nu au indraznit sa imi spuna pe nume. Cei 40 de 
oameni prezenti la aceasta masa sunt toti reprezentanti ai religiilor create dupa contactele noastre 
de pe Pamant". 
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     Tot cei prezenti s-au uitat la mine cu niste expresii care erau foarte prietenoase si amuzate, 
probabil pentru ca isi aminteau de propriile surprize atunci cand au sosit in aceasta lume. 
     Ghidul meu a continuat: "Acum am sa va arat cateva din instalatiile noastre". S-a ridicat si l-
am urmat. M-a invitat sa imi pun o centura foarte lata care avea o catarama mare. El si cei doi 
prieteni si-au pus acelasi fel de podoabe. Imediat m-am simtit ridicat de la sol si purtat la 
aproximativ 20 de metri de iarba, la aproape acelasi nivel cu varful copacilor, la o viteza foarte 
mare, probabil peste 100 km pe ora. Cei 3 insotitori erau cu mine,Yahweh in fata si ceilalti doi 
prieteni ai sai in spate. Un lucru curios, pe langa altele, era ca nu am simtit niciun fel de curent 
adiandu-mi fata. 
     Am aterizat intr-o mica zona defrisata, aproape de intrarea intr-o pestera mica. Eram de fapt 
inca purtati de centurile noastre, dar la o inaltime de doar 1 metru deasupra pamantului, si ne 
miscam usurel. Am trecut prin galerii cu pereti metalici si am ajuns intr-o hala vasta, in centrul 
careia era o masina uriasa inconjurata de aproximativ 10 roboti biologici reconoscibili dupa 
ornamentele din frunte. Aici am aterizat din nou la sol, si ne-am scos centurile. 
     Yahweh a spus atunci: "Aici este masina care face roboti biologici. Vom crea unul pentru 
dumneavoastra". 
     A facut un semn unuia dintre robotii localizati langa masina, iar robotul a atins unele parti ale 
sale. Apoi mi-a facut semn sa ma apropiez de o fereastra care masura cam 2 metri pe 1 metru. 
Intr-un lichid albastrui am vazut apoi imaginea unui schelet luand vag forma. Forma sa devenea 
din ce in ce mai clara, in final ajungand un adevarat schelet. Apoi au inceput sa se formeze nervi 
deasupra oaselor, dupa aceea muschi si in final piele si par. Un atlet splendid statea acum acolo 
unde, cu cateva momente inainte, nu era nimic. 
     Yahweh a vorbit din nou: "Va amintiti descrierea aceasta din Vechiul Testament din 
Iezechiel, Capitolul 37: "Fiul omului,vor invia oasele acestea?...S-a facut un vuiet  si o miscare si 
oasele au inceput sa se apropie, fiecare os la incheietura sa. Si am privit si eu si iata ca erau pe 
ele vine si crescuse carne si pielea le acoperea pe deasupra...si a intrat in ei duhul si au inviat si 
multime foarte multa de oameni s-au ridicat pe picioarele lor". 
      Descrierea pe care o veti da acesui fenomen va fi cu siguranta similara celei a lui Iezechiel - 
in afara de zgomot, pe care am reusit sa il eliminam". 
     Intr-adevar, ceea ce am vazut corespundea perfect descrierii lui Iezechiel. Dupa asta, persoana 
alungita a alunecat spre stanga si a disparut complet din raza mea vizuala. Apoi o trapa s-a 
deschis, si am vazut creatura la a carei formare asistasem stand dedesubtul unei carcase albe. 
     Era inca imobil, si dintr-o data si-a deschis ochii, s-a sculat, a coborat cei cativa pasi care il 
separau de nivelul nostru si dupa a schimbat cateva vorbe cu un alt robot, a venit catre mine. Mi-
a dat mana, ceea ce m-a socat, si i-am simtit mana moale si calda. 
     "Aveti vreo fotografie a vreunei persoane iubite la dumneavoastra?" a intrebat Yahweh. 
     "Da",am raspuns, "am o fotografie a mamei mele in portofel, pe care il am in hainele mele." 
     Mi-a aratat-o, intrebandu-ma daca era cea corecta. Cand i-am spus ca era cea buna i-a dat-o 
unuia dintre roboti, care a introdus-o in masina si a atins unele parti ale ei. Prin fereastra am fost 
martor la o alta creatie a unei vietati. Atunci, cand pielea incepea sa acopere carnea, am realizat 
ce se va intampla: executau o replica exacta a mamei din fotografia pe care le-o dadusem... 
Adevarat, cateva momente mai tarziu am fost in stare sa imi sarut mama care era mai tanara cu 
10 ani, dupa fotografia pe care o facusem cu 10 ani in urma. 
     Yahweh mi-a spus atunci: „Acum permiteti-ne sa facem o foarte mica punctie in fruntea 
dumneavoastra.” 
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     Unul dintre roboti a venit catre mine, si cu ajutorul unui mic instrument similar cu o seringa 
mi-a intepat fruntea asa de finut incat cu greu am simtit ceva. 
     Apoi a introdus seringa in imensa masina si a atins alte parti ale ei. Din nou o entitate a luat 
forma in fata mea. In timp ce pielea acoperea carnea, am vazut un alt "eu" formandu-se. Intr-
adevar, fiinta care se forma in masina era o replica exacta a mea. 
     „Dupa cum vedeti” Yahweh mi-a spus, "acest alt dumneata nu poarta mica piatra intre ochi 
asa cum se intampla cu robotii sau cu replica mamei dumitale, de asemenea. 
     Dupa o fotografie putem face o replica fizica a corpului, fara nici o personalitate psihologica, 
pe cand dintr-o simpla celula precum cea luata dintre ochii dumitale putem crea o replica totala a 
individului respectiv, cu memoria completa, personalitatea si cu caracterul sau. Putem acum sa 
trimitem pe Pamant pe celalalt dumneata, si oamenii nu vor observa nimic neobisnuit. Dar vom 
distruge aceasta replica imediat, pentru ca nu ne foloseste in niciun fel. 
     ”In acest moment sunt doi de dumneavoastra care ma asculta pe mine, iar personalitatile celor 
doi incep sa fie diferite, deoarece dumneavoastra stiti ca veti continua sa traiti iar el stie ca va fi 
distrus. Dar asta nu il deranjeaza, din moment ce stie ca el nu este nimic altceva decat 
dumneavoastra. Aceasta este inca o dovada, daca este nevoie, a inexistentei sufletului - sau a 
unei entitati spirituale unice fiecarui corp- in care oamenii primitivi cred categoric.” 
     Dupa aceea am parasit incaperea care gazduia imensa masina, si printr-un  coridor am intrat 
in alta camera, continand alt echipament. 
     Ne-am apropiat de o alta masina. 
    
     „In aceasta masina sunt pastrate celulele oamenilor rau-voitori care vor fi recreati pentru a fi 
judecati atunci cand va veni timpul. Acestea sunt celule ale celor de pe Pamant care au predicat 
violenta, rautatea, agresivitatea si obscuratismul. In ciuda faptului ca au avut in posesie toate 
elementele pentru a intelege de unde vin, acesti oameni nu au avut luciditatea de a recunoaste 
adevarul. Vor fi recreati pentru a suporta pedeapsa pe care o merita dupa ce vor fi judecati de 
catre cei pe care i-au facut sa sufere sau de stramosii sau urmasii lor.” 
     "Acum meritati cu prisosinta sa va odihniti. Acest robot va va fi ghid si va va indeplini tot ce 
doriti pana maine dimineata. Atunci vom mai avea cateva vorbe sa va spunem, si dupa asta va 
vom acompania inapoi pe Pamant. Dar pana atunci va veti face o idee mai buna despre ce va va 
astepta atunci cand va veti termina misiunea de pe planeta dumneavoastra". 
       In urmatoarea clipa un robot s-a apropiat de mine si m-a salutat respectuos. Era inalt, atletic, 
brunet, fara barba si foarte chipes. 
 
 
 

O ANTICIPARE A PARADISULUI 
 
 
     Robotul m-a intrebat daca vreau sa imi vad camera si dupa ce am fost de acord, mi-a inmanat 
una din centurile folosite pentru calatorii. M-am trezit transportat din nou deasupra solului si 
cand am aterizat inca o data eram in fata unei case care arata mai mult cu o scoica decat cu o 
rezidenta. Interiorul era complet captusit cu blanuri cu par lung, si era un pat imens, cel putin la 
fel de mare ca 4 paturi pamantene, aratand ca si cum ar fi fost scobit in sol. Era sesizabil doar 
datorita diferitelor culori ale blanurilor care il acopereau. Intr-unul din colturile imensei camere 
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era o cada de baie la fel de mare ca o piscina, inconjurat de vegetatie cu forme si culori 
minunate. 
    "V-ar placea niste femei insotitoare?" a intrebat robotul."Veniti, puteti sa va faceti propriile 
alegeri". 
     Mi-am pus din nou centura si am fost din nou transportat inapoi la masina care crea roboti. 
Un cub luminos a aparut in fata mea. 
     Mi-a fost indicat un fotoliu asezat fata in fata cu cubul si mi s-a dat o casca. Cand m-am 
asezat, o minunata bruneta cu proportii miraculos de frumoase a aparut tridimensional in 
interiorul cubului luminos. Se misca in asa fel incat sa se arate toata, si daca n-ar fi fost intr-un 
cub plutitor la 1 metru inaltime, as fi crezut ca este reala. 
     Robotul m-a intrebat daca mi-a placut si daca vreau sa ii modific forma sau fata. I-am spus ca 
o consider perfecta. 
     Mi-a raspuns ca, estetic vorbind, era femeia ideala, sau mai degraba una dintre cele 3 tipuri de 
femei ideale definite de computer in functie de gusturile majoritatii rezidentilor de pe planeta. 
Dar ca pot cere orice fel de modificare doresc. 
     La refuzul meu de a schimba ceva la acea magnifica creatura, o a doua femeie, de data asta 
blonda si fascinanta, a aparut in cubul luminos. Era diferita dar la fel de perfecta ca si prima. Nici 
la ea nu am avut nimic de schimbat. In final, o a treia tanara femeie, de data asta o roscata mult 
mai senzuala decat primele doua, a aparut in ciudatul cub. Robotul m-a intrebat daca mai doresc 
sa vad si alte modele, sau daca aceste trei tipuri ideale din rasa mea imi sunt de ajuns. I-am 
raspuns destul de natural ca gandeam ca acestea 3 erau extraordinare. 
     In acel moment, o negresa magnifica a aparut in cub, apoi o foarte finuta femeie chinezoaica, 
si in final inca o tanara de tip oriental, voluptoasa. 
     Robotul m-a intrebat pe care dintre ele as dori-o in companie. 
     Din moment ce am raspuns ca toate imi plac, s-a dus catre masina producatoare de roboti si a 
vorbit putin cu unul dintre colegii lui. Apoi masina s-a pus in functiune si am inteles ce urma se 
sa intample. 
     Cateva minute mai tarziu m-am intors inapoi la rezidenta mea impreuna cu insotitoarele mele. 
Aici am avut cea mai de neuitat baie pe care am trait-o, in compania acestor roboti sarmanti, total 
supusi tuturor dorintelor mele. 
     Dupa asta, ghidul meu robot m-a intrebat daca vreau sa creez niste muzica. Cand am spus da, 
a luat o cascheta similara celei pe care am purtat-o inaintea proiectiei modelelor robotice 
feminine. 
     „Acum”, a spus,”imaginati-va niste muzica pe care ati dori sa o ascultati.”. 
 
     Imediat un sunet s-a auzit, corespunzator exact muzicii la care ma gandeam, si in timp ce 
construiam o melodie in capul meu, aceeasi melodie devenea realitate, cu sunete de o 
amplitudine si o sensibilitate  mult mai extraordinare dacat oricare alta melodie pe care am 
ascultat-o vreodata. Visul oricarui compozitor devenise realitate - abilitatea de a compune 
muzica direct, fara a mai fi nevoia de a se trece prin laboriosul proces de scriere si orchestrare. 
     Apoi, companioanele mele au inceput sa danseze dupa muzica in cele mai voluptoase si mai 
fermecatoare feluri. 
 
     Dupa o vreme, robotul meu m-a intrebat daca doresc sa compun, de asemenea, unele imagini. 
O alta cascheta mi-a fost data si am stat in fata unui ecran semicircular. M-am concentrat pentru 
a-mi imagina unele scene si acestea deveneau toate vizibile pe ecran. Priveam, de fapt, 
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vizualizarea tuturor gandurilor care imi veneau in cap. Am inceput sa ma gandesc la bunica mea, 
si ea a aparut pe ecran. M-am gandit la un buchet de flori, si a aparut, iar cand mi-am imaginat 
un trandafir cu petale verzi, a aparut si el la fel de bine. Aceasta masina facea posibila 
vizualizarea tuturor gandurilor cuiva instantaneu, fara ca acesta sa mai fie nevoit sa le mai 
explice. Ce minune! 
 
     „Cu antrenament, cineva poate crea o poveste si poate sa o deruleze”, mi-a spus robotul. 
”Multe performante de acest fel, performante de creatie directa, au loc aici”. 
     In sfarsit, dupa o vreme, m-am dus in pat si am petrecut cea mai extravaganta noapte a vietii 
mele cu minunatele mele insotitoare. 
 
     In ziua urmatoare am facut inca o baie parfumata, iar dupa asta un robot ne-a servit un mic 
dejun delicios. Apoi mi-a cerut sa il urmez, pentru ca Yahweh ma astepta. Mi-am pus cureaua 
transportoare din nou, si in curand m-am pomenit in fata unei masini ciudate, unde presedintele 
Consiliului Vesnicilor ma astepta. 
     Nu era la fel de mare ca aceea care crea roboti, dar era totusi foarte mare. Un scaun 
considerabil era incastrat in centrul ei. 
     Yahweh m-a intrebat daca am petrecut o noapte placuta, si apoi mi-a explicat: „Aceasta 
masina va trezi anumite facultati care stau inactive in dumneavoastra. Creierul dumneavoastra va 
fi capabil sa isi exploateze potentialul sau la maxim. Asezati-va aici”.  
 
      M-am asezat pe scaunul pe care mi l-a indicat si un fel de carapace mi-a acoperit craniul. Am 
crezut ca imi pierd cunostinta pentru un moment, si apoi m-am simtit ca si cum capul mi-ar 
exploda. 
     Am vazut flash-uri multicolore trecandu-mi prin fata ochilor. In final totul s-a oprit, iar un 
robot m-a ajutat sa ma ridic de pe scaun. M-am simtit teribil de schimbat. 
     Aveam impresia ca totul era simplu si usor. 
 
     Yahweh mi-a vorbit din nou: "De acum incolo vom vedea prin ochii dumneavoastra si vom 
vorbi prin gura dumneavoastra. Vom fi capabili chiar sa vindecam prin intermediul mainilor 
dumneavoastra, precum am facut deja la Lourdes si in multe alte locuri din lume. Judecam ca 
anumiti oameni bolnavi merita ajutorul nostru din cauza dorintei de a radia mesajul pe care vi l-
am dat si datorita efortului lor de a dezvolta o minte cosmica prin deschiderea lor catre infinit." 
     
     "Ii observam pe toti. Computere uriase asigura o supraveghere constanta asupra tuturor 
oamenilor care traiesc pe Pamant. O marca este atribuita fiecaruia, in funcite de natura actiunilor 
lor: catre iubire sau adevar sau catre ura si obscuratism." 
 
     "Cand va veni vremea evaluarii, cei care au mers in directia corecta vor avea dreptul la viata 
vesnica pe planeta aceasta paradisiaca, cei care nu au atins nimic pozitiv si nici negativ, nu vor fi 
recreati, iar celor ale caror actiuni au fost predominant negative, o celula din corpul lor va fi 
conservata, ceea ne va permite sa ii recream cand va veni vremea pentru ca ei sa fie judecati si sa 
sufere pedeapsa pe care o merita." 
 
     "Tu, cel care citesti acest mesaj, intelege clar ca poti avea acces in aceasta lume minunata, 
acest paradis. Vei fi binevenit, tu, cel care il urmeaza pe mesagerul nostru, Claude Rael, 
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ambasadorul nostru spre calea iubirii universale si a armoniei cosmice, tu, cel care il vei ajuta sa 
realizeze ceea ce ii vom cere - pentru ca noi vedem prin ochii lui, auzim prin urechile lui si 
vorbim prin gura sa." 
      
     "Ideea dumneavoastra de a crea o congregatie a ghizilor pentru omenire este foarte buna. Dar 
sa fiti foarte atent la selectia lor asa incat mesajul nostru sa nu fie niciodata distorsionat sau 
tradat." 
 
     "Meditatia este indispensabila pentru deschiderea mintii cuiva, dar asceticismul este fara 
folos.Trebuie sa va bucurati de viata cu toata forta simturilor voastre, pentru ca trezirea 
simturilor merge impreuna cu trezirea mintii." 
     Continua sa practici sporturi daca doresti si daca ai timp, pentru ca toate sporturile sunt bune 
indiferent ca dezvolta musculatura sau si mai bine, autocontrolul, asa cum fac cursele de masini 
sau de motociclete.” 
     "O persoana care se simte singura poate intotdeauna sa comunice cu noi telepatic, in timp ce 
incearca sa fie in armonie cu infinitul: el sau ea vor avea un imens sentiment de buna dispozitie. 
Ceea ce ati sfatuit dumneavoastra in ceea ce priveste intalnirea oamenilor care cred in noi in 
fiecare regiune duminica dimineata la ora 11 este foarte bine. Cativa membri fac asta in prezent." 
     "Mediumurile sunt folositoare, asa ca incercati sa le gasiti. Dar echilibrati-le, pentru ca 
inzestrarea lor ca mediumuri - care sunt numai daruri de telepatie - ii dezechilibreaza, si incep sa 
creada in magie, supranatural, si in alte lucruri incredibil de stupide, inclusiv intr-un corp eteric, 
care este un nou mod de a incerca sa creada in suflet, care nu exista. De fapt, ceea ce ei fac acum 
este sa intre pe frecventa oamenilor care au trait acum cateva secole, si pe care i-am recreat pe 
aceasta planeta paradisiaca." 
     "Este o importanta revelatie, pe care o aflati acum. Evreii sunt descendentii nostri directi pe 
Pamant. De aceea un destin specific le este rezervat. Ei sunt descendentii "fiilor Elohimilor si ale 
fiicelor oamenilor", dupa cum este mentionat in Geneza." 
 
     Greseala lor originala a fost ca s-au imprietenit cu creatiile lor stiintifice. De aceea au suferit 
asa de mult. 
     "Dar pentru ei a venit timpul iertarii, si acum vor putea sa traiasca in pace in tara lor regasita, 
daca nu cumva vor face o alta greseala si nu va vor recunoaste ca fiind mesagerul nostru. Noi 
dorim ca ambasada noastra de pe Pamant sa fie construita in Israel pe o suprafata de pamant data 
dumneavoastra de catre guvern. Daca vor refuza, puteti sa o construiti altundeva, iar Israelul va 
suferi o noua pedeapsa pentru ca nu a recunoscut mesagerul nostru." 
     "Trebuie sa va dedicati total misiunii dumneavoastra. Nu va faceti griji, veti putea sa va 
intretineti familia. Oamenii care cred in dumneavoastra va vor ajuta. Dumneavoastra sunteti 
mesagerul nostru, ambasadorul nostru, profetul nostru, si in orice caz ai locul asigurat printre toti 
ceilalti profeti." 
     "Dumneavoastra sunteti cel care trebuie sa adune oameni din toate religiile. Pentru ca 
miscarea pe care ati creat-o, Miscarea Raeliana, trebuie sa fie religia religiilor. Insist ca este cu 
adevarat o religie, cu toate ca una ateista, dupa cum deja ati inteles." 
     "Cei care va vor ajuta nu vor fi uitati, la fel cum si cei care va creaza probleme nu vor fi uitati 
nici ei. Nu va temeti si sa nu aveti frica de nimeni, pentru ca orice s-ar intampla aveti locul 
dumneavoastra asigurat printre noi. Cat despre cei care isi pierd increderea, zdruncinati-i putin." 
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     "Acum 2,000 de ani, cei care au crezut in mesagerul nostru Iisus au fost aruncati in cusca 
leilor. Astazi ce riscati? Ironia prostilor? Sarcasmul celor care nu au inteles nimic si prefera sa isi 
pastreze credintele primitive? Ce sunt toate astea comparativ cu cusca leilor? Ce sunt astea 
comparativ cu ceea ce ii asteapta pe cei care va urmeaza? Cu adevarat este mai usor ca niciodata 
sa va urmati intuitia dumneavoastra". 
        In Koran, Mohamed, care este printre noi, a vorbit deja despre subiectul profetilor: 
    "S-a apropiat de oameni socotirea pentru ei; insa cu nebagare de seama se intorc ei (de la 
creatorul lor). 
      Indemnarea, ce a venit din nou de la Domnul lor, o asculta numai in batjocura. 
      Si inimile lor sunt amuzate de asta. 
      Si cei nelegiuiti vorbesc intr-ascuns zicand: 
      Este acesta mai mult decat un om ca voi? 
      Este un visator aiurit. El le-a plasmuit. Este un poet, 
      Dar lasati-l sa ne aduca un miracol precum cei trimisi inainte. 
      Koran,Surata 21:1-5 
 
     Chiar si Mohamed a trebuit sa sufere de sarcasmul unora, si Iisus a trebuit sa sufere la fel. 
Cand era pe cruce, unii au zis: "Daca esti Fiul lui Dumnezeu, coboara de pe cruce (Matei 
27.`40)". 
     "Si totusi, dupa cum ati observat, Iisus este intr-o forma grozava si va fi asa intotdeauna, la fel 
ca si Mohamed si toti cei care i-au urmat si au crezut in ei. Pe de alta parte, cei care i-au criticat 
vor fi recreati pentru a-si primi pedeapsa." 
     "Computerele care ii monitorizeaza pe acei oameni care nu au auzit de acest mesaj sunt 
conectate la un sistem care, in timpul mortii si de la o anumita distanta, extrag automat o celula 
monstra prin intermediul careia pot fi recreati daca merita." 
     "In timp ce dumneavoastra asteptati construirea ambasadei, creati un seminar pentru Ghizii 
Miscarii Raeliene aproape de aria in care locuiti. Din acest loc, dumneata, care esti profetul 
nostru, Ghidul Ghizilor, vei putea sa ii antrenezi pe cei responsabili pentru raspandirea mesajelor 
noastre pe intreg Pamantul". 
 
 

NOILE PORUNCI 
 
  Yahweh a spus atunci: 
      
     "Cei care doresc sa va urmeze, vor aplica legile pe care vi le voi da dumneavoastra. 
 
1) Vei aparea cel putin odata in viata in fata Ghidului Ghizilor pentru ca sa iti poata transmite 
codul celular prin contact manual, sau prin intermediul unui ghid initiat, computerului care care 
va tine cont de el la ora judecatii finale a vietii tale. 
2) Te vei gandi cel putin o data pe zi la Elohim, Creatorii vostri. 
3) Vei incerca pe toate caile sa raspandesti mesajul Elohimilor. 
4) Vei face o data pe an o donatie Ghidului Ghizilor, care va fi egala cu cel putin 1% din venitul 
tau anual, pentru a-l ajuta sa se dedice in intregime misiunii sale si sa calatoreasca in jurul lumii 
pentru a raspandi acest mesaj. 
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5) Vei invita cel putin o data pe an Ghidul din regiunea ta si veti reuni persoanele interesate, ca 
sa le explice mesajul in toate dimensiunile sale. 
     Daca Ghidul Ghizilor va fi sa dispara, noul Ghid al Ghizilor va fi cel care va fi stabilit de 
catre fostul Ghid al Ghizilor. Ghidul Ghizilor va fi gardianul ambasadei Elohimilor pe Pamant si 
va putea sa traiasca aici cu familia lui si cu oamenii preferati de el. 
     Dumneavoastra, Claude Rael, dumnevoastra sunteti ambasadorul nostru de pe Pamant, si 
oamenii care cred in dumneavoastra trebuie sa va asigure tot ceea ce trebuie pentru a va indeplini 
misiunea. 
     Dumneavoastra sunteti ultimul dintre profeti pana la Judecata, dumneavoastra sunteti profetul 
religiei religiilor, demistificatorul si pastorul pastorilor. Dumneavoastra sunteti cel care a fost 
anuntat in toate religiile de vechii profeti, reprezentantii nostri. 
     Dumneavoastra sunteti cel care va aduce inapoi turma pastorita pana ce apele se vor aduna, 
cel care care va aduce inapoi creatorilor pe cei pe care i-au creat. Cei care au urechi pot auzi, cei 
care au ochi pot vedea. Toti cei care au ochii deschisi vor vedea ca dumneavoastra sunteti primul 
profet care poate fi inteles numai de catre fiintele evoluate stiintific.Tot ceea ce vorbiti 
dumneavoastra este de neinteles pentru oamenii primitivi. 
     Acesta este un semn care va fi sesizat de catre cei care au ochii deschisi - semnul Revelatiei, 
Apocalipsa". 
 
 
                                             

PENTRU OAMENII DIN ISRAEL 
 
 
     "Statul Israel trebuie sa ofere unele teritorii localizate langa Ierusalem Ghidului Ghizilor asa 
incat el sa poata construi aici rezidenta, ambasada Elohimilor. Timpul a venit, oameni din Israel, 
pentru a construi Noul Ierusalim, asa cum a fost prevazut. Claude Rael este cel care a fost 
prevestit. Recititi vechile voastre scrieri si deschideti-va ochii ! 
     Noi dorim ca sa avem ambasada printre descendentii nostri, iar oamenii din Israel sunt 
descendentii copiilor nascuti din impreunarea fiilor Elohimilor cu fetele oamenilor. 
     Oameni din Israel, v-am mutat departe de nervozitatea egiptenilor si nu v-ati aratat vrednici 
de increderea noastra; v-am incredintat un mesaj destinat pentru intreaga omenire si gelozia 
voastra v-a facut sa il pastrati, in loc sa il raspanditi peste tot. 
     Ati suferit mult timp pentru a va rascumpara greselile, dar timpul iertarii a venit, si asa cum 
era prevazut, noi am spus: "Voi zice catre miazanoapte: <Dami-i!> si catre miazazi: <Nu-i 
opri!>".Am adunat fii si fiicele voastre "de la capetele Pamantului", dupa cum este scris in Isaia, 
iar voi ati fost capabili sa va regasiti tara iarasi. Veti putea trai aici in liniste daca il veti asculta 
pe ultimul profet, cel care v-a fost prezis, si daca il veti ajuta sa indeplineasca ceea ce ii cerem. 
     Asta este ultima voastra sansa, altfel, o alta tara il va intampina pe Ghidul Ghizilor si 
ambasada se va construi  pe teritoriile ei, iar aceasta tara va fi apropiata de a voastra; va fi 
protejata si fericirea va triumfa, dar Statul Israel va fi distrus inca o data. 
     Voi, copiii lui Israel care nu v-ati intors inca in locurile voastre vechi, asteptati sa va 
reintoarceti aici pentru a vedea daca guvernul va fi de acord ca ambasada noastra sa fie construita 
aici. Daca refuza, nu va intoarceti, si veti fi cei care vor fi salvati de la distrugere, iar 
descendentii vostri vor fi capabili sa isi gaseasca tara promisa iarasi, cand va veni timpul. 
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     Oameni din Israel, recunoasteti pe cel prevestit voua, dati-i teritoriul pentru a construi 
ambasada si ajutati-l sa o construiasca. Daca nu, asa cum s-a intamplat acum 2,000 de ani, va fi 
construita in alt loc si daca va fi costruita acolo, veti disparea inca o data. Daca acum 2,000 de 
ani l-ati fi recunoscut pe Iisus, ca este intr-adevar mesagerul nostru, toti Crestinii din lume nu ar 
fi Crestini, ci Evrei. Nu ati fi avut probleme, si ati fi ramas ambasadorii nostri. Dar, in loc de 
asta, sarcina le-a fost data altor oameni care au ales ca baza Roma. 
     Acum 2,000 de ani nu ati recunoscut mesagerul nostru si Roma a fost cea care a stralucit, nu 
Ierusalimul. Acum aveti o noua sansa ca Ierusalimul sa straluceasca din nou. Daca nu profitati de 
ea, o alta tara va adaposti ambasada noastra si nu veti mai avea nici un drept in tara pe care v-am 
ales-o voua. 
     Aici, am terminat. Veti putea sa va notati toate acestea de unul singur de indata ce veti ajunge 
pe Pamant. Acum bucurati-va de acest paradis cat mai mult, si va vom intoarce inapoi pentru a 
va completa misiunea pana sa va intoarceti la noi pentru totdeauna". 
     Am mai ramas aici pentru mai multe ore, savurand multiplele placeri ale acestei lumi, 
ratacind printre numeroasele fantani si bucurandu-ma de compania marilor profeti pe care i-am 
intalnit cu o zi inainte in timpul sesiunilor de meditatie. Apoi, dupa o ultima masa luata impreuna 
cu cei din ziua precedenta, m-am regasit din nou in marea naveta, care m-a lasat la statia de 
observatie. De aici, am facut ruta inversa zilei trecute, si m-am regasit cu hainele mele in mica 
nava care m-a lasat jos de unde ma luase, la Roc Plat. M-am uitat la ceas - era miezul noptii. 
     M-am intors acasa, unde am inceput imediat sa scriu tot ce mi se spusese. Totul era perfect 
clar in mintea mea si am fost surprins sa vad ca scriam totul dintr-o data, amintindu-mi fara 
ezitare propozitiile pe care le auzisem. Cuvintele imi ramasesera inscriptate in minte asa dupa 
cum mi se spusese la inceput. 
     Dupa ce am terminat sa adaug ceea ce se intamplase, am inceput sa simt foarte clar ca ceva 
fusese transmis in interiorul meu. Asta nu se mai intamplase niciodata inainte. Am inceput sa 
scriu din nou, observand tot timpul ceea ce puneam pe hartie, ca si cum simultan descopeream ca 
un cititor. Scriam, dar de data asta nu ma simteam ca autorul a ceea ce aparea pe foaie. Elohim 
incepusera sa vorbeasca prin gura mea sau, mai degraba, sa scrie prin mana mea. 
     Ceea ce era scris in fata mea avea de a face cu toate ariile cu care o persoana le confrunta pe 
tot timpul vietii sale si calea corecta de a reactiona cand se loveste de asemenea probleme. De 
fapt era un cod al vietii - o noua cale de a te comporta in fata evenimentelor vietii, sau de a te 
purta ca un adult ca sa spun asa, ca o fiinta evoluata si de a incerca de aceea pe orice cale sa iti 
deschizi mintea catre infinit si sa te plasezi in armonie cu el. 
       Aceste reguli marete dictate de catre Elohim, creatorii nostri, "Parintii nostri care sunt in 
Ceruri", dupa cum stramosii nostri obisnuiau sa spuna, sunt toate in urmatoarele pagini, in 
intregime. 
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CHEILE 
 
 
 
 
 

INTRODUCERE 
 
 
     Scrierile acestea reprezinta cheile care ne dau posibilitatea sa ne eliberam mintea pe care mii 
de ani de intunecime au inchis-o intr-o ganga primitiva. 
 
     Usa catre mintea umana este inchisa cu multe lacate, care trebuie deschise toate in acelasi 
timp, daca cineva doreste sa devina capabil sa se apropie de infinit.  Daca este folosita numai o 
cheie, celelate lacate vor ramane inchise, si daca nu sunt toate deschise in acelasi timp, atunci, in 
timp ce al doilea lacat este dechis, primul se va inchide din nou, impiedicand usa sa se deschida. 
 
     Societatii umane ii este frica de ceea ce nu stie, asa ca se teme de ceea ce este ascuns dupa 
aceasta usa - chiar daca este fericita prin decoperirea adevarului. De aceea, aplica presiuni pentru 
a impiedica oamenii sa deschida aceasta usa, si prefera sa-i pastreze in nefericire si ignoranta. 
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     Este un obstacol suplimentar care se gaseste in pragul usii prin care mintea trebuie sa treaca 
pentru a se elibera. Dar dupa cum si Gandhi spunea:"Nu este din cauza ca nimeni nu vede 
adevarul care devine o eroare". Deci, daca incerci sa deschizi aceasta usa, ignora sarcasmul celor 
care nu au vazut nimic - si a celor care au vazut, dar care pretind ca nu au vazut, datorita fricii lor 
de necunoscut. 
 
     De asemenea, daca deschiderea usii ti se pare dificila, cere ajutorul unui ghid, din moment ce 
ghizii au deschis deja usile mintilor lor si cunosc dificultatile implicate. Nu vor reusi sa iti 
deschida usa ta pentru tine, dar vor putea sa iti explice diferite tehnici care iti vor permite sa 
reusesti. Pe langa asta, ei sunt martori vii ai fericirii care poate fi obtinuta prin deschiderea usii, 
si dovedesc celor carora le este frica de ceea se gaseste in spatele acesteia ca se insala. 
 
 

OMENIREA 
 
     In orice imprejurari trebuie intotdeauna sa consideri lucrurile in functie de  4  niveluri: 
 
     In relatie cu infinitul, 
     In relatie cu Elohim, parintii si creatorii nostri, 
     In relatie cu societatea umana, si in final: 
     In relatie cu individul. 
   
     Cel mai important nivel este cel in legatura cu infinitul si in relatie cu acest nivel totul trebuie 
judecat - dar intotdeauna cu un factor constant: iubirea. Asta inseamna luarea in socoteala a 
celorlalti carora trebuie sa le oferim iubire, deoarece trebuie sa traim in armonie cu infinitul, iar 
pentru a face asta trebuie sa fim in armonie cu ceilalti, care sunt de asemenea o parte din infinit. 
 
     Apoi trebuie sa luam in considerare sfatul dat de catre creatorii nostri, Elohim, si sa actionam 
in asa fel incat societatea umana sa asculte sfatul celor care au creat-o. 
 
     Dupa asta  trebuie sa luam in socoteala societatea, care le permite indivizilor sa infloreasca pe 
calea adevarului. Dar cu toate ca societatea trebuie luata in considerare, nu trebuie urmata; din 
contra, societatea trebuie ajutata sa scape din chingile primitive printr-o chestionare a tuturor 
traditiilor si obiceiurilor, chiar daca acestea sunt sustinute de lege, pentru ca de asemenea, legile 
pot si ele sa ne inchida mintile in cocioabele obscuratismului. 
 
      In final, trebuie sa luam in seama implinirea individuala. Fara asta, mintea nu isi poate atinge 
potentialul maxim si este imposibil sa te armonizezi cu infinitul si sa devii o noua persoana. 
 
 
 
 

NASTEREA 
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     Nu trebuie niciodata sa impui niciun fel de religie unui copil, care este inca o larva, incapabil 
sa inteleaga ca se intampla cu el. Asa ca nu trebuie sa botezi sau sa ii faci circumcizie unui copil, 
sau sa il fortezi sa faca ceva ce nu accepta de unul singur. Trebuie sa astepti sa atinga o anumita 
varsta a alegerii, si daca o religie ii va placea in acel moment, atunci trebuie sa fie lasat liber sa o 
aleaga. 
 
     Nasterea trebuie sa fie o sarbatoare, caci Elohim ne-au creat dupa imaginea lor, capabili de a 
ne reproduce. Prin crearea unei noi vieti, va conservati propria specie si respectati munca facuta 
de creatorii vostri. 
     O nastere trebuie sa fie de asemenea un act de iubire, facuta in armonie, cu sunete, culori si 
temperatura, asa incat copilul care intra in viata sa isi dezvolte obiceiul de a fi in armonie. 
 
     Trebuie sa fie obisnuit imediat sa respecte libertatea celorlalti, iar atunci cand plange noaptea 
du-te la el discret, fara sa realizeze ca plansul ii aduce confortul de a fi ingrijit. Din contra, 
trebuie sa te duci si sa te uiti la el cand nu face nici un zgomot si sa nu te duci la el - cel putin sa 
nu fie constient de asta - atunci cand plange. In acest fel se va obisnui sa ii mearga totul bine 
cand este in armonie cu ceea ce-l inconjoara."Ajuta-te, si cerul te va ajuta." 
 
     De fapt, parintii trebuie sa inteleaga ca de indata ce copilul se naste este intai de toate un 
individ, si ca nici un individ nu trebuie tratat precum un copil. 
 
     Chiar si creatorii nostri nu ne trateaza ca pe niste copii, ci ca pe indivizi. De aceea, nu intervin 
in mod direct pentru a ne ajuta sa ne rezolvam problemele si ne lasa cu ajutorul analizei noastre 
de persoane responsabile sa trecem peste obstacole.  
 
 

EDUCATIA 
 
 
     Minuscula creatura care este inca larva unei fiinte umane trebuie obisnuita din copilarie sa 
respecte libertatea si linistea celorlalti. Din moment ce copilul mic este prea tanar pentru a 
intelege ce se intampla cu el si a rationa, pedeapsa corporala trebuie riguros aplicata de cei care il 
cresc, asa incat sa sufere cand cauzeaza suferinta sau deranjul altora prin aratarea unei lipse de 
respect. 
 
     Pedeapsa corporala trebuie aplicata doar copiilor foarte tineri, si apoi pe masura ce copilul 
rationeaza si incepe sa inteleaga trebuie redusa progresiv, pana la disparitia totala. De la varsta 
de 7 ani pedeapsa corporala ar trebui sa fie exceptionala, iar de la varsta de 14 ani nu mai trebuie 
aplicata niciodata. 
 
     Vei folosi pedeapsa corporala doar cand vei pedepsi copilul pentru nerespectarea libertatii si 
linistii altora sau a ta. 
 
     Iti vei invata copilul sa se dezvolte si sa aiba intotdeauna o atitudine interogatoare fata de 
lucrurile pe care societatea si scoala vor sa i le insufle. Nu iti vei forta copilul sa invete lucruri 
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care nu sunt folositoare si ii vei lasa pe el sau pe ea sa isi urmeze  caile dorite deoarece, sa nu 
uiti, cel mai important lucru este auto-realizarea. 
 
     Iti vei invata copilul sa judece intotdeauna lucrurile in urmatoarea ordine cu respect pentru 
infinit, pentru creatorii vostri, pentru societate, si cu respect pentru sine. 
 
     Nu ii vei impune nici o religie copilului tau, dar in schimb il vei invata impartial variatele 
credinte care exista pe tot globul -sau cel putin cele mai importante in ordine cronologica: religia 
Iudaica, religia Crestina si cea Musulmana. Vei incerca sa inveti orientarile majore ale religiilor 
estice, daca poti, pentru a fi capabil sa le explici copilului tau. In final, le vei explica lui sau ei 
principalele puncte ale mesajelor date de catre Elohim ultimului dintre profeti. 
 
     Cel mai presus, iti vei invata copilul sa iubeasca lumea in care traieste si prin aceasta lume, pe 
creatorii nostri. 
   
     Il vei invata sa se deschida catre infinit si il vei ajuta sa traiasca in armonie cu infinitul. 
 
     Il vei invata despre minunata munca realizata de catre Elohim, creatorii nostri, il vei invata sa 
se gandeasca si sa cerceteze in mod constant, pentru ca omenirea sa devina capabila de a repeta 
intr-o zi ceea ce creatorii vostri au facut - adica sa creeze alte umanitati altundeva pe cai 
stiintifice. 
 
     Iti vei invata copilul sa se cosidere ca o parte din infinit, adica mult si putin in acelasi timp. 
"Din tarana suntem facuti, si in tarana ne intoarcem." 
 
     Iti vei invata copilul ca raul facut altora nu poate fi sters prin nici o spovedanie sau iertare de 
pacate odata ce este facut, si ca nu trebuie sa se gandeasca la faptul ca atunci cand se va apropia 
de moarte este suficient sa inceapa sa creada in Elohim sau in orice alt dumnezeu pentru a avea 
dreptul la viata vesnica. 
 
     Iti vei invata copilul ca suntem judecati pentru ce facem in timpul vietilor noastre, ca 
parcursul care duce catre intelepciune este lung si ca ia o intreaga viata pentru a-l modela 
suficient. O persoana care nu a mers in directia corecta in timpul vietii nu va avea dreptul la 
invierea stiintifica pe planeta vesnicilor doar pentru ca face o neasteptata ultima  schimbare catre 
calea corecta - asta este doar daca persoana regreta cu adevarat si el sau ea actioneaza cu mare 
sinceritate, revansandu-se pentru ultima data, fortandu-se sa fie iertata de cei pe care i-a vatamat, 
si se devoteaza din toate puterile pentru a le aduce iubire si fericire. 
 
     Si asta nu va fi inca de ajuns pentru persoana care i-a facut pe altii sa sufere, chiar daca el sau 
ea sunt iertati de ei si le ofera iubire; greselile au fost sterse, dar nimic pozitiv nu a fost 
indeplinit. 
 
     Aceasta persoana va trebui atunci sa o ia de la capat, si sa aduca fericire unor noi oameni pe 
care nu i-a ranit niciodata si sa-i ajute pe cei care raspandesc adevarul, ghizii. 
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     Dar este prea tarziu pentru cineva care regreta doar in momentul mortii sau cu putin inainte. 
Aceasta persoana nu va fi iertata. 
 
 

EDUCATIA SENZUALA 
 
 
     Educatia senzuala este unul dintre cele mai importante lucruri si in acest moment practic nu 
exista deloc. 
 
     Vei trezi mintea copilului tau, dar ii vei trezi de asemenea si corpul sau, pentru ca trezirea 
corpului este legata de trezirea mintii. Toti cei care cauta sa isi adoarma corpul, isi adorm si 
mintea de asemenea. 
 
     Creatorii v-au dat simturile pentru ca sa le folositi. Nasul este pentru a mirosi, ochii pentru a 
vedea, urechile pentru a auzi, gura pentru gust, si degetele pentru atingere. Trebuie sa va 
dezvoltati simturile asa incat sa va bucurati cat mai mult de toate aceste lucruri, pe care creatorii 
vostri vi le-au pus acolo pentru asta. 
 
     Unui individ senzual ii este mult mai usor sa fie in armonie cu infinitul, pentru ca aceasta 
persoana il poate simti fara sa fie nevoita sa mediteze sau sa se gandeasca la asta. 
 
     Oricum, meditatia si reflectia ii vor permite acestui individ sa inteleaga aceasta armonie mai 
bine si sa o radieze in jurul lui prin invataminte. 
 
     A fi senzual inseamna a lasa mediul inconjurator sa iti ofere placere. Educatia sexuala este de 
asemenea foarte importanta, dar invata numai functiile tehnice si folosirea organelor. Educatia 
senzuala pe de alta parte, ne invata cum sa obtinem placere de la organele noastre doar de dragul 
placerii, fara sa folosim neaparat organele acestea intr-un scop utilitar. 
 
     Sa nu spui nimic copiilor tai despre organele lor sexuale este gresit, si cu toate ca este bine sa 
le explici la ce folosesc, asta nu este inca de ajuns.Trebuie sa le explici cum pot obtine placere de 
la ele. 
 
      Sa le explici doar functionarea lor ar fi ca si cum le-ai spune ca muzica este pentru defilare, 
ca a sti sa scrii este folositor doar pentru a scrie reclamatii, sau ca filmele sunt folositoare doar 
pentru a face cursuri audio-vizuale, si alte magarii. Din fericire, multumita artistilor si prin 
desteptarea simturilor noastre, putem obtine placere prin ascultare, citire sau privirea operelor de 
arta care au nu fost facute din nici un alt motiv decat pentru a oferi placere. Acelasi lucru este 
valabil si pentru organele sexuale. Ele nu sunt doar pentru a ne satisface nevoile naturale sau de 
reproductie, dar de asemenea pentru a ne oferi placere noua sau altora. Multumita stiintei, am 
scapat in sfarsit de zilele cand aratarea corpului cuiva era un "pacat" si cand contactele sexuale 
aduceau pedepse - conceperea unui copil. 
   
     Acum, datorita tehnicilor contraceptive exista libertatea ca uniunile sexuale sa fie posibile 
fara sa devina un angajament definitiv - sau ramane posibil sa devina. Iti vei invata copilul 
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despre asta fara rusine ba chiar din contra, cu dragoste, explicandu-i clar ca el sau ea au fost 
facuti pentru a fi fericiti si a se dezvolta din plin - adica, pentru a se bucura de viata cu toate 
simturile si cu toata forta lor. 
 
     Nu iti va fi niciodata rusine de corpul sau de nuditatea ta, pentru ca nimic nu supara mai mult 
pe creatori decat sa ii vada pe cei pe care i-au creat simtindu-se jenati de infatisarea care le-a fost 
data. 
 
     Iti vei invata copiii sa isi iubeasca trupul si fiecare parte a creatiei Elohimilor, pentru ca prin 
iubirea creatiei, ii iubim pe ei. 
 
     Fiecare din organele noastre au fost create de  parintii nostri, Elohim, asa incat le putem 
utiliza fara jena, cu fericirea de a folosi ceva care a fost proiectat pentru asta. Daca actiunea de a 
folosi unul din organele noastre ne ofera placere, asta inseamna ca Elohim doresc sa avem 
aceasta placere. 
 
     Fiecare individ este o gradina care nu trebuie sa ramana necultivata. O viata fara placere este 
ca o gradina necultivata. Placerea este fertilizantul care deschide mintea. Asceticismul este 
nefolositor, in afara de cazul cand este o incercare temporara menita sa antreneze mintea sa 
domine corpul. Dar odata ce am reusit in incercarea pe care ne-am ales-o - care trebuie 
intotdeauna sa fie limitata in timp - trebuie sa ne bucuram si mai mult de placerile vietii. 
 
     Asceticismul poate fi acceptat ca perioada de neigrijire a acestei gradini care este un individ - 
adica, o pauza momentana in cautarea placerii, care ne va permite sa o apreciem mai bine in 
viitor. 
 
     Trebuie sa obisnuiesti copiii sa aiba din ce in ce mai multa libertate tratandu-i intotdeauna ca 
pe niste indivizi. Le vei respecta gusturile si  inclinatiile, asa cum si tu ai vrea ca ei sa le respecte 
pe ale tale. Si spune-ti bine: copilul tau este ceea ce este, diferit de tine, si ca nu vei putea sa-l 
transformi cum vrei tu, tot asa cum el nu te poate transforma pe tine dupa gustul lui. Respecta-ti 
copilul pentru ca si el sa te respecte si respecta-i gusturile asa incat si el sa ti le respecte pe ale 
tale. 
 
 

REALIZAREA (AUTO-REALIZAREA) 
 
 
     AUTO-REALIZAREA trebuie cautata in functie de gusturile si aspiratiile repectivului, fara 
niciun fel de preocupare fata de ceea ce gandesc ceilalti atata timp cat nimeni nu sufera. 
 
     Daca simti ca vrei sa faci ceva, mai intai asigura-te ca lucrul acest nu raneste pe nimeni, apoi 
fa-o fara sa iti faci probleme fata de ceea ce gandesc ceilalti despre tine. Daca vrei sa ai o 
experienta senzuala sau sexuala cu unul sau mai multi indivizi indiferent de ce sex ar fi ei, poti sa 
o faci, atata timp cat tu doresti asta si ei la fel. Orice este permis pe calea auto-realizarii, a trezirii 
corpul, deci a desteptarii mintii. 
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     Scapam in sfarsit de conceptele primitive in care femeile erau vazute ca niste simple obiecte 
de reproducere pentru societate. Multumita stiintei, femeile sunt acum libere sa se auto-realizeze 
senzual, fara sa se mai teama de pedeapsa sarcinii. In sfarsit, femeia este cu adevarat egala 
barbatului, din moment ce se poate bucura de corpul ei fara sa traiasca cu ingrijorarea de a indura 
singura nedoritele consecinte ale actelor. 
 
     Conceperea unui copil este ceva foarte important pentru a fi lasat in slujba hazardului. De 
aceea, faceti asta doar la alegere, dupa o considerare matura, intr-un act minunat de iubire, fiind 
in intregime constienti de ceea ce faceti si fiti siguri ca doriti cu adevarat asta. La urma urmei, un 
copil nu poate fi un individ reusit decat daca este cu adevarat dorit in primul moment al 
conceptiei. 
 
     Momentul conceptiei este mult mai important pentru ca reprezinta momentul in care prima 
celula, adica planul individului, este zamislita. 
 
     De aceea trebuie dorit acest moment, asa incat prima celula sa fie creata in armonie perfecta, 
cu mintile celor doi parinti gandindu-se puternic si constiincios la fiinta umana pe care o concep. 
Acesta este unul dintre secretele noului individ. 
 
     Daca te gandesti numai la placerea corpului tau, si astfel a mintii tale, foloseste metodele pe 
care stiinta ti le-a pus la dispozitie, incepand cu contraceptia. Concepe un copil numai atunci esti 
realizat, asa incat viata pe care o concepi sa fie rezultatul uniunii a doi oameni realizati. 
 
     Pentru a atinge realizarea, foloseste metodele pe care ti le pune la dispozitie stiinta pentru a-ti 
permite sa iti trezesti corpul prin placere fara niciun risc. Placerea si pro-crearea sunt doua 
lucruri diferite care nu trebuie confundate. Prima este pentru individ, iar a doua pentru specie. 
Doar atunci cand un individ este realizat poate crea o fiinta umana realizata. 
 
     Daca accidental ai conceput un copil fara sa il doresti, foloseste metoda pe care stiinta ti-a 
pus-o la dispozitie - avortul. Un copil care nu a fost dorit in momentul conceptiei nu se poate 
realiza complet deoarece nu a fost creat in armonie. Nu ascultati pe cei care vor sa va sperie 
spunandu-va despre consecintele fizice si in special etice negative pe care un avort le poate 
declansa. Nu vor exista daca esti tratat de oameni competenti. Din contra, faptul de a pastra un 
copil nedorit poate lasa traumatisme fizice si morale de care va suferi si copilul. 
     A avea un copil nu inseamna neaparat ca trebuie sa fii casatorit sau chiar sa traiesti cu un 
barbat. Deja, multe femei au hotarat sa aiba unul sau mai multi copii fara sa se casatoreasca sau 
sa traiasca impreuna cu un barbat. Educatia unui copil, care este un individ chiar din nastere, nu 
trebuie neaparat sa fie realizata de ambii parinti. Ar fi cu adevarat de preferat ca educatia sa fie 
incredintata oamenilor specializati care vor contribui mai mult decat unii parinti la realizarea 
copiilor. 
 
     Daca doresti sa ai copii fara sa traiesti cu un barbat, fa asa cum doresti. Auto-realizeaza-te 
precum doresti, fara sa te ingrijoreze ce gandesc altii. 
 
     Daca alegi sa faci asta, nu te gandi ca esti condamnata sa traiesti singura pentru totdeauna. 
Primeste cu bine pe barbatul care iti place si el va servi de model masculin al copilului tau. 
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     Poti chiar decide intr-o zi sa traiesti cu un barbat - asta nu va crea nici un fel de problema 
pentru copilul tau. Din contra, va contribui la realizarea sa. O schimbare de mediu este 
intotdeauna benefica unui copil. 
 
     Societatea ar trebui sa fie organizata in asa fel incat sa aiba grija de educatia copiilor, partial 
sau total, asta depinzand de dorintele parintilor. Acei parinti care doresc sa munceasca ar putea 
sa isi lase copiii in custodia unor oameni competenti iar cei care doresc sa isi vada copiii primind 
o educatie data in intregime de astfel de oameni ar trebui sa poata sa isi incredinteze copiii in 
intregime institutiilor create in acest scop. In acest fel, daca dai nastere unui copil dorit, dar dupa 
aceea te desparti de partenerul tau sau nu mai doresti copilul din orice alt motiv, vei putea sa iti 
incredintezi copilul societatii, asa incat aceasta sa ii ofere armonia necesara realizarii lui. Un 
copil care creste in anturaje unde nu este cu adevarat dorit, nu poate inflori si nu se poate realiza. 
 
     Cresterea unui copil trebuieste sa reprezinte o realizare comuna. Daca un copil devine o 
pacoste, oricat de mica, isi da seama de asta si realizarea ii este afectata. De aceea un copil 
trebuie pastrat langa tine doar daca prezenta e traita ca o reusita in viata. 
 
     Altfel, copilul trebuie dus in centre pe care societatea trebuie sa le creeze pentru a incuraja 
realizarea, si plasat aici fara niciun regret. 
   
     Din contra, parintii ar trebui sa aiba un profund simt de bucurie pentru ca incredinteaza copiii 
altor oameni mult mai capabili decat ei in a-i ajuta pe micii copii sa se realizeze. 
 
     Vizite regulate pot avea loc doar daca pruncii, ale caror dorinte conteaza in primul rand, vor 
dori acest lucru. Persoanele responsabile de educatia acestor copii ar trebui intotdeauna sa ii 
descrie pe parinti ca pe niste oameni exceptionali, care au dat importanta mai mare realizarii 
copiilor lor decat placerii lor egoiste de a-i creste de unii singuri, incredintandu-i unor persoane 
mult mai competente decat ei. 
 
     Alege-ti partenerul liber, daca doresti unul. Casatoria civila ori religioasa, nu este de niciun 
folos. Nu poti semna un contract care uneste doi  indivizi vii, care se vor schimba amandoi, 
pentru ca sunt in viata. 
 
     Respingeti casatoria, care nu este nimic altceva decat proclamarea publica a proprietatii 
asupra altei persoane. Un barbat sau o femeie nu pot fi proprietatea altcuiva. Orice contract nu 
poate decat sa distruga armonia existenta intre cele doua persoane. 
     Atunci cand ne simtim iubiti, ne simtim liberi sa iubim, dar cand am semnat un contract, ne 
simtim ca prizonierii care sunt obligati sa se iubeasca unul pe altul si mai devreme sau mai tarziu 
vom incepe sa ne uram. Deci, vei trai impreuna cu persoana pe care ai ales-o doar atat timp cat te 
simti fericit cu el sau cu ea. 
     In momentul in care nu va mai merge bine impreuna, nu mai ramaneti impreuna, pentru ca 
uniunea voastra va deveni un infern.Toate vietuitoarele evolueaza si este bine asa. Daca evolutia 
personala a fiecarui individ este similara, uniunea dureaza, dar daca evolutia lor este diferita, 
uniunea nu mai este posibila. Nu-l mai placi pe individul pe care obisnuiai sa il placi, pentru ca 
unul dintre voi s-a schimbat. Trebuie sa va despartiti pastrand o amintire placuta a timpului 
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petrecut impreuna, in loc sa va departiti cu certuri fara sens care duc la ostilitate. Un copil se 
imbraca cu hainele care i se potrivesc si cand creste le schimba cu altele, altfel acestea sunt mici 
si se vor face bucati. Pentru relatii e acelasi lucru: trebuie schimbate inainte de a ajunge la 
rupturi. 
 
     Deasupra tuturor, nu iti face griji in privinta copilului tau. Este mai bine pentru el sa fie cu un 
singur parinte in armonie decat cu amandoi in discordie sau in lipsa armoniei perfecte. Nu uita ca 
inainte de toate copiii sunt indivizi.  
 
     Societatea trebuie sa se asigure ca batranii sa aiba o viata fericita fara nici o grija materiala. 
Dar cu toate ca trebuie sa respectam batranii si sa facem totul pentru ai face fericiti, nu trebuie sa 
ii ascultam doar datorita senioritatii lor. 
 
     O persoana inteligenta poate da un sfat bun la orice varsta, dar una stupida chiar daca are 100 
de ani, nu merita sa fie ascultata nici macar o secunda. Si mai mult, aceasta persoana nu are nici 
o scuza, avand intreaga viata la dispozitie pentru a se destepta, in timp ce pentru un tanar stupid 
mai sunt inca sanse. Dar, in orice caz, o persoana stupida si batrana trebuie sa traiasca intr-un 
mod comfortabil. Aceasta este o datorie a societatii. 
 
     Moartea nu trebuie sa fie o ocazie pentru intruniri triste; din contra, ar trebui sa fie un moment 
bucuros de celebrare, deoarece este momentul in care cel iubit ar putea atinge paradisul 
vesnicilor in compania creatorilor nostri, Elohim. 
 
     De aceea vei cere sa nu fii ingropat religios, ci iti vei dona corpul stiintei sau vei cere ca sa iti 
fie distrus cat se poate de discret, cu exceptia osului fruntii - mai precis partea localizata 
deasupra inceputului nasului, la 33 de milimetri deasupra mijlocului axei care leaga pupilele 
ochilor tai. Cel putin un centimetru patrat din acest os va trebui sa fie trimis Ghidului Ghizilor, 
asa incat el sa il poata pastra in ambasada noastra de pe Pamant. 
 
     Fiecare persoana este monitorizata de un computer care inregistreaza toate actiunile sale si 
face un taler din ele la sfarsitul vietii ei. Dar oamenii care stiu despre acest mesaj pe care Claude 
Rael il comunica vor fi recreati din celulele pe care le-au lasat in ambasada. In cazul lor, 
recreatia va avea loc doar daca se vor asigura ca partea ceruta din corpurile lor va fi trimisa 
Ghidului Ghizilor dupa moartea lor. 
 
     Mecanismul din computerul care inregistreaza informatiile care vor folosi la judecata 
indivizilor ramane in functiune dupa ce ei au aflat de mesaj. Dar mecanismul care permite 
extragerea unui specimen de celula in momentul mortii este deconectat. Asa ca doar cei care 
realizeaza ceea ce este cerut de indata ce au cunoscut mesajul vor fi recreati. 
 
     Asigura-te ca cel putin o data in viata ta il vei vedea pe Ghidul Ghizilor sau pe un ghid 
autorizat de el pentru a-ti transmite planul celular catre Elohim, pentru ca sa iti trezeasca mintea 
si sa te ajute sa ramai treaz. 
 
     In acord cu ceea ce este scris mai inainte in acest mesaj, nu vei lasa o mostenire copiilor tai, 
cu exceptia casei familiale sau a apartamentului. Restul il vei oferi din dorinta ta Ghidului 
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Ghizilor si daca te temi de faptul ca descendentii tai nu iti vor respecta ultima dorinta si 
testamentul si vor incerca sa recupereze proprietatea ta prin tribunale, poti sa o acorzi Ghidului 
Ghizilor cand esti inca in viata, pentru a-l ajuta sa raspandeasca mesajul creatorilor nostri pe 
Pamant.  
 
     Cei dintre voi care ramaneti dupa moartea unui om iubit, nu fiti tristi si nu va lamentati. 
Incercati in schimb sa oferiti dragoste celor pe care ii iubiti cat timp sunt in viata, pentru ca odata 
ce au murit, ce va face cel mai nefericiti este gandul ca nu i-ati iubit indeajuns si ca acum este 
prea tarziu. 
     Oricine care a fost bun in viata sa are dreptul la gradina Elohimilor pentru eternitate si va 
cunoaste fericirea, iar cel care nu a fost bun nu merita sa fie regretat. 
     Dar chiar daca un individ nu este printre cei alesi pentru recreare, el sa ea nu vor disparea cu 
adevarat. Moartea nu este un lucru foarte important si nu trebuie sa ne fie frica de ea. Este la fel 
ca si cum am adormi, cu exceptia ca este un somn fara sfarsit. Din moment ce suntem o parte din 
infinit, materia din care suntem alcatuiti nu dispare. Continua sa traiasca in sol, in plante sau 
chiar in animale, pierzandu-si bineinteles omogenitatea si toata identitatea. Partea asta a 
infinitului, care a fost organizata de catre creatorii nostri dupa o structura foarte precisa, se 
reintoarce infinitului, in timp ce va ramane o parte a acestei mingi minuscule numita Pamant, si 
care traieste. 
     Toti au dreptul sa traiasca, sa iubeasca si dreptul sa moara.Toti sunt directorii propriilor lor 
vieti sau a mortii. Moartea nu este nimic, dar suferinta este teribila si trebuie facut totul pentru a 
o evita. Cineva care sufera foarte mult are dreptul de a se sinucide. Daca actiunile acestei 
persoane au fost pozitive in timpul vietii sale, el sa ea vor fi admisi pe planeta vesnicilor. 
     Daca cineva pe care il iubesti sufera foarte mult si doreste sa moara, dar nu are puterea sa 
comita sinuciderea, ajuta-l sa isi ia viata. 
     In momentul in care stiinta va fi capabila sa elimine suferintele umane, atunci oamenii se pot 
intreba daca este corect sau nu sa comiti sinucidere. 
 
 

SOCIETATEA SI GUVERNUL 
 
 
     La fel cum si corpul uman are un creier, este esential ca si societatea sa aiba un guvern care sa 
ia decizii. Asa ca vei face tot ceea ce poti pentru a stabili un guvern care practica geniocratia, 
care pune inteligenta la putere. 
     Vei participa de asemenea in crearea unui partid mondial care va sprijini umanitarismul si 
geniocratia, asa cum sunt descrise in prima parte a mesajului Elohimilor si ii vei sprijini 
candidatii. Doar prin geniocratie omenirea poate sa treaca din plin in epoca de aur. 
     Democratia totala nu este buna. Un corp in care toate celulele comanda nu poate supravietui. 
Doar oamenii inteligenti ar trebui sa aiba permisiunea de a lua deciziile care implica omenirea. 
De aceea vei renunta sa votezi, in afara de cazul in care un candidat care reprezinta geniocratia si 
umanitarismul este prezent in alegeri. 
     Nici alegerile universale si nici sondajele de opinie nu sunt cai valide de a guverna lumea. A 
guverna inseamna a intui, nu a urma reactiile unei populatii ca oaia, printre care doar un mic 
numar sunt suficient de treziti pentru a ghida omenirea. Din moment ce sunt foarte putine 
persoane trezite, daca ne bazam deciziile pe sufragii universale sau sondaje de opinie, deciziile 
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devin alegerea majoritatii - si de aceea  a celor care nu sunt treziti. Asemenea oameni raspund 
intereselor imediatei lor recompense, sau ca rezultat al unor reactii instinctive care sunt 
inconstient inchise intr-o carapace a conditionarii obscuratiste. 
     Doar geniocratia, care este o democratie selectiva, este meritorie. Asa cum a fost spus in 
prima parte acestui mesaj de la Elohim, doar oamenii al caror nivel net de inteligenta este cu 
50% peste medie ar trebui sa fie eligibili pentru a participa in alegeri si doar cei al caror nivel de 
inteligenta este cu 10% peste medie ar deveni eligibili pentru a vota. Oamenii de stiinta dezvolta 
deja teste care masoara inteligenta neta. Folositi sfatul lor si actionati intr-un asa fel incat cele 
mai pretioase minerale ale planetei - care sunt copiii exceptional de dotati - sa poata primi o 
educatie la un nivel apropiat geniului lor, din moment ce educatia normala este destinata doar 
copiilor de inteligenta medie. 
      Factorul care arata inteligenta nu este numarul de diplome pe care cineva l-a obtinut, din 
moment ce acestea au legatura mai degraba cu facultatea neinteresanta a memoriei pe care 
masinile o pot inlocui usor. Inteligenta in starea ei naturala reprezinta calitatea care poate face 
fermierii sau muncitorii mult mai inteligenti decat inginerii sau profesorii. Acesta poate fi numit 
simtul practic, la fel ca si geniul creator, pentru ca cele mai multe inventii nu sunt nimic altceva 
decat o chestiune de simt practic. 
 
     Asa cum a fost deja spus, a guverna inseamna a anticipa, iar toate marile probleme cu care se 
confrunta omenirea dovedesc faptul ca guvernele din trecut nu au avut anticipatie si de aceea, au 
fost incompetente. Problemele nu apar datorita oamenilor care guverneaza, ci din cauza 
tehnicilor care sunt folosite pentru a-i alege: problema este modul in care ii selectam pe cei care 
ne vor guverna. Democratia fundamentala trebuie sa fie inlocuita cu o democratie selectiva - 
aceasta este geniocratia, care pune oamenii inteligenti la putere. Aceasta este o conditie foarte 
fundamentala. 
 
     Legile umane sunt indispensabile, si le vei respecta, in timp  ce vei cauta sa schimbi cele care 
sunt incorecte sau demodate. Oricum, nu ezita in a prefera legile creatorilor nostri celor umane, 
pentru ca pana si legile umane vor fi judecate intr-o buna zi de catre creatorii nostri. 
 
     Politia va fi esentiala pana in momentul in care societatea va descoperi metodele medicale 
pentru a eradica violenta si va impiedica criminalii, sau pe cei care ataca libertatea altora, sa 
actioneze. 
 
     In contrast cu soldatii, care sunt pazitorii razboiului, ofiterii politisti sunt pazitorii libertatii si 
vor fi indispensabili pana cand stiinta va rezolva aceasta problema. 
 
     In tarile in care exista serviciu militar obligatoriu vei refuza sa participi la el. Vei cere in 
schimb statutul de contestatar constiincios, care iti va permite sa servesti intr-o divizie care nu 
cara arme, asa cum ai dreptul in cazul in care convingerile tale religioase sau filosofice iti 
interzic sa omori pe ceilalti oameni, adica pe ceilalti frati. Asta este valabil in cazul celor care 
cred in Elohim, creatorii nostri si care doresc sa urmeze directivele Ghidului Ghizilor, ale 
Miscarii Raeliene. 
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     Contrar celor ce cred multi tineri, contestatarii constiinciosi nu sunt trimisi in inchisoare, ci 
servesc in loc de asta unele roluri civile sau intr-o divizie neinarmata, pentru o perioda care este 
dubla duratei normale a serviciului militar. 
 
     Este mai bine sa iti petreci doi ani muncind in intr-un birou decat sa fii antrenat un an in 
tehnici care iti vor permite sa ii omori pe altii. 
 
     Serviciul militar trebuie eliminat imediat din toate tarile lumii.Toti soldatii profesionisti 
trebuie transformati in gardieni ai pacii mondiale, care sa lucreze pentru libertate si pentru 
drepturile omului. 
 
     Singurul sistem guvernamental care este viabil este geniocratia, aplicand si umanitarismul. 
Capitalismul este o greseala, pentru ca subjuga oamenii banilor, cativa beneficiind pe spatele 
altora. Comunismul este de asemenea gresit, din moment pune un accent mai mare pe egalitate 
decat pe libertate. Trebuie sa fie egalitate intre oameni la inceput, la nastere, dar nu si dupa 
aceea. 
 
     Cu toate ca fiecare are dreptul de a avea suficiente resurse pentru a trai decent, cei care fac 
mai mult pentru celelalte fiinte umane au dreptul de a primi mai mult decat cei care nu fac nimic 
pentru comunitate. 
 
     Aceasta este clar o regula temporara pana cand robotii vor fi capabili sa realizeze toate 
muncile. Apoi, dupa abolirea totala a banilor, toti oamenii se vor putea devota exclusiv  auto-
realizarii. In acelasi timp este rusinos ca, in timp ce unii oameni mor de foame, altii arunca 
mancarea pentru a evita colapsul preturilor. In loc sa arunce aceasta hrana, ar trebui sa o dea 
celor care nu au ce manca. 
 
     Munca nu trebuie considerata ca fiind sfanta. Oricine are dreptul sa traiasca comfortabil, chiar 
daca nu munceste si trebuie sa se realizeze si sa propaseasca in orice domeniu care il atrage. 
Daca oamenii sunt organizati, nu le va lua mult sa mecanizeze si sa automatizeze toate muncile 
indispensabile. Pe urma toti vor putea sa fie capabili sa evolueze liber si sa atinga un sentiment 
de realizare. 
 
     Daca toti oamenii si-ar pune mintile la un loc, in doar cativa ani va fi atinsa libertatea de a nu 
mai munci. Ce este cerut, este o minunata explozie de entuziasm si de solidaritate in munca 
pentru eliberarea umanitatii de constrangerile materiale. 
 
     Toate resursele tehnice si stiintifice ale umanitatii ar trebui facute rezerve comune si toti cei 
care lucreaza in aceste domenii ar trebui sa isi puna mintile la un loc pentru a se zbate impreuna 
pentru bunastarea intregii comunitati si nu a intereselor magnatilor. Folositi toate resursele, care 
in prezent sunt consumate pe bugete militare sau ale stupidei dezvoltari a armelor nucleare - sau 
chiar zborului in spatiu. Aceste lucruri ar putea fi planuite mai bine si obtinute mult mai usor de 
indata ce omenirea va fi eliberata de toate constrangerile materiale. 
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     Aveti computere si echipamente electronice care pot inlocui cu bine puterea mainii. Puneti-le 
pe toate la munca asa incat aceasta tehnologie sa poata opera cu adevarat in beneficiul omenirii. 
In cativa ani puteti construi o lume cu totul diferita. Ati atins epoca de aur. 
 
     Faceti tot posibilul pentru a crea roboti biologici care va vor scuti de toate muncile josnice si 
va vor permite sa va auto-realizati. 
 
     Dezvoltarea urbana trebuie reconsiderata, dupa cum este scris in prima parte a acestui mesaj 
al Elohimilor. Trebuie sa construiti cladiri foarte inalte situate in provincii dechise, asa incat 
casele individuale sa nu "devoreze" natura. Niciodata nu uitati ca, daca fiecare ar avea o curte a 
sa, nu ar mai exista regiuni rurale. Aceste cladiri comune trebuie sa fie niste orase care sunt 
echipate cu tot ceea ce au nevoie oamenii si sa poata primi comod cam 50,000 de locuitori 
fiecare. 
 
     Pana in ziua in care veti deveni creatori si veti putea sa o recreati, trebuie sa respectati natura. 
Prin respectarea naturii, respectati pe cei care au creat-o - pe parintii vostri, ELOHIM. 
 
     Nu vei face niciodata animalele sa sufere.Vei putea sa le omori pentru a le consuma carnea, 
dar fa asta fara ca ele sa sufere. Dupa cum a mai fost indicat, moartea nu este nimic, suferinta 
este groaznica, iar tu trebuie sa eviti sa faci animalele sa sufere, si trebuie sa impiedici suferinta 
oamenilor. 
 
     Cu atat mai putin, nu consuma prea multa carne, si te vei simti mai bine asa. 
     Poti trai cu tot ceea ce iti ofera pamantul.Nu trebuie sa urmezi o dieta speciala; poti sa 
mananci carne, zarzavaturi, fructe, deci si animale si vegetale. Este prostesc sa urmezi o dieta 
vegetariana sub pretextul ca nu vrei sa traiesti pe baza carnii altor vietati. Plantele sunt in viata la 
fel ca si tine, si sufera la fel ca si tine. Asa ca nu trebuie sa cauzezi suferinta plantelor. 
 
     Nu te intoxica cu bauturi alcoolice. Poti bea putin vin in timp ce mananci, vin care pentru asta 
exista pe pamant. Dar niciodata nu te intoxica. Poti bea alcool  in cazuri exceptionale, dar in mici 
cantitati si insotit de mancare solida, pentru a nu te imbata niciodata. Cel care este beat nu mai 
este capabil sa fie in armonie cu infinitul si nici sa se controleze. Acest lucru este ceva groaznic 
in ochii creatorilor nostri. 
 
     Nu vei fuma, pentru ca organismul uman nu a fost facut pentru a inhala fum. Acesta are un 
efect ingrozitor asupra corpului si ingreuneaza total realizarea si armonizarea cu infinitul. 
 
     Nu vei lua droguri. Nu te vei droga in niciun fel, pentru ca mintea trezita nu are nevoie de 
nimic din afara pentru a se apropia de infinit. Este o uraciune in ochii creatorilor ca oamenii sa 
creada ca trebuie sa consume droguri pentru a se imbunatati. Fiintele umane nu au nevoie sa se 
imbunatateasca, pentru ca toate sunt perfecte, fiind facute dupa imaginea creatorilor. 
 
     A spune ca o fiinta umana este imperfecta inseamana sa insulti pe creatorii nostri care ne-au 
facut dupa imaginea lor. Dar cu toate ca suntem perfecti, incetam sa fim asa daca ne gandim la 
noi ca la niste oameni imperfecti si ramanem resemnati cu astfel de ganduri. 
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     Pentru a ramane perfecti asa cum Elohim ne-au creat, trebuie sa facem un efort in fiecare 
moment al zilei pentru a ne pastra intr-o stare treaza. 
 
 

MEDITATIA SI RUGACIUNEA 
 
 
     Trebuie sa meditezi cel putin o data pe zi, localizandu-te in relatie cu infinitul, in relatie cu 
Elohim, cu societatea si cu tine.Trebuie sa meditezi dimineata la trezire, asa incat intreaga ta 
fiinta sa devina pe deplin constienta de infinit, si in felul acesta vei fii in posesia tuturor 
facultatilor tale. 
 
     Trebuie sa meditezi inainte de orice masa, asa incat fiecare parte a corpului tau sa manance 
cand tu mananci; si cand te hranesti, gandeste-te la ce faci. 
 
     Meditatia ta nu trebuie sa fie una goala, ci din contra, una senzuala. Te vei lasa inghitit de 
pace si armonie, pana cand devine o placere delicioasa. Este mai bine sa nu meditezi deloc decat 
sa meditezi fara sa vrei sa faci asta. 
 
     Nu impune meditatia copiilor sau familiei tale. Dar explica-le placerea pe care o da si 
sentimentul de bunastare pe care il aduce si daca ei simt ca vor sa mediteze, incearca sa ii inveti 
ce stii. 
 
     Gandeste-te intens la Elohim, creatorii nostri, cel putin odata pe zi, si incearca sa iei legatura 
cu ei telepatic. In acest fel vei decoperi sensul original al rugaciunii. Daca nu stii cum sa o faci, 
poti sa te inspiri din rugaciunea Tatal Nostru, cuvinte care sunt perfect apropiate pentru 
comunicarea cu creatorii nostri. 
 
     Cel putin o data pe saptamana ia parte la o comunicare telepatica cu Elohim in colectivitate, 
impreuna cu alti oameni din regiunea ta, care cred in ei. Daca este posbil ar trebui sa fii 
acompaniat de un Ghid. 
 
     Fa tot posibilul ca in fiecare an sa te intalnesti cu toti cei care cred in Elohim si in mesajul pe 
care l-au dat ultimului dintre profeti. 
 
 

TEHNICI PENTRU A REALIZA CONTACTUL 
TELEPATIC CU ELOHIM 

  
 
      Aici este un model a ceea ce poti sa spui in timp ce te uiti la cer si te gandesti intens la aceste 
cuvinte. 
 
     Elohim, sunteti acolo undeva aproape de aceste stele. 
 
     Elohim, sunteti acolo si stiu ca ne observati. 
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     Elohim, sunteti acolo si as dori asa de mult sa va intalnesc. 
 
     Elohim, sunteti acolo si ce sunt eu sa sper ca merit un contact? 
 
     Elohim, va recunosc ca pe creatorii mei si ma pun cu umilinta la serviciile voastre. 
 
     Elohim, il recunosc pe Claude Rael mesagerul vostru, ca ghidul fiind meu si cred in el si in 
mesajul pe care i l-ati dat lui. 
 
     Elohim, voi face tot ce pot pentru a face mesajul cunoscut celor de langa mine, pentru ca stiu 
ca nu am facut destul. 
 
     Elohim, iubesc toate fiintele umane ca pe fratii si surorile mele, deoarece sunt facute dupa 
imaginea voastra. 
 
     Elohim, incerc sa le aduc fericirea prin deschiderea mintilor lor catre infinit si sa le revelez 
ceea ce mi-a fost revelat si mie. 
 
     Elohim, incerc sa le opresc suferinta punandu-mi intreaga fiinta in seviciul omenirii din care 
fac si eu parte. 
 
     Elohim, voi incerca sa-mi folosesc la maxim mintea pe care mi-ati dat-o, pentru a ajuta 
omenirea sa scape din intuneric si suferinte. 
 
     Elohim, sper ca veti judeca putinul pe care l-am facut pana la sfarsitul vietii ca fiind suficient 
pentru a-mi garanta dreptul la viata vesnica pe planeta celor intelepti. 
 
     Va iubesc, asa cum a trebuit sa iubiti fiintele umane pentru a le admite pe cele mai bune dintre 
ele printre cei vesnici. 
 
 

ARTELE 
 
 
     Fa tot posibilul sa incurajezi artistii si sa iti ajuti copilul daca el sau ea sunt atrasi de arte. Arta 
este unul din lucrurile care iti permite cel mai bine sa te armonizezi cu infinitul. Considera 
fiecare lucru natural o arta si fiecare arta un lucru natural. Inconjoara-te de lucruri de arta, care iti 
stimuleaza ochii, simturile atingerii, ale mirosului sau ale gustului.  
 
     Tot ceea ce stimuleaza simturile, este artistic. Este mai mult decat muzica, pictura, sculptura 
si toate artele recunoscute oficial. 
 
     Gastronomia este de asemenea o arta, la fel ca si realizarea de parfumuri, din moment ce 
amandoua au legatura cu simturile. Stand deasupra tuturor, iubirea este o arta. 
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     Toate artele uzeaza de armonie si de aceea le permit celor care le apreciaza sa fie dirijati catre 
ceva armonios, deci ofera conditii pentru a se armoniza. 
 
     Literatura este importanta intr-un mod special pentru ca ea contribuie la deschiderea mintilor 
oamenilor prin aratarea de noi orizonturi. Dar literatura de dragul literaturei este doar 
sporovaiala: ce conteaza nu este scrierea de propozitii frumoase, ci transmisia noilor idei altora, 
prin scris. Caile audovizuale sunt chiar mai importante, pentru ca ne trezesc simturile vizual si 
auditiv in acelasi timp. Pot inlocui literatura cu bine pentru ca sunt mai complete. Intre timp, 
literatura este folositoare pentru timpul liber. 
 
 

MEDITATIA SENZUALA 
 
 
     Daca vrei sa atingi un nivel superior de armonie cu infinitul, aranjeaza un loc al tau pentru 
meditatie senzuala. Pune in el opere de arta, picturi, tapiterie, postere, sculpturi, desene, 
fotografii sau orice altceva ce reprezinta iubirea, infinitul sau senzualitatea, pentru bucuria 
ochilor tai. 
 
     Aranjeaza-ti un colt unde poti sta la pamant, pe perne, de exemplu. Sau lasa-te jos pe o 
canapea sau pe o blana, pentru placerea de a o atinge. Evapora miresme agreabile si uleiuri 
pentru a-ti multumi nasul. Sa ai o caseta inregistrata cu muzica placuta urechilor tale. 
 
     Sa ai tavite si sticle umplute cu mancare si bautura placute gurii tale si invita una sau mai 
multe persoane pe care le iubesti, care iti impart gusturile si cu care te simti in alinare si armonie; 
apoi hraniti-va simturile impreuna si deschideti-va corpurile pentru a va deschide mintile, cu 
dragoste si fraternitate. 
 
     Daca cineva te atrage fizic si simti ca lucrul acesta este reciproc, invita persoana in acest loc. 
Puteti sa atingeti o stare sublima de armonie impreuna, care va permite sa simtiti infinitul prin 
satisfacerea celor 5 simturi ale voastre. Acestei stari ii va fi adaugata sinteza tuturor acestor 
placeri - uniunea fizica in armonie totala si in iluminarea actului iubirii. 
 
     Bineinteles, trebuie sa fie mai intai armonia spirituala. In alte cuvinte, trebuie sa fie o atractie 
mutuala intre mintile si corpurile indivizilor, in felul in care se apropie unul de altul si se 
respecta. Dar o dragoste spirituala este intotdeauna adusa la o stare sublima de o iubire fizica 
realizata. A iubi inseamna a da ceva si a nu astepta nimic in schimb. Daca iubesti o persoana, 
trebuie sa i te dai in intregime acestei persoane, daca aceasta doreste. 
 
     Nu fii niciodata gelos, pentru ca gelozia este emotia opusa iubirii. Atunci cand iubesti pe 
cineva trebuie sa cauti fericirea sa in primul rand, si in orice fel. A iubi inseamna a urmari 
fericirea altora, si nu a ta insuti. 
 
     Daca persoana pe care o iubesti este atrasa de altcineva, nu fii gelos; din contra, fii fericit ca 
aceasta este fericita, chiar daca din cauza altcuiva. 
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     Iubeste de asemenea si persoana care, ca si tine, vrea sa aduca fericire persoanei pe care o 
iubesti si care are, de asemenea, acelasi tel ca si tine. Gelozia este frica de faptul ca altcineva 
poate face mai fericita pe persoana pe care o iubesti decat tine si ca poti pierde persoana pe care 
o iubesti. Dar in loc sa fim gelosi, ar trebuie sa incercam sa facem tot posibilul pentru ca 
persoana pe care o iubim sa fie fericita, iar daca altcineva reuseste asta mai bine, trebuie sa fim 
fericiti de acest lucru. Ceea ce conteaza nu este ca persoana iubita sa fie fericita din cauza 
noastra, ci pur si simplu sa fie fericita, oricine ar fi responsabil de asta. 
 
     Asa ca, daca aceasta persoana pe care o iubesti este fericita cu altcineva, bucura-te de aceasta 
fericire. Vei recunoaste persoana care te iubeste daca el sau ea nu se vor opune fericirii tale cu o 
alta persoana. 
 
     Este datoria ta sa iubesti persoana care te iubeste asa de mult si sa ii dai fericirea ta. In aceasta 
directie merge calea catre iubirea universala. 
 
     Nu respinge pe cineva care vrea sa te faca fericit, pentru ca acceptandu-l il faci fericit, iar 
acesta este un act de iubire. Bucura-te de fericirea altora, pentru ca si ei sa se bucure de a ta. 
 
 

 
 
 

JUSTITIA UMANA 
 
 
     Legile umane, asa cum am mai spus, sunt esentiale. Dar le trebuie aduse imbunatatiri 
deoarece nu iau suficient in consideratie iubirea si fraternitatea. 
 
     Pedeapsa cu moartea trebuie abolita, deoarece niciun individ nu are dreptul de a-l ucide pe 
altul cu sange rece intr-o maniera premeditata, organizata. Pana in momentul in care, prin 
intermediul stiintei societatea va fi capabila sa controleze violenta care exista intr-unii oameni si 
ii poate vindeca de aceasta boala, veti tine criminalii departe de societate. Apoi dati-le dragostea 
care le-a lipsit, in timp ce ii veti face sa inteleaga natura monstruoasa a actiunilor lor. Dati-le de 
asemenea si dorinta de a se indrepta. 
 
     Nu amestecati marii criminali - care sufera de o boala care poate fi contagioasa - cu oamenii 
care au comis doar mici ofense. In acest fel veti evita contaminarea celor mai putini agresivi. 
 
     Niciodata nu uitati ca toti criminalii sunt bolnavi si considerati-i intotdeauna  asa. Suntem 
socati cand ne amintim ca odinioara oamenii erau sufocati intre saltele daca sufereau de convulsii 
de isterie. 
 
     Intr-o zi , cand vom putea sa vindecam si, mai important, sa prevenim boala crimei, vom fi la 
fel de socati cand ne vom uita indarat la cum se obisnuia sa fie executati criminalii. 
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     Iertati-i pe cei care v-au facut rau neintentionat si nu purtati pica celor care v-au facut-o cu 
intentie. Ei sunt nesanatosi, pentru ca cineva trebuie sa fie bonav daca isi raneste vecinul. Pe 
langa astea, gandeste-te la cat de ghinionisti sunt cei care fac rau altora, pentru ca nu vor avea 
dreptul la viata vesnica in gradina Elohimilor. 
 
     Dar daca cineva vrea sa iti faca rau tie sau persoanelor iubite, incearca sa il supui. 
 
     Daca nu poti, atunci ai dreptul de a te apara pentru a-ti salva viata sau pe ale celor iubiti. 
Oricum, nu lovi cu intentia de a omori, chiar si in legitima aparare. Incearca sa invingi persoana 
fara suferinta - facand-o knock-out, de exemplu. Daca lovitura se transforma intr-una fatala, nu 
ai nimic pentru care sa te invinuiesti, atata timp cat nu ai avut intentia sa omori. 
 
     Vei ingenunghea oamenii violenti cu forta, si, daca este necesar, prin actiune directa. 
Comportamentul violent este de neacceptat si nu il vei tolera, chiar daca va trebui sa ii opresti cu 
forta pe cei violenti. Dar intotdeauna foloseste o forta non-violenta, adica o forta echilibrata 
aplicata fara intentie rea, suficienta pentru a-i opri pe cei care incearca sa faca rau. 
 
     Orice amenintare cu violenta trebuie tratata la fel de serios ca si o fapta violenta. A ameninta 
cu violenta inseamna a o considera posibila si a vedea-o ca pe o cale acceptabila pentru a-si 
atinge telurile. O persoana care este capabila sa o ameninte pe alta cu violenta este la fel de 
periculoasa ca si una care a comis deja un act de violenta. Pana cand vom gasi un medicament  
pentru cei care care recurg la asemenea amenintari, acestia trebuie tinuti departe de societate si 
trebuie sa ii facem sa inteleaga ca felul lor de a se purta este ingrozitor. 
 
     Cand aveti de a face cu cei care iau ostatici, ganditi-va mai intai la vietile oamenilor inocenti 
care nu se gasesc in mainile rapitorilor. Oamenii care iau ostatici sunt bolnavi si nu trebuie sa le 
dati ceea ce solicita. Societatea nu trebuie niciodata sa le dea ce doresc pentru ca procedand in 
felul acesta incurajati si alti criminali sa copieze asemenea actiuni si acordati o valoare actiunilor 
lor. 
 
      Toate fiintele umane trebuie sa aiba drepturi si oportunitati egale la nastere, indiferent ce rasa 
ar fi ele. Fiti discriminatori impotriva idiotilor, de orice culoare ar fi pielea lor.Toate rasele care 
populeaza Terra au fost create de catre Elohim si trebuie respectate la egalitate. 
 
     Intreaga omenire trebuie sa se uneasca pentru a forma un guvern mondial, asa cum este scris 
in prima parte a acestui mesaj. Impuneti de asemenea si un nou limbaj mondial in toate scolile 
din lume. Esperanto exista, si daca nimeni nu propune nimic mai bun, atunci alegeti Esperanto. 
 
     Pana cand va fi posibil ca banii sa dispara, creati o noua moneda mondiala pentru a le inlocui 
pe cele nationale. In asta rezida solutia fata de criza monetara. Daca nimeni nu poate propune 
altceva mai bun, folositi sistemul federal. Creati o federatie din toate tarile din lume. Garantati 
independenta acestor regiuni, care trebuie sa fie capabile sa se organizeze singure, dupa cum 
doresc. 
 
     Lumea va trai in armonie atunci cand nu va mai fi compusa din tari separate, ci alcatuita din 
regiuni unite intr-o federatie care se va ocupa de viitorului Terrei. 
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STIINTA 
 
 
     Stiinta este cel mai important lucru pentru toata omenirea. Vei fii la curent cu toate realizarile 
oamenilor de stiinta, deoarece acestia va pot rezolva toate problemele. Nu lasati descoperirile 
oamenilor de stiinta sa cada in mana celor care se gandesc doar la profit, nici in miinile armatei, 
care pastreaza unele inventii secrete pentru a mentine o suprematie ipotetica asupra unui inamic 
iluzoriu. 
 
     Stiinta va trebui sa fie religia voastra, pentru ca Elohim v-au creat stiintific. 
 
     Prin a fi stiintifici va faceti creatorii multumiti, deoarece actionati asa cum si ei au facut-o si 
le aratati ca intelegeti ca ati fost facuti dupa imaginea lor si ca sunteti nerabdatori sa profitati de 
tot potentialul pe care il aveti in voi. Stiinta trebuie sa fie folosita pentru a servi si a elibera 
lumea, nu sa o distruga si sa o instraineze. Aveti incredere in oamenii de stiinta care nu sunt 
manipulati de interese financiare si numai in acestia. 
 
     Puteti participa in sporturi pentru ca sunt foarte bune pentru echilibrul vostru - in particular 
sporturile care dezvolta auto-controlul. Societatea trebuie sa permita de asemenea si sporturile 
violente si foarte violente. Acestea sunt valori sigure. O societate evoluata si non-violenta trebuie 
sa aiba sporturi violente care sa mentina o imagine de violenta, permitandu-le tinerilor care 
doresc sa fie violenti cu altii care doresc acelasi lucru sa urmareasca aceste exhibitii violente, si 
in acest fel sa isi descarce energiile agresive. 
 
     Poti participa de asemenea in jocuri care cer gandirea si folosirea mintii. Dar atata timp cat 
banii nu au disparut, niciodata nu juca pentru a castiga bani; joaca in schimb pentru placerea de 
a-ti pune mintea in functiune. 
 
     Iti vei data scrierile, considerand anul 1946 ca "anul 1", dupa Claude Rael, ultimul dintre 
profeti. 1976 este deci anul 31 dupa Claude Rael, sau anul 31 al erei Varsatorului, ori anul 31 al 
epocii Apocalipsei, sau anul 31 al epocii de aur. 
 
 

CREIERUL UMAN 
 
 
     Mai aveti inca o cale lunga pana sa intelegeti din plin potentialul creierului uman. De 
exemplu, al saselea simt, perceptia directa, ar trebui dezvoltat la copii. Asta este ceea ce noi 
numim telepatie. Telepatia iti permite sa comunici direct cu Elohim, creatorii nostri. 
 
     Numeroase mediumuri au venit la mine intrebandu-ma ce ar trebui sa faca, deoarece au primit 
mesaje de la ce ele numesc "de dincolo", cerandu-le sa intre in contact cu mine pentru a ma ajuta, 
iar eu sa le luminez in schimb. Mediumurile sunt persoane foarte importante pentru au un dar 
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superior al telepatiei si mintile lor sunt deja pe calea catre o stare de trezire. Ar trebui sa practice 
meditatia pentru a-si controla in intregime potentialul. 
 
     Eu, Claude Rael, astept cu nerabdare pe toate mediumurile acestea care au primit mesaje 
pentru a intra in legatura cu mine ca sa putem organiza intalniri regulate. Adevaratele mediumuri 
care cauta sa fie informate vor primi toate instructiuni. Puterea unui creier este mare, dar puterea 
mai multor creiere este infinita. Fie ca cei care au urechi, sa auda. 
 
     Nu uitati ca toate aceste lucruri pe care nu le intelegeti si pe care oamenii de stiinta nu le pot 
explica, au fost create de Elohim. Ceasornicarul cunoaste toate partile ceasului pe care l-a 
construit. 
 
 
 
 

APOCALIPSA 
 
 
     Nu uitati ca Apocalipsa -literar “anii revelatiei”- a sosit asa cum am prezis. S-a spus ca atunci 
cand vor veni timpurile, vor fi multi profeti falsi. Trebuie doar sa te uiti in jur pentru a-ti da 
seama ca timpul a sosit intr-adevar. Falsii profeti sunt cei care scriu horoscoapele, de care ziarele 
sunt pline si mai sunt de altfel altii care resping beneficiile stiintei si se atarna de fiecare ultima 
pagina a scrierilor religioase vechi, care au fost mesaje transmise de Elohim oamenilor primitivi 
din timpurile stravechi. 
 
     Asemenea falsi profeti prefera sa creada ceea ce oamenii primitivi si inchisi la minte au copiat 
cu frica acum mult timp, in timp ce ii ascultau pe cei pe care ii considerau zei pentru ca veneau 
din cer. Ar trebui in schimb sa asculte mesajul de la Elohim care a fost destinat acum oamenilor 
care nu mai se inchina stupid in fata tuturor celor care vin din cer. Acestia din urma incearca sa 
inteleaga universul si pot fi numiti adulti. 
 
     Dar daca te uiti imprejur, vei vedea multimi fanatice si obscuratiste de secte, care atrag un 
numar impresionant de tineri insetati dupa adevar. 
 
     Un filosof a zis odata: "Iisus a venit pentru a arata oamenilor calea de urmat si toti s-au uitat 
la degetul lui". Meditati asupra acestei propozitii. Nu este mesagerul cel care conteaza, ci 
persoana care trimite mesajul si mesajul in sine. 
 
     Nu te rataci printre sectele din Est - adevarul nu sta in varful Himalayei, nici in Peru sau 
altundeva. Adevarul este in tine. 
 
     Dar daca vrei sa calatoresti si iti plac locurile exotice, du-te in aceste tari indepartate.Vei 
intelege atunci ca ti-ai pierdut timpul si ca ceea ce cautai era in interiorul tau. 
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     Calatoreste in tine, altfel esti doar un turist - cineva care imbatraneste si gandeste ca va gasi 
adevarul privindu-i pe altii cautandu-l in sine. Il vor gasi poate, dar cei care ii urmaresc nu o vor 
face, cu siguranta. Pentru a calatori in tine nu este nevoie sa iei un avion. 
 
      Estul nu are nimic sa-l invete pe Vest despre intelepciune si trezirea mintii. Mai curand, 
opusul este adevarat. Cum poti gasi intelepciune printre oamenii care mor de foame, in timp ce 
urmaresc cirezile de vaci sacre trecand pe langa ei? 
 
      Din contra, este Vestul cu intelectul si stiinta sa care vine in ajutorul oamenilor care de mult 
timp au fost impiedicati de credinte primitive si criminale. Nu este din cauza norocului  ca tarile 
din Vest nu mai sunt confruntate cu aceleasi probleme precum cele din Lumea a Treia. Acolo 
unde mintea functioneaza, corpul nu moare de foame. Unde obscuratismul este la putere, corpul 
nu poate supravietui. Pot oamenii primitivi sa rezolve problema foametei din lume si sa dea de 
mancare celor care flamanzesc? Ei au deja destul de multe dificultati in incercarea de a se hrani 
pe ei si tu te astepti sa gasesti intelepciune aici? 
 
     Toti oamenii de pe Terra au avut aceleasi sanse la inceput. Unii si-au rezolvat problemele si 
au obtinut chiar mai mult decat au avut nevoie, in timp ce altii nu au posibilitati de a supravietui 
pur si simplu. In opinia ta, care dintre ei ii pot ajuta pe altii? Oamenii din Vest mai au inca o 
distanta enorma de urmat pe calea deschiderii mintii, dar oamenii din Est nu au atins nici o 
zecime din ceea ce au realizat oamenii din Vest. 
 
 

COMUNICAREA TELEPATICA 
 
 
     "Mintea si materia sunt acelasi lucru pentru eternitate" este scris in Bardo Thodol, Cartea 
Mortilor din Tibet, iar aceast citat este o introducere reusita catre aceasta sectiune. 
 
     Daca vrei sa ai o comunicare telepatica de o calitate foarte inalta, nu iti taia parul sau barba. 
Unii oameni au un organ telepatic care este suficient de dezvoltat pentru a functiona bine chiar 
daca au capul ras la zero. Dar daca vrei sa atingi rezultatele cele mai bune, atunci nu taia ceea ce 
creatorii tai ti-au lasat sa creasca pe cap si pe fata. Daca ceva creste, exista un motiv, pentru ca 
nici una dintre caracteristicile tale fizice nu ti-a fost data fara un motiv. Daca respecti creatia, 
atunci respecti si creatorii. 
 
     Cel mai bun moment pentru a intra in comunicare cu creatorii nostri este dupa trezire, 
deoarece in momentul in care corpul tau se trezeste din somn si mintea ta se retrezeste. Un 
mecanism se porneste in acel moment, un mecanism pe care tu trebuie sa  il activezi deliberat 
prin deschiderea mintii tale atat cat poti de mult catre tot ce te inconjoara si catre infinit. Va 
trebui sa iti iei masuri speciale pentru ca sa nu intrerupi procesul. 
 
     Stai jos cu picioarele impreunate, sau mai bine alungeste-te pe spate pe sol. Daca este posibil, 
pozitioneaza-te in aer liber si uita-te sus catre cer. 
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     Mintea este precum o floare. Dimineata incepe sa se deschida, dar tu adesea o retezi cand 
incepe sa infloreasca. Daca vei astepta putin, va inflori. A practica fitness fizic este bine, dar a 
practica fitness-ul psihic este si mai bine. 
 
     Nu fii inca speriat daca nu obtii rezultate imediat. Cand un organ nu este folosit, se atrofiaza. 
Cand ai un membru in ghips de mult timp ai nevoie de multa terapie fizica pentru a-i reda 
utilizarea normala. 
 
     Uita-te catre cer si gandeste-te la pozitia ta in raport cu tot ce te inconjoara. Vizualizeaza-te in 
relatie cu casa in care locuiesti, o mica bucatica pierduta printre ziduri de piatra. Priveste-te in 
relatie cu toti oamenii care se trezesc in acelasi timp cu tine si in relatie cu cei care, in alte parti 
ale globului, se duc la culcare. Gandeste-te la toti cei care se nasc, la cei care se unesc fizic, la cei 
care sufera, muncesc sau mor in acest timp. Gandeste-te la toate si situeaza-te prin urmare pe 
propriul tau nivel de existenta.  
     Situeaza-te in relatie cu infinitul mare de asemenea. Gandeste-te la orasul in care te afli, o 
mica picatura pierduta in peisajul care este tara, continentul sau insula pe care traiesti. Apoi 
zboara in mintea ta, ca si cum ai fii intr-un avion calatorind din ce in ce mai departe de sol, pana 
cand orasul si apoi continentul nu sunt decat niste minuscule urme pe harta. 
 
     Fii constient de faptul ca esti pe Pamant, o mica minge pe care omenirea este doar un parazit. 
Se roteste intotdeauna cu toate ca tu nu realizezi ca asta se intampla. Situeaza-te in relatie cu el si 
in relatie cu Luna, care se roteste in jurul Pamantului si in relatie cu Pamantul, care se roteste in 
jurul Soarelui si apoi in relatie cu Soarele, care se roteste si el in jurul centrului galaxiei. 
Situeaza-te de asemenea in relatie cu stelele care sunt de asemenea sori care au planete care le 
orbiteaza. Pe aceste planete, un numar infinit de fiinte traiesc si printre ele este planeta 
creatorilor nostri, Elohim, si de altfel si planeta vesnicilor, unde vei putea fi admis intr-o zi 
pentru eternitate. 
  
     Localizeaza-te in relatie cu toate aceste lumi pe care traiesc alte fiinte umane - unele mult mai 
avansate si unele mai primitive si in relatie cu aceste galaxii, care si ele se invart in jurul 
centrului universului. In sfarsit, situeaza-te in relatie cu tot universul, care el insusi este o 
particula a unui atom al unei molecule localizate poate in bratul cuiva care se uita la cer, 
intrebandu-se daca exista viata si pe alte planete... 
 
     Aceasta este totul in relatie cu infinitul mare. 
 
     Apoi situeaza-te de asemenea in relatie cu corpul tau, cu toate organele sale vitale si cu 
celelalte parti care il compun. Gandeste-te la toate aceste organe care functioneaza fara sa iti dai 
seama, chiar in acest moment. 
 
     Gandeste-te la inima, care bate fara ca tu sa ii ceri, la sangele tau, care circula si iti iriga tot 
corpul si la creierul tau, care iti permite sa te gandesti si sa fii constient de asta. Gandeste-te la 
toti corpusculii care constituie sangele tau si la toate celulele care se nasc in corpul tau, la cele 
care simt placere in timp ce se reproduc si la cele care mor fara sa realizezi si care poate nu sunt 
constiente ca ajuta la formarea individul care esti. 
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     Gandeste-te la toate moleculele care constituie aceste celule, si la atomii care costituie aceste 
molecule, miscandu-se ca sorii fata de centrul unei galaxii, la particulele care formeaza acesti 
atomi si la particulele acestor particule in care exista viata care se intreaba daca exista viata pe 
alte planete... 
 
     Asta este totul in relatie cu infinitul minuscul. 
 
     Plaseaza-te in armonie cu infinitul mare si cu infinitul minuscul, radiind iubire catre ce este 
deasupra si catre ce este dedesubt si fiind constient ca tu insuti esti o parte din infinit. Apoi, 
gandindu-te intens, incearca sa transmiti mesajul tau de iubire catre creatorii nostri, Elohim, 
incearca sa le transmiti dorinta ta de a-i vedea, de a li te alatura, de a avea puterea de a castiga 
recompensa de a fi printre cei alesi. Apoi te vei simti luminat si gata sa faci bine in jurul tau cu 
toata puterea, toata ziua, pentru ca vei fi in armonie cu infinitul. 
 
     Poti, de altfel sa faci exercitii in incaperea pentru meditatie senzuala in timpul zilei, singur sau 
cu alte persoane. Dar momentul in care vei fii aproape de armonia perfecta va aparea atunci 
atunci cand exercitiul va avea loc in camera ta de meditatie senzuala cu cineva pe care il iubesti, 
te vei uni fizic cu el sau cu ea, si veti fi armonizati cu infinitul in timpul uniunii. 
 
     Seara, cand cerul este plin de stele si temperatura este placuta, intinde-te pe pamant. Uita-te la 
ceruri si gandeste-te intens la Elohim, dorindu-ti ca intr-o buna zi sa meriti a fi printre ei, si 
gandeste-te intens ca esti disponibil si gata de a face exact ceea ce ei iti pot cere, chiar daca nu 
intelegi clar de ce iti cer asta . Poate vei vedea un semnal, daca esti suficient de atent. 
 
     In timp ce te gasesti intins pe spate, fii constient de gradul limitat al perceptiei organelor tale, 
ceea ce explica dificultatea pe care o poti avea in a intelege infinitul. O forta te tine legat la sol, 
nu poti zbura catre stele dintr-o smucitura, si inca nu observi nici o franghie tinandu-te jos. 
 
     Milioane de oameni asculta mii de posturi de radio si urmaresc sute de programe de 
televiziune care sunt difuzate in atmosfera – inca, tu nu poti vedea aceste unde sonore si video si 
nu le poti auzi. Busolele toate au indicatorul catre nord, si inca nu poti percepe sau auzi fortele 
care actioneaza asupra lui. 
 
     Asa ca repet din nou - organele tale de perceptie sunt foarte limitate, iar energiile apartinand 
universului sunt infinite. Trezeste-te si trezeste organele din tine care iti vor permite sa percepi 
unde pe care inca nu le percepi sau pe care nici macar nu le suspectezi. Simpli pinguini sunt in 
stare sa gaseasca nordul si tu, o fiinta umana, nu poti. Gandeste-te la asta pentru un moment. 
 
     In plus, invata-ti copiii, ale caror organe se dezvolta, spunandu-le totul despre asta. In acest 
fel se va naste "noua omenire", iar facultatile lor vor fi infinit superioare fiintelor umane din 
prezent. 
 
     Cand cresterea lui se termina, un om care nu a invatat niciodata sa mearga va fi intotdeauna 
un infirm si chiar daca va invata mai tarziu, intotdeauna va fi handicapat, chiar daca este foarte 
talentat. De aceea, din timpul cresterii trebuie sa deschideti mintile copiilor vostri, asa incat 
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facultatile lor sa poata rasari, iar ei se vor transforma in niste indivizi care nu vor avea nimic in 
comun cu ceea ce suntem noi: niste oameni sarmani, ingusti la minte si primitivi. 
 
 
 

RECOMPENSA 
 
 
     Fie ca aceasta carte sa ii ghideze pe cei care ii recunosc si ii iubesc pe creatorii nostri, Elohim. 
Fie ca sa ii ghideze pe cei care cred in ei si care isi amintesc sa comunice cu ei, in acest fel 
redescoperind sensul originar al rugaciunii. Fie ca sa ii ghideze pe cei care fac bine celorlalte 
fiinte umane. Fie ca sa ii ghideze pe cei care cred in ceea ce mi-a fost revelat si in ceea ce a fost 
revelat inaintea mea, si pe cei care sunt siguri ca reincarnarea stiintifica este o realitate. Toti 
acesti oameni au un ghid si un scop in viata, si sunt fericiti. 
 
     Cat despre cei care nu sunt treziti, nu are niciun sens sa le vorbesti despre acest mesaj de la 
Elohim. Cineva care doarme nu poate auzi, iar mintile neconstiincioase nu se trezesc in cateva 
momente - in special daca persoana care doarme gaseste somnul ei foarte comfortabil. 
 
     Raspandeste acest mesaj in jurul tau celor care fac bine celorlalti oameni. Raspandeste-l mai 
ales celor care, folosindu-si mintea pe care Elohim le-au dat-o, elibereaza societatea de lipsa de 
hrana, de boli si de povara eforturilor zilnice. Ei fac asta dandu-le altora timpul necesar auto-
realizarii si al infloririi, si pentru astfel de indivizi este rezervata gradina de pe planeta vesnicilor. 
 
      Pentru ca nu este de ajuns doar sa eviti sa ii ranesti pe altii fara sa le faci niciun bine. Oricine 
a carui viata a fost neutra, va fi intitulat ca neutru. Cu alte cuvinte, nu va fi recreat, nici sa 
plateasca pentru crimele pe care nu le-a comis, nici sa primeasca recompensa pentru lucrurile 
pozitive non-existente. 
 
     Oricine care a facut pe multi oameni sa sufere in timpul vietii sale si care apoi se reabiliteaza 
facand la fel de mult bine ca si raul pe care l-a savarsit, va fi de asemenea neutru. Pentru a avea 
dreptul la reincarnarea stiintifica pe planeta vesnicilor, acel cineva va trebui sa aiba un 
comportament cu adevarat pozitiv la sfarsitul vietii sale. 
 
      A fi satisfacut facand bine la o scara mica in jurul sau este de ajuns pentru o persoana care nu 
are o inteligenta superioara, sau care nu este sanatoasa, dar nu este indeajuns pentru cineva care 
este foarte inteligent sau puternic. O persoana foarte inteligenta are datoria de a-si folosi mintea 
data de Elohim pentru a aduce fericire altora, pentru a inventa noi tehnici care sa imbunatateasca 
conditiile de viata ale acestora. 
 
     Aceia care vor fi alesi pentru recrearea stiintifica pe planeta vesnicilor vor trai intr-o lume in 
care mancarea le va fi adusa fara sa fie nevoiti sa faca nici cel mai mic efort si unde vor fi 
parteneri feminini si masculini creati stiintific pentru singurul scop de a le satisface placerile. 
Vor trai aici pentru totdeauna, cautand doar sa se realizeze si facand tot ce le place. Cat despre 
cei care i-au facut pe altii sa sufere, vor fi si ei recreati, iar suferinta lor va fi egala cu placerea 
vesnicilor. 
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     Cum nu poti sa crezi in toate acestea acum cand stiinta si vechile religii se explica una pe 
alta? Nu esti nimic altceva decat materie, tarana pura, si totusi Elohim te-au transformat intr-o 
fiinta capabila sa domine materia. Mai tarziu vei deveni din nou tarana, iar ei te vor face sa mai 
traiesti inca o data, la fel cum te-au si creat, stiintific. 
 
      Elohim au creat primele fiinte umane fara sa stie ca au facut acelasi lucru care a fost facut 
deja si pentru ei. S-au gandit ca realizeaza un minor experiment stiintific si de aceea au distrus 
aproape toata omenirea prima data. 
 
      Dar in momentul in care au inteles ca si ei au fost creati exact ca si noi, au inceput sa ne 
iubeasca la fel ca pe proprii lor copii si au jurat sa nu ne mai distruga niciodata, lasandu-ne sa ne 
depasim propria noastra violenta, de unii singuri. 
 
      Cu toate ca Elohim nu au intervenit direct pentru sau impotriva umanitatii ca intreg, au 
exercitat, oricum, influente asupra unor anumiti indivizi ale caror actiuni le-au placut sau nu.Vai 
de cei care care pretind ca i-au intalnit pe Elohim sau ca au primit un mesaj de la ei si nu este 
adevarat. Viata lor va deveni un cosmar, si isi vor regreta minciunile in timp ce li se vor ivi o 
gramada de probleme. 
 
      De asemenea, toti care actioneaza imporiva Ghidului Ghizilor si incearca sa ii ingreuneze 
misiunea sau merg impreuna cu el pentru a semana vrajba printre cei care il urmeaza, isi vor 
vedea de asemenea vietile transformate intr-un cosmar. 
 
      Fara nici o influenta clara venind de sus, vor vedea boala, dificultati familiale si profesionale, 
suferintele emotionale si alte probleme ce le vor invada existenta pamanteana, in timp ce isi vor 
astepta pedeapsa eterna. 
 
      Tu, cel care zambesti in timp ce citesti aceste randuri, esti printre cei care l-ar fi crucificat pe 
Iisus daca ai fi trait in timpul sau. Si inca, acum, tu vrei sa vezi membrii familiei tale nascandu-
se, casatorindu-se si murind sub emblema lui deoarece aceasta a devenit o parte a moralitatii si a 
traditiei tale. Purtandu-te la fel ca cei care s-au dus sa-i vada pe primii Crestini devorati de lei, 
arunci zambete ironice celor carora cred in aceste scrieri, zicand ca ar trebui sa petreaca un timp 
in spitalele psihiatrice. In ziua de azi, cand cineva are idei deranjante, nu mai este crucificat - asta 
este prea barbar. In schimb, asemenea oameni sunt trimisi in azilele psihiatrice. Daca aceste 
complexe ar fi existat acum 2,000 de ani, Iisus si toti cei care credeau in el ar fi fost inchisi 
acolo. Cat despre cei care cred in viata vesnica, intreaba-i de ce plang cand pierd pe cineva drag. 
 
     Atata timp cat omenirea nu a fost capabila sa inteleaga munca Elohimilor din punct de vedere 
stiintific era inteles ca oamenii sa creada intr-un "Dumnezeu" impalpabil. Dar acum, cand 
multumita stiintei puteti intelege materia, infinitul mare si infinitul mic, nu mai aveti nici o scuza 
sa credeti in "Dumnezeul" in care credeau stramosii vostri. Elohim, creatorii nostri, intentioneaza 
sa fie recunoscuti de catre cei care sunt capabili acum sa inteleaga cum poate fi creata viata si 
care pot face comparatiile apropiate cu vechile scrieri. Acesti oameni vor avea dreptul la 
eternitate. 
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     Crestinilor! Ati citit de o suta de ori ca Iisus se va intoarce- cu toate acestea, daca s-ar intoarce 
acum, il veti pune intr-un azil psihiatric. Haideti, deschideti-va ochii! 
 
     Fii ai Israelului, voi inca il asteptati pe Mesia - si inca nu dechideti usa. 
 
     Buddhistilor! Scrierile voastre indica faptul ca noul Buddha va fi nascut in Vest. Recunoasteti 
semnele premergatoare. 
 
     Musulmani! Mohamed v-a reamintit ca Evreii au facut o greseala in uciderea profetilor si ca 
si Crestinii au facut de altfel o greseala in a-l adora pe profetul lor mai mult decat pe cel care l-a 
trimis. Asa ca spuneti-i "Bun venit" ultimului profet si iubiti-i pe cei care l-au trimis. 
 
     Daca ii recunosti pe Elohim ca pe creatorii tai si daca ii iubesti si doresti sa ii primesti, daca 
incerci sa faci bine altor oameni, folosindu-ti la maxim potentialul, daca te gandesti la creatorii 
tai regulat, incercand sa ii faci telepatic sa inteleaga ca ii iubesti, daca il ajuti pe Ghidul Ghizilor 
sa isi indeplineasca misiunea,vei fi fara indoiala ales pentru reincarnarea stiintifica pe planeta 
celor vesnici. 
 
     Cand omenirea a descoperit formele necesare de energie pentru a calatori pe luna, a intrat de 
asemenea in posesia suficientei energii pentru a distruge toata viata de pe Pamant. 
 
     "S-a apropiat ziua, si luna s-a despicat" sta scris in Koran, Surata 54, versul 1. De aceea, in 
fiecare zi de acum incolo, omenirea se poate auto-distruge. Doar cei care l-au urmat pe ultimul 
profet vor fi salvati de la distrugere. 
 
     Acum mult timp oamenii nu l-au crezut pe Noe si au ras de el cand facea pregatiri pentru 
distrugere. Dar nu ei au fost cei care au ras ultimii. 
 
     Cand Elohim au spus locuitorilor Sodomei  si Gomorei sa paraseasca orasele fara sa se uite 
inapoi, unii nu au urmat aceste avertismente si au fost distrusi. Acum, ca am atins stadiul in care 
omenirea insasi poate distruge toata viata de pe Terra, doar cei care-i vor recunoaste pe Elohim 
ca fiind creatorii nostri vor fi salvati de la distrugere. Poti sa nu crezi nimic din toate astea, dar 
cand va veni timpul, te vei gandi la aceste randuri din nou si va fi prea tarziu. 
 
     Cand cataclismul va avea loc - si sunt sanse mari ca sa se intample curand, datorita felului in 
care se comporta fiintele umane in prezent - vor fi doua feluri de oameni: cei care nu i-au 
recunoscut pe creatorii lor si nu l-au urmat pe ultimul profet si ceilalti, care si-au deschis ochii si 
urechile si au recunoscut ceea ce a fost cunoscut acum mult timp. 
 
     Primii vor trece prin suferinta si prin distrugere in clipa finala si ceilalti vor fi salvati si luati 
impreuna cu Ghidul Ghizilor pe planeta vesnicilor. Aici se vor bucura de o viata minunata de 
placere si auto-realizare, impreuna cu inteleptii din vechile timpuri. Ei sunt cei care vor fi 
asteptati de atleti magnifici cu minunate structuri corporale care le vor aduce mancaruri 
sofisticate, pentru a fi savurate in compania unor barbati si femei de o frumusete si de o 
fascinatie fara egal, care le vor fi supusi in totalitate dorintelor lor. 
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     Intinsi pe tronuri impodobite cu aur si bijuterii, 
     Intinsi pe ele fata in fata, 
     Ii vor astepta tineri, care nu vor imbatrani, 
     Carand ulcioare si potire si cu un pahar de la izvor, 
     Nu-i va durea capul de la aceasta si nu se vor imbata, 
     Si carand roduri, din care ei isi aleg, 
     Si carnea pasarilor pe care o doresc, 
     Si vor fi fecioare oachese, cu larg deschisi, 
     Minunati ochi, 
     Ca margaritarele, pe care le pastram, 
     Drept rasplata pentru faptele lor. 
 
     Koranul, Surata 56, versetele 15-24 
 
     Tu, cel care crede in ceea ce sta scris aici, atunci cand Ghidul Ghizilor te convoaca undeva, 
lasa totul deoparte, pentru ca inseamna ca a primit niste informatii referitoare la sfarsit. Daca esti 
aproape de el in acel moment, vei fi salvat si luat cu el, departe de suferinta. 
 
     Tu, cel care crezi, nu judeca faptele sau poruncile Elohimilor. Cel creat nu are dreptul de a-i 
judeca pe creatorii sai. Respectati profetul nostru, si nu judecati actiunile si munca sa, pentru ca 
auzim prin urechile sale, vedem prin ochii sai  si vorbim prin gura sa. Daca nu arati respect 
profetului, nu ii respecti nici pe cei care l-au trimis, pe creatorii vostri. 
 
     Mesajele care au fost date demult de Elohim au fost corecte, si toti cei care au aderat din plin 
la ele de-a lungul secolelor, au avut dreptate. Dar sistemul obscuratist care s-a construit pe 
spinarea acestor mesaje, folosindu-i pe cei care au simtit ceva pentru ele, a fost eronat. Biserica 
este intr-un proces de disparitie si merita sa dispara. 
 
     Cat despre barbatii si femeile Bisericii, sa-i lasam pe cei care au urechile si ochii deschisi sa il 
urmeze pe ultimul dintre profeti si sa-l ajute sa raspandeasca in jurul lumii ultimul mesaj care i-a 
fost dat. El ii va primi cu bratele deschise, iar ei vor putea sa infloreasca si sa se auto-realizeze in 
intregime, in timp ce vor ramane mesagerii celor in care au crezut dintotdeauna. Dar de data asta 
ei vor intelege cu adevarat, in sfarsit, care a fost  sarcina Elohimilor atunci cand au creat 
omenirea si cand l-au trimis pe Iisus. 
 
     Ei vor fi cu adevarat in stare sa se realizeze, eliberati de constrangerile Bisericii care este 
fosilizata si incrustata cu crime si cu inchizitii  vechi de mii de ani. Vor putea sa faca ceea ce 
trebuie sa faca - sa foloseasca organele primite de la creatori, pentru ca Elohimilor nu le place 
neutilizarea organelor cu care ne-au inzestrat. 
 
     Barbatii si femeile Bisericii vor fi capabili sa se bucure de cele 5 simturi si sa se uneasca fizic 
pentru totdeauna, sau pentru o placere imediata cu oricine le place, fara sa se simta vinovati. 
Acum ar trebui sa se simta vinovati - vinovati de a nu-si folosi ceea ce le-a fost dat de creatorii 
lor. Dar odata scapati de vechile constrangeri, vor deschide cu adevarat mintile oamenilor in loc 
sa le puna sa doarma! 
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     Acum, cu greu mai sunt de gasit vreunii studenti in seminariile Romano-Catolice, acolo unde 
sunt antrenati preotii. Dar si acolo sunt unii oameni nefericiti care simt vocatia de a raspandi 
iubire si de a deschide mintile oamenilor. Acum 50 de ani, in jur de 50,000 de seminaristi erau 
antrenati la orice ora, dar acum au mai ramas doar 500. Asta inseamna ca sunt cel putin 49,500 
oameni nefericiti care au in ei potentialul pentru a radia adevarul si armonia plasate in ei de catre 
creatorii nostri, dar care nu sunt atrasi de o biserica invaluita in crime si intuneric. 
 
     Tu, cel care esti printre cei 49,500 de oameni care simt nevoia de a radia adevarul si de a face 
ceva pentru ceilalti oameni, tu, cel care doresti sa ramai credincios creatorilor tai si lui Iisus, cel 
care v-a spus sa va iubiti unul pe altul si sa ii respectati pe creatorii vostri, "Pe Tatal care este in 
ceruri", tu, cel care simti ca acest mesaj este adevarat, vino cu noi si fii Ghid. 
 
     Veniti si devotati-va Elohimilor in traditia lui Moise, Ilie si Iisus si a raspandirii mesajelor lor 
in timp ce continuati sa aveti o viata normala, auto-realizandu-va cu adevarat si bucurandu-va de 
toate simturile pe care creatorii vi le-au dat. 
 
     Voi, cei care sunteti in prezent membrii ai Bisericii, dati-va jos acele haine care sunt la fel de 
triste ca si culoarea lor, culoarea crimelor care au fost comise sub fatada lor. Veniti cu noi si 
deveniti ghizi pentru omenire, pe calea pacii si a iubirii universale. 
 
     Lasati la o parte aceste biserici care nu sunt nimic altceva decat niste monumente construite 
de catre oamenii primitivi, temple in care puteau adora lucruri fara nici o valoare - piese de lemn 
sau de metal. Elohim nu au nevoie de temple in orice localitate pentru a se simti iubiti. Este 
suficient ca fiintele umane sa incerce sa comunice cu ei telepatic, in acest fel redescoperind 
sensul originar al rugaciunii, deschizandu-se catre infinit in loc sa se izoleze in cladiri de piatra, 
obscure si mistice. 
 
     Ipocrizia si mistificarea au durat destul. Folosind mesaje sincere la baza lor, organizatii au 
fost construite si s-au ingrasat pe spinarea lor, asezandu-se gresit in lux si folosind frica 
oamenilor pentru a-si strange propriile boarfe. Chiar si razboaie au fost purtate sub pretextul 
raspandirii acestor mesaje peste hotare. 
     Rusine! 
 
          Banii saracilor au fost folositi pentru a construi o puternica baza financiara. 
     Rusine! 
 
          Dragostea pentru vecinul cuiva a fost predicata cu arma in mana. 
     Rusine! 
 
          Egalitatea umana a fost predicata, desi dictatura era sustinuta. 
     Rusine! 
 
         "Dumnezeu este cu noi!", s-a spus pentru a incuraja oamenii sa se lanseze in razboaie 
fratricide. Rusine!!! 
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     De multe ori au fost pomenite urmatoarele pasaje din Evanghelie: "Si tata al vostru sa nu 
numiti pe pamant: ca Tatal vostru este unul, Cel din ceruri".  Matei 23: 9 
 
     Cu toate acetea, se asigura sa fie numiti constant  "Parinte" sau "Monsignor", ori "Lordul 
meu". Rusine!!! 
 
      Alte texte care spun urmatoarele sunt citite si rascitite: "Sa nu luati nici aur, nici arginti, nici 
bani in cingatorile voastre. Nici traista pe drum, nici macar o simpla pereche de pantofi, nici 
doua haine, nici toiag si nici doage".   Matei 10: 9-10 
 
      Si inca, ei se balacesc in luxul de la Vatican. Rusine!!! 
 
     Papa, daca nu vinde toate proprietatile Vaticanului pentru a-i ajuta pe cei fara noroc in viata, 
nu va fi admis printre cei corecti de pe planeta vesnicilor. Este rusinos sa te balacesti in luxul 
realizat pe spinarea celor saraci, folosind mesaje adevarate si exploatand nasterile, casatoriile si 
decesele fiintelor umane. 
 
     Daca toate astea se vor schimba, si daca acesti oameni, care au facut parte din aceasta 
monstruoasa organizatie fara sa isi inteleaga greseala, renunta acum si isi regreta eroarea, vor fi 
iertati si vor fi alesi pentru eternitate. Pentru ca Elohim, creatorii nostri, ne iubesc si ii iarta pe 
toti cei care isi regreta sincer erorile. 
 
     Biserica nu mai are niciun drept sa existe, pentru ca ea a fost mandatata cu raspandirea 
mesajelor lui Iisus pentru anticiparea anilor Apocalipsei, iar acesti ani au sosit. De asemenea, 
Biserica a folosit metode de distorsionare a informatiei de care ar trebui sa ii fie rusine. Cu toate 
ca si-a indeplinit misiunea, Biserica va fi judecata pentru toate crimele sale, iar cei care inca ii 
poarta hainele patate cu sange vor fi printre cei gasiti vinovati. 
 
     Trezeste-te, adormitule ce esti! Aceasta nu este o poveste inventata. Reciteste toate scrierile 
vechilor profeti, informeaza-te despre cele mai recente descoperiri stiintifice -in special in 
biologie - si uita-te pe cer!!! 
 
     Semnele cele prevestite sunt aici. OZN-urile - obiectele zburatoare neidentificate - pe care 
oamenii le-au denumit "farfurii zburatoare", apar in fiecare zi. 
 
     "Vor fi semne pe cer" - asta a fost scris acum multa vreme. De indata ce te-ai informat despre 
aceste lucruri, integreaza-le pe toate in minte si trezeste-te. Claude Rael exista, este cu adevarat 
in viata si el nu a scris ceea ce au scris Moise, Ezechiel, Ilie, Iisus, Mohamed, Buddha si toti 
ceilalti. Nu este un biolog, dar este ultimul din linia profetilor, profetul Apocalipsei - adica, al 
timpului cand totul poate fi inteles. 
 
     Traieste printre voi chiar acum; sunteti norocosi pentru ca ii sunteti contemporani si pentru ca 
puteti sa ii primiti invatamintele. Treziti-va!!! Adunati-va si porniti la drum.Veti fi unii dintre 
pionierii religiei finale, religia religiilor si va veti avea locul orice s-ar intampla printre cei drepti 
pentru eternitate, savurand deliciile de pe planeta celor eterni, in compania minunatelor fiinte 
care sunt gata sa va realizeze toate dorintele. 
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GHIZII 
 
 
     Il vei urma pe Ghidul Ghizilor, pentru ca el este ambasadorul Elohimilor, creatorii nostri, 
"Parintii nostri care sunt in ceruri". Vei urma toate sfaturile care sunt date in aceasta carte pentru 
ca ele apartin creatorilor, transmise de Claude Rael, ambasadorul nostru, ultimul profet, pastorul 
pastorilor, si il vei ajuta ca sa construiasca religia religiilor. 
 
     Evrei, Crestini, Musulmani, Buddhisti si toti dintre voi care aveti alte religii, deschideti-va 
ochii si urechile, recititi-va sfintele scrieri si veti intelege ca aceasta carte este ultima, cea prezisa 
de proprii vostri profeti. Veniti si alaturati-va noua pentru a pregati sosirea creatorilor nostri. 
 
     Scrieti-i Ghidului Ghizilor, iar el va va pune in legatura cu alti oameni care sunt la fel ca tine, 
Raelieni - adica oameni care inteleg mesajele transmise de Claude Rael. El va va pune in 
legatura cu un ghid in regiunea voastra asa incat sa va puteti intalni regulat pentru a medita si 
pentru a actiona pentru raspandirea acestui mesaj, asa incat sa fie cunoscut in lumea intreaga. 
 
     Tu, cel care citeste aceste randuri, fii constient ca esti o persoana privilegiata si gandeste-te la 
cei care nu au aflat inca despre ele. Fa tot ce poti pentru a fi sigur ca nimeni nu va fi ignorant in 
legatura cu aceste revelatii fantastice, fara sa fiti nevoiti macar sa il convingeti pe cel caruia ii 
vorbiti. Aduceti-le la cunostinta aceste mesaje si daca sunt pregatiti, se vor deschide de unii 
singuri. 
 
     Repetati constant aceasta maxima a lui Gandhi: "Nu, pentru ca nimeni nu vede adevarul care 
devine o eroare". 
 
     Tu, cel care simti o asa bucurie citind acest mesaj si care doresti sa radiezi acest adevar si sa il 
faci sa straluceasca in jurul tau, tu, cel care doresti sa traiesti devotandu-te total creatorilor nostri 
prin aplicarea scrupuloasa a tot ceea ce iti cer, prin antrenarea pentru ghidarea umanitatii catre 
calea infloririi si realizarii, ar trebui sa devii un Ghid daca vrei sa fi capabil sa reusesti. 
 
     Scrie-i Ghidului Ghizilor, lui Claude Rael, iar el te va primi si va aranja o initiere pentru a-ti 
permite sa radiezi din plin acest adevar. Pentru ca nu poti deschide mintile altora decat daca si 
mintea ta este deschisa. 
 
      Dragostea creatorilor pentru munca lor este imensa, iar tu ar trebui sa le intorci aceasta 
dragoste. Trebuie sa ii iubesti asa cum te iubesc ei, si sa dovedesti asta prin asistarea 
ambasadorului si a ajutoarelor sale, punandu-ti toate mijloacele si toate puterile in serviciul lor 
asa incat sa poata calatori in toata lumea pentru a raspandi acest mesaj si sa construiasca o 
ambasada pentru a le spune "Bun venit" Creatorilor nostri. 
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     Daca doresti sa ma ajuti sa realizez obiectivele stabilite de Elohim scrie-mi mie, Rael, la: 
 
     The International Raelian Movement 
     Case postale 225, CH 1211 
     Geneva 8 
     Switzerland 
 
     Sau prin e-mail, la: headquarters@rael.org  
 
       www.rael.org 
 
       Pentru intrebari in limba voastra sau legate de tara ta si pentru a intalni oameni cu aceeasi 
mentalitate in aria voastra, va rugam sa contactati Miscarea Raeliana din tara voastra accesand 
urmatoarea adresa de internet: 
 
        htttp://www.rael.org/int/english/contact/addresses.html 
 
       Si nu uita de asemenea ca intalnirile regulate ale oamenilor care cred in acest mesaj final se 
tin in prima duminica din Aprilie, pe 6 august, in 7 Octombrie si pe 13 Decembrie, in fiecare an. 
Locurile de intalnire ale acestor manifestatii vor fi anuntate in buletinul de legatura al Miscarii 
Raeliene din tara ta, iar unele adrese care te pot ajuta sa faci contacte sunt listate la sfarsitul 
acestei carti. 
 
 
 
    
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:headquarters@rael.org�
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1 
________________________________________________________________________ 
 
      

INTREBARI PUSE FRECVENT 
 
 
              Acest capitol aduce raspunsurile la intrebarile care au rasarit cel mai frecvent in timpul 
interviurilor radio si de la televiziunile din toata lumea la care a participat Rael, in anii imediat 
urmatori publicarii primelor sale doua carti, adica la mijlocul anilor 1970. 
 
        
 

CONTRADICTII APARENTE INTRE PRIMUL SI 
CEL DE-AL DOILEA MESAJ 

 
 
 
       INTREBARE: 
       Pima contradictie care aparea intre primul si cel de-al doilea mesaj a fost gasita in inceputul 
dialogului intre Elohim si tine. In primul mesaj, atunci cand l-ai intrebat daca ar fi posibil sa le 
vizitezi planeta, a raspuns: "Nu, nu ai putea sa traiesti aici pentru ca atmosfera este foarte diferita 
de a voastra, si nu esti suficient de pregatit pentru a face fata calatoriei". Cu toate acestea, in 
timpul celei de-a doua intalnire din 7 octombrie, 1975 (31) ai fost luat intr-una din masinile lor si 
ai petrecut aproape 24 de ore pe planeta Vesnicilor. 
 
       Vom remarca faptul ca la primul contact masina a aparut progresiv, aratand o lumina 
intermitanta rosie la o altitudine de aproximativ 10 m si a coborit incet. Atunci cand masina a 
fost indeajuns de jos pentru a vedea partea superioara, o lumina puternica alba emitea flash-uri 
intermitente, in timp ce la al doilea contact care a furnizat al doilea mesaj, masina a aparut brusc 
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printre arbusti la Roc Plat fara nici o lumina intermitenta si la nivelul solului. De asemenea, cand 
s-a intors, a disparut dintr-o data, imediat dupa ce ai iesit din ea, ca si cum s-ar fi dezintegrat. 
 
       O alta contradictie: In timpul primului contact, Eloha avea fata inconjurata de un fel de halo, 
pe care mai tarziu l-a explicat ca fiind un fel de casca spatiala compusa din unde, in timp ce in 
momentul celei mai recente intalniri nimic nu ii inconjura fata. Aceasta contradictie este 
sustinuta altundeva prin ceea ce este scris in pagina 37 din primul mesaj: " Nu poti sa vezi fata 
mea pentru ca nu poate omul sa imi vada fata si sa traiasca." Exodul  33: 20 si acest pasaj Biblic 
este explicat asa: "Daca omul ar veni pe planeta noastra ar putea sa-i vada  pe creatori fara 
costum spatial dar ar muri, deoarece atmosfera nu ar fi propice lui." Cum explici asta? 
 
       Raspuns: 
       Explicatia acestor contradictii aparente este foarte simpla si poate fi redusa la un singur 
cuvant: psihologie. 
       Cand cineva se hotaraste sa vina si sa contacteze o persoana care traieste pe o planeta 
primitiva, chiar daca aceasta persoana a fost creata pentru a implini o misiune specifica, sunt 
cateva precautii care trebuie luate pentru a nu-i avaria ireversibil psihicul acestuia. Faptul de a 
vedea o masina aparand pe cer echipata cu lumini intermitente nu este ceva traumatic pentru un 
om care traieste intr-o tara a zilelor noastre, dezvoltata stiintific. Este obisnuit mai mult sau mai 
putin sa vada sateliti si rachete la televizor, si a vazut deja avioane si elicoptere din timpul 
copilariei si intelege, pana la un anumit punct, cum opereaza. Cea mai buna cale de a face o 
aparitie fara a-l infricosa este sa faca o apropiere treptata prin intermediul unei masini echipate 
cu lumini intermitente, la fel ca propriile sale elicoptere si avioane, bine cunoscute lui. Omul ar 
gasi asta cat se poate de normal si nu va fi foarte surprins de absenta sunetului de la o masina 
care pare facuta din metal, si in acelasi timp foarte grea. Persoana care i se va arata va trebui sa 
apara imbracata intr-un fel care sa semene in sensul asteptarilor omului in ceea ce priveste 
echiparea lui asemanatoare pilotilor de avioane si a astronautilor. Tipul caschetei spatiale care ii 
va acoperi fata ii va da incredere, reamintindu-i de pilotii masinilor zburatoare pamantene cu 
care e obisnuit. In acest fel ei isi vor putea atinge obiectivele fara sa sperie persoana contactata si 
in acelasi timp sa ii permita sa observe tehnologii care le sunt necunoscute inca oamenilor de pe 
Pamant, asa incat sa realizeze ca a descoperit vizitatori de pe o alta planeta. 
       In timpul celei de-a doua intalniri, atunci cand masina zburatoare a aparut mult mai brutal, 
Elohim si-au folosit tehnologiile fara camuflaj in fata unui martor pe care il stiau suficient de 
pregatit psihologic asa incat sa nu fie traumatizat. Daca ar fi aparut asa de brutal prima data, 
socul ar fi putut sa fie foarte puternic, iar echilibrul meu mental ar fi fost foarte tulburat in 
momentul acela, cand nu m-as fi asteptat la asa ceva. In ciuda tuturor precautiilor pe care si le-au 
luat, socul nervos mi-a adus la inceput ulcer la stomac, care a necesitat mai multe luni pentru a se 
vindeca. Acest mesaj a fost "dulce in gura mea, dar amar in stomacul meu". Putea fi mult mai 
grav fara precautiile apropierii pe care si le-au luat. 
 
       Pana in prezent creatorii au incercat intotdeauna sa isi impresioneze creatiile de fiecare data 
cand apareau. Omul nu putea intelege cine erau acesti vizitatori veniti din cer. Scopul Elohimilor 
a fost sa-l faca pe om sa creada in ei din moment ce nu intelegea. Acum suntem in Anii 
Apocalipsei, care inseamna Anii Revelatiei, anii in care putem sa intelegem totul si nu sfarsitul 
lumii dupa cum unii v-au putut face sa credeti. Puteti verifica asta intr-un dictionar bun. S-au 
hotarat sa apara cu scopul de a fi intelesi, dupa cum se fac referiri in toate scripturile religioase 
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din intreaga lume, cum ar fi Biblia, pe care ei au dictat-o primilor oameni acum cateva mii de ani 
si in care au fost numiti "Elohim". Au lasat aceste urme cu scopul de a fi recunoscuti cateva mii 
de ani mai tarziu, atunci cand cunostintele umane vor progresa suficient, adica acum. In acest fel, 
le vom putea ura bun venit celor care vin din cer fara sa ne mai asezam in genunchi pentru a ne 
inchina, si fara sa mai strigam "miracol". 
       In cele din urma, trebuie amintit ca Elohim s-au hotarat sa ma testeze pana sa imi dea 
mesajul in intregime, asa ca au procedat foarte progresiv. 
       In ciuda dorintei mele insistente de a face o calatorie cu nava lor, mi-au refuzat cererea 
spunandu-mi ca era imposibil, la fel cum si oamenii le spun copiilor cateodata ca daca beau 
alcool vor inceta sa mai creasca. Au adaugat versetul din Exodul pe care l-au adresat oamenilor 
primitivi asa incat sa stea la departare. Primitivii credeau fara sa incerce sa inteleaga. 
 
 
 
 
            

DATAREA MUNCII ELOHIMILOR 
 
 
       Intrebare: 
       Elohim zic ca au creat viata pe Pamant acum 25,000 de ani. Cum se face ca gasim urme de 
oase de animale vechi de multe sute de mii de ani? 
 
       Raspuns: 
       Elohim au explicat ca nu au creat planeta noastra. Cand au hotarat sa-si realizeze 
experimentele de creare stiintifica a vietii in laborator, au inceput sa cerceteze universul in 
cautarea unei planete care sa fie propice din punct de vedere atmosferic, care sa le permita sa 
lucreze mai usor. Pamantul s-a dovedit a fi pozitiv dupa multe teste si analize. 
       Apoi ei au coborat pe planeta noastra si au creat formele de viata pe care le stim acum, 
inclusiv oamenii. 
       Asta inseamna ca puteau exista alte forme de viata pe Pamant acum 10,000 sau 20,000 de 
ani, o alta creatie care putea sa fie distrusa de o catastrofa naturala sau artificiala. 
       Imaginati-va ca un razboi atomic porneste maine si ca toata viata de pe Pamant este distrusa. 
Apoi, dupa 10,000 de ani, extraterestrii se apuca sa creeze noi organisme vii, fiinte inteligente 
care vor descoperi urme ale civilizatiei noastre dupa un progres stiintific lent; acelorasi fiinte le 
va fi foarte greu sa creada ca niste oameni au venit din cer i-au creat stiintific, folosind ca dovada 
oasele pe care le-au gasit ca fiind mai vechi de 25,000 de ani, oasele noastre. Vor putea sa 
gaseasca si oase mai vechi chiar de mamuti pe care noi insine inca le mai gasim in grohotisurile 
timpurilor noastre. Viata care exista in prezent pe Pamant nu este prima creata, si nu va fi nici 
ultima. 
       A existat o infinitate de creatii pe planeta noastra, dar de asemenea si o infinitate de 
distrugeri, datorate in cea mai mare parte datorita lipsei de intelepciune a celor care echivalau cu 
omenirea noastra. 
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OAMENII ISRAELULUI & EVREII 
 
 
       Intrebare: 
       In primul mesaj, la pagina 22, este scris ca oamenii lui Israel au fost alesi la una dintre 
competitiile Elohimilor, ca fiind tipul umanoid cel mai reusit in ceea ce priveste inteligenta si 
geniul. Apoi, in al doilea mesaj, la pagina 220 este scris:" Evreii sunt descendentii nostri directi 
pe Pamant. De aceea lor le este pregatit un destin special. Sunt descendentii fiilor Elohimilor si ai 
fiicelor oamenilor". Nu este asta contradictoriu? 
 
       Raspuns: 
       Oamenii care au fost alesi de catre creatorii nostri, Elohim, ca fiind cei mai reusiti, erau 
oamenii din Israel, care fusesera creati intr-un laborator undeva pe planeta noastra. Poate ca din 
cauza ca acesti oameni erau cei mai reusiti fiii Elohimilor au fost tentati de femeile lor si au avut 
copii cu ele, din care se trag evreii. In acest fel, cei din rasa care popula solul din Israel au 
devenit oamenii evrei. 
 
 
 
 

MISCAREA RAELIANA SI BANII 
 
      
       Intrebare: 
       In prima carte este scris la pagina 96:" Niciun om nu poate servi la doi stapani, caci sau pe 
unul il va ura si pe celalat il va iubi, sau de unul se va lipi si pe celalalt il va dispretui. Nu puteti 
sa serviti lui Dumnezeu si lui Mammona. Nu va osteniti sa strangeti averi pe Pamant." Matei 6: 
24. Si Vaticanul este atacat cu vigoare pentru bogatiile sale, in timp ce Miscarea Raeliana cere 
bani de la membri sai. Nu mergeti la celasi nivel cu Vaticanul? 
 
       Raspuns: 
       Cineva nu trebuie sa-i compare pe acesti uzurpatori din Roma care traiesc in lux si opulenta, 
recomandandu-le credinciosilor lor sa traiasca in saracie, care folosesc banii saracilor pentru a 
mentine o miriada de episcopi si de cardinali, pentru a le creste in continuare proprietatile 
imobiliare, pentru a mentine un palat dintr-o alta era cu gardieni care poarta halebarde cu o 
miscare care nu a platit si nu va avea niciodata o taxa de cler: care nu a detinut si nu va detine 
niciodata trei cartiere de case si proprietati imobiliare intr-o capitala in care oamenii au probleme 
in a-si cauta locuinte adecvate, asa dupa cum este cazul in Roma, unde refuza sa inchirieze orice 
ar fi, de frica devalorizarii investitiei; care nu a avut si nu va avea niciodata un palat somptuos 
sustinut pe greutatea aurului si a argintului. 
       Noi avem intr-adevar nevoie de o multime de bani, dar vor fi folositi pentru a indeplini 
aceste obiective precise: 
 
       1. Traducerea mesajelor de la Elohim in toate limbile, pentru a le aduce in atentia tuturor 
oamenilor de pe Pamant. 
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       2. Construirea unei ambasade in care Elohim vor putea sa intalneasca oamenii oficial. 
Aceasta ambasada nu va fi nici un palat somptuos si nici o catedrala, dar mai degraba o casa 
simpla care sa posede confortul la care toti oamenii moderni sunt indreptatiti, cu imunitate 
diplomatica si in care chiar si cel mai mic stat isi va avea ambasadorul. 
 
       In fine, daca din noroc, vom reusi sa obtinem mai multi bani decat avem nevoie, pentru a 
realiza primele doua obiective pe care le-am amintit, vom utiliza atunci excesul de bani pentru a 
construi un centru de cercetare in apropierea ambasadei. Acest centru va reuni toti oamenii de 
stiinta care vor dori sa munceasca pentru crearea vietii in laborator, permitand in acest fel 
umanitatii sa-si egaleze creatorii. Crearea robotilor biologici va permite abolirea muncii si in 
acelasi timp a banilor. De asemenea, planuim sa construim si o scoala pentru genii si pentru cei 
inzestrati. Aceste echipe de cercetare vor putea sa lucreze liber, in afara laboratoarelor 
exploatante, a trusturilor multinationale si a sufocarii geniilor de catre sistemul de stat. 
       In acest fel, ei vor avea oportunitatea de a munci fara frica de a-si vedea inventiile cazand in 
mainile puterii politico-militare, care cauta sa foloseasca noile descoperiri pentru a construi arme 
mult mai distructive. 
 
 
 
 

NIMIC NU ESTE CONSTANT IN TIMP SI SPATIU 
 
 
       Intrebare: 
       In prima carte, la pagina 99, ai scris ca planeta Elohimilor este la mai putin de un an lumina 
departare, asta fiind distanta pe care lumina o poate parcurge intr-un an, sau 9,000 de miliarde de 
kilometri. Lumina se deplaseaza cu aproximativ 300,000 de km pe secunda. Savantii din prezent 
sustin ca cea mai apropiata stea de soarele nostru este localizata la patru ani lumina distanta. 
Cum explici aceasta diferenta? 
 
       Raspuns: 
       Elohim nu vor ca noi sa stim unde este exact localizata planeta lor. Asta este de inteles daca 
luam in considerare persistenta oamenilor pentru distrugeri, chiar daca nivelul tehnologic de pe 
Pamant este inca destul de primitiv. 
       Toate acestea vor fi revelate mult mai detaliat atunci cand vor sosi oficial la ambasada pe 
care o vom construi pentru ei. Intre timp, nu putem decat sa ne punem intrebari. 
       Membrii miscarii noastre care sunt oameni de stiinta au lansat o ipoteza: distanta dintre 
planeta lor si a noastra ar putea fi de aproximativ 4 ani lumina, lumina care s-ar putea misca intr-
o curba pronuntata, dar ar putea fi doar de un an lumina daca ar calatori in linie dreapta. Asta 
este o posibilitate. 
       Trebuie sa adaug ca lumina nu se deplaseaza cu aceeasi viteza in toate straturile universului, 
deoarece nimic nu este invariabil, nici in spatiu si nici in timp. Asta este una dintre cele mai mari 
erori pe care o comit oamenii de stiinta din prezent. Ei incep cu o obsevatie bazata pe o perioada 
limitata de timp pentru a trage concluziile cu privire la miile de ani trecuti sau a timpului care 
vine, sau isi bazeaza concluziile pe un spatiu limitat, pentru a trage concluziile despre infinitatea 
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spatiului. Omul a  facut mereu aceeasi greseala de a judeca in functie de cunostintele sale. Cei 
care obisnuiau sa foloseasca orizontul ca o baza gandeau ca Pamantul trebuie sa fie plat... 
       Asta este de asemenea adevarat si pentru datarea istorica, cum ar fi metodele bazate pe 
radioactivitate numite "Carbon 14", potasiu argon, uraniu plumb-toriu sau alte asemenea metode. 
Exista o carte foarte interesanta care explica toate acestea foarte serios, pentru savantii care ar 
putea fi interesati: ma refer la "Evolutie" sau "Creatie". Pe scurt, eroarea acestor metode de 
datare este de a incepe cu principiul ca miscarea atomica din prezent a fost dintotdeauna la fel si 
incepand de acolo, sa facem calcule bazate pe informatii false, deoarece nimic nu este invariabil 
in timp si spatiu. 
       Pentru a ilustra aceasta eroare, sa luam ca exemplu un tanar de 25 de ani si sa-i masuram 
cresterea intr-un an, cam un milimetru este media de baza pentru cei mai multi subiecti. Incepand 
de aici, putem stabili ca omul este un batran 1,750 de ani, deoarece masoara 1.75 m. Vom uita 
ca, de fapt, cresterea acestui tanar nu a fost niciodata invariabila. In primul an a crescut mai mult 
de 500 de milimetri (de la conceptie), intre 4 si 5 ani doar 60 de mm, intre 7 si 8 ani doar 30mm, 
dar intre 14 si 15 ani cam 80 de mm! Dupa cum vedeti, nimic nu este constant, toate eforturile de 
a determina varsta subiectului, bazate pe o observatie particulara a cresterii sale, vor fi o 
nereusita totala... Se poate observa ca daca pornim de la 60 de centimetri in primul an de crestere 
pentru a estima varsta persoanei, in 21 de ani de crestere acest individ va masura 12.6 metri. 
 
 
       Intrebare: 
       In prima carte, la pagina 28, ai scris ca Elohim au creat continentul originar acum 25,000 de 
ani, din care s-au detasat fragmente pentru a forma mai tarziu continentele pe care le stim acum. 
Continentul American continua sa se separe de Europa cu cativa centimetri in fiecare an dupa 
unii oameni de stiinta, sau cu aproximativ un metru pe an dupa altii. Fie chiar asa, chiar daca este 
un metru pe an, in douazeci si cinci de mii de ani vom atinge 25,000 de metri sau 25 de km, dar 
acum continentul Nord American este la multe mii de km de Europa. Cum se poate explica asta? 
 
       Raspuns: 
       Raspunsul la aceast intrebare este identic cu cel de la intrebarea precedenta. In tiparul de 
crestere al unei fiinte umane, relatia intre primul an si cel de-al  21-lea este de 600 la unu. Este de 
mii de ori mai mare cand vorbim despre separarea continentelor. 
       In cazul acesta de asemenea nimic nu este invariabil nici in spatiu si nici in timp. In prezent, 
continentele se departeaza cu doar cativa centimetri pe an poate, dar la inceput s-au separat cu 
multe sute de km pe an. 
       Recent a avut loc un cutremur in apropiere de peninsula Araba si oamenii au fost surprinsi sa 
noteze ca s-a creat o falie, separand doua regiuni cu un metru intr-o singura noapte. 
       Si inca suntem intr-o perioada relativ calma a istoriei Pamantului, iar efectele secundare ale 
"furtunii" crearii continentului originar de catre Parintii nostri trebuie sa fi avut timp sa se 
calmeze in 25 de milenii. In infinitatea timpului si spatiului, nimic nu este invariabil, nici in 
materie, nici in energie. 
 
 
 
 

TRANSMISIA PLANULUI CELULAR 
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SI  OSUL DIN FRUNTE 
 
 
       Intrebare: 
       Le este cerut tuturor celor care il recunosc pe Rael ca fiind trimis de catre creatorii nostri 
Elohim si ca fiind ultimul dintre profeti, sa li se transmita planul celular de catre el sau de un 
ghid calificat de el pentru a oficia asta - toate acestea pentru ca fiecare raelian sa aiba codul 
genetic pastrat, pentru a fi posibila o eventuala recreare pe planeta Vesnicilor. Pe de alta parte, de 
ce fiecarui raelian ii este cerut de asemenea sa-si ia precautiile necesare asa incat osul din frunte 
sa fie trimis Ghidului Ghizilor dupa moarte din moment ce transmisiunea codului genetic a avut 
deja loc? 
 
       Raspuns: 
       Transmisia planului genetic este o recunoastere a Elohimilor ca fiind creatorii nostri, 
efectuata de fiecare raelian cat timp este in viata. Conservarea osului fruntii este o recunoastere a 
faptului ca Elohim sunt creatorii nostri, dupa moarte. Impreuna ele constituie o recunoastere "in 
viata precum si in moarte". Planul celular, sau codul genetic al fiecarui individ, este inregistrat 
intr-un imens computer care inmagazineazaa toate actiunile noastre, din timpul conceptiei, de la 
intalnirea ovulului cu spermatozoidul, din momentul in care un nou cod genetic este activat si 
devine un individ. Acest individ va fi urmarit in tot timpul vietii, iar la sfarsit computerul va sti 
daca are dreptul la viata eterna pe planeta pe care Elohim ii accepta doar pe cei mai merituosi 
dintre barbati si femei. 
 
       Intrebare: 
       Ce se intampla cu un raelian care moare intr-un accident si al carui corp este complet 
distrus? 
 
       Raspuns: 
       Daca raelianul in cauza si-a luat precautii dupa dorinta sa, cerand ca osul sau din frunte sa 
fie trimis Ghidului Ghizilor nu este nici o problema, din moment ce va fi inregistrat de catre 
computerul care supravegheaza pe toti dintre noi in tot timpul existentei noastre. In acelasi fel, 
nu este nici o problema pentru raelienii care mor fara ca autoritatile sa le respecte ultima dorinta 
si testamentul. Ceea ce este important este ca fiecare raelian sa-si exprime aceasta doleanta dupa 
cum este cerut. 
       Atunci cand vor fi milioane de raelieni, guvernele vor fi fortate sa se asigure ca ultima lor 
dorinta si testamentul le vor fi respectate de lege. De altfel, ultima dorinta si testamentul primilor 
crestini nu au fost respectate, atata timp cat au reprezentat o minoritate. Raelismul va fi religia 
dominanta in lumea Mileniului trei si atunci ultima dorinta si testamentele tuturor raelienilor vor 
fi respectate. 
 
       Intrebare: 
       Majoritatea oamenilor mor batrani. Sunt recreati batrani, si vor trai etern batrani? 
 
       Raspuns: 
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       Evident ca nu. O persoana care are norocul de a fi recreata pentru a trai etern pe planeta 
Vesnicilor, este recreata tanara  cu un corp in toata posesia  fortelor si resurselor sale. La fiecare 
recreare, vor fi recreati in acelasi fel, pentru eternitate. 
 
       Intrebare: 
       Este scris ca doar cei care te vor urma vor fi salvati. Daca o persoana a avut o viata 
indreptata catre fericirea si inflorirea umanitatii, dar care nu a auzit de mesajele de la Elohim, 
acesta persoana nu are nici o sansa sa fie salvata? 
 
       Raspuns: 
       Aceasta persoana este printre cei drepti si va fi salvata. Partea mesajelor ii priveste pe cei 
care au citit mesajele. Printre ei, doar cei care au decis sa urmeze regulile date de catre creatorii 
nostri vor fi salvati. Dar daca sunt oameni pe Pamant care traiesc avand ca scop principal sa ajute 
omenirea sa progreseze sau sa-si ajute fratii cu toata forta si care mor fara sa stie de mesajele 
Parintilor nostri, vor fi printre cei drepti si vor fi salvati. Va fi cu mult mai scuzabil pentru cei 
care nu stiu nimic despre mesaje si care actioneaza pozitiv decat pentru cei care stiu despre ele, 
pentru ca ultimii nu au nici o scuza pentru ca nu si-au schimbat comportamentul sau pentru ca nu 
au acordat mai multa atentie actiunilor lor. 
 
 
 
 
                     

ESTE PAMANTUL UN ATOM AL DEGETULUI LUI 
DUMNEZEU? 

 
 
 
       Intrebare: 
       Mesajul explica faptul ca planeta noastra este doar un atom al unei molecule a imensei fiinte 
din care suntem doar o pate, la fel cum exista viata inteligenta si in atomii moleculelor din care 
suntem compusi. Dar marea fiinta din care noi reprezentam doar o parte, poate fi considerata ca 
"Dumnezeu"? 
 
       Raspuns: 
       Totul depinde de ceea ce intelegem prin cuvantul "Dumnezeu". Daca ne gandim la Infinit, 
atunci da, dar numai intr-un anumit fel; deoarece aceasta gigantica fiinta din care noi suntem 
doar o parte, traieste de asemenea pe o planeta care este un atom al unei alte gigantice fiinte si tot 
asa la infinit. 
       Daca intelegem prin "Dumnezeu" o fiinta care are putere asupra noastra, atunci deloc, pentru 
ca nu exista un asemenea "Dumnezeu". 
       Fiinta imensa in care Pamantul nu reprezinta decat un atom nu are nici o putere asupra 
noastra, pentru ca nu trebuie uitat faptul ca pentru acea fiinta timpul trece mult mai incet. Timpul 
care-i este necesar acelei fiinte pentru a se gandi la ceva, pentru noi reprezinta cateva milenii. 
Timpul necesar fiintelor care traiesc intr-unul dintre atomii moleculelor noastre pentru a se gandi 
la ceva, reprezinta pentru noi o miliardime de miliardime de secunda. Aceasta fiinta a infinitului 
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minuscul poate gandi ca noi suntem "Dumnezeu" si asta ar fi la fel de gresit daca si noi am 
considera ca fiinta din care facem parte este ceva divin. Universul fiind infinit nu poate avea un 
centru, ceea ce elimina posibilitatea existentei unui Dumnezeu atotputernic si omniprezent! 
       Infinitul este omniprezent si noi suntem o parte din el, asa dupa cum si el este o parte din 
noi. Dar nu are nici o putere asupra noastra si ii sunt "infinit" de indiferente  comportamentul si 
deciziile noastre. In fond si la urma urmei, nu exista nici o dovada ca imensa fiinta, pe ale carei 
particule noi suntem doar niste paraziti, este una umana. Este poate un caine sau un vierme 
(singurul lucru care poate fi dovedit de catre Elohim este ca este ceva in viata). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ARCA LUI NOE - O NAVETA SPATIALA? 
 
 
       Intrebare: 
       Mesajele sustin ca Arca lui Noe era o nava spatiala. Oricum, s-a descoperit acum cativa ani 
intr-un ghetar al muntelui Ararat ramasitele unei barci, care dupa cum unii sustin ar fi ramasitele 
Arcei lui Noe. Cum explici asta? 
 
       Raspuns: 
       Bucatile de lemn care au fost gasite au fost analizate recent si se estimeaza ca nu ar fi mai 
vechi de sapte sute de ani, ceea ce ar pune Arca lui Noe in anul 1,200 dupa Hristos. Chiar daca 
admitem ca sistemul de datare face o eroare imensa si ca multiplicam datarea cu trei, se vor 
obtine doar 2,000 de ani, ceea ce ar plasa barca la inceputul erei Crestine si iar nu are nici un 
sens. Chiar daca intr-o zi vor fi gasite ramasitele unei barci de lemn care ar avea in jur de 5,000 
de ani, ceea ce ar corespunde perioadei Potopului, asta nu ar dovedi faptul ca Arca lui Noe era o 
barca de lemn. Cineva ar putea gasi cu siguranta o barca de lemn datata din epoca adevaratului 
Potop, deoarece in timpul in care Noe a construit nava spatiala destinata salvarii catorva oameni 
de la distrugere, in porturile din tara existau unele barci de lemn care au fost purtate de catre 
imensul val tsunami in timpul imenselor explozii responsabile de distrugerea tuturor formelor de 
viata de pe Terra. La fel cum astazi putem gasi in Florida, nu prea departe de locurile moderne de 
lansare a rachetelor care duc astronautii pe Luna barci de navigat magnifice construite din lemn 
si superbele yahturi care apartin milionarilor americani. 
       In cazul unui razboi atomic, anumite explozii ar putea activa valuri mareice imense care ar 
putea arunca barcile pe varful muntilor apropiati ca pe niste fire de paie. 
       Eventualii supravietuitori ar putea, dupa ce vor gasi ramasitele acestor barci dupa cateva 
secole, sa deduca faptul ca a fost un potop imens care le-a adus acolo; si din moment ce anumite 
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scrieri vestesc faptul ca unii oameni s-au salvat din acest potop, fiind protejati la bordul unei 
nave, vor fi siguri ca aceasta ar fi nava in chestiune. 
       Este un indiciu foarte important care ne ajuta sa intelegem cu claritate ca potopul nu a fost 
rezultatul unei furtuni continue asa cum se crede in general, ci rezultatul unui cataclism colosal, 
care a intors complet si intr-o maniera brutala suprafata Pamantului. Daca ar fi fost cauzat de o 
ploaie continua, toate ambarcatiunile ar fi fost salvate si cu siguranta toti navigatorii acelei epoci 
ar fi supravietuit fara cea mai mica problema. Acum este scris clar ca doar cei care au fost in 
Arca lui Noe au supravietuit, ceea ce ii da sens variantei ca nu putea sa fie decat o nava spatiala. 
 
 
 
 
 
 

VIATA DE APOI - SAU VIS SI REALITATE 
 
    
       Intrebare: 
       O carte care relateaza marturiile oamenilor care au fost readusi la viata dupa ce fusesera in 
coma a fost publicata recent si aproape toti au spus aceeasi poveste a viziunilor pe care le-au avut 
in momentul in care se apropia moartea - o viziune despre oameni armoniosi purtand vesminte 
albe si cantand. O viziune despre oameni care erau disparuti etc. Tu sustii ca nu este nimic dupa 
moarte, in afara de cazul in care Elohim ar interveni pentru a-i recrea pe cei care mor. Cum 
explici aceasta consistenta in marturii si nu demonstreaza asta existenta unui suflet?  
 
       Raspuns: 
       Tot ceea ce se intampla in creierul uman este rezultatul reactiilor electro-chimice. Fie ca este 
vorba despre iubire, ura, placere, suferinta, imaginatie sau despre alte stari ale mintii, despre 
sentimente sau despre boli; procesul depinde in fiecare caz de reactiile chimice produse in 
interiorul creierului, si de rezultatul impulsurilor electrice sau mesajelor, fie ele vizuale, auditive, 
bazate pe memorie, sau pe interpretarea noilor intamplari pe baza elementelor pe care acel 
individ le are in memorie. 
       Atunci cand respiram foarte adanc si rapid, incepem sa jubilam repede si daca punem 100 de 
oameni sa faca acelasi lucru, experienta lor va fi foarte asemanatoare. Daca facem 100 de oameni 
sa alerge un kilometru, vor ramane toti fara suflu. Fiecarui anumit fenomen ii corespunde o 
anumita reactia fizica, care va fi aceeasi pentru toti. Atunci cand un individ intra in coma, 
creierul sau este irigat de sange intr-o anumita maniera, iar celulele creierului sunt oxigenate in 
acest caz intr-un anumit fel, aceste circumstante chimice producand unele reactii care sunt 
aproape la fel pentru noi toti. 
       Daca turnam acid in carbonat de calciu, va rezulta intotdeauna spuma. Daca lovim capetele a 
100 de oameni suficient de tare pentru a-i trimite in coma, vor avea cu totii impresia ca au vazut 
acelasi lucru. Intr-adevar, ei vor descrie doar ceea ce au avut depozitat in memorie in urma 
reactiilor chimice care au avut loc. Seamana putin cu felul in care visam. Nimeni nu se va gandi 
sa zica asta pentru ca a intalnit pe alti 10 oameni care au visat cu totii ca au fost urmariti de un 
taur care avea marimea de 10 metri si care scotea flacari si ca din moment ce mai multi oameni 
au reportat acelasi lucru, acest fel de taur trebuie sa existe. Cu totii am visat, intr-un moment sau 
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altul, ca putem zbura, doar impingand putin din picioare; dar nimeni nu crede cu adevarat ca asta 
dovedeste ca noi putem zbura impreuna cu randunicile sau ca un asemenea lucru ar fi posibil 
pentru ca mii de oameni au avut acelasi vis. Acest vis nu trebuie interpretat ca o realitate, chiar 
daca stiinta incearca sa o realizeze tehnic, prin construirea unui aparat care ne va permite intr-o 
zi sa zburam cu adevarat. Un lucru pe care cei care erau in coma si-l amintesc bine este faptul ca 
nu erau nerabdatori sa se intoarca in corpul lor, iar asta nu este cu adevarat surprinzator. Ar fi 
mult mai precis sa spunem ca ei nu aveau dorinta sa fie constienti din nou de corpul lor, la fel 
cum si noi ne trezim dintr-un vis placut in compania cuiva de sex opus, spre exemplu si incercam 
sa adormim din nou pentru a recapata fericirea pe care o experimentasem inainte. 
       Faptul ca toti oamenii care ies din coma descriu aproape aceeasi experienta dovedeste faptul 
ca reactii chimice identice au fost produse in creierul uman si de aici reactiile fenomenelor lor 
electrice sunt de asemenea identice. Daca implantam electrozi in 1000 de creiere umane, in exact 
aceeasi locatie si le trimitem aceeasi sarcina electrica, ei vor simti acelasi lucru si vor avea 
aceleasi viziuni. Asta este exact ce se intampla in momentul mortii. Daca anumiti oameni 
privilegiati merita recreatia pe planeta Vesnicilor dupa moarte, asta se va intampla numai atunci 
cand moartea a survenit in totalitate si nimic nu se va intampla atata timp cat aceasta persoana 
este inca in viata. 
 
 
 
 

NIVELUL DE DEZVOLTARE STIINTIFICA 
AL ELOHIMILOR 

 
 
 
       Intrebare: 
       Nu pare sa fie o prea mare intarziere la care ne putem astepta intre creatorii nostri si noi, 
chiar daca au 25,000 de ani inaintea noastra. Progresul lor incetinit ne da impresia ca noi vom fi 
capabili sa realizam aceleasi lucruri intr-un timp mult mai scurt. Cum vine asta? 
 
       Raspuns: 
       Cuvintele pe care le-am folosit pentru a descrie tot ceea ce am vazut au fost selectate asa 
incat cel mai mare numar de oameni din tarile dezvoltate tehnologic sa le poata intelege. De fapt, 
nici nu putem sa incepem sa ne imaginam capacitatea nivelului tehnologic al creatorilor nostri. 
Ceea ce facem noi la inceputul secolului 20 al erei Crestine ar parea miraculos pentru europenii 
care traiau acum 100 de ani, la fel ca si pentru indienii din zona Amazonului care traiesc acum in 
padurile din Brazilia. Acelasi principiu se aplica evolutiei Elohimilor in raport cu cei mai 
avansati oameni de stiinta pamanteni. Elohim au ales ca sa nu isi reveleze maretia tehnologiei lor 
pentru ca in caz contrar ne-ar fi pus intr-o stare de confuzie care ar fi adus inapoi credintele 
mistice si consecvent religiile primitive. In acest fel Elohim spera ca vom continua, mai presus 
de orice, sa cautam sa intelegem singuri materia si fortele care ne inconjoara. 
       In aceeasi maniera in care mi-au aparut mie cu lumini intermitente si un fel de costum 
spatial pentru a nu ma zapaci la prima intalnire si a doua oara la Roc Plat au aparut brusc si la 
nivelul pamantului, de asemenea ar putea sa arate umanitatii artificii tehnologice pe care chiar si 
cei mai imaginativi savanti nu le-ar putea intelege. 
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       Sunt capabili sa faca anumite lucruri cu particulele infinitului vast, cum ar fi planetele si 
chiar si sisteme solare intregi, in timp ce pentru noi este inca greu sa facem cu particule ale 
infinitului minuscul, cum ar fi neutroni si electroni. Ceea ce vreau sa spun este ca sunt capabili sa 
modifice miscarile planetelor din sistemele solare, sau chiar sa deplaseze unele sisteme solare in 
intregime. Sunt in stare sa faca asta prin utilizarea anumitor unde de care noi nu suntem 
constienti inca. 
       Sa ne intoarcem la ceea ce a fost scris in primele doua mesaje. Trebuie sa admitem ca intre 
nivelul prezent al stiintei de pe Terra si tehnica recrearii stiintifice care sa permita viata eterna de 
exemplu, este un pas imens, pentru atingerea caruia oamenilor nostri de stiinta le va fi necesar 
mult timp, chiar daca nu este in intregime de neinteles pentru cei mai deschisi la minte dintre ei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 

NICI DUMNEZEU SI NICI SUFLET, 
CI ELOHIM SI CODUL GENETIC 

 
 
       Intrebare: 
       Este scris in mesaje ca nu exista Dumnezeu din moment ce universul fiind infinit in spatiu 
nu poate avea un centru si ca nu exista nici sufletul, din aceleasi motive. Dar nu se poate spune 
ca Elohim il inlocuiesc pe "Dumnezeu" in mintile multor raelieni si ca posibilitatea de a fi 
recreati pe Planeta Vesnicilor inlocuieste ideea unui "suflet", permitand accesul spre "paradis"? 
 
       Raspuns: 
       Da, nu exista niciun "Dumnezeu". Universul este infinit si de aceea nu poate avea un centru 
prin definitie, deoarece este infinit. Totusi, este necesar sa facem diferenta intre cei pentru care 
"Dumenezeu" este un concept, insemnand infinitul, ceva etern, omniprezent, impalpabil si 
neavand nici o putere asupra omului si cei pentru care "Dumnezeu" este o fiinta cu o barba alba 
stand pe un nor si care a creat oamenii dupa chipul sau. 
       Chiar de la inceput a fost o conglomerare intre doua concepte, intre doua lucruri total 
diferite, care au fost puse impreuna sub aceeasi eticheta si care acum si-au pierdut intelesurile lor 
separate. Elohim le-au explicat oamenilor ca pe de o parte este infinitul, care este omniprezent si 
etern si din care noi suntem o parte si care este o parte din noi si pe de alta parte, ei insisi, 
Elohim, care ne-au creat pe noi dupa chipul lor. 
       Putin cate putin, proprietatile infinitului au fost asociate Elohimilor, si in parte este adevarat 
pentru ca ei sunt vesnici, iar infinitului i-a fost asociata puterea de a se manifesta prin Mesagerii 
Ceresti, ceea ce este iarasi adevarat in parte, pentru ca intr-un fel Elohim pot fi considerati ca 
intrumente ale Infinitului in procesul de creare de fiinte inteligente, dupa chipul lor. 
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       Dar Infinitul nu ne supravegheaza direct sau permanent, nu are cunostinta si nu manifesta 
interes fata de comportamentul nostru individual. Chiar daca omenirea atinge Epoca de Aur sau 
se auto-distruge, asta nu are importanta pentru infinit, nu mai mult decat am da noi atentie 
moleculei din mainile noastre pe care o depunem pe o tesatura atunci cand o atingem. In relatie 
cu Infinitul, este destul de normal ca sa existe o selectie naturala la toate nivelurile, la fel si 
pentru omul sau pentru cainele pentru care Pamantul nu este decat un atom al craniului sau al 
unghiei, si acelasi lucru pentru soarele care ii lumineaza, sau pentru miliardele de planete locuite 
care pot fi gasite in unghia degetului nostru cel mare. 
       Cei care il considera pe "Dumnezeu" ca pe Infinit, dupa cum invata cele mai multe religii 
orientale, au dreptate atata timp cat reprezinta un concept fara identitate si fara constiinta despre 
existenta noastra sau a oricarei alteia. 
       Cei pentru care "Dumnezeu" este reprezentat de creatorii nostri, Elohim, nu gresesc nici ei 
prea mult atata timp cat nu se gandesc la ei ca la niste fiinte carora trebuie sa li se inchine in 
genunchi sau sezand cu fata in noroi, ci ca la niste frati mai in varsta din Infinit, pe care ar trebui 
sa-i iubim asa dupa cum am dori si noi sa fim iubiti de catre fiintele pe care le vom crea intr-o zi. 
       Spiritul este un concept al carui etimologie va trebui sa o amintim, cu scopul de a-i intelege 
mai bine sensul. Cuvantul spirit vine din latinescul "spirare" care inseamna "sa respiri", iar 
cuvantul suflet are aceeasi radacina ca si frantuzescul "souffle", de asemenea insemnand 
respiratie. Putem analiza compozitia exacta a corpului uman, si apoi sa mixam impreuna toti 
constituentii chimici, dar tot nu vom obtine o fiinta din toate acestea. Ceva va lipsi, ceva care va 
face ca toata aceasta materie sa fie asamblata, articulata si organizata dupa un plan bine definit. 
Luati tot ceea ce este nevoie pentru a construi casa viselor voastre, cum ar fi 10 tone de piatra, o 
tona de ciment, 100 kg de vopsea, doua chiuvete, o baie etc, si ingramaditi totul. Cu toate 
acestea, nu vom obtine casa deoarece lipseste cel mai important lucru: planul. Crearea unei 
persoane se face dupa acelasi principiu, trebuie sa fie un plan. Acest plan este codul genetic, ceea 
ce inseamna ca prin asamblarea unei infime cantitati de materie pentru formarea primei celule 
care contine planul celular, putem considera ca aceasta persoana este de fapt aproape completa. 
Aceasta celula primordiala va folosi materia pe care i-am dat-o ca hrana pentru a se multiplica in 
doua, apoi in patru, dupa aceea in opt celule si tot asa, urmand un plan precis pana cand 
informatiile continute in specificatiile genetice au fost indeplinite in totalitate. 
       Fiecare fiinta care traieste poseda un cod genetic, care difera in functie de specie sau de 
indivizii apartinand aceleasi specii in anumite detalii, cum ar fi culoarea ochilor, parului, 
caracterului, etc. Chiar si Biblia spune foarte clar ca fiecare vietate poseda un "suflet" si nu doar 
omul. "Numai carne cu sangele ei, in care e viata ei, sa nu mancati. Caci Eu sunt sangele vostru, 
in care e viata voastra, il voi cere de la orice fiara; si voi cere viata omului si din mana omului, 
din mana fratelui sau." Geneza 9: 4- 5. 
       "Pentru ca viata a tot trupul este in sange" Leviticul 17: 11, de aceea nu este niciun suflet 
eteric care zboara gratios din corp dupa moarte, ci este codul genetic care reprezinta 
personaliatea fiecarui individ. Prin intermediul acestui cod genetic, Elohim recurg la recrearea 
oamenilor a caror viata pe Pamant este vrednica de viata vesnica pe planeta lor. 
       Nu exista niciun " Dumnezeu", dar sunt Elohim, creatorii nostri, care doresc sa le uram bun 
venit asa dupa cum si merita, si in care avem credinta, sau mai degraba incredere. De asemenea, 
nu este niciun suflet autonom care zboara din corp dupa moarte, ci este codul genetic cel care ne 
permite accesul la viata vesnica. 
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RELIGIA INFINITULUI 
 
 
       Intrebare: 
       Miscarea Raeliana este o religie ateista ale carei scopuri sunt difuzarea mesajelor 
demistificatoare date de catre Elohim populatiei Pamantului si construirea unei ambasade unde 
acestia sa faca un contact oficial cu guvernele de pe Pamant. Presupunand ca omenirea da 
dovada de intelepciune si evita auto-distrugerea, ca mesajele vor fi difuzate in toate limbile si ca 
ambasada va fi construita si ca Elohim vor sosi; care va fi functiunea religiei Raeliene atunci, si 
care-i va fi misiunea? 
 
       Raspuns: 
       Daca toate astea se vor intampla si eu sunt de parere ca se vor intampla, chiar daca este doar 
o singura sansa in o suta ca omul sa aleaga calea intelepciunii, religia umanitatii va deveni cea a 
Elohimilor - Infinitul. Misiunea Ghizilor Raelieni va fi atunci invatarea tehnicilor care permit 
omului sa traiasca in armonie cu Infinitul. Aceste tehnici sunt explicate sumar in "chei", in cel 
de-al doilea mesaj si in "Meditatia Senzuala". In alte cuvinte, tot ceea ce ii va permite omului sa-
si ridice nivelul constiintei, sa-si perfectioneze perceptia reactiilor electro-chimice produse in 
creierul sau. 
       Religia Infinitului este religia absolutului si este inevitabil eterna. Simplul fapt ca oameni 
inaintati din punct de vedere stiintific cu 25,000 de ani fata de noi sunt inca fideli acestei religii, 
este dovada ca aceasta este religia absoluta, religia eterna pentru toate speciile vii care au atins 
un nivel universal al constiintei, adica infinit. 
       Seminarile de desteptare pe care le organizam regulat constituie o apropiere de aceasta 
religie a Infinitului, prin meditatie senzuala. 
 
 
 
 

VIITORUL RELIGIILOR TRADITIONALE 
 
 
       Intrebare: 
       Daca Elohim vor veni la ambasada acompaniati de catre Moise, Iisus, Buddha si Mohamed, 
si de toti marii profeti care traiesc pe planeta Vesnicilor, ce vor deveni religiile existente? 
 
       Raspuns: 
       Majoritatea s-ar ralia Miscarii Raeliene, cel putin acei oameni bisericosi care sunt fideli 
scripturilor acestor religii si care sunt suficient de inteligenti si de deschisi la minte pentru a 
intelege. Din pacate, un mare numar de fanatici ingusti la minte, ghidati de preotii acestor religii, 
infricosati de pierderea surselor de venit, se vor opune curentului general. Vor pretinde ca 
Elohim sunt uzurpatori sau ca au fost trimisi de "diavol" si aflandu-se fata in fata cu Hristos il 
vor crucifica cu bucurie din nou, la fel cum si preotii Inchizitiei l-ar fi ars pe Iisus ca pe un 
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vrajitor, in propriul sau nume, daca acesta ar fi avut ghinionul de a cadea in mainile lor in epoca 
aceea. 
       Recent, am avut oportunitatea sa iau micul dejun cu unul dintre reprezentantii comunitatii 
Evreiesti din Montreal, Quebec. In timpul mesei l-am intrebat ce ar face daca  insusi Moise i-ar 
spune sa faca altceva decat ceea ce este scris in Vechiul Testament. A raspuns " Voi continua sa 
aplic ceea ce este scris in Biblie." 
       Multi oameni sunt ca el si asta este una dintre problemele legate de recunoasterea 
Elohimilor. Ei vor trebui sa fie mai puternici decat credintele pe care le-au generat. 
       Daca maine Elohim ar ateriza undeva in lume si ar explica guvernatorilor care vor veni sa-i 
intalneasca si mass-mediei, ca "Dumnezeu" nu exista, nici sufletul si l-ar prezenta pe Iisus in 
carne si oase spunand cine este, credeti ca Vaticanul isi va pune bogatia la dispozitia lui? Cu 
siguranta nu, pentru ca sistemul si-a pus dominatia peste obiectivele fundamentale ale Bisericii 
Catolice. 
       Toate calugaritele sunt sotiile lui Iisus. Se vor pune ele la dispozitia lui atunci cand se va 
intoarce? Sa fii sotia cuiva care nu exista material si in acelasi timp sa crezi ca traieste undeva si 
sa iti faci griji daca se va reintoarce cu adevarat: asta este problema calugaritelor. 
       Asa dupa cum a zis un ganditor odata: nu putem sa schimbam mintile oamenilor, ei mor pur 
si simplu si sunt inlocuiti de altii mai evoluati, care au o opinie diferita. Timpul este cu noi. 
       Cu siguranta ca va fi intotdeauna un mic nucleu de fanatici ingusti la minte, dar vor muri, la 
fel ca si in cazul religiilor pre-Crestine, care i-au maltratat pe primii crestini si ale caror credinte 
nu au disparut total. 
       Problema se va ivi doar daca Elohim vor sosi inainte ca aceste credinte primitive din prezent 
sa dispara in intregime. 
 
 
 
 
                                             

RAELISMUL SI "GENIOCRATIA" 
 
 
       Intrebare: 
       Ai publicat o carte intitulata Geniocratia, din care s-a format o miscare politica numita 
Miscarea pentru "Geniocratia" in lumea intreaga. Nu incerci sa folosesti o miscare religioasa 
pentru a impune o doctrina politica? 
 
       Raspuns: 
       Multi raelieni au fost interesati in particular de capitolul din primul mesaj care explica tipul 
de organizare politica de pe planeta Elohimilor si mi-au cerut sa dezvolt aceasta idee intr-un 
manifest care ii va ajuta sa creeze o miscare politica in spiritul acestei ideologii. 
      Dat fiind faptul ca Elohim doresc implantarea "geniocratiei" pe Pamant si in acelasi timp ca 
oamenii sa inventeze ceva mai bine daca se poate, m-a determinat sa fiu de acord sa scriu acest 
manifest. Mai tarziu cativa raelieni mai interesati in particular de "geniocratie" au creat partidul 
in chestiune si au prezentat chiar si un candidat in alegeri, la doar cateva luni de la crearea lui. 
       Pozitia mea este foarte clara in toate tarile in care "geniocratia" progreseaza. Eu sunt pe 
Pamant in primul rand pentru a-mi indeplini misiunea care este raspandirea mesajelor creatorilor 
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nostri si sa construiesc ambasada pe care mi-au cerut-o. Cei care sunt implicati in "geniocratie" 
stiu ca imi devotez tot timpul misiunii mele si chiar daca le doresc cele mai bune rezultate, 
problemele lor nu ma intereseaza. Le-am cerut chiar tuturor Ghizilor care au infiintat aceste 
miscari politice sa gaseasca cat de curand posibil alti non-raelieni capabili sa-i inlocuiasca, asa 
incat Ghizii in chestiune sa se poata devota lucrului care in opinia mea este mult mai important: 
munca lor ca Ghizi. 
       Daca in timpul alegerilor se vor prezenta candidati geniocrati, ii voi sfatui intotdeauna pe 
raelieni sa voteze pentru ei. Devine destul de evident ca o persoana poate sa fie raeliana si 
"geniocrata" la fel cum cineva poate fi democrat si crestin; oricine poate avea o religie si o opinie 
politica. Raelienii nu trebuie sa fie implicati in partidul "geniocrat", ci chiar din contra. Sunt 
convins ca oamenii nu pot face convenabil decat un lucru in acelasi timp, asa ca-i sfatuiesc pe 
raelieni sa nu devina activi in partidul geniocrat, ci sa lase asta pe mana non-raelienilor. Atunci 
cand cineva munceste opt ore pe zi si isi petrece tot timpul liber cu difuzarea mesajelor, fiecare 
moment liber devine pretios. Niciun singur minut nu trebuie pierdut cu "geniocratia" cand ar 
putea fi cheltuit pe difuzarea mesajelor. Cineva trebuie sa aleaga ceva, iar o ideologie politica nu 
cantareste prea mult in comparatie cu mesajele Elohimilor. Am pornit un tren, cel al Geniocratiei 
si acum ii las pe non-raelieni sa-l conduca. Poate ca se va dezvolta si se va transforma in ceva 
enorm care va salva omenirea, sau poate ca omenirea se va auto-salva fara "geniocratie", chiar 
daca vor ajunge la ea mai tarziu. Singurul lucru important este ca ambasada sa fie construita 
curand; asta este unica mea preocupare si ar trebui sa fie unica preocupare a tuturor raelienilor 
adevarati. Prioritatea prioritatilor este construirea ambasadei, asa incat sa putem sa le uram bun 
venit in compania vechilor mesageri: Moise, Iisus, Buddha si Mohamed. Acesta este singurul 
motiv pentru care eu sunt pe acest Pamant. Acesta ar trebui sa devina singurul motiv de a trai 
pentru toti acei oameni care vor sa ma ajute. 
 
 
 
 

CINE I-A CREAT PE CREATORII CREATORILOR? 
 
 
 
 
       Intrebare: 
       Elohim ne-au creat pe noi, iar oameni de pe o alta planeta i-au creat pe ei. Cine i-a creat pe 
creatorii creatorilor Elohimilor? 
 
       Raspuns: 
        Infinitul spatial este mai usor de inteles pentu om decat infinitul in timp. 
        Odata ce am atins un nivel suficient de deschidere a mintii, putem intelege ca in spatiu, 
Pamantul nu este decat o particula a unui atom al unei molecule a mainii unei fiinte imense, care 
contempleaza un cer instelat care compune mana, stomacul sau piciorul unei fiinte chiar cu mult 
mai gigantice, care ea insasi se gaseste sub un cer instelat, etc., etc., la infinit. Acelasi proces se 
aplica si pentru infinitul minuscul, in particulele atomilor mainilor noastre existand fiinte 
inteligente pentru care aceste particule sunt planetele si stelele si care, la randul lor sunt compuse 
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din atomi ale caror particule sunt stelele si planetele pe care exista fiinte inteligente, etc., etc., de 
asemenea tot la infinit. 
       Infinitul in timp devine mult mai dificil de inteles pentru om deoarece acesta se naste intr-o 
zi, traieste pentru un anumit numar de ani si apoi moare, dar el ar vrea ca totul sa fie limitat in 
timp si in univers, asa dupa cum este el. Pentru un om care nu este evoluat, ideea ca ceva din 
univers ar putea fi etern este imposibila, chiar daca ar fi vorba despre universul insusi. Savantii 
din zilele noastre raman fideli aceleasi reguli si spun ca universul trebuie sa masoare asa de multi 
kilometri si ca trebuie sa aiba varsta de atatea milioane de ani. Fie ca este vorba despre spatiu sau 
timp, nu putem masura decat partea de univers pe care o putem observa. 
       Totul este etern, fie sub forma de energie fie sub forma de materie si noi insine suntem 
compusi din materie eterna. 
       Elohim au fost creati de catre alti oameni de pe o alta planeta, care au fost creati de oameni 
venind de pe o alta planeta, si tot asa la Infinit. 
       Este o prostie incercarea de a cauta inceputul universului in timp, la fel ca si in cazul 
inceputului in spatiu. 
       Dar sa ne intoarcem la exemplul in care fiinte inteligente traiesc pe particula unuia dintre 
atomii mainii noastre si pentru care aceasta particula reprezinta o planeta. In relatie cu spatiul, 
savantii de pe aceasta planeta microscopica localizata spre exemplu in mijlocul maduvei osoase a 
primei falange a aratatorului drept, vor sustine prima data ca alte particule pe care le pot observa 
cu ochiul liber se rotesc in jurul centrului lumii lor, planetei lor, particula pe care sunt localizati. 
Acestor oameni de stiinta le este clar ca planeta lor este centrul universului. Dar ei vor progresa 
si intr-o zi un geniu va demonstra ca soarele lor nu se roteste in jurul planetei lor si ca stelele de 
asemenea nu se rotesc in jurul micii lor lumi, ci ca mai degraba planeta lor este cea care se 
invarteste intr-un cer aproape nemiscat, la fel dupa cum se roteste si in jurul soarelui lor in 
acelasi timp. El va fi probabil ars pe rug pentru teoriile sale eretice de catre vanatorii de vrajitori 
ai inchizitiei de pe "planeta lor particula", dar va veni o zi cand oamenii, descoperind instrumente 
mult mai sofisticate de obsevare, vor dovedi ca acesta a avut dreptate. 
       Apoi, savantii invatati ai acelei perioade vor incepe sa masoare universul, cu toata modestia, 
spunand ca se intinde de la cea mai indepartata stea particula localizata la unul dintre sfarsiturile 
cerului, pana la cea mai departata stea particula localizata la celalalt sfarsit. Aceasta masuratoare 
va reprezenta doar o miliardime de miliardime din aria degetului nostru, acolo unde se intampla 
sa fie localizati. Dar, din moment ce nu pot vedea mai departe, ei isi vor sustine ca universul se 
opreste acolo unde nu-l mai pot observa. 
       Dar tehnicile de observatie vor progresa si mai mult si multe alte noi galaxii vor fi 
descoperite. Fie doar si asa, asta va dovedi doar ca universul este mai mare decat s-a anticipat si 
va masura intotdeauna asa de multi km sau ani lumina, putin mai mult ca inainte, de 10 sau de 
100 de ori mai mult eventual, dar cu toate astea intotdeauna va masura ceva. Noi am atins acest 
punct in progresul nostru pe Terra. Dar sa ne intoarcem pe planeta localizata in interiorul 
degetului nostru. Stiinta progreseaza in continuare, iar locuitorii falangelui nostru sunt acum gata 
sa se lanseze in exploratii spatiale din ce in ce mai sofisticate. Ei ating in sfarsit o noua frontiera, 
osul in care planeta lor nu este decat o particula a unui atom. In acest fel ei pot fi siguri ca 
universul masoara atat si atat de mult. Dovada este aceea ca dupa acel punct nu mai este nimic ce 
poate fi observat. 
       Un pic mai tarziu ei reusesc sa treaca imensitatea care separa osul de muschi, iar universul 
lor atinge noi dimensiuni inca o data. 
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       Isi imbunatatesc navetele spatiale si in final ating stratul de piele care acopera degetul 
nostru. Au atins sfarsitul universului lor, care atinge un centimetru si jumatate pe scara noastra, 
dar care pentru ei masoara multi ani lumina. 
       Dar ei vor fi inca in stare, totusi, sa-si desfasoare explorarile spatiale in restul corpului 
nostru.Vor urma anumiti curenti in care stelele se misca misterios si la viteze foarte mari. 
Gigantice coridoare, pe care ei le vor schematiza pentru a veni si a pleca nestingheriti de pe 
planeta lor, dar vor fi putine sanse ca ei sa stie ca circula prin vasele noastre de sange. Universul 
lor va fi masurat, demarcat. Va avea o inaltime, o latime si o adancime foarte exacte. Un 
incredibil numar de ani lumina pe scara lor, dar doar 1.75 m pe scara noastra. Ei nu au descoperit 
inca faptul ca picioarele noastre, de exemplu, stau pe o planeta care ea insasi este alcatuita dintr-
un mare numar de galaxii, pe care creierul lor limitat nici nu are capacitatea de a si le imagina. 
Pentru ca numarul atomilor continuti de Pamant este nemasurabil in comparatie cu numarul 
atomilor continuti de corpul nostru. 
       Ei vor trebui de asemenea sa devina constienti de faptul ca exista si alti "oameni universuri" 
asa ca noi, care circula pe aceasta planeta si ca pe cerul nostru exista alte stele si alte galaxii si tot 
asa la Infinit. 
       Doar cei mai intelepti dintre ei, atingand un nivel superior al nivelului de constiinta care le 
permite sa fie pe aceeasi frecventa cu universul, vor fi capabili in acest fel sa-si invete toti 
discipolii intr-un timp in care, pentru savantii oficiali, universul  masoara doar o miliardime de 
miliardime de milimetru din osul degetului nostru, pe care il pot observa doar dinauntru... 
       Conceptul Infinitului in timp este chiar acelasi lucru. Oamenii de stiinta ai acestei mini-lumi 
vor putea descoperi varsta universului lor prin masurarea varstei moleculei in a carei parti 
planeta lor nu este decat un atom. Pe urma vor observa ca varsta celulei in care se gaseste 
molecula respectiva este mai inaintata iar universul va avea varsta celulei. Apoi vor descoperi ca 
membrul din care aceasta celula face parte este cu mult mai in varsta si ca varsta fiintei al carei 
membru este doar o parte este cu mult mai mare inca, si tot asa fara sfarsit. 
 
 
 
 
 

CARE ESTE SCOPUL VIETII 
 
 
       Intrebare: 
       Care este scopul vietii? 
 
       Raspuns: 
       Este spus in mesaje ca totul trebuie estimat in functie de patru niveluri. Viata noastra nu 
inseamna nimic in comparatie cu Infinitul. Daca murim, daca toata omenirea dispare, asta nu va 
schimba nimic in Infintul timpului si al spatiului. Imensa fiinta in care suntem un parazit al unei 
particule a unuia dintre atomii ei, nu va simti moartea noastra, iar toata istoria umanitatii noastre 
incepand cu momentul creatiei nu va dura decat o miliardime de miliardime de secunda pentru 
aceasta fiinta. 
       Fiintele de pe atomii moleculelor mainii noastre vor continua sa existe ca si cum nimic nu s-
ar fi intamplat, chiar daca atomul pe care universul lor este localizat este ingropat adanc in 
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Pamant, in sangele care vine de la mana noastra distrusa de o explozie, de exemplu. Chiar daca 
aceasta picatura de sange este inghitita de un vierme care retine atomul in care este localizat 
universul lor, pentru a forma noi celule in dezvoltarea sa, asta nu va afecta viata de pe aceasta 
mica lume, la fel de mult cum nu le va afecta nici pe fiintele care traiesc pe atomul care 
constituie celulele propriilor ei degete... 
       In relatie cu Elohim, viata noastra este foarte importanta, deoarece noi suntem copiii lor si 
pentru ca trebuie sa le aratam ca suntem mandri de privilegiul de a fi creati dupa asemanarea lor. 
In alte cuvinte, capabili sa devenim constienti de Infinit si de asemenea, capabili sa cream intr-o 
zi oameni dupa asemanarea noastra, la randul nostru. 
       In relatie cu societatea umana, viata noastra este la fel de importanta, deoarece noi suntem 
rezultatul unei lungi liste de supravietuitori care au scapat de epidemii si de razboaie, care ne-au 
transformat in recolta unei lungi selectii naturale. Suntem datori sa contribuim la intrarea 
omenirii in Epoca de Aur pe care o merita si in care suntem aproape sa intram. Noi suntem 
celulele acestei imense vietati care este Omenirea si la nasterea acestei umanitati fiecare celula, 
fiecare dintre noi este important, pentru ca fiecare are un rol de jucat. 
       In fine, in relatie cu noi insine, viata noastra are doar importanta pe care i-o dam. Daca-i 
recunoastem pe Elohim ca pe creatorii nostri si daca dorim sa contribuim la raspandirea 
mesajelor asa incat sa fie cunoscute pe tot Pamantul pentru ca omenirea sa intre in Epoca de Aur 
si daca ne bucura participarea la incercarea aceasta gigantica, atunci ne bucuram de viata din 
acest motiv. 
       Intrebarea a fost, "care este scopul vietii?". Viata a fost creata pentru a ne bucura de ea. Fie 
ca gasim placere in difuziunea mesajelor creatorilor nostri, sau placere in contribuirea la intrarea 
umanitatii in Epoca de Aur, sau placere prin a ne pune pe aceeasi frecventa cu Infinitul, sau prin 
alte feluri. 
 
 
 
 

CE ESTE PLACEREA? 
 
 
        Intrebare: 
       Ce este placerea? 
 
       Raspuns: 
       Placerea este reactia unui organism care a realizat un proces care produce reactii chimice 
placute. 
       Un copil experimenteaza placerea in timp ce suge sanul mamei deoarece infometarea sa este 
apasatoare si pentru ca reactiile chimice produse de lapte pe papilele limbii ii produc o senzatie 
placuta. Toate simturile noastre sunt acolo pentru a ne oferi placere, iar Meditatia Senzuala se 
bazeaza pe o imbunatatire a perceptiei placerii rezultate din reactiile provocate de reactiile 
chimice transmise de simturile noastre. 
       Tot ceea ce facem in decursul vietii, facem pentru ca ne ofera placere. Nu este nici macar o 
actiune realizata in cursul intregii vieti care sa nu fi fost facuta pentru placere. Persoana care-si 
plateste taxele pe venituri face asta pentru ca ii place sa nu fie trimisa in puscarie pentru ca nu le 
plateste. Femeia care se arunca sub rotile unei masini pentru a-si salva copilul, face asta pentru  
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a-si vedea copilul scapat, chiar daca asta inseamna ca se va rani din aceasta cauza. Si soldatul 
care se pune sub tirul inamicului pentru a-si salva batalionul, face asa pentru ca ii place sa moara 
pentru camarazii sai. Pilotii sinucigasi sau kamikaze japonezi sunt exemplul fundamental al 
acestui tip de eroism-placere. 
       Exista o diferenta intre placerile directe, cum ar fi satisfactia senzuala imediata si placerile 
indirecte, cum ar fi alegerea comportamentului despre care am vorbit mai inainte si care sunt o 
reactie la interventiile exterioare fara ca sa se transforme intr-o dezvoltare constienta a cailor de 
perceptie a mediului inconjurator. 
       Numai atunci cand placerea constienta este obtinuta in izolare, intr-o incercare de a 
imbunatati calitatile perceptiilor unui individ, are loc adevarata inflorire. Noi suntem legati de 
Infinit prin intermediul simturilor. Cineva care nu poate vedea, auzi, mirosi, gusta sau atinge ar fi 
mort, chiar daca inima sa ii va batea inca. El nu va fi constient de mediul inconjurator si de 
aceeea nu va poseda nici o inteligenta. 
       Este important de notat ca cei care sunt lipsiti de un simt isi vor dezvolta simturile ramase la 
un nivel mai mare decat oamenii care poseda toate simturile. Oamenii orbi de exemplu, isi 
dezvolta un acut simt al auzului sau pot citi cu ajutorul pielii degetelor. 
       Experimentele stiintifice au demonstrat ca centrul placerii este localizat in creier. Asta s-a 
realizat prin implantarea de electrozi in acea parte a creierului si prin trimiterea de mici 
descarcari electrice. Oamenii care au fost testati au simtit ceva apropiat de orgasm, satisfactia de 
a face o noua descoperire sau placerea de a fi onorati in public, toate deodata. S-a dovedit atunci 
prin masuratori complementare ca a fost acelasi centru activat, fie ca cineva a atins orgasmul 
sexual, sau ca si cand ar fi  descoperit ceva, sau cand un artist a terminat o capodopera, sau cand 
un soldat a primit o medalie. 
       Chiar mai mult, un alt experiment a demonstrat ca artistii care erau stimulati sexual, in timp 
ce creau, au notat o crestere a potentialului lor de creativitate. 
       Nimic nu ar putea fi mai logic. Placerea creste potentialul creativitatii, pentru ca stimuleaza 
toate simturile, iar un artist trebuie sa fie conectat la Infinit pentru a putea crea o capodopera 
armonioasa. 
       Noi trebuie atunci sa ne zbatem pentru imbunatatirea calitatii perceptiilor noastre senzuale 
prin cresterea senzitivitatii tuturor simturilor noastre. 
       Ca un rezultat direct, in afara de faptul de a avea mai multa placere, cresterea senzitivitatii 
ne va dezvolta intregul potential de creativitate asa incat restul umanitatii va beneficia de 
creatiile noastre, in acest fel imbunatatindu-se nivelul general al constiintei. 
       Aceste lucruri se invata la seminariile de trezire pe care le organizam pentru raelieni. 
       Prin imbunatatirea nivelului individual de constiinta imbunatatim si nivelul de constiinta al 
Umanitatii si in felul acesta crestem sansele de a intra in Anii de Aur. 
       Cu scopul de a schimba societatea, trebuie sa-i schimbam mai intai pe indivizii din care este 
compusa.Violenta este produsa intotdeauna de catre cei care nu sunt fericiti. 
       Prin imbunatatirea fericirii indivizilor minimalizam potentialul pentru violenta. Pe deasupra 
si destul de des, violenta este produsa de catre indivizi care cred ca sunt nefericiti, iar arta 
politicienilor este sa intareasca aceasta credinta asa incat sa-i rastoarne pe cei aflati la putere, 
pentru a le lua locul. Apoi primii folosesc aceleasi tactici pentru a atinge aceleasi obiective, 
mentinand in acest fel un sentiment de insatisfactie care ar putea intr-o zi, prin amplificarea 
rasturnarilor succesive, sa rezulte intr-un sentiment general ca motivul insatisfactiei este in alta 
tara. In acest fel sunt pornite razboaiele. 
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       Fiecare individ devine constient de Infinit prin dezvoltarea propriei lui senzualitati, iar apoi 
toata societatea se va transforma. Asta va incepe cu trezirea constiintei oamenilor mai dezvoltati, 
care de indata ce au atins un anumit nivel, vor deveni Ghizi pentru oamenii din jur si le vor 
permite altora sa devina treziti din plin, iar acestia  ii vor trezi pe altii, si tot asa. In acest fel, 
treptat, nivelul constiintei Umanitatii va creste pana la un asemenea punct incat un conflict 
mondial va fi imposibil. 
       Procesul a inceput deja si mii de mici manifestatii non-violente au loc in toata lumea, 
organizate de studenti sau intelectuali in favoarea pacii, a dezarmarii unilaterale a acelor tari si 
este amplificat de televiziune, sistemul nervos central al Umanitatii. 
       Fiecare individ contribuie in fiecare moment al vietii lui la trezirea sau la inabusirea 
constiintei planetare. Nu trebuie sa te temi sa-i influentezi pe altii, din moment ce suntem aici 
pentru acest scop. Dar trebuie sa ne orientam toate eforturile si toate cuvintele pe care le spunem 
in fiecare moment, asa incat tot ceea ce spunem si fiecare actiune pe care o intreprindem sa aiba 
o influenta pozitiva pentru cursul istoriei umane. 
       Nimeni nu trebuie sa incerce niciodata sa-i convinga pe altii, deoarece oamenii care isi dau 
seama ca incercam sa-i convingem au tendinta de a ramane pe pozitie. Pe de alta parte, daca 
cineva descopera un punct in comun cu filosofia celorlalti, atunci acela se poate concentra pe 
punctul comun si de aici, sa descopere o noua cale pentru ascultatorii sai, asa incat sa aiba 
impresia ca l-au gasit de unii singuri. 
       Este un nonsens sa spui cu incapatanare ca nu vom influenta pe nimeni altcineva, urmandu-
ne propria cale si ca o sa-i lasam pe ceilalti sa-si urmeze caile lor. Simplul fapt de a nu incerca 
sa-i influentam pe ceilalti ii influenteaza si mai mult chiar decat daca ar fi sa luam o pozitie 
fanatica in legatura cu un lucru. Oamenii se tem de fanatism din ce in ce mai mult, indiferent de 
subiect si au dreptate sa o faca. Acesta este de fapt inceputul intelepciunii. 
       Pe Pamant sunt oameni care care cauta adevarul si il arata si altii care cauta adevarul si il 
ascund, dar nu este nici macar o singura persoana care sa nu-l caute. Apoi sunt oamenii care 
pretind ca au gasit adevarul si care il arata, pentru a pastra traditiile, iar ultimii sunt oamenii care 
au gasit realul adevar si care il arata: Raelienii. 
       Noi suntem foarte interesati de acesti oameni care cauta adevarul si care il si arata, pentru ca 
asta arata ca ei sunt sinceri si deschisi la minte, foarte inteligenti in general si relativ foarte 
armoniosi. 
       In acest caz, in cea mai mare parte, ei sunt gata sa accepte o noua viziune asupra lumii fara 
sa se teama de faptul ca aceasta schimbare ii va traumatiza pana la punctul de a-i innebuni. 
Acesti oameni reprezinta marea majoritate a raelienilor zilelor noastre; ei sunt pionierii. 
       Acei oameni care cauta adevarul si il ascund, sunt de asemenea foarte importanti pentru noi, 
dar ei ne vor urma cu mare placere in momentul in care isi vor depasi auto- constiinta si nu isi 
vor mai face probleme despre ceea ce gandesc ceilalti oameni despre ei. 
       Aceia care pretind ca au gasit adevarul si care il arata, vor veni cu noi cand va fi evident 
faptul ca nimic nu este constant in univers si de aceea este un non-sens incercarea de a pastra 
traditiile care nu mai inseamna nimic de mult timp. Ei isi iubesc pur si simplu traditiile, dar nu le 
pasa despre ce sau cine este cu adevarat "Dumnezeu". 
       Toti acesti oameni fac asta din placere. Cei din urma simt placere in momentul in care se 
gandesc la faptul ca proprii lor copii se vor inchina in acelasi mod in care o fac si ei si ca, la 
randul lor, copiii lor ii vor invata pe fiii lor aceleasi metode de rugaciune, chiar daca scoala ii va 
invata ca omul se trage din maimuta. Si totusi, daca este o greseala? Ceea ce este important 
pentru ei este ca ceea ce se invata la scoala sa fie respectat si ceea ce spun preotii trebuie sa fie 
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respectat de asemenea. Faptul ca sunt amandoua contradictorii nu conteaza nici aici si nici acolo, 
ce este important este faptul ca amandoua sunt traditii si potrivit acestor iubitori ai traditiilor nu 
este de competenta noastra sa ne intrebam care este cea corecta. 
       Crestinii l-ar crucifica cu siguranta pe Iisus pentru a doua oara daca Iisus insusi le-ar cere sa 
nu se mai duca la biserica duminica sau sa nu-si mai boteze copiii pana cand acestia nu vor 
atinge varsta adulta. Aceasta este pozitia adoptata de catre adoratorii traditiei. 
       Acei oameni care cauta adevarul si il ascund, gasesc placere in a se gandi ca ceea ce ei par a 
fi este mult mai important decat ceea ce sunt cu adevarat. Acei oameni nu l-ar crucifica pe Iisus, 
vor fi totusi impotriva lui, dar tot nu ar interveni si nici nu vor spune nimic. Ei nu doresc sa fie 
implicati in nimic, chiar daca asta ar insemna apararea a ceea ce ei cred ca reprezinta adevarul. 
       Atunci cand toata Omenirea se va bucura de senzualitatea ei la maxim, riscul unui conflict 
mondial va disparea. La radacinea violentei sunt intotdeauna oameni nesatisfacuti din punct de 
vedere senzual. Din acest motiv, noi trebuie sa invatam sa ne bucuram de toate simturile si sa-i 
ajutam pe toti cei din jurul nostru sa-si descopere senzualitatea, incepand cu copiii. Nu este 
suficient sa le aratam "cum merge", asa dupa cum incearca sa faca educatia sexuala, ci trebuie 
sa-i invatam "cum sa o folosim" pentru a obtine si oferi in acest fel mai multa placere. 
       Educatia sexuala ar trebui sa fie inlocuita de educatia senzuala. 
       Placerea este intotdeauna realizatoare; este vorba despre placerea directa si nu placerea 
soldatului care moare pentru camarazii sai. Placerea directa dezvolta in fiecare  individ caile de a 
intra pe canalul Infinitului si sa se simta cu adevarat o parte din Infinit. 
       Corpul nostru nu este nimic altceva decat o acumulare de atomi organizati potrivit planului 
maiestuos, codul genetic, care interactioneaza cu mediul printr-o infinitate de reactii chimice de 
care nu suntem intotdeauna constienti. Cresterea nivelul nostru de constiinta corespunde cu 
sesizarea unui numar si mai mare al acestor reactii chimice, asa incat sa ne situam mai bine in 
Infinit si in acest fel sa devenim mult mai armoniosi. Atunci cand ne simtim conectati cu 
universul etern si infinit nu putem fi niciodata nefericiti, pentru ca vom descoperi atunci placerea 
de "a fi". 
 
 
 
 

CE ESTE MOARTEA? 
 
 
       Intrebare: 
       Ce este moartea? 
 
       Raspuns: 
       Moartea nu inseamna nimic in relatie cu Infinitul. Materia din care suntem compusi este 
eterna. De aceea, noi suntem compusi din eternitate. Particulele infinitului minuscul care ne 
compun nasul au existat inainte de a deveni o parte din noi. Unele din aceste particule au fost 
continute in gratarul pe care mama noastra la mancat in timp ce eram in uter, iar aceste particule 
au trecut prin corpul ei si au devenit o parte a fetei noastre. Alte particule au fost in fructul pe 
care l-am mancat ieri, au intrat in stomacul nostru si au calatorit prin suvoaiele de sange pentru a 
ajunge in nasul nostru. Dupa moarte, reactia va fi aceeasi. Particulele se vor intoarce pe Pamant 
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pentru a fi reciclate, iar unele dintre ele vor ateriza in animale, dar cele mai multe dintre ele vor 
ramane in pamant pentru ca "esti tarana si te vei intoarce in tarana." 
       Moartea, totusi, este cataclismul final pentru masa formata prin acumularea materiei 
organizate, cea care ne face ceea ce suntem. 
       Moartea este inceputul procesului de dispersare a materiei din care suntem alcatuiti. 
       Dar pentru a intelege moartea, cineva trebuie sa inteleaga mai intai ce este viata. Viata nu 
este nimic altceva decat organizarea dezorganizarii. Elohim au venit pe Pamant intr-un timp in 
care viata nu exista. Aici exista numai materie neorganizata in comparatie cu ceea ce suntem si 
cu ceea ce noi numim "biologic". 
       Au luat aceasta materie, au "framantat-o" dupa cum este scris in Biblie si "i-au dat forma" 
pentru a crea fiinte vii. Acest lucru a fost facut in totalitate la nivel molecular, dar pentru oamenii 
primitivi asta a fost imposibil de inteles, asa ca l-au atribuit olariei. Ei au crezut in faptul ca 
Elohim au luat o mica bucatica de argila si au creat Omul dupa felul in care voi puteti sa faceti 
un ghiveci de flori. Este adevarat ca Elohim au luat componente chimice de pe Pamant, dar le-au 
combinat stiintific intr-un asemenea fel incat neanimatul a devenit animat. 
       Orice vietate de pe Pamant a fost creata de catre Elohim, incepand de la fundamentala 
"caramida", o structura moleculara compusa din atomi asamblati cu chibzuinta. Savantii nostri 
incep sa descopere faptul ca toate fiintele, animale sau vegetale, oameni sau dobitoace, au 
aceleasi componente fundamentale. Este ca un fel de alfabet in care fiecare litera este un atom 
care formeaza codul genetic al fiecarei specii, dar literele alfabetului vor ramane intotdeauna 
aceleasi. Asadar, cu o "caramida" relativ simpla creatorii nostri au reusit sa creeze o imensa 
cantitate de "case" care erau diferite dupa infatisarea lor, dar care erau toate identice dupa 
componentele lor de baza. Atunci cand speciile se reproduc nu fac nimic altceva decat sa 
reproduca codul genetic al primului model creat de catre Elohim. 
       Asa ca, in acest fel, viata este organizarea dezorganizarii iar moartea este dezorganizarea 
organizarii. 
       Viata este ca o casa care se construieste singura incepand de la propriul plan si care mai 
departe se va intretine singura, automat. Moartea este sfarsitul acestei intretineri automate si 
inceputul dispersiei materialelor de baza din care aceasta casa este facuta, terminandu-se in final 
cu distrugerea planului  pe care l-a continut. 
       Marii Arhitecti ai universului nostru, care au proiectat planurile acestor "case", au proiectat 
un tip care va fi capabil intr-o buna zi sa-si egaleze creatorii si sa devina ei insisi arhitecti, prin 
crearea de alte planuri care vor fi capabile sa se auto-construiasca. Acest tip de "casa" superioara 
este Omul, care va fi in curand in stare sa creeze noi coduri genetice sintetice, planuri noi, 
incepand de la materia neanimata. 
       Fiinta vie a fost creata cu abilitatea de a se situa singura in mediul inconjurator prin 
intermediul captorilor, adica al simturilor sale. 
       Oamenii nu sunt nimic altceva decat computere biologice auto-programabile si 
reproducatoare. 
       Nu este nici o diferenta intre oameni si computerele biologice foarte sofisticate, asa cum sunt 
acum cele capabile sa produca, doar ca ordinatoarele pot fi cateodata mult mai perfectionate si 
pot presta cu mai multa acuratete decat oamenii. 
       Computerele pot fi echipate cu mijloace care sa le permita sa se situeze singure in mediul 
inconjurator. Recent, un computer a fost echipat cu roti care l-au facut capabil sa se deplaseze 
singur pe langa obstacole, multumita unei camere video conectata la "creierul" sau. Poate 
"vedea" exact asa cum si noi vedem cu ochii nostri si se poate deplasa in mediul sau. 
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       Un computer face numai ce este programat sa faca, si asa face si Omul; dar sa continuam 
comparatia intre om si computer. 
       In ceea ce priveste auzul, este usor sa inzestram un computer cu un microfon care va capta 
sunetele, la fel cum facem si noi cu urechile noastre. 
       Este de asemenea posibil sa-i dam un analizator care sa indentifice mirosurile care il 
inconjoara, asa dupa cum facem noi cu nasul nostru. 
       Apoi este de asemenea posibil sa-i punem la dispozitie un analizator de gusturi care-i va 
indica gustul variatelor substante, la fel cum se intampla si cu gura noastra. 
       In final, este posibil sa echipam computerul cu captori capabili de functiunile pe care le 
executam cu mainile noastre, cum ar fi masurarea temperaturii, asprimii si a greutatii. 
       Chiar si mai mult de atat, computerul poate fi echipat cu "organe" infinit superioare 
organelor umane. Sa luam vederea ca exemplu. Camera folosita de catre computer poate fi 
echipata cu lentile multiple, inclusiv o lentila pentru zoom care-i va permite sa vada clar ceea ce 
se intampla la multi kilometri departare, sau poate observa un obiect microscopic; lucruri pe care 
ochiul uman nu este in stare sa le vada doar daca este echipat cu proteze artificiale, cum ar fi 
binoclurile sau microscoapele. 
       Acelasi lucru se aplica la simtul auzului. Oamenii pot auzi doar o categorie ingusta de 
sunete. Animale sunt mult mai bine echipate decat noi. Sa luam un caine, de exemplu. Deci, 
computerul nostru poate fi echipat cu receptori senzitivi la ultra-sunete si la micro-semnale, 
permitandu-i sa auda sunete care sunt la multi km distanta si sa le determine locatia cu exactitate. 
       Revenind la vedere, camera ar putea fi echipata cu un receptor de ultraviolete sau de raze 
infrarosii, permitandu-i sa vada noaptea, deci ceva ce noi nu suntem capabili sa facem cu vederea 
noastra limitata. 
       Iar in ceea ce priveste simtul mirosului, analizatorul odorizant poate identifica mirosurile si 
sa  transmita instant compozitia lor chimica sau a gazelor inconjuratoare, ceva ce nasul nostru nu 
ar putea niciodata sa realizeze. 
       Analizatorul de arome poate face o analiza chimica detaliata a oricarei substante date. 
       In fine, pentru simtul atingerii, ii putem adauga captori, un mecanism de atingere care ii va 
permite sa analizeze cu precizie temperatura, greutatea si asprimea obiectului sau a substantei, 
altceva decat a spune ca este fierbinte sau greu. Va putea fi de asemenea capabil sa manipuleze 
lucruri la temperaturi pe care pielea noastra nu le poate suporta, sau lucruri mai grele de o mie de 
ori decat pot ridica saracii noastri muschi umani. 
       Putem merge chiar mai departe si sa echipam computerul nostru cu simturi pe care omul nu 
le poseda sau pe care nu este capabil sa le dezvolte. Ei bine, putem adauga un radar, care-i va 
permite sa se deplaseze in intuneric total, un sonar, un detector de raze X, o busola, un detector 
de gravitatie, un sistem de comunicare radio asa de multe simturi pe care corpul nostru nu le 
poseda si pe care de altfel nu le putem sesiza, cu exceptia echipamentului electronic pe care rar il 
avem cu noi in locul si momentul necesar . 
       Haideti sa comparam energia ceruta de catre computerul uman si de catre masina. Atunci 
cand un om are nevoie de energie spune "imi este foame", cauta mancare si se hraneste. Oamenii 
de stiinta au realizat recent un computer echipat cu baterii electrice. Merge, iar camera lui ii 
permite sa se deplaseze si sa aprovizioneze, iar apoi sa miste cutii grele la fel ca si un elevator. 
       Dintr-o data, sarcina bateriei devine prea slaba si isi pierde eficienta. Indicatorul sau de 
energie arata ca a venit timpul pentru reincarcarea bateriei. Apoi, de unul singur, se va deplasa 
catre o borna electrica, se va auto-conecta si va astepta linistit pana cand incarcarea este 
suficienta, iar apoi se va auto-deconecta si se va intoarce la munca. Asta nu este diferit fata de 
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omul care spune "mi-e foame" si care se duce la bufetul de auto-servire la ora mesei, iar apoi se 
intoarce la munca. 
       Ce se intampla atunci cand omul este vatamat? Se opreste din munca, primeste asistenta 
medicala, iar apoi se intoarce la munca. Un computer poate fi programat pentru auto-intretinere 
la fel dupa cum fusese programat pentru "auto-hranire". Daca una din partile lui devine 
neoperationala, se va duce la un atelier de reparatii, isi va muta partea vatamata si o va inlocui cu 
una noua, iar asta o va face fara ajutorul uman. Acest computer va deveni atunci etern si nu va fi 
niciodata pus fata in fata, asa cum se intampla cu omul, cu problema mortii. 
       Omul este in stare sa se auto-reproduca si la fel se intampla si cu computerul. Nu trebuie 
decat ca sa fie programat pentru asta. Daca un computer este programat sa creeze replici ale sale, 
care au abilitatea sa faca aceleasi lucruri atunci, intr-un timp foarte scurt, vom avea o populatie 
crescatoare de computere. Din aceasta cauza, computerele nu trebuie programate sa se 
reproduca; pentru oameni asta se numeste instinctul de conservare al speciei, inconstientul 
doreste sa se reproduca. Oamenii gasesc placere in a se reproduce, nefiind constienti de faptul ca 
raspund la un impuls, instinctul de conservare al speciei. Daca nu ar fi placere in copulare, atunci 
aceasta nu ar mai exista in lume. Codul genetic uman a fost programat asa incat placerea sa fie 
obtinuta prin copulare, cu scopul ca aceasta reproducere sa aiba loc. Oamenii care folosesc o 
metoda contraceptiva, cum ar fi pastilele, prezervativul, etc. dau o fantastica "lovitura peste nas" 
codului lor genetic. Ei obtin constiinciosi placere fara teama de a se reproduce. Placerea aduce 
intotdeauna o expansiune a mintii, dar suprapopularea este cu siguranta un pericol serios pentru 
Omenire; contraceptia este o metoda magnifica prin care oamenii arata ca sunt constienti de ei si 
constienti de importanta actiunilor lor pentru intreaga omenire. 
       Dar sa ne intoarcem la computerul nostru; poate fi de asemenea programat sa simta placerea 
de a face anumite lucruri. Orice computer care realizeaza ceea ce a fost programat sa realizeze, 
experimenteaza placere din acest lucru. Atunci cand computerul "simte" ca nivelul sau de 
energie este scazut isi spune: "asta nu e bine", apoi alearga pentru reincarcare. Cand simte noua 
energie alergandu-i prin circuite, poate spune "asta este bine" si facand asa, "simte placere". 
       Ce intra in programul unui computer? Infomatiile continute intr-o magazie de memorie care 
vor conduce comportamentul computerului. Daca este programat sa calculeze, va calcula; daca 
este programat sa deseneze, va desena; daca este programat sa cante, va canta. Dar nu va canta in 
cazul in care este programat sa calculeze, sau vice versa, doar daca desigur a fost programat 
pentru amandoua functiile. 
       Cum este un om programat? Pe de o parte codul sau genetic, care este plin de informatii 
legate de comportamentul sau, de caile lui senzuale, care-i permit sa comunice cu mediul sau; 
legate de caile lui fizice, asa incat sa se poata misca, hrani, reproduce, etc. Aceste lucruri le 
primeste fiecare om la nastere (mai mult sau mai putin in functie de ereditate), iar acestea 
reprezinta zestrea genetica. Pe de alta parte, educatia sa ii asigura un limbaj, asa incat sa poata 
comunica cu ceilalti frati umani, legi care-i vor regla comportamentul, un set de "valori morale", 
o conceptie despre lume, credinte religioase, etc. Toate aceste lucruri vor determina 
comportamentul individului. Individul va avea impresia ca il interpreteaza pe al lui, ca traieste 
intr-o lume in care valorile lui sunt cele pe care si le-a ales, dar de fapt vor fi doar cele pe care 
educatia i le-a impus, acele idei primite de la acei oameni care au jucat rolul de educator sau de 
programator. Asta este numita experienta. 
       Oamenii obisnuiti, oamenii inconstienti, nu sunt in stare sa faca nimic altceva decat ceea ce 
au fost programati de catre genetica sau de catre experienta lor. "Omul total",  omul care-si ridica 
nivelul de constiinta pentru a se situa in spatiu si timp, devine un computer auto-programator. El 
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poate chestiona programul care i-a fost impus prin prisma educatiei fara sa fie intrebat si il 
inlocuieste total sau partial cu un set de valori mult mai apropiat de el insusi, care i se va parea 
mai bun, in relatie cu standarde mai inalte, decat acele conceptii antice care i-au motivat familia 
si mediul. Aceste standarde au avut in general scopul de a-l conditiona pentru a pastra in viata 
traditiile trecutului, ale timpurilor in care oamenii erau total primitivi, cu un nivel al constiintei 
scazut in ceea ce priveste conceptia lor asupra universului si rolul oamenilor in lume. 
       Un om obisnuit care doreste sa devina un "om total", un om cu un nivel inalt de constiinta 
care ii va permite sa-si exploateze putin mai mult decat acel 10 % din creierul sau - procentaj 
folosit de catre oamenii ordinari si partiali- trebuie sa fie in stare sa-si faca propria "spalare de 
creier in profunzime". Aceasta operatiune ii va permite sa se uite la tot ce este in creierul sau, sa 
puna deoparte ceea ce pare ca este bun si sa nu ia in considerare ceea ce pare a fi rau. El isi va 
pastra propriile idei si va scapa de cele pe care le-a primit fie de la alti oameni, de la familia sa 
sau din mediul sau, idei pe care le-a primit de la acei oameni care doreau sa-l modeleze dupa 
propriile lor conventii si pentru propriile lor interese. Acest lucru este aplicabil 
comportamentului lui, reactiilor lui la evenimentele mondiale, felului in care se trezeste, in care 
se pregateste, se imbraca, munceste, vorbeste cu altii si ii asculta, inflorirea vietii lui sexuale, etc. 
totul, fiecare gest, indiferent cat de mic si insignifiant ar putea parea. Un om total este constient 
de fiecare miscare a sprancenelor sale si de efectul pe care il poate avea asupra oamenilor care il 
inconjoara. 
       Este destul de sigur ca aceasta "spalare primavaratica" cu scopul de a fi eficient, trebuie 
facuta in compania cuiva care a trecut deja linia care separa pe "oamenii ordinari" de universul 
infinit al "omului total". Cineva care stie toate caile diferite si care este capabil sa-l conduca pe 
acest nou calator in directia corecta si sa-l ghideze fara sa-l forteze, lasandu-l sa-si urmeze 
propria cale, liber. 
       Constiinta unui om este o casa care a fost construita de catre alti oameni, bazata pe niste 
standarde care nu au fost niciodata chestionate din moment ce acelasi lucru a fost valabil pentru 
ei si pentru parintii dinaintea lor. Omul total va distruge aceasta casa si va construi una noua, 
adaptata gusturilor si imaginatiei sale. Va recupera dintre vechile ruine anumite lucruri care par 
refolosibile si le va combina cu noile componente, deci va construi o noua casa,  potrivita perfect 
noii sale personalitati. Omul are case construite in conformitate cu nivelul lui de constiinta. 
Casele au fost intotdeauna patrate sau rectangulare, cu acoperisuri cu varfuri, oblice si nimic nu 
poate schimba asta. Ei construiesc acelasi tip de case din nou, din nou si iarasi din nou. Fiecare 
casa este ca Templul Grecesc cu pereti verticali, ca stalpii, si un varf oblic, ca o piramida stand in 
varful stalpilor grecesti. Tehnicile moderne de constructie permit o mai mare personalizare a 
constructiei caselor. De exemplu, poate fi rotunda, poate avea forma unei mingi sau a unui ou 
sau a unei piramide Egiptene sau a unei pasari sau a unui copac, etc. Casele care sunt construite 
in serie arata toate exact la fel si formeaza orase cu o aratare uniforma si bolnavicioasa, sunt 
reflexia nivelului de constiinta al locatarilor. Si, paradoxal, casa este un exemplu tipic a 
capacitatii de auto-programare a Omului. Mierla si-a construit intotdeauna cuibul in acelasi fel si 
nu poate schimba asta pentru ca asa este programat codul ei genetic. Omul, totusi, este capabil sa 
isi adapteze adapostul mediului inconjurator. Poate construi temple grecesti, piramide, cabane, 
igluu-ri, case de lemn, zghirie-nori facuti din fier si ciment, catedrale facute din piatra si turnuri 
facute din metal sau sticla. 
       Simplul fapt ca omul este un computer auto-programabil nu il diferentiaza de masina. Toate 
computerele pot fi programate sa faca acelasi lucru pe care il facem si noi, si ca si noi, pot fi 
programate sa se auto-reproduca. Poate fi de asemenea posibil sa programam un computer asa 
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incat el sa devina auto-programabil. Va fi capabil sa traiasca, sa munceasca, sa se reproduca pe 
baza unui program fundamental bazat pe experientele sale si sa transmita aceasta informatie 
descendentilor sai, computerelor  care se vor reproduce. 
       Ne putem imagina chiar un computer "extensibil mintal" care va avea abilitatea de a trezi 
programele computerelor deja existente, care au fost create ca non auto-programabile, asa incat 
aceasta trasatura sa le fie transmisa si lor... 
       Omul incepe sa descopere din acest motiv, prin intermediul masinii, ca nu este nimic 
misterios in legatura cu el, nici in legatura cu originile sale si nici ale comportamentului sau. 
Orice omul poate face si un computer poate face si ceea ce este important este ca ultimul poate 
face cu mult mai bine. Asta se aplica tuturor lucrurilor care pot fi facute de om si include si 
creativitatea artistica. Exista computere care pot sa compuna muzica, sa deseneze si tot asa. 
       Nu vom putea gasi niciodata o abilitate umana care sa nu poata fi programata intr-un 
computer, chiar si trecerea pe frecventa Infinitului poate fi programata. Toate acestea sunt 
fantastice pur si simplu, iar omul poate sa se uite la el ca la o masina minunata si sa se 
concentreze cu toata puterea pentru cautarea fericirii si a propasirii totale, pentru indeplinirea 
propriilor sale nevoi si ale fratilor umani, cu scopul de a construi o lume in care toti oamenii se 
vor bucura de senzatia ca sunt infiniti si eterni. 
 
 
 
 

LIBERTATEA SEXUALA SI  NON- OBLIGATIA 
 
 
       Intrebare: 
       Mesajul mentioneaza libertatea sexuala totala. Dar pentru un cuplu care citeste cartile, iar ei 
doresc sa devina raelieni, devine obligatoriu sa practice schimbul de parteneri? 
 
       Raspuns: 
       Libertatea de a face ceva si obligatia sunt doua lucruri diferite care nu trebuie confundate. 
Un cuplu raelian in care cei doi se iubesc adanc si in care amandoi partenerii nu doresc sa 
imparta o experienta sexuala cu altii, trebuie sa stea impreuna. Daca ei se simt fericiti unul cu 
celalalt fara sa mai fie nevoie sa mai experimenteze nimic altceva, asta este foarte bine. Fiecare 
trebuie sa faca ceea ce lui sau ei ii place. Libertatea sexuala de a alege un singur partener, odata 
ce ai descoperit cine esti cu adevarat si odata ce ai gasit un partener care iti umple toate nevoile 
si pe ale carui nevoi se pare ca le umplii, faptul de a trai impreuna devine o chestiune de alegere. 
Totusi, destul de des, o experienta cu o alta persoana iti va acorda o apreciere mult mai mare a 
companiei partenerului tau. In ceea ce priveste implicarea contactelor sexuale, totul este posibil, 
totul este permis. Trebuie sa insist asupra cuvantului permis, pentru ca nu inseamna obligatoriu. 
       De la inceputul crearii Miscarii Raeliene am avut oportunitatea de a vedea multe cupluri 
incepand noi relatii. Unele dintre acestea par sa aiba asa de mult succes incat nu as vedea ce ar 
gasi la alti parteneri in afara de confirmarea ca sunt facuti cu adevarat unul pentru celalalt. Unii 
oameni sunt suficient de constienti pentru a intelege ca experienta in sine nu este cu adevarat 
necesara. Atunci cand un om este total constient nu mai este nevoie sa mai faca ceva pentru a 
vedea care urmeaza sa fie rezultatul, il stie, il poate simti. Doar daca experienta are scopul trezirii 
unui discipol sau daca este simtita ca fiind esentiala pentru progresul sau personal. Fiecare 
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persoana este libera sa-si urmeze propria cale atata timp cat urmatoarele trei reguli sunt 
respectate: 
       Sa se respecte libertatea de alegere a tuturor oamenilor in ceea ce priveste partenerii si 
gusturile lor; sa fie constienti din plin ca nici o fiinta umana nu ne poate apartine in sensul unei 
proprietati; si intotdeauna sa cautam fericirea celor pe care pretindem ca ii iubim. 
       Pe aceasta baza totul este posibil, cupluri, trio-uri, cva-cupluri si "multi-cupluri" de raelieni 
care traiesc in armonie indiferent ca sunt homosexuali, heterosexuali sau bisexuali. 
 
 
 
  

RAELISMUL SI  HOMOSEXUALITATEA 
 
 
       Intrebare: 
       Care este pozitia Miscarii Raeliene in legatura cu homosexualitatea? 
 
       Raspuns: 
       Este destul de simplu: fiecare individ are dreptul sa faca ceea ce i se potriveste corpului sau. 
Homosexualitatea nu este un mod de comportament normal sau anormal. Fiecare persoana 
trebuie sa traiasca o viata sexuala corespunzatoare gusturilor si tendintelor naturale. 
Diferentierile sexuale din uterul mamei sunt simtite la un stagiu foarte tarziu al dezvoltarii. Sunt 
barbati foarte masculini si oameni care sunt mai mult feminini, la fel cum sunt femei care sunt 
virile si altele care sunt foarte feminine, cu toate variatiile dintre ele. 
       Este o prostie sa condamni un homosexual pentru ca este homosexual, la fel cum ar fi o 
prostie sa condamni un om pentru ca este un om, sau o pisica pentru ca este o pisica, atata timp 
cat toate aceste lucruri sunt genetice. Multe tipuri de animale sunt homosexuale si la tara se pot 
vedea frecvent caini, bovine si pui de gaina rasfatandu-se in comportamente homosexuale. 
Indiferent ca este un pui de gaina, un caine sau un om, ramane faptul ca homosexualitatea este 
naturala. 
       Ceea ce nu este natural este sa-i fortezi pe altii sa-ti imparta ideile tale in ceea ce priveste 
chestiunea sexuala. Rasistii, traditionalistii si militaristii sunt printre acei oameni care ii vor 
tortura pe cei care sunt diferiti. 
       Agresiunea indreptata impotriva oamenilor homosexuali este o forma de rasism. Vine de 
obicei de la oameni care duc o viata sexuala mizerabila si fiind gelosi, nu pot tolera faptul ca altii 
se pot dezvolta in timp ce traiesc ceva diferit. 
       Acesti oameni care condamna sexualitatea vor uita foarte usor un om judecat pentru violarea 
unei femei, chiar daca asta este o crima abominabila. Printre Ghizii Raelieni sunt femei si barbati 
homosexuali, sunt heterosexuali si bisexuali. Cu totii se dezvolta deoarece sunt constienti de 
faptul ca sunt iubiti pentru ceea ce sunt, cu oportunitatea de a se auto-realiza dupa cum doresc, 
intr-o comuniune de gandire fraterna pe care nici o alta religie nu le-o poate da. Cum mai poate fi 
cineva inca un credincios al Bisericii Catolice atunci cand il aude pe "Uzurpatorul Vaticanului" 
condemnand homosexualitatea in timp de depriva femeile de dreptul de a deveni preotese? 
Acestea sunt doua dovezi de rasism si de sexism care ii pot ajuta pe cei care au ochi sa vada 
adevarul. 
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DEISTII SI EVOLUTIONISTII: 
FALSII PROFETI 

 
 
       Intrebare: 
       Este scris, " Cand vor sosi anii Apocalipsei, vor fi multi profeti falsi." Cine sunt ei? 
 
       Raspuns: 
       Sunt multi profeti falsi in timpul nostru. Adevaratul inteles al profetului, sursa sa 
etimologica, este grecescul "prophetes" care inseamna "cel ce reveleaza", dupa cum am spus mai 
devreme. Falsii profeti ai zilelor noastre, in alte cuvinte, cei care reveleaza sau invata informatii 
false, sunt toti acei oameni care incearca sa aduca omenirea inapoi la credintele primitive intr-un 
"Dumnezeu" a-tot-puternic, imaterial si impalpabil, care urmareste fiecare fiinta umana pentru a 
o pedepsi sau a o recompensa. Este un concept care mixeaza infinitul, care este intr-adevar 
impalpabil in totalitatea sa deoarece e infinit in spatiu si etern in timp, dar fara sa fie constient de 
sine insusi si in felul acesta fara nici o putere asupra umanitatii si nici chiar asupra unei singure 
persoane, si Elohim care sunt creatorii nostri, care sunt intr-adevar a-tot-puternici in acest sector 
al universului, dar care ne iubesc pe noi, copiii lor, si care ne permit sa evoluam liberi pe calea 
progresului nostru stiintific si spiritual. 
       A doua categorie de falsi profeti contemporani sunt toti acei oameni, de stiinta sau nu, care 
pretind ca viata pe Pamant si Omenirea sunt rezultatul unor evenimente succesive, intamplatoare 
si norocoase, care au avut loc toate in momentul a ceea ce ei numesc evolutie. Dupa cum spunea 
si Einstein, nu poate fi un ceas fara un ceasornicar. Toti acei oameni care cred ca noi ne tragem 
din maimuta, printr-un proces lent al evolutiei, cred ca minunatul ceas care suntem noi s-a 
construit singur si accidental. Asta este ca si cum am zice ca daca punem toate componentele 
unui ceas intr-o geanta si o scuturam pentru o vreme, vom obtine eventual un ceas perfect 
functional. Incercati pentru un milion de ori daca doriti, daca va indeamna inima... 
       Evolutionistii sunt de asemenea falsi profeti, falsi informatori, oameni care conduc 
majoritatea populatiei departe de adevarul despre creatorii nostri, Elohim. Aceasta populatie care 
inghite cu usurinta si crede in tacere tot ce este spus de catre acesti preoti inalti ai comunitatii 
stiintifice, imbracati in alb - dintre care cei mai multi sunt fara nici o speranta si ingusti la minte - 
cred inevitabil ca ceea ce se spune oficial este adevarat. Puteti incepe sa va imaginati cum se simt 
Elohim atunci cand vad ca oamenii le atribuie capodoperele lor sanselor intamplatoare? 
 
 
 
 

SINUCIDEREA 
 
 
       Intrebare: 
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       Este spus in cel de-al doilea mesaj ca cineva care sufera prea multa durere, are dreptul de a 
comite sinuciderea. Inseamna asta ca sinuciderea este un lucru bun? 
 
       Raspuns: 
       Noi vom fi toti judecati in functie de actiunile din timpul vietii noastre de pe Pamant. 
Persoana care are actiuni mai mult pozitive decat negative va fi intitulata pentru viata vesnica pe 
planeta Elohimilor. Daca o persoana sufera prea mult fizic si daca stiinta umana nu este capabila 
sa o elibereze de durerea sa, atunci are dreptul sa-si puna capat vietii. Daca cele mai multe din 
actiunile vietii sale au fost pozitive, ea va fi recreata pentru a trai etern. Daca au fost indeosebi 
negative, nu va fi recreat si nu va mai fi nimic pentru el. Totusi, daca majoritatea actiunilor sale 
au fost negative, ar putea fi recreat pentru a fi judecat mai tarziu de catre aceiasi oameni pe care 
i-a facut sa sufere. 
       Cineva care nu sufera fizic, sau care nu are niciun handicap, nu trebuie sa comita 
sinuciderea, pentru ca noi toti avem o misiune de indeplinit pe acest Pamant, in special raelienii. 
Ei trebuie sa-si dedice viata difuzarii mesajelor date de Elohim, si prin aceasta sunt oamenii prin 
care Elohim vorbesc. Sinuciderea cuiva este ca un act de tradare, este ca si cum acesta ar fugi de 
la o lupta in plina desfasurare. Ma refer la batalia care va trezi omenirea si care ii va permite sa 
supravietuiasca pentru a atinge Epoca de Aur. Elohim conteaza pe fiecare dintre noi si fiecare 
raelian este foarte pretios pentru creatorii nostri. 
       Permiteti-mi sa ma repet: singura varianta in care sinuciderea este permisa este cea in care o 
persoana are o durere fizica extrema, care nu poate fi alinata de stiinta, sau cea in care facultatile 
sale au diminuat pana in punctul in care nu mai poate gandi, efectiv. 
       Toti ceilalti oameni sunt mesageri ai parintilor nostri care sunt in cer si trebuie sa isi dedice 
cu totii vietile pentru raspandirea bunelor vestiri. 
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2 
_______________________________________________________________________ 
 
 

NOILE REVELATII 
 
 
       Acest capitol contine revelatii pe care Elohim i-au cerul lui Rael sa le tina secrete timp de 
trei ani de la calatoria in timpul careia i-a fost revelat cel de-al doilea mesaj. 
       Din moment ce acum suntem in anul 33 (1979), a venit timpul pentru ca oamenilor sa le fie 
aduse la cunostinta aceste noi revelatii. 
 
 

DIAVOLUL NU EXISTA, L-AM INTALNIT! 
 
       
       Sa nu fiti ingrijorati gandindu-va ca o creatura cu coarne si cu copite despicate, bine ascunsa, 
asteapta momentul potrivit ca sa vina si sa va intepe in spate cu o furca. Din moment ce nu exista 
nici un "Dumnezeu" care sta pe un nor alb, tinand fulgerul in mana sa dreapta, atunci nici 
diavolul nu exista. 
       Oamenii obisnuiti folosesc cuvinte cum ar fi Satan, Lucifer sau demon pentru a descrie 
fortele raului, la fel cum se gandesc si la faptul ca "Apocalipsa" inseamna "sfarsitul lumii". 
       Dar sa cautam urme ale adevaratului inteles al acestor cuvinte. Satan este cel mai vechi din 
punct de vedere cronologic. Atunci cand Elohim au creat primele fiinte vii complet sintetice in 
laboaratoarele de pe planeta lor mama, un anumit grup de oameni din lumea lor a protestat 
impotriva acestor manipulari genetice pe care le considerau periculoase pentru planeta lor. Ei se 
temeau de faptul ca oamenii de stiinta vor crea monstri care vor scapa din laboratoare si care vor 
comite crime in randul populatiei. Frica lor a devenit din pacate realitate, iar grupul de 
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protestatari s-a dovedit ca avusese dreptate; asa ca guvernul de pe planeta Elohimilor le-a 
ordonat savantilor sa-si intrerupa experimentele si i-a fortat sa-si distruga toate activitatile. 
 
        Acest grup de protestatari, care era impotriva manipularilor genetice, era condus de un 
Eloha numit Satan. 
       Savantilor le-a fost permis in final sa se duca pe o alta planeta si sa-si realizeze 
experimentele. O descriere a acestui eveniment este prezentata in Matei 13: 3. Este o parabola 
care descrie munca de creatie a vietii pe alte planete de catre Elohim. 
       "Iata a iesit semanatorul sa semene. Si pe cand semana, unele seminte au cazut langa drum si 
au venit pasarile si le-au mancat." 
        Pasarile sunt mesagerii trimisi de Satan, care gandea ca planeta aleasa pentru realizarea 
experimentelor era prea apropiata de a lor, si ca daca din intamplare fiintele create in laborator 
erau mai inteligente decat proprii creatori, urmau sa devina violente si se vor dovedi a fi 
periculoase pentru populatia de pe planeta Elohimilor. Guvernul le-a dat inca o data permisiunea 
de a distruge munca oamenilor de stiinta. 
       Au trebuit sa porneasca in cautarea unei alte planete care sa fie potrivita pentru crearea 
vietii, dar au dat gres si a doua oara. In primul caz, planeta aleasa era prea apropiata de o stea si 
creatia a fost arsa de catre razele nocive venite de la stea, iar in al doilea caz au fost invadati de 
vegetatie. In fine, au gasit o planeta care oferea toate elementele necesare asa incat creatia sa 
poata supravietui si era localizata destul de departe incat sa nu arate nici un semn de pericol in 
ochii asociatiei prezidate de catre Satan. 
       "Si pe cand semana, unele seminte au cazut langa drum si au venit pasarile si le-au mancat. 
Altele au cazut pe loc pietros, unde n-aveau pamant mult si indata au rasarit, ca n-aveau pamant 
adanc; iar cand s-a ivit soarele, s-au palit de arsita si, neavand radacina, s-au uscat; altele au 
cazut intre spini, dar spinii au crescut si le-au inabusit. Altele au cazut pe pamant bun si au dat 
rod: una o suta, alta saizeci, alta treizeci. Cine are urechi de auzit, sa auda." 
       Noi stim ca Elohim au creat de asemenea viata pe alte doua planete la acel moment, de unde 
si aluzia la cele "trei recolte". 
       Mai stim de asemenea ca permisiunea de a veni pe Pamant pentru a crea viata le-a fost 
acordata savantilor cu singura conditie de a nu crea oameni dupa asemanarea lor. Primul mesaj 
explica in ce mod au incalcat ei acest ordin si mai arata de asemenea si reactia guvernului. Le-a 
interzis sa le reveleze primilor oameni pe care-i fabricasera modul in care fusesera creati, si li se 
cerea ca acesti primi oameni sa fie educati sa se teama de creatori. In acest fel, Elohim s-au aratat 
ca niste fiinte supranaturale, intr-un fel fiinte divine. 
       Satan a considerat ca nu se poate astepta la nimic bun de la aceste creaturi fabricate stiintific, 
si ca din oameni numai raul poate iesi. 
       Satan era precum seful unui partid politic pe planeta Elohimilor, care se opunea crearii 
fiintelor artificiale de catre alti Elohim, cei care credeau ca pot crea fiinte dupa asemanarea lor 
care vor fi pozitive si non-violente. 
       Apoi a aparut Lucifer, care inseamna "aducatorul de lumina". Lucifer este unul dintre 
Elohimii care au creat viata pe Pamant, si deci Omul. 
       Lucifer conducea un mic grup de oameni de stiinta care munceau intr-unul dintre 
laboratoarele de inginerie genetica ocupat cu studiul comportamentului primilor oameni sintetici. 
Notand aptitudinile extraordinare aratate de catre creatiile lor, Lucifer s-a hotarat sa incalce 
ordinul si le-a revelat acestor prime fiinte umane ca cei pe care-i luasera gresit ca "Dumnezei" 
erau de fapt oameni la fel ca si ei, alcatuiti din carne si sange, si care venisera de pe o alta planeta 
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in masini zburatoare realizate din material palpabil. Lucifer si grupul sau de Elohim au simtit 
dragoste si afectiune fata de oamenii lor creati stiintific. Le-au iubit ca si cum ar fi fost proprii lor 
copii pe aceste fiinte umane pe care le studiau toata ziua si care erau fortate sa se uite la Elohim 
ca la niste "Dumnezei". 
       Nu puteau suporta sa-si vada creaturile lor, care pareau reusite fizic, psihologic si care erau 
frumoase si inteligente, in genunchi si in maini adorandu-i ca si cum ar fi fost idoli, toate astea 
din cauza unui ordin dat de catre presedintele guvernului de acasa, Yahweh, care le-a interzis sa 
le spuna creatiilor lor adevarul, si care i-a fortat pe Elohim sa joace rolul de fiinte supanaturale in 
permanenta. 
       Lucifer, "aducatorul luminii", i-a luminat pe primii oameni atunci cand le-a dezvaluit faptul 
ca de fapt creatorii nu erau "Dumnezei", ci oameni la fel ca si ei. Aceasta atitudine este direct 
opusa celei a lui Satan care credea ca numai raul poate fi asteptat din partea oamenilor, si de 
asemenea si celei lui Yahweh, presedintele consiliului Vesnicilor, care guverna planeta 
Elohimilor. 
       Pana aici, nici o creatura cu coarne. 
       Yahweh i-a condamnat pe oamenii de stiinta care nu dadusera ascultare ordinului sau. Ei au 
fost condamnati ca sa-si traiasca restul vietii in exil pe Pamant. "Sarpele" urma sa se tarasca pe 
Pamant, dupa cum este scris asa de poetic, iar oamenii au fost alungati din laboratoare, "gradina 
Edenului", acolo unde erau hraniti, imbracati si adapostiti fara sa faca nici cel mai mic efort. 
       Dar Satan nu era inca satisfacut. El dorea ca toti oamenii sa fie distrusi, ca intreaga creatie sa 
fie distrusa, deoarece judeca faptul ca ei sunt periculosi, vazand cat de violenti erau. Cu trecerea 
timpului, Satan acumula dovezi ale agresiunii Oamenilor, observand felul in care acestia se 
omorau unul pe altul cu armamentul dat de catre Fii Elohimilor care traiau in exil. Grupul lui 
Lucifer era implicat in relatii gingase cu fiicele oamenilor, care reuseau sa obtina arme in 
schimbul farmecelor lor sub falsul pretext ca le vor da parintilor sau fratilor lor pentru a vana cu 
scopul de a obtine hrana. De fapt, oamenii alegeau sa se lupte intre ei cu acest arsenal. 
       Observand dovezile aduse de catre Satan, ca un asemenea macel are loc pe Pamant, Yahweh 
s-a decis sa faca ceea ce Satan ii cerea, in alte cuvinte, sa distruga total creatia de pe Pamant si in 
acest fel i-a permis grupului lui Lucifer sa se intoarca pe propria lor planeta si sa fie iertati, 
punand punct exilului lor. 
       Dar atunci cand grupul lui Lucifer a aflat ca fabuloasa lor creatie urma sa fie distrusa in 
curand, nu au admis lucrul acesta. Erau convinsi ca printre oameni erau unii care erau pozitivi si 
non-violenti, plini de iubire si fraternitate. Printre acestia era Noe pe care l-au ajutat sa 
construiasca o nava spatiala ce urma sa-i protejeze de distrugere, stand pe orbita in jurul 
Pamantului. Aceasta nava a continut cativa barbati si femei, precum si codurile genetice ale 
anumitor specii de animale pe care urmau sa le recreeze dupa cataclism. 
       In acelasi moment Elohim au descoperit ca si ei fusesera creati in aceeasi maniera in care 
creasera si ei oamenii, stiintific, in laboratoare, de catre alti oameni care veneau de pe o alta 
lume. S-au hotarat atunci sa nu mai distruga niciodata omenirea, si au ajutat grupul lui Lucifer sa 
reimplanteze formele de viata pastrate in "arca". Satan este inca convins de raul Omului, dar se 
inchina in fata majoritatii celor care, pe langa Yahweh, gandesc contrariul in consiliul Vesnicilor. 
Yahweh a inteles, prin intermediul mesajului continut in nava spatiala fara oameni la bord, care 
venea de pe o alta planeta si care a aterizat pe planeta lor, ca in cazul in care oamenii sunt 
violenti, se vor "auto-distruge" in momentul in care vor descoperi energii care le vor permite sa 
intre intr-un nivel de civilizatie interplanetara. 
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       Elohim au decis sa-i lase pe Oameni sa progreseze de unii singuri, dar alegeau anumiti 
oameni, sau ii faceau sa se nasca pe Pamant, care urmau sa fie responsabili cu crearea religiilor, 
care au fost planuite pentru a pastra urme ale muncii lor pe Pamant, asa incat creatorii Omului sa 
poata fi recunoscuti atunci cand va veni timpul in care omenirea va evalua suficient stiintific, si 
cand va fi capabila sa inteleaga totul rational. 
       Mesajele de o asemenea importanta urmau sa fie date numai oamenilor de incredere, iar mai 
intai de toate, Elohim trebuiau sa se asigure ca cei alesi erau credinciosi creatorilor lor, asa incat 
sa nu tradeze ceea ce le era revelat. Satan urma sa fie responsabil cu testarea profetilor. 
       Cum urmau sa testeze fidelitatea acestor oameni? 
       De indata ce o persoana era contactata de catre mesagerii Elohimilor, spunandu-i misiunea 
sa, Satan sau unul dintre oamenii sai il contactau pe profetul in cauza si, prin defaimari, urmau sa 
ii murdareasca pe Elohimi in mintea sa, incercand sa-l faca pe acel om sa-si abjure parintii, sau 
sa accepte sa-si tradeze misiunea in schimbul unor avantaje materiale, de exemplu. Ce inseamna 
cuvantul calomniator in greceasca? Simplu, "Diabolos". Aici este faimosul nostru diavol, dar 
inca nu are coarne sau copite... 
       Iisus, de exemplu, a fost luat in desert timp de 40 de zile, pentru perioada de initiere si s-a 
confruntat mult timp cu "diavolul" pentru a se vedea daca isi va nega tatal. 
       "Atunci Iisus a fost dus de Duhul in desert, ca sa fie ispitit de catre diavolul." Matei  4: 1. 
       "Iisus a fost dus in desert pentru a fi testat de catre calomniator." 
       Multe teste impuse de "diavol" sunt descrise de asemenea. Mai intai de toate i-a cerut lui 
Iisus sa transforme pietrele in paine pentru a dovedi ca este fiul lui "Dumnezeu": 
       "De esti tu fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea sa se faca paini." Dar el a raspuns si a 
zis". "Scris este:<Nu numai cu paine va trai omul, ci cu tot cuvantul care iese din gura lui 
Dumnezeu>.".  Matei  4: 3- 4. 
       Iisus i-a spus lui Satan ca este mult mai important sa fii credincios Elohimilor decat sa 
manaci. Diavolul il tenta cu paine din moment ce Iisus flamanzise de ceva vreme. Apoi Iisus este 
dus pana pe culmea templului si ii este cerut sa sara asa incat  "ingerii lui Dumnezeu" ii vor 
atenua caderea pentru a-l impiedica sa fie ranit : 
       "Daca tu esti fiul lui Dumnezeu, arunca-te jos ca este scris:<Ingerii sai vor porunci pentru 
tine si te vor ridica pe maini, ca nu cumva sa izbesti de piatra piciorul tau>. Iisus i-a raspuns: 
Iarasi este scris:<Sa nu ispitesti pe Domnul Dumnezeul tau.>"  Matei  4: 6-7. 
       Iisus i-a replicat diavolului ca nu a fost adus pe Pamant pentru exercitii inutile de testare a 
creatorilor sai, dovedind in acest fel ca el nu le cere ajutorul in orice moment. 
       Apoi Satan l-a condus pe Iisus pe varful unui munte foarte inalt si i-a aratat toate imparatiile 
lumii si gloria lor. Si i-a spus, "Iti voi da toate aceste lucruri daca vei cadea inaintea mea si te vei 
inchina mie". 
       Apoi Iisus a raspuns: "Du-te, Satan! Pentru ca scris este:<Domnului Dumnezeului tau sa te 
inchini si Lui singur sa-I slujesti>".  Matei  4: 8- 11. 
       Iisus si-a aratat loialitatea fata de Elohim pe care prefera sa-i serveasca in loc sa devina un 
om puternic si bogat. Trebuieste notat in versete ca Iisus se refera la calomniator pe numele sau, 
din moment ce-l striga Satan. Din moment ce testul s-a terminat cu  succes, "ingerii", mesagerii 
lui Elohim, au coborat la Iisus pentru a-i completa initierea. 
       Iisus nu a fost singurul care urma sa fie testat de catre "diavol", Iov a fost testat de asemenea 
de catre Satan. Inceputul Cartii lui Iov este destul de elocvent, din moment ce arata in ce relatii 
bune, sau chiar relatii fraternale erau Yahweh si Satan. 
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       "Dar intr-o zi ingerii lui Dumnezeu s-au infatisat inaintea Domnului si Satan a venit si el 
printre ei. Atunci Domnul a zis catre Satan:<De unde vii?>. Iar Satan i-a raspuns Domnului si a 
zis:< Am dat tarcoale pe pamant si m-am plimbat in sus si in jos>. Si Domnul a zis catre 
Satan:<Te-ai uitat la robul meu Iov, ca nu este nici unul ca el pe pamant fara prihana si drept si 
temator de Dumnezeu si care sa se fereasca de ce este rau?>. Dar Satan a raspuns Domnului si a 
zis:<Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?>. N-ai facut Tu gard in jurul lui si in jurul casei 
lui si in jurul a tot ce este al lui, in toate partile si ai binecuvantat lucrul mainilor lui si turmele lui 
au umplut pamantul? Dar ia intinde mana Ta si atinge-Te de tot ce este al lui, sa vedem daca nu 
Te va blestema in fata! Atunci Domnul a zis catre Satan:<Iata, tot ce are el este in puterea ta; 
numai asupra lui sa nu intinzi mana ta>. Si Satan a plecat din fata Domnului".  Iov  1: 6- 12. 
       Putem vedea foarte clar ca Yahweh este peste Satan in ierarhia Elohimilor. Dar inca i-a 
autorizat lui Satan, in capacitatea sa de "leader al partidului opozitiei" sa faca ceea ce doreste, 
dandu-i-l pe Iov, ca sa spun asa, incat sa poata dovedi ca poate lua un om care ii iubea pe Elohim 
profund si sa-l faca sa-i urasca, daca este afectat de ruinare, boli si nenorociri. 
       Intr-adevar, Satan l-a ruinat in totalitate, dar Iov a continuat sa ii iubeasca si sa le arate 
respect Elohimilor. 
       "Atunci Iov s-a sculat, si-a sfasiat vesmantul , s-a ras pe cap si, cazand la pamant, s-a 
inchinat. Si a rostit:<Gol am iesit din pantecele mamei si gol ma voi intoarce in pamant! Domnul 
a dat, Domnula luat; fie numele Domnului binecuvantat!>. Si intru toate acestea, Iov nu a 
pacatuit si nu a rostit nici un cuvant de hula impotriva lui Dumnezeu."  Iov 1: 20- 22. 
       Satan nu este inca satisfacut si raporteaza presedintelui consiliului Vesnicilor: 
       "Si iarasi au venit intr-o zi ingerii lui Dumnezeu sa se infatiseze inaintea Domnului si Satan 
a venit si el printre ei sa se infatiseze inaintea Domnului. Si Domnul a zis catre Satan:< De unde 
vii?> Iar Satan a raspuns Domnului si a zis:< Am dat tarcoale pe pamant si m-am plimbat in sus 
si in jos>. Si Domnul a zis catre Satan:< Ai luat tu seama la robul Meu Iov? Ca nu este nici unul 
ca el pe pamant, fara prihana si drept si temator de Dumnezeu si care sa se fereasca de ce este 
rau. El se tine cu putere in statornicia lui si tu M-ai intaratat pe nedrept impotriva lui ca sa-l 
prapadesc>. Dar Satan a raspuns Domnului si a zis:<Cojoc peste cojoc! Ca tot ce are omul da 
pentru viata lui. Dar ia intinde-Ti mana si atinge-Te de osul si de carnea lui! Sa vedem daca nu 
Te va blestema pe fata!>. Si Domnul a zis catre Satan:< Il dau in puterea ta! Numai nu te atinge 
de viata lui>."  Iov  2: 1-6. 
       De aceea Yahweh i-a permis lui Satan sa-i ruineze sanatatea lui Iov pentru a vedea daca isi 
va iubi intotdeauna creatorii sai. Iar Iov a continuat sa-i respecte pe Elohim. Doar in momentul 
acela a inceput sa-l intrebe pe Yahweh de ce a fost adus pe lume, din moment ce urma doar sa fie 
afectat de tot felul de nenorociri. Intr-un final Yahweh a intervenit si i-a explicat pe scurt lui Iov 
ce se intamplase.Yahweh i-a spus lui Iov ca greseste cand isi judeca proprii creatori care 
conduceau testul si cand regreta ca se nascuse. Yahweh i-a redat sanatatea lui Iov si chiar si mai 
multe posesii decat avea inainte sa fie ruinat.   
      La sfarsitul intalnirii pe care am avut-o cu Yahweh pe nava de legatura, s-a oprit pentru 
cateva momente spunandu-mi ca ma va intalni mai tarziu. Apoi, unul dintre ceilalti doi Elohimi 
mi-a cerut sa-l urmez. M-a dus intr-o incapere splendid decorata. Peretii erau ca interiorul unei 
piramide circulare, iar acei pereti erau acoperiti cu valuri luminoase de sunete care dadeau 
impresia valurilor de apa multicolore. Totul se misca intr-un ritm muzical de vibratii extraordinar 
de relaxante. Mi-a fost spus sa ma asez intr-un fotoliu comfortabil care era acoperit cu blana 
neagra, dand impresia ca este in viata. Apoi, acel Eloha - singularul lui Elohim - a inceput sa 
vorbeasca: 
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       "Trebuie sa va avertizez ca printre Elohimi nu este doar o opinie in legatura cu viitorul 
Umanitatii pe Pamant. Yahweh crede ca oamenii sunt buni si simte ca ar trebui sa-i lasam sa 
progreseze singuri, convins ca daca ei vor fi negativi, se vor auto-distruge. Toti adeptii mei si eu 
gandim ca oamenii sunt rai si ca ar trebui sa ajutam omenirea sa-si grabeasca auto-distrugerea. 
Noi propunem ca dumneavoastra sa ne ajutati sa grabim cataclismul final care va purifica 
universul de fiinte care sunt rezultatul unui experiment nereusit." 
       "Daca veti incerca sa indepliniti misiunea data dumneavoastra de catre Yahweh, veti ramane 
intotdeauna un om sarac si va trebui sa va confruntati cu sarcasmul tuturor. Veti suferi, poate veti 
fi trimis chiar la inchisoare, sau chiar mai rau, condamnat la moarte de catre proprii 
dumneavoastra frati de sange. Daca acceptati oferta mea si indepliniti planul meu, bazat pe 
cresterea tendintelor rasiste existente in fiintele umane asa incat un conflict rasist mondial sa 
erupa, va voi face foarte puternic si bogat. Rolul dumneavoastra va consta in publicarea cartilor 
pe care vi le voi dicta eu, si care va vor permite sa creati variate miscari politice si spirituale care 
sa predice distrugerea rasei Arabe, a rasei galbene si a celei negre, care au preluat toate bogatiile 
si materialele brute de care rasa alba are nevoie si pe care merita sa le aiba, din moment ce au 
fost eforturile oamenilor albi cele care le-au permis sa dezvolte tehnici pentru a le cauta si a le 
utiliza in prima faza. De indata ce acest conflict planetar incepe, dumneavoastra si toti acei 
oameni care v-au ajutat sa il determinati, veti fi salvati. Va vom lua in siguranta la bordul uneia 
dintre navele noastre si eventual va vom permite sa va intoarceti pe Pamant cand totul a fost 
distrus, asa incat sa puteti incepe o noua omenire. Dumneavoastra veti guverna aceasta civilizatie 
dupa cum doriti, si cu ajutorul nostru bineinteles." 
       "Pana atunci, de indata ce va veti intoarce pe Pamant, va fi o suma de 1 miliard, 5 miliarde, 
10 miliarde, sau chiar mai mult daca doriti, depozitati pe numele unei fundatii dintr-o banca 
Elvetiana, pentru a va ajuta sa incepeti. Spuneti-ne cat trebuie sa fie suma si daca nu este 
suficienta, alte depozite vor fi facute imediat." 
       "Si mai mult, daca acceptati sa ne ajutati, dumneavoastra si toti acei oameni care v-au ajutat 
veti avea dreptul la viata vesnica." 
       "Singurul lucru pe care il cerem este ca Omenirea sa distruga aceasta oribila civilizatie care 
exista acum pe Pamant. Pentru asta, dumneavoastra va trebui de asemenea sa le spuneti ca ati 
intalnit un extraterestru care v-a avertizat in legatura cu o invazie a Pamantului de catre ei. Va 
vom da dovezile necesare ale existentei noastre si nimeni nu se va indoi de ceea ce veti spune. In 
acest fel, Omenirea isi va creste inarmarea pentru a se pregati impotriva unui posibil atac din cer. 
Acest lucru il va preveni pe Yahweh de o alta incercare de a opri oamenii de a se omori unul pe 
celalalt sau de a construi chiar si mai multe arme nucleare si de a creste agresiunea pe Pamant." 
       "Dumneavoastra trebuie sa luati in considerare pe de o parte, ca unii va cer sa munciti pentru 
o cauza deja pierduta, din moment ce mai devreme sau mai tarziu oamenii de pe fata Pamantului 
tot se vor arunca singuri in aer. Trebuie sa faceti asta fara dovezi pentru a va ajuta sa va 
convingeti fratii si fara niciun sprijin financiar. Veti fi lasat prada sarcasmului, politiei si 
presiunilor judiciare care v-ar putea trimite la inchisoare, fara sa va mai ganditi chiar la 
posibilitatea ca unii fanatici sa va poata omori deoarece sustineti ca nu exista "Dumnezeu". Pe de 
alta parte, propunerea mea va face un om foarte bogat si foarte puternic imediat, un om care va 
accelera doar un curs caruia oamenii ii sunt deja destinati." 
       "Deci, care este raspunsul dumneavoastra? Vreti sa va ganditi cateva zile la asta inainte de a-
mi da un raspuns?" 
       Si eu am raspuns: "Nu sunt deloc convins de faptul ca Omenirea se va autodistruge, chiar 
daca este o sansa de noua din zece ca o va face. Chiar daca ar fi o sansa din o mie ca Umanitatea 
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sa-si invinga agresivitatea si sa scape de distrugere, gandesc ca merita sa lupt pentru aceasta 
sansa. Vreau sa cred ca oamenii vor intelege pana nu va fi prea tarziu. Si chiar daca un cataclism 
final va avea loc, Yahweh mi-a spus ca toti oamenii care vor lupta pentru pace si nonviolenta vor 
fi salvati, cu scopul de a repopula Pamantul si de a forma o lume iubitoare. Propunerea 
dumneavoastra nu ofera nimic mai mult, cu exceptia poate a faptului ca in planul dumneavoastra 
doar acei oameni care au contribuit la explozia violentei vor fi salvati. Noua civilizatie care se va 
structura atunci nu va putea evita sa fie violenta, din cauza caracteristicilor predominante ale 
fondatorilor ei, in acelasi timp directe, sociale si ereditare. 
       "Simplul fapt de a spune Umanitatii despre invazia Pamantului de catre extraterestri va fi 
suficient pentru a declansa si mai multa frica si apoi cresterea agresiunii pe planeta noastra. 
Asadar, chiar daca este doar o sansa dintr-o mie ca Pamantul sa fie salvat in acest timp, aceasta 
sansa va fi taiata pe din doua la auzul stirilor despre posibila interventie din partea voastra. Unul 
dintre cei mai importanti factori care pot contribui la diminuarea violentei intre oameni este 
trezirea mintii catre univers si catre infinit. Daca toti oamenii s-ar uita la cer cu speranta si 
fraternitate, atunci vor fi mult mai apropiati unul de celalalt.” 
       "Nu sunt interesat sa devin bogat si puternic. Nu am aproape nimic, dar putinul pe care il am 
este tot ce imi trebuie pentru a fi fericit. Misiunea pe care trebuie sa o indeplinesc imi umple 
viata cu fericire. Tot ce am nevoie este hrana pentru copiii mei si un acoperis deasupra capului 
lor. Toate acestea mi-au fost date de catre credinciosii mei discipoli care doresc sa ma ajute sa 
aduc adevarul tuturor oamenilor de pe Pamant. Nu pot trai in doua case in acelasi timp, nici nu 
pot conduce doua masini simultan si chiar daca imi apartine casa, asta nu inseamna ca pot dormi 
mai bine, nici ca focul ar fi mai aprins in vatra. Cat despre misiunea incredintata mie de catre 
Yahweh, va fi mult mai bine daca va fi realizata prin efortul colectiv a celor care doresc sa le 
ureze bun-venit Elohimilor (decat celor care care ii vad ca pe o amenintare) din moment ce 
aceasta va fi cu siguranta cea mai frumoasa dovada de iubire pe care le-o putem oferi creatorilor 
nostri." 
       "Deci, imi refuzati propunerea?" a intrebat Eloha. 
       "Da, si pentru toate motivele pe care le-am mentionat, din moment ce sunt fundamental opus 
violentei." 
       "Sunteti sigur ca nu veti regreta niciodata asta?" a intrebat el. "Nu este mai bine sa mai 
asteptati si sa va mai ganditi la asta?" 
       "Nu ma voi razgandi niciodata, indiferent ce se va intampla cu mine. Chiar daca viata mea 
este in pericol, imi voi canaliza eforturile mai degraba pentru ca iubirea si fraternitatea sa-i 
uneasca pe oameni, asa incat ei sa le ureze bun-venit creatorilor lor, dupa cum Elohim si merita 
ca sa fie bine primiti." 
       In acel moment, usa s-a deschis si Yahweh a intrat, impreuna cu celalalt Eloha. S-a intors 
catre mine si a spus: "Sunt foarte fericit de reactiile pe care le-ati avut la propunerile care v-au 
fost facute. Am fost convins de reactiile dumneavoastra, dar Satan, fratele nostru, care tocmai v-a 
testat, nu va fi convins ca poate fi asteptat ceva bun de la oameni pana nu sunt uniti, si pana cand 
banii si toate armele nucleare nu vor fi distruse. Al doilea insotitor al meu care este asa de fericit 
de comportamentul dumneavoastra este Lucifer, care a fost primul care a avut incredere in 
omenire chiar inainte ca eu sa inteleg nevoia Umanitatii de a progresa, si de a lasa Omul sa 
mearga singur pe drumul catre testul final al rezolvarii violentei fara o interventie din partea 
noastra." 
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       Satan mi-a spus atunci ca el credea ca nu exista mai mult de o duzina de oameni ca mine pe 
Pamant. Dragoste si fraternitate ieseau stralucind din fata lui si era de opinia ca era asa deoarece  
existau unele rare exceptii pentru care Omenirea are dreptul sa existe. 
       Apoi ne-am reintors catre celelalte doua nave mai spatioase, catre cea care ma va duce pe 
planeta Vesnicilor, unde initierea mea urma sa fie terminata. Toate acestea sunt relatate in cartea 
care contine cel de-al doilea mesaj:"Extraterestrii m-au dus pe planeta lor". 
 
 
 
 
 
 
 

TATAL MEU CARE ESTE IN CERURI 
 
 
 
       De la prima intalnire cu vizitatorii din afara spatiului, cel pe care nu-l stiam ca fiind 
Yahweh, presedintele Consiliului Vesnicilor, ma intrebam de ce ma alesesera pe mine pentru a 
deveni mesagerul lor pe Pamant. El mi-a spus atunci ca s-au decis sa "aleaga" pe cineva care s-a 
nascut dupa prima explozie atomica de la Hiroshima, care a avut loc pe 6 august, 1945. Apoi a 
adaugat: " Te-am urmarit din copilaria ta si chiar si inainte."(Referire la primul mesaj). 
       La inceput am gasit foarte intrigant acest raspuns si in timpul celor doi ani dintre prima si 
cea de-a doua intalnire, am meditat des asupra acestui subiect. 
       A trebuit sa astept pana cand l-am intalnit pe Yahweh din nou pentru a clarifica aceasta 
problema in totalitate. 
       A revelat adevarul despre originile mele la sfarsitul remarcilor sale adresate oamenilor din 
Israel, dupa cum sunt expuse in cel de-al doilea mesaj, atunci cand eram pe planeta Vesnicilor. 
       Inca o data,\\ mi s-a spus sa-mi pun o centura speciala cu o catarama larga, care-mi permitea 
sa calatoresc prin aer urmand anumite unde de curenti. M-am trezit zburand la aproximativ 20 de 
metri pe deasupra unei vegetatii luxuriante dupa o iesire plana din laborator, acolo unde mintea 
mea a fost modificata in ciudatul scaun sub forma de scoica. 
       In zece secunde sau cam asa ceva, am atins o panorama paradisiaca in care stateau cativa 
profeti pe care ii intalnisem mai devreme. La cateva sute de metri dedesubt am putut sa vad 
imense si magnifice plaje de nisip, inconjurand marea care era de o apa albastra de o asa 
profunzime si frumusete, incat nici unul dintre golfurile Marii Mediterane nu puteau sa se 
compare cu ea, sau nici macar sa se apropie. Albastrul apelor era ca acela al unei piscine 
Californiene, dar se intindea la orizont, cu marete arii roz si verzi in profunzimea marii albastre. 
Atunci cand m-am uitat cu mai multa atentie, am putut sesiza urme ale fiecarei culori, fiecare 
dintre ele mai frumoasa decat celelalte, ca si cum fundul marii era pictat pe o suprafata de 
aproximativ 10 km. Am intrebat de unde veneau aceste extraordinare culori si mi s-a spus ca 
recifurile de corali ii dadeau apei coloratia. Coralii fusesera creati artistic si implantati pentru a 
produce efectele speciale pe care le observam. 
       Cureaua mi-a permis sa cobor delicat, in mica poiana, in apropierea grupului celor 10 
profeti, cu aproximatie. Cel care ne-a fost introdus ca fiind Iisus a venit sa ne intampine. 
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       Urmandu-l pe Yahweh, am mers cu totii si ne-am asezat pe unele canapele cioplite in piatra. 
Toate canapelele erau acoperite cu acea minunata blana neagra care parea ca este vie. Ne aflam 
localizati pe o faleza, privind deasupra marii. 
       Yahweh m-a intrebat daca, in timpul celor doi ani de la prima noastra intalnire, erau unele 
intrebari care ma preocupau intr-un mod particular. Fara nici o ezitare, i-am spus ca m-am 
intrebat foarte des ceea ce vroia sa-mi spuna atunci cand a explicat "te urmarim din copilarie si 
chiar dinainte". 
       Intrebarea mi s-a rasucit de mai multe ori in cap, gandindu-ma daca asta insemna ca parintii 
mei fusesera alesi inainte de conceperea mea, si daca fusesera ghidati telepatic pentru a ma naste 
pe mine, sau daca se cunosteau deja atunci cand fusesera alesi, sau daca am fost conceput atunci 
cand fusesera alesi sau mai degraba atunci cand embrionul pe care il creasera fusese ales. 
       Yahweh a raspuns la aceasta intrebare care era foarte importanta pentru mine. Raspunsul sau 
a fost chiar cu mult mai extraordinar decat anticipasem. 
       Din acel moment, a incetat sa mi se mai adreseze in franceza cu forma de politete "vous" si a 
inceput sa mi se adreseze cu forma personala "tu". Apoi a spus: 
       "Persoana pe care o priveai ca pe tatal tau nu era adevaratul tau tata. Dupa explozia de la 
Hiroshima, am hotarat ca este timpul pentru a trimite un nou mesager pe Pamant. El urma sa fie 
ultimul profet, dar primul care trebuia sa se adreseze Umanitatii cerandu-i sa inteleaga si nu sa 
creada. Am ales atunci o femeie, la fel cum facusem si pe vremea lui Iisus. Aceasta femeie a fost  
luata la bordul uneia dintre navele noastre si inseminata, la fel cum s-a procedat si cu mama lui 
Iisus. Apoi a fost eliberata, dupa ce i-am sters in totalitate din memorie toate urmele celor 
intamplate." 
       "Dar inainte ca toate acestea sa se intample, am aranjat in asa fel incat ea sa intalneasca un 
barbat care sa poata intretine copilul financiar si care sa-l creasca decent. Acest om trebuia sa fie 
dintr-o religie diferita decat cea a femeii, asa incat copilul sa fie crescut fara conditionari 
religioase puternice. Din aceasta cauza, omul pe care tu l-ai considerat da fiind  tatal tau era un 
evreu." 
       "Tatal tau adevarat este si tatal lui Iisus de asemenea, iar asta va face frati. Tu te uiti in 
momentul de fata la tatal tau. Tatal tau adoptiv a fost precum Iosif, urma sa aiba grija de tine si 
de mama ta pana in momentul in care te vei descurca singur." 
       "Din acest moment ma poti chema "Tata", deoarece esti fiul meu." 
       Acesta a fost cel mai miscator moment din intreaga calatorie. Si am putut sa vad in ochii lui 
Yahweh o emotie si o senzatie de iubire la fel de mari. Si Iisus parea ca este la fel de miscat de 
aceleasi sentimente. Apoi mi-am sarutat tatal si pe fratele meu pentru prima data. 
       Dupa aceea, Yahweh mi-a cerut sa nu dezvalui aceata legatura parinteasca pana ce nu vor 
trece trei ani. Aceste este motivul pentru care niciodata nu am vorbit despre asta pana acum. 
       In orice caz, nu este de nici o importanta, nu trebuie sa facem aceeasi greseala pe care au 
facut-o cei care l-au recunoscut pe Iisus ca pe mesagerul care venea din ceruri. Nu este 
mesagerul cel care este important, ci mesajul in sine. 
       "Iisus a venit pe Pamant pentru a arata calea, dar oamenii inca se uitau la degetul lui" a zis 
un mare ganditor, si din pacate este adevarat. 
       Eu, Rael, va arat de asemenea calea de urmat, prin revelarea mesajelor date mie de catre tatal 
meu "care este in ceruri". Este mult mai important sa-i recunoasteti pe Elohim ca pe parintii 
vostri si sa le pregatiti ambasada lor pe Pamant, dupa cum au cerut, decat sa dati atentie 
mesagerului. Doar mesajele sunt importante si prin ele recunoasterea celor care le-au trimis, nu 
mesagerul. 
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       Nu va uitati la degetul meu, ci mai degraba la directia spre care este indreptat. 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

MESAJ DE LA YAHWEH CATRE TOTI OAMENII 
DE PE PAMANT: APOCALIPSA CATACLISMULUI 

NUCLEAR FINAL 
 
 
 
 
       Eu, Yahweh, prin intermediul cuvintelor profetului meu Rael, ma adresez tuturor oamenilor 
de pe Pamant. 
       Este, din pacate, doar o sansa dintr-o suta ca Omenirea sa nu se auto-distruga, si fiecare 
Raelian trebuie sa actioneze ca si cum Omenirea va fi indeajuns de inteleapta pentru a intelege si 
sa se agate de aceasta minuscula sansa de a scapa de cataclismul final, asa incat sa intre in Epoca 
de Aur. Si mai mult, fiecare Raelian, prin munca sa de trezire a mintilor, contribuie la intarirea 
acestei infime sanse de supravietuire, impiedicand-o sa devina chiar si mai slaba. 
       Este imposibil sa prezici viitorul si de aceea este imposibil sa calatoresti in timp, dar este 
intotdeauna posibil sa prezici viitorul unei entitati biologice. Daca o femeie primitiva este 
inseminata de catre un om de stiinta, ultimul poate prezice viitorul acestei femei. El poate prezice 
ca in noua luni ea va da nastere unui copil si poate merge chiar mai departe si sa determine sexul 
copilului. 
       In acelasi fel, noi, care suntem obisnuiti sa creem viata pe o infinitate de planete, stim ce 
urmeaza sa se intample cu o Omenire care a atins nivelul vostru de tehnologie, fara a atinge si 
echivalentul nivelului de intelepciune. 
       Din aceasta cauza, cu toate ca nu putem prezice viitorul indivizilor, putem prezice ce 
urmeaza sa se intample in mod normal cu un organism viu in timpul perioadei gestante, sau cu o 
Omenire in cursul dezvoltarii ei. 
       Atunci cand prima celula este creata in uterul mamei, prin intalnirea spermatozoidului si a 
ovulului, aceasta prima celula contine toate informatiile necesare pentrua crea fiinta completa in 
stare sa realizeze o multime de functii. Si cu cat celulele sunt mai numeroase, cu atat mai 
numeroase vor fi si functiile dezvoltate. Numarul de functii este proportional cu numarul de 
celule obtinut prin diviziunile succesive, pana cand copilul este gata sa se nasca, si doar atunci el 
devine un organism complet, cu toate organele care vor fi cerute pentru efectuarea tuturor 
functiilor care ii vor satisface toate nevoile. 
       Este exact acelasi lucru si pentru o omenire , considerand fiecare om ca fiind o celula a unei 
imensei fiinte in perioada de gestatie. 
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       Numarul de functii, de descoperiri si nivelul tehnologic al Umanitatii sunt proportionale cu 
numarul oamenilor. In acest fel, putem prezice cu usurinta ca anii Apocalipsei vor fi atinsi atunci 
cand omul va putea sa-i faca pe orbi sa-si recapete vederea prin intermediul protezelor 
electronice, atunci cand vocea Omului va  fi purtata peste oceane prin intermediul satelitilor de 
comunicatii si cand Omul va fi egalul celor pe care i-a luat gresit de "Dumnezei", prin crearea de 
fiinte sintetice in laboratoare, etc... 
       Toate aceste predictii constau intr-o cunostere in profunzime a biologiei speciilor. Noi stim 
ca un fetus isi va dezvolta ochii intr-o anumita luna a cresterii sale si organele sexuale intr-o alta 
luna, iar aceeasi regula se aplica tuturor speciilor care se dezvolta. Stim ca va face descoperiri 
care sa-i permita realizarea unor anumite indemanari stiintifice dupa asa de multe sute sau mii de 
ani. Este exact acelasi lucru. 
       Noi am dictat mesajele noastre profetilor din vechime, pentru a fi recunoscuti de catre 
oameni atunci cand va veni timpul sa ne aratam deschis, fara ca asta sa implice crearea de noi 
religii deiste, adica atunci cand toti oamenii vor fi capabili sa inteleaga. 
       Printre aceste texte este si "Apocalipsa", pe care am dictat-o lui Ioan. I-am aratat prin 
intermediul unui vizualizator similar televizoarelor voastre, evenimentele care se vor putea 
intampla oamenilor atunci cand vor atinge Anii Apocalipsei. 
       Textul Apocalipsei lui Ioan a fost din pacate impovarat si distorsionat de catre traducatorii 
primitivi care nu puteau fi altceva decat oameni cu frica de Dumnezeu. 
       Ioan isi incepe povestea spunand despre intalnirea sa cu noi: 
       "Am fost in duh in zi de duminica si am auzit, in urma mea, glas mare de trambita." 
Revelatii 1:10. 
       Aici el explica ca incerca sa comunica cu noi telepatic, asta inseamna ceea ce el descrie ca 
"am fost in duh" duminica, referindu-se la noi ca la "Ziua Domnului", ca auzea o voce metalica 
"ca o trambita", asta este ceva ce voi toti stiti cu totii: Sunetul produs de un megafon electric. 
       Apoi Ioan se intoarce pentru a vedea ce este in spatele sau. 
       "Si m-am intors sa vad al cui este glasul care vorbea cu mine si, intorcandu-ma, am vazut 
sapte sfesnice de aur, si in mijlocul sfesnicelor pe Cineva asemenea cu Fiul Omului, imbracat in 
vesmant lung pana la picioare si incins pe sub san cu un brau de aur. 
       "Capul Lui si parul Lui erau albe ca lana alba si ca zapada, si ochii Lui, ca para focului, 
picioarele Lui erau asemenea aramei arse in cuptor, iar glasul Lui era ca un vuiet de ape multe." 
       "In mana Lui cea dreapta avea sapte stele; si din gura Lui iesea o sabie ascutita cu doua 
taisiuri, iar fata Lui era ca soarele, cand straluceste in puterea lui." Revelatii 1: 12- 16. 
       Ioan vazuse sapte masini zburatoare facute din metal auriu,"sapte sfesnice", in mijlocul 
carora statea o mica fiinta; "cineva asemenea cu Fiul Omului", echipat cu un costum de zbor care 
era mulat pe corpul sau pana pe picioare si purta o centura larga. Pielea lui si parul sau sunt albe, 
casca sa era echipata cu doua mici proiectoare pe care Ioan le-a interpretat gresit ca fiind ochi. 
Picioarele lui stateau pe doua pingele etanse din metal galben si vorbea cu o voce puternica,"glas 
mare de trambita". 
       In mana sa, micuta persoana tinea un aparat facut din sapte semnale luminoase care erau 
unite cu cele sapte nave plasate langa el. Sabia ascutita cu doua taisuri este doar un detaliu 
adaugat de catre traducatorii tematori de "Dumnezeu", pentru a creste puterea "Dumnezeului" si 
frica de "Dumnezeu" a primilor crestini. Micuta persoana care a aparut in fata lui Ioan era intr-
adevar unul dintre noi. 
       Ioan, coplesit de panica, a cazut cu fata la pamant. 
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       "Si cand L-am vazut, am cazut la picioarele Lui ca un mort. Si El a pus mana dreapta peste 
mine, zicand:<Nu te teme! Eu sunt Cel dintai si Cel de pe urma. Si Cel ce sunt viu. Am fost mort 
si, iata, sunt viu, in vecii vecilor, si am cheile vietii si ale iadului>". 
       "Scrie, deci , cele ce ai vazut si cele ce sunt si cele ce au sa fie dupa acestea." 
       I-am cerut lui Ioan sa se scoale si i-am spus ca trebuie sa scrie tot ceea ce a vazut si tot ce ii 
va fi dictat, asa incat oamenii sa poata gasi aceste scrieri atunci cand va veni timpul. I-am spus ca 
noi suntem "primii si ultimii", adica primii pe Pamant si ultimii daca oamenii se vor auto-
distruge in momentul in care vor descoperi energiile care sa le permita sa faca asta. I-am explicat 
ca cel care ii vorbea a cunoscut moartea, dar ca fusese recreat, multumita procesului explicat in 
primul mesaj, care ne permite sa traim vesnic prin intermediul mai multor corpuri. 
       "Dupa acestea, m-am uitat si iata o usa era deschisa in cer si glasul cel dintai - glasul ca de 
trambita pe care l-am auzit vorbind cu mine - mi-a zis: Suie-te aici si iti voi arata cele ce trebuie 
sa fie dupa acestea." 
       "Indata am fost in duh; si iata un tron era in cer si pe tron sedea Cineva." Revelatii  4: 1-2. 
       Ioan vede o "usa deschisa in cer", usa uneia dintre navele noastre este deschisa, si este dus 
inauntru cu ajutorul unei raze purtatoare. Acest lucru este total de neinteles pentru el, si de aceea 
a zis "in duh". 
       Aici el il vede pe cineva stand pe un tron si imprejurul lui un total de alti 24 de Vesnici, 
stand de asemenea pe "tronuri". 
       Eu, Yahweh, eram aceasta persoana care statea pe tron, si in jurul meu stateau 24 de alti 
Vesnici, reprezentand Consiliul Vesnicilor, corpul guvernant al planetei noastre. 
       Apoi m-am intors catre aparatul destinat vizualizarii gandurilor, iar el a vazut ce se va 
intampla in mod normal cu Omenirea si de asemenea ce se va intampla atunci cand timpul va 
veni. 
       "Si m-am uitat si iata un cal alb si cel care sedea pe el avea un arc; si i s-a dat lui cununa si a 
pornit ca un biruitor ca sa biruiasca."  Revelatii 6: 2. 
       Asta are legatura cu prima dintre cele sapte peceti sau, daca preferi, cele sapte capitole ale 
istoriei Umanitatii. Acesta este de fapt triumful Crestinatatii pe Pamant si care va permite 
Vechiului Testament sa fie revelat tuturor. Apoi cea de-a doua pecete este deschisa: 
       "Si a iesit alt cal, rosu ca focul; si celui ce sedea pe el i s-a dat sa ia pacea de pe pamant, ca 
oamenii sa se junghie intre ei; si o sabie mare i s-a dat."  Revelatii  6: 4. 
       Acest cal rosu reprezinta razboaiele religioase si razboaiele in general, care vor fi una dintre 
principalele cauze in intarzierea cresterii numerice a oamenilor. Apoi a treia pecete vine: 
       "Si m-am uitat si iata un cal negru si cel care sedea pe el avea un cantar in mana lui." 
       "Si am auzit in mijlocul celor patru fiinte, ca un glas care zicea: Masura de grau un dinar, si 
trei masuri de orz un dinar. Dar de untdelemn si de vin sa nu te atingi."  Revelatii  6: 5. 
       Calul negru reprezinta foametea care va lua un considerabil numar de vieti pana ca 
Omenirea sa-si rezolve problemele. Iar dupa asta vine cea de-a patra pecete: 
       "Si m-am uitat si iata un cal galben-vanat si numele celui ce sedea pe el era: Moartea."  
Revelatii  6: 8. 
       Acest cal galben reprezinta marile epidemii si plagile multor altora care au decimat 
Omenirea. Apoi cea de-a cincea pecete este sparta: 
       "Si cand a deschis pecetea a cincea, am vazut, sub jertfelnic, sufletul celor injunghiati pentru 
cuvantul lui Dumnezeu si pentru marturie pe care au dat-o." 
       "Si strigau cu glas mare si ziceau: Pana cand, Stapane sfinte si adevarate, nu vei judeca si nu 
vei razbuna sangele nostru, fata de cei ce locuiesc pe Pamant?" 
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       "Si fiecaruia dintre ei i s-a dat cate un vesmant alb si li s-a spus ca sa stea in tihna, inca 
putina vreme, pana cand vor implini numarul si cei impreuna-slujitori cu ei si fratii lor, cei ce 
aveau sa fie omorati ca si ei."  Revelatii  6: 9- 11. 
       Aceasta scena reprezinta ce s-a intamplat atunci cand marii profeti, care traiau vesnic in 
compania noastra pe planeta noastra, ne-au cerut sa le permitem oamenilor, care au dus o viata 
pozitiva, sa fie recreati inainte de judecata de apoi. Am dat permisiunea pentru ca un numar de 
cateva mii de oameni de pe Pamant sa fie recreti pentru a trai printre noi, cu toate ca in prima 
faza ne-am decis sa le pastram  codurile genetice pentru a-i recrea numai atunci cand Omenirea 
isi va completa evolutia. Apoi a sasea pecete a fost deschisa: 
       "Si m-am uitat cand a deschis pecetea a sasea si s-a facut cutremur mare, soarele s-a facut 
negru ca un sac de par si luna intreaga s-a facut ca sangele;" 
       "Si stelele cerului au cazut pe pamant, precum smochinul isi leapada smochinele sale verzi, 
cand este zguduit de vijelie." 
       "Iar cerul s-a dat in laturi, ca o carte de piele pe care o faci sul si toti muntii si toate insulele 
s-au miscat din locurile lor." 
       "Si imparatii pamantului si domnii si capeteniile ostilor si bogatii si cei puternici si toti robii 
si toti slobozii s-au ascuns in pesteri si in stancile muntilor."  Revelatii  6: 12- 15. 
       A sasea pecete reprezinta pericolul final pentru Omenire, cel mai mare pericol, cel care o 
poate distruge complet, razboiul atomic."Marele cutremur" este explozia in sine, "soarele negru" 
este intunecarea cerului de catre ciuperca atomica, iar caderea cenusei, pe care cu totii o stiti, va 
intuneca luna."Cerul facut sul" este atunci cand norii sunt indepartati de catre supra-tensiunea 
brusca a aerului fierbinte rezultat din explozie. Oamenii ascunsi in pesterile muntilor sunt 
oamenii care se adapostesc in buncarele anti-nucleare. Este in cazul acestui cataclism, daca va fi 
sa se intample, ca acei oameni care l-au urmat pe profetul nostru, sa fie salvati. Acei oameni care 
vor avea codul genetic transmis dupa ce au citit sau au auzit despre mesaje. 
       Acei oameni vor fi selectati de catre imensul nostru computer, cel care ii supravegheaza pe 
toti oamenii de la conceptie si pana la moarte. 
       "Si am vazut un alt inger care se ridica de la Rasaritul Soarelui si avea pecetea Viului 
Dumnezeu: Ingerul a strigat cu glas puternic catre cei patru ingeri, carora li s-a dat sa vatame 
pamantul si marea." 
       "Zicand: Nu vatamati pamantul, nici marea, nici copacii, pana ce nu vom pecetlui, pe 
fruntile lor, pe robii Dumnezeului nostru."  Revelatii  7:  2- 3. 
       Oamenii care vor fi pecetluiti pe frunte vor fi cei care vor avea planul celular transmis prin 
contactul manual dintre profetul nostru si osul fruntilor lor, care contine cel mai pur si mai exact 
cod genetic. Totalul celor care vor fi "pecetluiti pe frunte" va fi apropiat de 144,000,  numar care 
va include oamenii deja recreati pe planeta noastra, acei oameni care au dus o viata dedicata 
infloririi Umanitatii fara sa fi auzit macar de mesaje, si de asemenea pe acei oameni care il vor 
recunoaste pe Rael ca pe mesagerul nostru dupa ce au citit mesajele. 
       Atata timp cat totalul acestor oameni nu va atinge numarul 144,000, va vom ajuta sa amanati 
cataclismul final, pentru a avea un numar suficient pentru a implanta o noua generatie pe 
Pamant, atunci cand va deveni din nou un loc propice pentru ca oamenii sa traiasca. 
       Daca a sasea pecete reprezinta descoperirea si prima folosire a bombei nucleare, a saptea 
pecete reprezinta cataclismul final, un razboi atomic mondial care se va incheia cu distrugerea 
vietii pe Terra. 
       Cand prima trambita a celei de-a saptea pecete s-a auzit: 
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       "...si s-a pornit grindina si foc amestecat cu sange si au cazut pe Pamant: si a ars din Pamant 
a treia parte, si a ars din copaci a treia parte, iar iarba verde a ars de tot."  Revelatii  8: 7. 
       O treime din Pamant este arsa de catre radioactivitate, copacii si iarba verde nu mai cresc. 
       "A trambitat apoi al doilea inger, si ca un munte mare arzand in flacari s-a prabusit in mare 
si a treia parte din mare s-a prefacut in sange; si a pierit a treia parte din fapturile cu viata in ele, 
care sunt in mare, si a treia parte din corabii s-a sfaramat."  Revelatii  8: 8- 9. 
       Explozia produce o imensa eruptie de lava care se scurge in ocean, distrugand o treime din 
viata marina si o treime din ambarcatiuni. 
       " Si a trambitat al treilea inger, si a cazut din cer o stea uriasa, arzand ca o faclie, si a cazut 
peste a treia parte din rauri si peste izvoarele apelor;...si a treia parte din ape s-a facut ca pelinul 
si multi dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru ca se facusera amare."  Revelatii 8: 10-
11. 
       Exploziile atomice urmate ca replica la primul atac, marile rachete, "marile stele care cad din 
cer", cad peste tot. Cea mai mare parte din apa potabila devine poluata si multi oameni mor din 
cauza ei.  
       "Si a trambitat al patrulea inger; si a fost lovita a treia parte din soare, si a treia parte din 
luna, si a treia parte din stele, ca sa fie intunecata a treia parte a lor si ziua sa-si piarda din lumina 
a treia parte, si noaptea tot asa."  Revelatii  8: 12. 
       Praful si cenusa ridicate de catre exploziile nucleare succesive sunt asa de dense incat cerul 
devine intunecat, acoperind Soarele, Luna si stelele, ceea ce da impresia ca ziua si noaptea sunt 
mai scurte. 
       "Si a trambitat al cincilea inger, si am vazut o stea cazuta din cer pe pamant si i s-a dat cheia 
fantanii adancului." 
       "Si a deschis fantana adancului si fum s-a ridicat din fantana, ca fumul unui cuptor mare, si 
soarele si vazduhul s-au intunecat de fumul fantanii."  Revelatii  9: 1-2. 
       Aceasta este descrierea unei rachete teleghidate care cade si a ciupercii de fum pe care o 
creaza. 
       "Si din fum au iesit lacuste pe pamant si li s-a dat lor putere precum au putere scorpiile 
pamantului." 
       "Si li s-a poruncit sa nu vatame iarba pamatului si nici o verdeata si nici un copac, fara 
numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe fruntile lor." 
       "Si nu li s-a cerut ca sa-i omoare, ci ca sa fie chinuiti cinci luni; si chinul lor este la fel cu 
chinul scorpiei, cand a intepat pe om." 
       "Si in zilele acelea vor cauta oamenii moartea si nu o vor afla si vor dori sa moara; moartea 
insa va fugi de ei."  Revelatii 9: 3. 
       Lacustele sunt avioanele incarcate cu bombele atomice care vor cadea asupra marilor orase 
si, datorita expunerii la radioactivitate, vor pricinui suferinte teribile acelor oameni care vor 
supravietui exploziilor. Ei vor fii otraviti de catre radioactivitate, la fel ca si in cazul inteparii de 
catre un scorpion. 
       "Iar infatisarea lacustelor era asemenea unor cai pregatiti pentru razboi, pe capetele lor aveau 
cununi ca de aur, si fetele lor erau ca niste fete de oameni." 
       "Si aveau par ca parul de femei si dintii lor erau ca dintii leilor." 
       "Si aveau platose ca platosele de fier, iar vuietul aripilor lor era la fel ca vuietul unor multimi 
de care si de cai, care alearga la lupta." 
       "Si aveau cozi si bolduri asemanatoare scorpiilor; si puterea lor e in cozile lor, ca sa vatame 
pe oameni cinci luni."  Revelatii  9: 7- 10. 
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       Aceste „lacuste” acoperite cu metal aratau ca niste cai care merg la razboi, in ochii unui om 
primitiv. Ele aveau un cockpit in interiorul caruia se poate vedea o fata de om precum "niste fete 
de oameni", si, zburand la inaltimi foarte mari, aveau o dara de fum alb pe care Ioan o numeste 
par, iar "cozile" lor reprezinta rachetele teleghidate remorcate sub aripile lor. "Platosele de fier" 
reprezinta fuselajul, iar zgomotul vine de la motoarele cu reactie, dupa cum bine le cunoasteti. 
Puterea din "cozile ca ale scorpionilor" este reprezentata de catre radiatiile produse de rachetele 
care sunt lansate asupra populatiei tarilor atacate. 
       "Si a trambitat al saselea inger. Si am auzit un glas, din cele patru cornuri ale altarului de 
aur, care este inaintea lui Dumnezeu."  Revelatii  9: 13. 
       Ioan descrie cele patru difuzoare localizate in fata mea, in timp ce il faceam sa vada asta. 
       "Si asa am vazut, in vedenie, caii si pe cei care sedeau pe ei, avand platose ca de foc si de 
iachint si de pucioasa; iar capetele cailor semanau cu capetele leilor si din gurile lor iesea foc si 
fum si pucioasa," 
       "De aceste trei plagi: de focul si de fumul si de pucioasa, care iesea din gurile lor, a fost 
ucisa a treia parte din oameni." 
       "Pentru ca puterea cailor este in gura lor si in cozile lor; caci cozile lor sunt asemenea 
serpilor, avand capete, si cu acestea vatama."  Revelatii  9: 17- 19. 
       Din nou, asta este descriptia mai multor avioane, "capetele cailor" sunt motoarele cu reactie 
din care ies flacarile si fumul. Coada cu "capetele care vatama" reprezinta rachetele nucleare si 
poti intelege  ca de fapt, "capetele" se refera la varful rachetelor, indiferent ca sunt teleghidate 
sau nu. I-am dat lui Ioan cea mai detaliata descriere posibila, iar aceasta poveste reflecta ceea ce 
el a putut vedea cu ochii sai primitivi. Luati aceeasi poveste si spuneti-o unui indian Amazonian, 
iar apoi rugati-l sa o scrie in propriile lui cuvinte si veti obtine aproximativ acelasi tip de amintire 
si chiar mai mult, daca le cereti altor 10 membri ai tribului sau sa transcrie povestea in timp ce 
primul om nu este prezent. 
       "Si cand au vorbit cele sapte tunete, voiam sa scriu, dar am auzit o voce care zicea din cer: 
Pecetluieste cele ce au spus cele sapte tunete si nu le scrie."  Revelatii  10: 4. 
       In acel moment i-am aratat clar lui Ioan ca nu exista niciun "Dumnezeu" si ca eram oameni 
la fel ca si el si i-am explicat de asemenea ca trebuie sa tina asta secret si sa nu o scrie, pentru a 
nu crea o mare confuzie printre oamenii care inca aveau nevoie de o baza pe care sa se sprijine, 
pana in ziua in care Omenirea va atinge nivelul suficient de tehnologie care le va permite tuturor 
sa poata intelege ceea ce spuneam. 
       "Ci, in zilele cand va grai al saptelea inger - cand va fi sa trambiteze - atunci va fi savarsita 
taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor Sai, prorocilor."  Revelatii 10: 7. 
       I-am explicat cu exactitate ca atunci cand va veni timpul, omul va intelege ca nu exista 
niciun "Dumnezeu" si pe aceeasi cale va intelege de asemenea ca noi am fost creatorii 
Umanitatii. 
       "... fiindca diavolul a coborat la voi avand manie mare, caci stie ca timpul lui e scurt." 
Revelatii  12: 12. 
       Alegerea intre auto-distrugere si intrarea in epoca de aur este ultimul pas decisiv care va 
dovedi daca Satan a avut dreptate spunand: "din Om numai raul poate iesi." 
       Daca Omenirea depaseste cu succes ultima ispita si reuseste sa obtina dezarmamentul total 
pe planeta, atunci oamenii se vor dovedi vrednici de a primi mostenirea noastra, din moment ce 
vor arata ca sunt non-violenti. "Bestia"care este descrisa mai departe in text,  reprezinta pur si 
simplu decoperirea energiei atomice si folosirea sa in scopuri razboinice. 
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       "Aici este intelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca numarul fiarei; caci este numar de 
om. Si numarul ei este sase sute saizeci si sase."  Revelatii  13: 18. 
       De fapt, 666 este numarul generatiilor care au existat pe Pamant din momentul creatiei 
primilor oameni in laboratoarele originale. Primii oameni au fost creati acum aproximativ 13,000 
de ani, iar o generatie umana este estimata la o medie de 20 de ani, deci daca se multiplica 666 
cu 20, rezulta 13,320 de ani. 
       Generatia nascuta la inceputul Anilor Apocalipsei in 1945 al erei Crestine, a fost de fapt a 
666-a de la momentul creatiei primilor oameni intr-un laborator de catre Elohim. Aceasta 
generatie coincide precis cu prima folosire a energiei nucleare in scopuri distructive, la 
Hiroshima, pe 6 august 1945. 
       Inca o data, interpretarea nu a fost ceruta pentru a intelege. Oricine trebuie doar sa citeaca 
ceea ce a fost scris. 666 era efectiv "numarul de Om", numarul oamenilor care s-au nascut 
incepand de la creatie, in alte cuvinte, numarul de generatii. 
       "Si s-au pornit fulgere si vuiete si tunete si s-a facut cutremur mare, asa cum nu a mai fost, 
de cand este omul pe pamant, un cutremur atat de puternic."  Revelatii  16: 18. 
       Post-socurile unei explozii atomice sunt inspaimantatoare si cresc daca urmeaza o reactie in 
lant. 
       "Si toate insulele pieira si muntii nu se mai aflara"  Revelatii  16: 20. 
       Monstruoasa explozie datorata rectiei in lant va deplasa continentele cu brutalitate, inghitind 
insulele si va matura muntii ca pe niste fire de paie. 
       "Si grindina mare, cat talantul, se pravali din cer peste oameni."  Revelatii  16: 21. 
       In acele parti ale Pamantului neatinse de catre bombe, stanci cad din cer, la mii de kilometri 
distanta de unde cazusera bombele. 
       "Si am vazut cer nou si pamant nou. Caci cerul cel dintai si pamantul cel dintai au trecut; si 
marea nu mai este." Revelatii  21: 1. 
       Ioan a vazut cum arata Pamantul in timp ce statea intr-o racheta lansata de la sol. I se parea 
ca Pamantul era cel care se retragea decat faptul ca racheta insasi se departa. Apoi racheta 
calatoreste pe un cer instelat, lucru nefamiliar unui om de pe Pamant, un "cer nou". Apoi naveta 
spatiala atinge o alta planeta, un "pamant nou". 
       "Si am vazut cetatea sfanta, noul Ierusalim, pogorandu-se din cer de la Dumnezeu, gatita ca 
o mireasa, impodobita pentru mirele ei.:  Revelatii  21: 2. 
       Apoi, omul primitiv are senzatia opusa decolarii, nava aterizeaza, si asta ii da impresia ca 
insasi planeta se misca catre el. Evident ca se intampla tocmai contrariul. 
       "Si am auzit din tron, un glas puternic care zicea: Iata cortul lui Dumnezeu este cu oamenii 
si El va salaslui cu ei si ei vor fii poporul Lui si insusi Dumnezeu va fi cu ei."  Revelatii  21: 3. 
       "Si va sterge orice lacrima din ochii lor si moarte nu va mai fi; nici plangere, nici strigat, nici 
durere nu vor mai fi, caci cele dintai au trecut."  Revelatii  21: 4. 
       Aceasta este descrierea planetei Vesnicilor, acolo unde toti oamenii salvati din cataclismul 
final vor astepta ca atmosfera Pamantului sa se linisteasca, pentru a fi reimplantata o alta 
civilizatie de oameni pasnici. 
       Acesta este rezultatul cu care Omenirea se confrunta, daca nu atinge un nivel de intelepciune 
echivalent cu nivelul de tehnologie. 
       Toate acestea au fost vazute de un primitiv, caci in comparatie cu noi Ioan era foarte primitiv 
la fel precum au fost si Moise si Iisus, dupa cum au fost toti profetii nostri pana le-am dat 
suficiente informatii pentru a fi in stare sa inteleaga ca tot ce facusem era, de fapt, dobandirea 
unei anumite maiestrii in arta transformarii materiei. Cei mai avansati savanti ai vostri pot fi 
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considerati de asemenea primitivi in comparatie cu noi, la fel cum si indienii de pe Amazon pot 
fi considerati primitivi fata de oamenii de stiinta de la Cape Canaveral. Asa ca la tot ceea ce Ioan 
a privit s-a uitat cu ochii unui om primitiv. 
       Asta este din pacate ceea ce o asteapta  pe Omenire, cu o probabilitate de reusita de 99%. 
       Asa ca toti dintre voi care ne recunosc ca pe creatorii vostri si care il recunosc pe Rael ca 
fiind ultimul nostru mesager pe Pamant, toti acestia trebuie sa luptati pentru a va asigura ca 
Omenirea  se va agata de aceasta mica sansa, prin revelarea mesajelor noastre intregii Omeniri. 
Daca faceti lucrul acesta puteti trai in pace, si incercand in tot acest timp sa va dezvoltati si sa va 
realizati chiar si mai mult, pentru ca sunteti printre cei drepti, care fac tot ce le sta in putere asa 
incat adevarul si non-violenta sa poata triumfa la sfarsit, puteti sa fiti asigurati de faptul ca va 
vom salva de cataclismul final, daca acesta se va intampla vreodata. Cautati iubirea, cautati 
fraternitatea, cautati inteligenta, dar nu disperati daca vedeti ca marea majoritate a oamenilor 
raman violenti, agresivi si stupizi. Din orice unghi ati privi asta, eforturile voastre vor fi 
recompensate. Fie ca Omenirea isi va dezvolta o constiinta interplanetara si va intra in Anii de 
Aur, sau ca planeta se va auto-distruge, noi va vom salva atunci asa incat sa puteti reconstrui o 
lume noua. 
       Eu, Yahweh, alfa si omega, cel care a fost primul pe Pamant si care va fi de asemenea si 
ultimul, trimit acest mesaj tuturor oamenilor de pe Terra prin intermediul cuvintelor profetului 
meu Rael, tuturor oamenilor pe care i-am creat si pe care am incercat sa-i conducem catre Epoca 
de Aur, si pe care ii iubim ca si cum ar fi copiii nostri. 
       Pace pe Pamant tuturor oamenilor de buna-credinta si tuturor celor care doresc sa fie fericiti. 
       Mostenirea noastra este pregatita, sa speram ca pruncul nu va muri la nastere. 
       E randul vostru sa miscati!  
 
 

3 
________________________________________________________________________ 
 

O RELIGIE ATEISTA 
 
 
 
 
 
 

INGERI FARA ARIPI 
 
        
       "Un inger din cer m-a contactat. A zis ca era Mesia Apocalipsei si mi-a spus sa ma duc si sa 
evanghelizez Pamantul, si sa creez o biserica al carei papa si pontif voi fi eu, profetul religiei 
Catolice." 
       Acei oameni care ma cunosc, vor zice probabil in timp ce citesc aceste randuri: "Asta este, 
acum a devenit irational, imensitatea sarcinii sale i-a cauzat o serioasa dereglare nervoasa si isi 
tradeaza cauza." 
       Aceasta introducere poate fi interpretata la inceput ca: 
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       "O fiinta cu aripi, care venea din cer, m-a contactat. Mi-a spus ca eram o fiinta divina, 
trimisa pentru a anunta sfarsitul lumii, si ca ar trebui sa incep sa predic Evanghelia pe toata 
suprafata Pamantului, si sa construiesc o biserica din piatra si ciment, al carei  papa cu o mitra si 
pontif care sta pe tron voi fi, iar eu, profetul acestei religii Catolice, voi anunta ce se va intampla 
in secolele urmatoare." 
       Dar haideti acum sa incercam sa gasim adevaratul inteles ascuns al cuvintelor continute de 
aceasta fraza. 
       Dupa cum am facut pentru cuvintele "Elohim" si "Apocalipsa", trebuie mai intai de toate sa 
cautam etimologia, sau sensul adevarat al fiecarui cuvant important. 
       In timp ce ne ocupam de asta, sa incepem cu etimologia cuvantului "Etimologie", adica, 
adevaratul sens din grecescul "eutemos" care inseamna "adevarat" si "logos" care inseamna 
stiinta. "Stiinta acelui cuvant care este adevarat" sau "stiinta adevarului". Ce poate fi mai natural 
pentru oamenii adunati in jurul "Cartii care spune adevarul" decat sa fie etimologi, cautatori ai 
adevarului?       
 "Elohim" a fost tradus gresit prin cuvantul "Dumnezeu" din moment ce, de fapt, inseamna "cei 
care vin din cer" in ebraica, iar "Apocalipsa" a fost tradusa ca "sfarsitul lumii" cu toate tot timpul 
insemnase "Revelatie", dupa cum suntem cu totii constienti acum. Asa ca haideti sa luam unul 
cate unul cuvintele din aceasta introductie mistica in aparenta. 
       "Un inger a venit din cer si m-a contactat". Hai sa ne uitam in dictionar: "Inger", din 
grecescul "angelos" inseamna "mesager". Acest singur fapt schimba intregul inteles. Putem citi 
acum: "Un mesager din cer m-a contactat". Supranaturalul devine inteligibil. Dar sa continuam: 
       "El mi-a spus ca eu eram Mesia Apocalipsei". "Mesia", din aramaicul "Meschika" inseamna 
"anuntat de Lord"(seigneur in franceza) sau "ales de Lord". Sa ne uitam mai intai la cuvantul 
"Lord"- Senior pentru o mai buna intelegere a cuvantului "messia", din latinescul "senior". 
"Lordul" sau Seniorul in franceza- inseamna "cel mai in varsta". In timpurile medievale, 
"Lordul"- in franceza "Seniorul"- era o persoana care conducea o provincie. "Dumnezeul" pe 
care Biblia ne face sa credem ca este vesnic, trebuie sa fie doar "cel mai in varsta" si la fel si 
"Lordul" care conduce Pamantul... Cu trecerea timpului, cuvantul a fost transformat, iar religia 
Catolica a adoptat "Domnul meu"- Monseigneur in franceza, echivalentul cuvantului englezesc 
"sire". 
       Atunci cand revolutia a venit - in Franta - inlocuind pe toti Lorzii, din pacate a inceput sa le 
fie rezervat celor din interiorul religiei, motiv pentru care inca ne adresam episcopilor etc, cu 
"My lord" sau "Monsenior". 
       Asadar, atunci "mesia" insemna "ales de Dumnezeu", si mai stim ca "Dumnezeu" este 
traducerea gresita a cuvantului "Elohim" care inseamna "cei care vin din cer", deci putem spune 
de aceea ca, de fapt, "mesia" inseamna "cel ales de catre cei care vin din cer". Dupa cum am mai 
vazut deja, "Apocalipsa", inseamna "Revelatie", asa ca putem sa scriem cu claritate: 
       "El mi-a spus ca am fost ales de catre cei care vin din cer pentru Revelatie". Totul este clar. 
Dar sa continuam: 
       "sa merg si sa evanghelizez Pamantul". 
       "Evanghelizare", din grecescul "euaggelion" care inseamna "vesti bune". Atunci putem citi: 
       "sa merg si sa raspandesc vestile bune pe Pamant", iar apoi, "sa creez o biserica." 
       "Biserica"- eglise in franceza- "ekklesia" in greaca, care inseamna "adunare". Apoi va 
deveni: 
       "pentru a crea o adunare". 
       Apoi este scris: 
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       "al carei papa si pontif voi fi." 
       "Papa", din grecescul "pappas", inseamna "tata", iar pontif, din latinescul "pontiflex", 
inseamna "a lega", la fel cum un pod leaga doua tarmuri, sau doua locuri de pe Pamant, sau o 
planeta de o alta planeta. 
       In felul acesta putem citi cu claritate: 
       " al carei tata si persoana de legatura intre planeta creatorilor si Pamant voi fi." 
       Si ultima data: 
       "Eu, profetul acestei religii Catolice." 
       "Profet", din grecescul "prophetes" inseamna "acela care reveleaza." 
       "Religie", care in latina inseamna "cea care leaga" sau "legatura" care uneste pe creatori de 
creatia lor. "Catolic" din grecescul "katholikos" care inseamna "universal". 
       De aceea, sfarsitul frazei inseamna: 
       "Eu, cel al carui misiune este sa reveleze legatura universala care ii uneste pe oameni cu 
creatorii lor." 
       Sa punem toate bucatile impreuna si citim: 
       "Un mesager din cer m-a contactat. El mi-a spus ca am fost ales de catre cei care vin din cer, 
pentru revelatie, pentru a merge sa raspandesc vestile bune pe Pamant, sa creez o adunare, al 
carei tata si persoana de legatura intre planeta creatorilor si Pamant voi fi eu, cel a carui misiune 
este sa reveleze legatura universala care ii uneste pe oameni cu creatorii sai." 
       Daca scoatem misticismul din cuvinte, atunci fraza devine rationala pentru toata lumea. Si 
cu toate acestea, fraza de la inceputul acestui capitol are exact acelasi inteles. In mintea unui 
mistic, a unui primitiv ingust la minte, dupa cum se vede, exemplul nostru demonstreaza cu 
claritate cat este de usor sa se schimbe adevaratul sens al unei fraze, daca intelesul precis al 
cuvintelor nu este respectat. 
       In acest fel devine clar faptul ca Miscarea Raeliana este o religie, ea ii leaga pe creatorii 
Umanitatii de creatia lor, chiar daca este de fapt o religie ateista, in sensul ca nu adora o 
divinitate. "Ateistic", din grecescul "atheos" care inseamna "negarea existentei oricarei forme de 
divinitate." 
       Multi oameni spun ca practicarea unui cult defineste caracterul unei religii. Ce este un cult? 
Derivat din latinescul "cultus", care inseamna "tribut inchinat unui Zeu". Dar noi vom zice atunci 
"tribut inchinat creatorilor", din moment ce Elohim este o forma de plural. In acest sens adevarat 
al cuvantului noi avem un cult Raelian: contactul telepatic de duminica dimineata, la ora 11, 
obligatia de a ne gandi cel putin o data la Elohim (al doilea mesaj, noile porunci), obligatia de a 
invita un ghid regional la o masa pentru a putea vorbi despre mesaje cel putin o data pe an, 
intalnirea lunara cu ghidul regional, adunarea anuala de la 6 august, pentru a celebra intrarea in 
Anii Apocalipsei. Toate aceste ceremonii pot fi calificate drept culturi, pentru ca fiecare dintre 
ele sunt menite platirii unui tribut creatorilor nostri, la intervale regulate, singuri sau in grup. 
       Chiar daca Raelienii nu cred intr-un "Dumnezeu", ei totusi ii recunosc pe Iisus ca fiind un 
mesager trimis de catre creatorii nostri, la fel ca si in cazul lui Moise, Buddha, Mohamed, Joseph 
Smith, si toti ceilalti mari profeti care au trait pe acest Pamant, si care se vor intoarce in 
compania Elohimilor, dupa cum au prezis scripturile. Raelienii cred in adevaratul inteles al 
scripturilor, particular in Geneza Biblica, dar de altfel si in Coran si in multe alte scrieri 
religioase. 
       Mesajele date de catre creatorii nostri au dezbracat aceste scrieri de intelesul lor mistic, si le-
au dat intelesul lor original. De aceea, Raelienii ignora legile umane care au fost insuflate 
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scrierile religioase, aceste legi fiind facute de catre Om, asa incat sa forteze respectul guvernelor 
si al legilor care erau pur umane. 
       Tributul pe care il inchinam Elohimilor poate fi numit un "cult", de ce nu? Cultul nu este 
gresit in sensul sau, atata timp cat nu este realizat de catre oameni care se gandesc la Elohim ca 
la niste divinitati, ci mai degraba de oameni care ii iubesc cu sinceritate pentru extraordinarul act 
de iubire pe care l-au realizat atunci cand ne-au dat viata si cand ne-au lasat sa progresam de unii 
singuri pana in timpul in care le vom egala performantele. 
       Nu este nevoie sa ingenunghem sau sa ne lasam in jos cu fata in namol, sub stele, ci 
dimpotriva sa ne uitam la cer, stand drepti, mandri de a fi constienti de privilegiul de a trai in 
aceste zile si timpuri in care suntem capabili sa intelegem si sa aratam dragoste creatorilor nostri 
care ne-au dat acest fantastic potential de a crea viata prin transformarea si mesterirea 
minusculelor particule de materie. Creatorii nostri au facut de asemenea posibil pentru ca noi sa 
ne uitam la galaxii, insa plini de iubire, si sa speram sa-i intalnim intr-o buna zi pe cei carora 
Omenirea le datoreaza existenta si de asemenea pe cei carora le datoram abilitatea noastra de a 
realiza de ce suntem aici si de a intelege misiunea noastra pe Pamant, si de a pricepe infinitul in 
spatiu si timp. 
       Pana de curand, Omenirea ii adora pe cei care au creat pe fiecare om cu abilitatea de a-i 
intelege pe creatori, dar acum Omul trebuie sa-i inteleaga pe creatori, pentru a putea sa-i 
iubeasca chiar si mai mult. 
       Daca Omenirea foloseste stiinta negativ si un cataclism nuclear final va avea loc, toti acei 
oameni care s-au straduit sa evite aceasta catrastofa prin incercarea de a constientiza Omenirea 
de greselile pe care le-a comis in numele Elohimilor, acei oameni trebuie salvati de catre 
creatorii nostri. Acei oameni care au incredere in parintii nostri vor fi recompensati de catre 
Elohim care au oferit deja accesul la viata vesnica pe planeta lor, acolo unde traiesc in prezent 
toti marii profeti trimisi pe Pamant pentru a trezi Omenirea. Cuvantul "credinta" vine din 
latinescul "fides" care inseamna "angajament". Asa ca, de aceea, devine imposibil sa crezi fara sa 
intelegi, si in tot acest timp sa iti pui increderea in Elohim. Cei care au fost indeajuns de 
inteligenti sa isi puna credinta si increderea in creatorii nostri vor fi recompensati. 
       In timp ce incearca sa impiedice Omenirea sa comita irevocabila eroare, un Raelian are 
incredere in Elohim, deoarece acesta stie ca ei nu il vor uita in cazul unui cataclism final. 
 
 
 
 

"DERESPONSABILIZAREA" 
 
 
 
       Daca ar fi existat un ziar in Ierusalim acum 2,000 de ani, ar fi raportat despre somaj, despre 
criza de energie datorata lipsei de sclavi si de asemenea despre costul din ce in ce mai crescut al 
vietii datorat exorbitantelor taxe Romane. Aceste titluri ar fi fost subiectele zilei. Apoi ar mai fi 
fost cateva randuri scrise de catre "oamenii de stiinta" oficiali ai vremii, sau de catre un editor 
care cauta recunoastere, despre acest fals profet care pretindea ca este "regele evreilor", si ar fi 
sugerat autoritatilor ca acest om sa fie arestat imediat deoarece aduna o hoarda de oameni 
creduli, "adeptii" din jurul lui. Cineva nu ar trebui sa abuzeze de credibilitatea publica in felul 
acesta... 
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       Deci, aceasta "persoana iluminata" este apoi arestata, judecata si condamnata la moarte. 
Acest om care si-a dedicat viata raspandirii mesajelor creatorilor nostri va fi crucificat intre doi 
banditi. Ce crima comisese? Practicarea ilegala a adevarului rezervata doar reprezentantilor 
religiilor inregistrate oficial: cele care existau de cel putin doua-trei sute de ani. Puteti numi asta 
ca un fel de "calificativ controlat". 
       "Insa arhiereii si batranii au atatat multimile ca sa-l ceara pe Baraba, iar pe Iisus sa-l piarza."  
Matei  27: 20. 
       "Preotii cei inalti" ai religiilor oficiale si mass-media au convins masele ca o religie trebuie 
sa fie veche de cateva mii de ani pentru a fi "acceptabila" si ca, in felul acesta, toate celelalte nu 
sunt decat niste secte periculoase. 
       Toti acesti oameni stau intre Om si adevar, permitand omului sa creada in religia "preotilor 
inalti" ai Statului - acesti oameni de stiinta care sustin ca Omul se trage din maimuta dar care, pe 
de alta parte, isi boteaza copiii si plaseaza o cruce pe mormintele parintilor lor. Ei 
obstructioneaza adevarul de asemenea, permitand Omului sa creada in religia traditiilor care 
permit marilor principii fundamente ale societatii nostre putrede sa mai reziste cativa ani in plus, 
care promoveaza si protejeaza familia ca un platitor de taxe, ca un sistem inchis stagnant si ca un 
strangulator de personalitati, care incurajeaza natiunile care hranesc oamenii politici, care sunt 
capabili de a face orice pentru a continua sa fie platiti. Armata face de asemenea acelasi lucru, 
dupa cum fac, in final, toti angajatii prost platiti ai guvernelor care au fost invatati sa nu se simta 
responsabili pentru propriile lor actiuni si care cred ca protejeaza societatea atunci cand 
condamna, tortureaza sau chiar cand omoara pe cineva. 
       Aceastea sunt religiile pe care guvernele le sprijina,  nu cele care pot face tanara generatie sa 
vibreze de bucurie atunci cand descopera adevarul, care ii poate duce la gandul de a distruge 
structurile invechite si primitive si sa le inlocuiasca cu unele noi, mult mai adaptate lumii 
tehnologice futuriste in care traim. 
       Prioritatea numarul unu a tuturor acelor oameni care doresc sa manipuleze populatia este sa 
distruga responsabilitatea umana, este ceea ce se poate chema "deresponsabilizarea" maxima. 
Sunt bine constienti din ce cauza trebuie sa fie asa. Ei stiu ca un soldat nu va omori pe altcineva 
numai daca este total convins ca o face pentru o cauza, in acelasi fel in care un soldat nu va 
tortura un prizonier doar daca este convins ca asta va ajuta unei cauze marete. Ei mai stiu de 
asemenea ca un cetatean se va opune platirii unor taxe mari, in cazul in care nu i se spune ca 
acestea sunt pentru ajutorarea taranilor sau a victimelor secetei. 
       Oamenii vor face orice pentru o cauza. Arta guvernarii este de a convinge oamenii de 
maretia tarii lor. 
       Oamenii de stiinta americani au condus recent un experiment convingator in ceea ce priveste 
responsabilitatea. Au angajat actori care urmau sa simuleze ca sunt subiecte intr-un experiment 
dedicat potentialului violentei umane. Apoi, prin mici anunturi, au recrutat oamenii care doreau 
sa participe intr-un experiment pentru explorarea posibilitatilor creierului uman. Oamenii au fost 
plasati unul cate unul la un birou echipat cu diferite manete care urmau sa trimita incarcaturi 
electrice intr-un mic dormitor in care actorii simulau ca primeau incarcaturile. Erau treizeci de 
manete cu totul, care erau presupuse ca trimiteau cate 15 volti fiecare, asa ca impreuna puteau 
trimite incarcaturi de la 15 la 450 de volti. Au fost plasate de la stanga la dreapta, si indicau ca 
incarcatura electrica va fi mica, mijlocie, puternica  sau foarte puternica. Pe de alta parte, actorul 
putea vedea luminile pe panoul din fata lui, aratindu-i intensitatea socului pe care il va primi de 
la scaunul electric de care era legat, si putea actiona de aceea in consecinta. Daca socul era mic, 
urma sa simuleze o reactie usoara, daca era unul moderat urma sa sara un pic mai mult si sa 
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scoata un mic urlet, iar apoi continua prin faptul de a protesta, spunand ca nu mai doreste sa 
continue experimentul. Daca intensitatea crestea, trebuia sa tipe si sa implore sa fie eliberat, iar 
in final, cand voltajul maxim de 450 de volti era atins, urma sa simuleze ca a intrat in colaps. 
Socurile au fost trimise actorilor de catre acei oameni care fusesera recrutati prin adaugarile 
clasificate. Totusi, recrutii nu isi dadeau seama ca ceilalti erau actori si credeau ca trimit socuri 
adevarate acestora. Actorul primea o intrebare simpla de la un om de stiinta, iar atunci cand 
raspundea incorect, recrutii il atentionau prin prin aplicarea unui soc electric. Acelasi om de 
stiinta ii solicita trimitatorului sa creasca voltajul, fara sa mai asculte la implorurile actorului, 
spunandu-i trimitatorului ca experimentul va ajuta stiinta sa progreseze imens, si de aceea 
intreaga omenire. 
       Acest experiment, in care observatorul era cel cu adevarat observat, a fost repetat de mai 
multe ori, asa incat sa fie stabilite statistici pentru a se sti cat de multi oameni vor merge atat de 
departe incat sa omoare pe alti oameni in numele progresului stiintific. A fost realizat de 
asemenea in mai multe tari, cu scopul ca toate rezultatele sa fie comparate si analizate. 
       Contrar asteptarilor oamenilor  de stiinta care au realizat aceste experimente si ale 
psihologilor pe care i-au consultat, nu erau doar o minoritate de oameni cei care erau destul de 
dezechilibrati pentru a merge asa de departe incat sa impinga maneta de 450 de volti. 
       In SUA, 60% dintre oameni s-au supus oamenilor de stiinta, care le-au spus sa nu asculte la 
tipetele celor care erau electrocutati si au continuat sa administreze socuri, chiar si atunci cand 
cei care erau electrocutati nu mai puteau spune nimic, lucru care conta ca un raspuns incorect. Si 
asta de trei ori pe linie, dupa care un nou electrocutor era selectat. Acest experiment a fost 
condus de asemenea in multe tari Europene, acolo unde mai mult de 70% dintre oameni au mers 
atat de departe pana la voltajul maxim. Recordul cel mai inalt a fost atins in Germania, acolo 
unde 85% dintre oameni au fost responsabili pentru omucidere prin electrocutare... 
       Concluzia profesorului Stanley Milgram de la Departamentul de Psihologie al Universitatii 
Yale este prezentata in cele ce urmeaza: 
       "Atunci cand indivizii sunt plasati intr-o pozitie de control ierarhic, mecanismul care asigura 
in mod normal reglarea actiunilor individuale inceteaza sa mai functioneze, iar actiunile sale 
devin controlate de catre oamenii care ocupa pozitii superioare..." 
       "Disparitia simtului raspunderii este cea mai mare consecinta a submisiei fata de 
autoritate..." 
       "Cei mai multi dintre subiecti si-au plasat comportamentul intr-un context larg de 
promisiuni, folositoare societatii: cercetarea adevarului stiintific. Un laborator de psihologie 
poate cu claritate pretinde aceasta legitimare si in felul acesta inspira incredere celor care au fost 
invitati sa munceasca." 
       "Un act asa cum ar fi electrocutarea unei victime, care pare rau cand se ia in considerare 
actul in sine, ia o turnura complet diferita atunci cand este plasat in acest mediu." 
       "Moralitatea nu dispare, dar este focalizata pe o cale radical diferita: persoana subordonata 
experimenteaza rusinea si mandria in functie de buna sau proasta executie a actului comandat de 
catre autoritati. Limbajul ofera un mare numar de termeni pentru a exemplifica acest tip de 
moralitate: loialitate, simtul datoriei, disciplina..." 
       "Aceasta este fara dubii lectia fundamentala a studiului nostru: oamenii obisnuiti, facandu-si 
simplu treaba lor si fara vreo ostilitate particulara de partea lor, pot deveni agenti intr-un proces 
distructiv teribil." 
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       "Si mai mult, chiar si atunci cand efectele distructive ale muncii lor devin absolut evidente, 
iar cineva la cere sa execute actiuni incompatibile cu normele fundamentale de moralitate, relativ 
putini oameni au resursele interioare necesare pentru a rezista autoritatii." 
       "Este un defect moral care pare sa fie natural in cei mai multi oameni si care , pe termen 
lung, lasa specia noastra doar cu o mica sansa de supravietuire." 

Submisia la Autoritate 
                                                                                                                S. Milgram, Paris, 1974 

 
       Este destul de clar. Acum putem intelege de ce a fost crucificat Iisus, de ce milioane de 
oameni au murit in mainile Inchizitiei, in timpul razboaielor civile sau religioase, in masacrele 
naziste. Devine usor de inteles cum un simplu negustor de legume sau un bancher pot fi 
crucificatori, sau cum pot sa arda vrajitoare sau sa devina soldati SS, trimitand femeile si copiii 
in camerele mortii. Ei credeau cu totii ca fac ceva pentru binele Umanitatii. Primii urmau sa 
scape de un om "iluminat" care vroia sa le rastoarne traditiile, iar altii simteau ca oamenii care 
traiau diferit erau cu siguranta responsabili pentru proastele recolte sau aparitia ciumei sau chiar 
a crizei economice. Idiotii pot fi scuzati pentru ca se gandesc la asemenea idei, dar nu si 
guvernele care dau asemenea idei monstruoase maselor, controlandu-le si manipulandu-le dupa 
propriile lor interese. 
       Liderii francezi au actionat in Algeria conform aceluiasi principiu. Ei si-au fortat ofiterii sa ii 
tortureze pe cei din Africa de Nord sub pretextul de a obtine informatii folositoare tarii lor. Acei 
ofiteri care au aplicat torturile au considerat chiar ca "se sacrificau", actionand in acest fel 
"vitejeste”, in interesul cel mai bun al tarii lor. 
       Oameni ai acestui Pamant, fiti foarte atenti la cele mai mici actiuni ale voastre si intrebati-va 
daca gestul care va este cerut pentru a-l indeplini nu este contrar respectului profund pentru fiinta 
umana. Refuzati orice ierarhizare care implica o reprimare a responsabilitatii actiunilor pe care le 
realizati. 
       Orice nazist a fost un criminal, dar in timpul procesului s-a aparat cu buna credinta, 
sustinand ca nu urma decat ordine. Omul care a lansat bomba de la Hiroshima urma doar ordine. 
In orice tara puternica exista oameni care sunt gata sa lanseze rachete nucleare cu buna credinta 
si cu o buna constienta, stiind ca isi fac doar "datoria de a executa ordinele primite". Dar cu totii 
suntem responsabili pentru actiunile noastre! In orice zona din Germania Nazista, barbati, femei 
si copii au fost torturati pentru ca oamenii indeplineau ordine si dupa parerea lor, singurul om 
care era responsabil pentru toate acestea era Hitler. Ar fi mult mai usor daca era asa! De 
exemplu, sunt sute de rachete nucleare gata de lansare din Franta si destinate altor tari in care mii 
de femei si copii traiesc, iar daca masacrul este sa se intample, singurul responsabil pentru asta ar 
fi presedintele Republicii? Desigur ca nu! Fiecare om care detine puterea de a-i ucide pe altii este 
responsabil personal pentru utilizarea acestei puteri. Omul care aprindea cuptorul crematoriu in 
care copiii suspinau este mult mai responsabil decat acela care a dat ordinul in prima faza, la fel 
cum si omul care lanseaza o bomba asupra unui oras este mult mai responsabil decat omul care a 
ordonat asta. 
       Orice persoana este total responsabila pentru actiunile sale si nu va putea niciodata sa se 
ascunda in spatele scuzei ca urma doar ordinele care i-au fost date de catre superiorii sai. 
       Daca maine voi cere cuiva dintre voi sa omoare pe cineva asa incat miscarea noastra sa 
poata progresa mai repede, nu trebuie sa o faceti. Si mai mult chiar, daca un Eloha ar fi sa va 
ceara sa omorati un alt om, va trebui sa refuzati sa o faceti, pentru ca acesta va fi probabil Satan 
care va incerca sa le demonstreze Vesnicilor ca toti oamenii sunt rai. 
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       Toate actiunile voastre trebuie sa se bazeze pe un adanc sentiment de respect pentru viata 
celorlalti, pentru ideile lor, si pentru gusturile lor. Noi ne luptam cu ideologiile celelalte fara ca 
macar sa folosim actiuni fizice violente impotriva celor care nu sunt de acord cu noi. 
       Treziti-i pe oamenii din jurul vostru, aratati-le cum sa devina respectuosi cu ceilalti si cum 
sa refuze "deresponsabilizarea", al carei propagator cel mai periculos sunt fortele armate. 
Aduceti-va aminte, 85% in Germania si doar 60% in SUA. Trebuie sa va folositi de toate 
energiile voastre asa incat maine sa nu mai fie decat 10%  oameni atat de slabi psihic incat sa fie 
de acord sa efectueze actiuni violente ordonate de o ierarhie politica sau militara. 
       Cei care l-au omorat pe Iisus au facut-o cu toata seninatatea. Ei nu erau responsabili; ei 
urmau doar ordine. Pontius Pilat insusi a refuzat sa-si asume responsabilitatea pentru crima sa si 
"s-a spalat pe maini" de toata aceasta treaba. Le-a permis fanaticilor, care erau conditionati de 
catre rabini, sa-l crucifice pe Iisus la fel cum si SS a conditionat populatiei germane fanatismul. 
Daca ar fi sa-i intrebam pe toti acesti oameni daca se simt responsabili, probabil ca nici unul nu 
s-ar simti. Si-ar "spala mainile" cu totii dupa cum au facut si romanii. Rabinii vor sustine ca au 
respectat legea si un sef, fanaticii la fel, si in acest fel vom gasi poate o persoana responsabila, 
chiar daca intreaga populatie este cea care a comis crima, crima de a nu interveni pentru a 
impiedica asasinarea unui om nevinovat. 
       Cei care i-au trimis pe primii Crestini in groapa leilor indeplineau de asemenea ordine. Cei 
care ardeau vrajitoare, cei care i-au martirizat pe protestanti, la fel ca si nazistii de la Auschwitz, 
indeplineau de asemenea numai ordine, la fel ca si pilotul avionului care a carat bomba deasupra 
Hiroshimei, sau a pilotilor elicopterelor care au ars orasele din Vietnam. 
       Noi avem cu totii o alegere de facut in fiecare moment al vietii nostre: vom ramane 
responsabili de actiunile noastre sau vom deveni niste oameni iresponsabili. Dar cei iresponsabili 
sunt totusi responsabili pentru actiunile lor si intr-o buna zi vor da socoteala, pentru ca ei cu totii 
comit crime impotriva Umanitatii. 
       Invatati asta din greu daca trebuie, dar refuzati sa ascultati o ierarhie care pare sa va faca sa 
realizati actiuni de care nu v-ar place sa fiti responsabili. Fortele armate sunt cel mai periculos 
exemplu. Va fi mult mai bine sa muriti pentru refuzul de a lupta, decat sa omorati sub pretextul 
ca indepliniti ordine. Cel care executa aceste ordine monstruoase este de fapt mult mai 
responsabil decat cel care le-a dat. 
       Nici o cauza nu poate justifica impunerea durerii altora. Daca supravietuirea intregii 
Umanitati depinde de durerea impusa unui om, unui singur om non-violent, atunci va fi mai bine 
ca Omenirea sa fie lasata sa piara. Chiar si mai mult, daca asta inseamna supravietuirea unei 
singure tari, sau mai degraba o frontiera trasata arbitrar pe un glob care apartine tuturor 
oamenilor. 
       Respectul absolut pentru acest principiu este singura cale de a impiedica alunecarea 
imperceptibila a Umanitatii catre deresponsabilizarea indivizilor. 
       Urmatoarea  propozitie ar trebui sa ne fie prezenta intotdeauna in minte: 
       "Sunt in totalitate responsabil pentru tot ceea ce fac celorlalti, chiar daca mi se ordona sa fac 
asa." 
       "Nici o cauza nu va putea sa justifice vreodata aplicarea durerii sau mortii unei persoane 
non-violente, chiar daca supravietuirea intregii Umanitati ar depinde de asta." Aceasta este cea 
de-a doua propozitie care trebuie sa ne fie prezenta intotdeauna in mintile noastre. 
       Este evident, desigur, ca aceasta regula nu se aplica in cazul legitimei auto-aparari, care este 
explicata in mesaje si care permite posibila coplesire, chiar prin forta, a celui care incearca sa 
utilizeze violenta impotriva persoanei voastre sau a celei iubite. Daca un om militar ameninta sa 
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distruga Omenirea cu rachetele nucleare, ar fi justificabil atunci sa-l coplesim cu forta si chiar sa-
l executam daca nu mai sunt alte variante optionale.Violenta poate fi aplicata doar celor care 
ameninta Omenirea cu violenta, incercand sa-l dezarmam si sa-l imobilizam. 
       Exista, in orice caz, o cale foarte buna de a-i controla pe acei oameni care au puterea atunci 
cand indeplinesc ordinele de lansare a rachetelor nucleare, capabile sa distruga orase in cateva 
secunde. Identitatea lor ar trebui facuta cunoscuta pe o lista precisa si ar trebui sa fie instiintati de 
faptul ca, in cazul utilizarii unor asemenea rachete, vor fi judecati impreuna cu cei care au dat 
ordinele. Asta este ceea ce incercam sa facem cu criminalii nazisti astazi; dar daca o astfel de 
lista ar fi existat, cu dispozitiile similare in 1939, multi oameni s-ar fi gandit de doua ori inainte 
de a-si tortura victimele. 
       Civilii non-violenti ar trebui sa aiba dreptul de a plasa observatori neutri printre fortele 
militare, pentru a nota identitatile celor care se dedau la acte crude folosind drept scuza faptul ca 
indeplinesc ordine, asa incat misiunile inumane sa nu fie realizate doar sub pretextul ca au fost 
date ordine. Exista o politizare a politiei, dar nu exista si o politizare a armatei. Ei sunt liberi sa 
condamne, stiind foarte bine ca in caz de razboi un soldat poate fi impuscat pentru refuzul de a 
indeplini un ordin. 
       Pana in momentul in care Pamantul nu va scapa de arme si de razboi, observatorii neutri se 
vor opune executarii soldatilor care refuza sa comita crime impotriva Umanitatii. U.N. poate 
impune acesti observatori in toate armatele din lume, apoi un militar nu va mai putea fi 
condamnat pana in momentul in care nesupunerea sa nu este judecata de un consiliu al acestor 
observatori, pentru ca acestia sa investigheze daca ordinul pe care a refuzat sa-l indeplineasca 
poate constitui o crima impotriva Umanitatii. 
       Din cauza faptului ca in acest fel oamenii sunt fortati sa execute ordine pe care le dezaproba, 
le este frica de faptul ca vor fi pedepsiti daca nu le asculta. Ei prefera sa omoare oameni inocenti 
sau sa-i tortureze, decat sa fie inchisi sau omorati ei insisi. Refuzati sa urmati autoritatea! Fiti 
adevaratii eroi ai umanitatii, preferand sa fiti inchisi sau omorati decat sa executati oameni 
inocenti. Atunci cand veti motiva milioane de oameni sa va imite, cei care dau ordine vor vedea 
o armata de oameni care refuza sa indeplineasca crimele pe care ei le-au ordonat, iar apoi va veni 
timpul pentru a-i pedepsi pe cei care dau asemenea ordine. 
       Oamenii au avut destula energie pentru a refuza munca nesindicalizata, cum era inainte de 
1936, atunci cand toti patronii cei mari ii exploatau pe oameni ca pe niste vite, chiar daca asta 
insemna moartea pentru multi dintre ei, in mana politistilor, asa-numitii protectori ai legii. Este 
posibil sa gasim aceeasi energie pentru a lupta impotriva ultimei forme de tiranie impusa 
locuitorilor acestei planete: militarismul. 
       Multi oameni cu puteri si onoruri sunt deranjati de ceea ce am de spus. Din pacate pentru ei, 
au intarziat prea mult in a-mi nota prezenta. Mi-am facut griji in primii doi ani ai misiunii mele, 
dar acum nu mai sunt ingrijorat. La inceput, daca as fi fost trimis in puscarie, nu as mai fi putut 
sa-mi realizez misiunea mea pe Pamant. Din fericire, cei de la putere au zambit atunci cand l-au 
vazut pe acel tanar cu parul lung vorbind despre Martieni zburatori cu antene roz... Acum ei 
inteleg ca, de fapt, continutul mesajelor de la creatorii nostri sunt destinate unei revolutii pasnice, 
chestionand si desfiintand tot ceea ce au folosit ei pentru a mentine puterea: religie, politica, 
fortele armate, munca, familia, tara. Asa ca ei incearca sa ma opresca acum prin folosirea 
"justitiei" lor, dupa cum au folosit-o si impotriva fratelui meu, Iisus . 
       Exista intotdeauna un rationament pentru a justifica cea mai mare injustitie. Primii Crestini 
au fost condamnati de catre tribunalele oficiale, la fel si pentru arderea pe rug a vrajitoarelor, sau 
a trimiterii evreilor in lagarele de exterminare, sau a dizidentilor sovietici in spitalele psihiatrice 
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sau in lagarele de munca; toti acesti oameni erau "non- comformisti", ei erau refulati deoarece 
refuzau sa fie "normali" si sa se comformeze. Din pacate, s-au trezit prea tarziu. Chiar daca s-ar 
intampla sa fiu trimis intr-una din inchisorile lor, inca vor fi mii de mesageri ca voi in multe tari 
ale lumii, pentru a transmite mesajele creatorilor nostri. Nu mai sunt singur, sunt 3,000 de mine. 
Voi intra atunci in celula cu un zambet, gandindu-ma la faptul ca in intreaga lume, alti Raelieni 
muncesc impreuna asa incat ambasada sa poata fi construita, pentru ca Omenirea sa intre in 
Epoca de Aur. 
       In carcera mea, voi simti fericirea cuiva care si-a indeplinit misiunea pentru care a fost creat 
si chiar daca a fost scos din actiune, tot ceea ce a inceput va continua sa avanseze fara el. 
Sperand de asemenea ca tatal sau va intelege ca nu mai este nevoie de el pe acest Pamant si ca ii 
va permite sa se alatura fratilor lui, profetii, pe planeta Vesnicilor. 
       Acest singur gand este suficient sa ma faca sa-mi doresc sa cant gloria parintilor nostri, sa 
rostesc din nou acele cuvinte pe care oamenii le repeta fara sa fie in stare sa le inteleaga: 
"Alleluia! Alleluia!" care inseamna "slavit fie Yahweh" in ebraica. Da, slavit fie Yahweh, cel 
care mi-a dat puterea de a-mi purta misiunea pana la sfarsit. 
       Fratii mei Raelieni, va transmit acum torta asa incat sa va realizati misiunea. Chiar daca 
momentul in care adevarul va triumfa nu a sosit inca, puteti sa ramaneti asigurati ca acesta nu 
este foarte departe si ca veti avea oportunitatea de a-l trai. Este scris in Biblie: "Aceasta generatie 
nu va trece fara ca totul sa fie revelat." 
       Aceste cuvinte sunt adresate celor care vor avea oportunitatea de a trai in acesti Ani ai 
Apocalipsei, in care am intrat in 1945. Voi reprezentati aceasta generatie! Fie ca veti cunoaste 
Anii de Aur pe Pamant multumita eforturilor voastre care au contribuit la pacea mondiala si la 
trezirea Omenirii, sau fie ca Omenirea se va auto-distruge si atunci veti cunoaste Epoca de Aur 
printre marii profeti care sunt deja pe planeta Vesnicilor. 
       Elohim conteaza pe fiecare si pe toti dintre voi ca sa raspanditi lumina. Ultimul meu cuvant 
va fi din nou o demistificare etimologica: "Amin" care in ebraica inseamna: "Asa sa fie". 
       Iar celor dintre voi care citesc aceasta carte fara a avea cunostinte complete despre mesajele 
de la creatorii nostri, asigurati-va ca veti citi si celelalte carti cat de curand posibil, iar apoi 
alaturati-va noua pentru a face Omenirea constienta de ele, si pentru a construi rezidenta in care 
Elohim vor contacta oficial guvernele Pamantului si unde vor veni in compania marilor profeti, 
Moise, Iisus, Buddha, Mohamed si altii, dupa cum au anuntat Scripturile. 
       Apoi scrieti-mi. Va voi raspunde personal la scrisori si va voi indica unde si cand va poate fi 
transmis planul celular, prima voastra actiune de recunoaste a  Elohimilor ca fiind creatorii 
nostri, numele si adresa ghidului vostru regional si datele in care se vor desfasura cursurile 
Raeliene de trezire, cele care va pot face ghid, un mesager eficient al religiei noastre ateiste 
bazata pe Infinit, pe inflorirea realizarii si a iubirii pentru Omenire. 
       Ia un pix si devino un actor! Nu ramane spectatorul vietii tale! Devino un actor pe scena 
aceasta a vietii tale de zi cu zi, asa incat sa poti fii iluminat cu o mie de culori de constiinta 
absoluta. 
       Ia un pix si o foaie si scrie-mi foarte simplu, cu cuvintele tale obisnuite. Spune-mi daca 
descoperirea adevarului a fost un soc pentru tine. Urmeaza impulsul care iese din tine si care 
spune: "Ah! Nu este rau, dar ce voi fi in stare sa schimb, sunt doar o singura persoana si apoi, ce 
vor zice vecinii?" 
       Nu-ti ascunde capul in nisip, iesi din cochilia fragila pe care societatea ti-a lipit-o pe spate! 
Capul tau arde deja de nerabdare si se simte minunat, dar iti este frica de faptul ca va fi doar o 
alta iluzie, o placere de foarte scurta durata, care iti va aduce numai probleme dupa aceea. 
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Neadevarat! Traieste in intregime fantastica exaltare pe care ai simtit-o. Vei intra intr-o lume 
noua, in care vei intalni sute de oameni ca tine, care au citit mesajele intr-o singura noapte si 
care, la fel ca si tine, au ezitat sa se implice in difuzarea mesajelor. Acesti oameni te vor ajuta, 
explicandu-ti cum au progresat, iar tu te vei simti umplut de fericire, in timp ce te vei vedea prin 
ei si in timp ce vei vorbi fara piedici de anxietatile tale fara ingrijorarea de a mai fi vazut ca un 
nebun, din moment ce esti asigurat ca oamenii care te inconjoara iti impartasesc conceptiile tale 
despre univers: conceptia pe care o aveai in tine, cu toate ca nu ti-ai exprimat niciodata 
gandurile, din cauza fricii de a fi ridiculizat. 
       Peter, unul dintre ghizii nostri, a zis odata: "Cineva nu devine Raelian: cineva descopera ca 
fusese asa dintotdeauna, atunci cand acel cineva descopera mesajele." 
       Daca si tu ai descoperit ca esti un Raelian, atunci astept scrisoarea ta si Elohim de asemenea 
asteapta de la tine sa o arunci in cutia postala! Adresa mea este: Rael, International Raelian 
Movement, Case Postale 225, CH-1211, Geneva 8, Switzerland.* 
 
Sau puteti sa-mi trimiteti un e-mail la headquarters@rael.org . 
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1:EVOLUTIA, OBSCURATISMUL SI MITUL 

NEO-DARWINIAN 
 
 
       Multora dintre noi le-a fost predata la scoala teoria evolutiei, si chiar am suferit influenta ei 
care a patruns prin lectiile istoriei noastre catre filosofie si chiar religie. Pentru a-l cita pe Jean 
Rostand:" Am fost imbibati, saturati si conditionati cu aceasta idee... am invatat asta in bancile 
scolii, repetand precum papagalii ca viata a evoluat si ca organismele s-au transformat singure in 
altele." Din pacate, chiar si cei care nu au mers la scoala si au trecut prin acest proces de invatare 
prin hranire cu lingurita sau cei care au facut-o dar care nu au inteles teoria, inca mai cred in ea 
mult mai fanatic decat cei care au studiat-o. La sfarsit, aceasta indoctrinare continuata, generatie 
dupa generatie, inevitabil trebuie sa ne fi predispus mintile, mai ales atunci cand imensele 
cantitati de dovezi impotriva ei nu sunt prezentate niciodata elevilor. 
       Cat de multi oameni vor avea curajul sa fie vazuti ca eretici daca indraznesc sa chestioneze 
evolutia din moment ce atat de multi oameni de stiinta cunoscuti, profesori si preotii sustin ca 
aceasta este un fapt? 
       Asta este o mare problema mai ales pentru cei care doresc sa urmeze o cariera stiintifica, dar 
din fericire pentru ei, unii oamenii de stiinta clar luminati inca mai exista in comunitatea 
stiintifica, cum ar fi eminentul biolog mentionat mai sus, Jean Rostand. In cartea sa "Evolutia", 
scrisa in 1960, a scris; "suntem cu adevarat asa de siguri dupa cum cu siguranta ar fi dorinta neo-
darwinienilor, ca problema evolutiei este cu adevarat rezolvata? Mutatiile care ne sunt familiare 
si pe care ei doresc sa le considere responsabile pentru aducerea la viata a intregii vieti pe 
Pamant nu sunt altceva decat pierderi organice, deficiente si pierderi sau adaugari de pigmenti, 
sau dublarile organelor preexistente. In nici un caz, ele nu aduc nimic cu adevarat nou sau 
original din punct de vedere organic, nimic din ceea ce am putea crede ca ar fi inceputul unui 
nou organ sau inceputul unei noi functiuni. Nu, categoric nu pot admite ca aceste greseli de 
ereditate pot construi intreaga lume vie in toata bogatia sa, a delicatetii sale structurale si a 
uimitoarelor adaptari, chiar cu factorul competitiv al selectiei naturale si cu ajutorul imenselor 
durate de timp." 
       Multe experimente au fost proiectate in ultima decada pentru a intelege mecanismul 
mutatiilor si din nou aceleasi concluzii sunt trase. 
       Unul dintre primii pionieri in acest domeniu de studiu a fost castigatorul premiului Nobel 
din 1946, H.J. Muller, care s-a concentrat in particular asupra unei simple muste de fructe, 
Drosophila Melanogatser. El a tras concluzia ca "este asa de rar ca o mutatie poate permite 
supravietuirea incat le putem considera ca dezavantaje." 
       Aproape toate mutatiile, implicandu-le pe cele care au loc in salbaticie si pe cele din 
laborator, au ca rezultat boli ereditare, deteriorari ale valorii de supravietuire si monstruozitati 
genetice. Planul cromozomial al organismelor vii este extrem de complex si orice modificare va 
rezulta inevitabil in dezorganizarea sa. 
       In laboratoare, am fost capabili sa producem gaini fara pene pe gat sau chiar pe intregul 
corp, sau sa schimbam culoarea aripilor insectelor, ochilor, membrelor posterioare sau a altor 
organe, dar in conditii naturale nici o mutatie nu a fost avantajoasa. Un accident de acest fel nu 
poate niciodata sa creasca organizarea, in schimb va rezulta intr-o deteriorare, la fel cum si 
aruncarea unui ceas de pamant nu ii poate creste niciodata precizia si la fel cum si nici lovirea 
unui computer cu o cheie universala nu il inzestreaza cu niste extra-calitati de calcul. Iar factorul 
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timp nu va schimba nimic, din moment ce ceea ce era imposibil ieri va fi de asemenea imposibil 
si astazi. 
       Mutatiile in sine vor fi localizate intotdeauna in sanul speciilor, spre exemplu, printre 
numeroasele mutatii provocate Drosophilei nici una nu a produs o specie diferita sau orice 
altceva diferit fata de stramosii ei. Talia, culoarea si morfologia pot varia, dar nici macar o serie 
de mutatii nu au produs vreodata un nou organism cu atribute care nu au mai existat pana atunci. 
Celulele vii sunt compuse din molecule extrem de complexe, ele la randul lor fiind constituite 
din mai multe combinatii de atomi. Cum ar putea simpli atomi imprastiati sa se grupeze si sa se 
asambleze? Materia neanimata nu pare sa se complice, ci dimpotriva, tinde catre dezorganizare si 
destabilizare. Nu este de niciun folos sa se spuna ca se va intampla intr-o buna zi din moment ce, 
cu trecerea timpului vine descompunerea si dezintegrarea. 
       Tendinta pe care fiecare structura organica o are sa se intoarca la dezorganizare este inscrisa 
in legea termodinamicii care defineste functiunea entropiei. Nu este niciodata obtinut un castig 
fara interventia unei forte din afara. De aceea, materia neanimata, necontinand nici o energie sau 
miscare, va ramane intotdeauna inerta in absenta oricarei maini calauzitoare care sa o organizeze 
sau sa o dirijeze. Astfel, teoria evolutiei se afla in contradictie directa cu legea entropiei. 
       Metodele care au fost folosite pentru construirea teoriei evolutiei sunt total nestiintifice si 
vor continua sa fie asa atata timp cat evolutionistii vor continua sa forteze faptele. 
       Adevaratele avansuri se vor intampla doar atunci cand cautarea gloriei, argumentele 
marunte, frica de a pierde o reputatie si egocentrismul vor disparea pentru a permite concluziilor 
oneste sa fie expuse, bazate pe fapte solide in loc de idei preconcepute. 
 
       Viata pe Pamant nu este rezultatul sansei intamplatoare, ci este fructul unei interventii din 
afara, a Elohimilor, creatorii nostri. 
 
 
 
 

2: O NOUA IPOTEZA PENTRU ISTORIA 
UMANITATII 

 
 
       Atunci cand C.I.A., Agentia Centrala de Inteligenta a Americii, i-a dat institutului din 
Hudson sarcina de a studia distributia resurselor naturale ale lumii, cum ar fi petrolul, gazul si 
carbunii, Profesorul Nebring, cel care fusese insarcinat cu asta, a descoperit un fenomen mai 
degraba ciudat. 
       A pus impreuna continentele asa cum ar fi fost la sfarsitul perioadei geologice tertiare, 
inainte sa se desparta, si a aflat ca toate puturile de petrol cum ar fi cele din zona Arctica si 
Alaska, asfaltul nisipos din Alberta, sistul bituminos din Colorado, Mexic si Venezuela, si 
petrolul greu din Orenoc, Nigeria, Sahara de Sud, Arabia, Iran si Siberia formau toate un cerc. 
       Studiile prezente efectuate petrolului au aratat ca acesta este rezultatul a ceea trebuiau sa fie 
organisme vii, cum ar fi plante, animale etc., care s-au descompus in conditii anaerobe, adica in 
absenta aerului, acolo unde bacterii speciale le micsoreaza si le transforma proteinele si 
grasimile. Arborii morti sunt sursa principala a acestor proteine si grasimi, dar ceea ce se 
intampla in mod normal atunci cand acestea mor este ca bacteriile aerului respirant normal ii 
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descompun si ii recicleaza in lantul hranei padurilor, fara sa produca petrol, asa ca pentru ca 
aceasta sa se intample, copacii trebuiesc ingropati imediat pentru a impiedica accesul aerului. 
       Dar atunci cand campurile de petrol au fost examinate, s-a observat ca erau extrem de adanci 
( 2,000 de metri adancime in nordul Frantei ) si ca acopereau arii considerabile ( 18,000 de km in 
Appalasi, USA), asa ca volumul actual de material care trebuie sa fi fost ingropat cu brutalitate 
dintr-o data fusese enorm. 
       Nici o teorie nu a putut sa dea o explicatie satisfacatoare pentru aceste fapte pana acum, dar 
noi, Raelienii, detinem cheia acestei enigme. 
       Atunci cand Elohim au decis sa-si distruga bazele, laboratoarele si tot ceea ce creasera pe 
Terra, trebuie sa fi folosit metode de distrugere foarte puternice, care dupa cum au rupt 
continental, trimitand fiecare fragment in afara  centrului impactului, trebuie de asemenea sa fi 
maturat intregul sol. Din moment ce impactul trebuie sa se fi raspandit in afara punctului de 
impact al bombei, toata materia vie, incluzand paduri imense, animale si chiar oameni, trebuie sa 
fi fost ingropate adanc, imediat si toate impreuna sub tone de pamant, intr-o forma inelara, 
incercuind explozia centrala. 
       Asta ar putea explica cum volume extrem de mari de materie vie au fost ingropate suficient 
de brusc pentru a permite conditii anaerobe in larga formatie circulara care l-a intrigat pe 
Nebring asa de mult, atunci cand a pus impreuna din nou toate fragmentele celui care a fost odata 
unicul nostru continent. 
       In perioada dintre momentul in care Elohim au construit primul continent si pana l-au spart, 
eroziunea trebuie sa fi acumulat sedimente bogate in materie animala, cum ar fi corali si scoici in 
oceane, mai cu seama in jurul muchiei continentului. Ceea ce mai tarziu au devenit placile 
continentale ale Americii de Sud si ale celei de Nord s-au nivelat pe lungimea fundului 
oceanului, iar toate sedimentele s-au adunat pentru a forma Anzii si lantul Muntilor Stancosi. 
       La fel s-a intamplat si in cazul sub-continentului Indian care s-a desprins din Africa, si care a 
alunecat catre nord-est, tragand dupa el cantitati enorme de material pe care acum le stim sub 
numele de Himalaya. Continentul Antarctica, la randul lui a derivat spre sud si a fost acoperit cu 
un imens strat de gheata, prezentand pana astazi urme de vegetatie tropicala. Tot in acel moment, 
Australia, parte a Africii si a Indiei s-a deplasat catre sud-est, acumuland de-a lungul marginilor 
sale sedimentele care au ajutat la formarea Cordilierei Australiei. 
       Distrugerea a fost cataclismica si nu a provocat doar mari schimbari geologice, dar si 
climaterice de asemenea, distrugand inumerabile forme de viata, ingropandu-le sub straturi de 
nisip, argila, pamant si un fel de gheata tulbure, care le-a pastrat pana astazi. De altfel, din cand 
in cand, ies la lumina eliberate din mormintele lor inghetate din imensitatea marelui nord 
siberian, mamuti si alte soiuri de animale. 
       Doar cativa oameni au fost protejati in arca in timpul "potopului". Odata ce s-au intors, au 
gasit continentul cu totul schimbat si devastat de distrugere, rasturnarile geologice au decapitat in 
anumite parti cruta terrestra si au cauzat aparitia crapaturilor, acestea cauzand activitatea 
vulcanica. 
       Este usor de inteles cum povestea continentului unic ce a fost spart in mai multe fragmente 
"unde odata a fost pamant dar acum este apa" si vice versa a devenit distorsionata in legendele 
Atlantida sau Mu, acolo unde un continent este presupus a fi disparut in mare. De fapt nu s-a 
scufundat, ci pur si simplu a fost mutat intr-o alta parte. 
       Nu toate organismele vii au fost recreate dupa potop, unele considerate a fi prea monstruoase 
si in detrimentul balantei ecologice, cum ar fi marile reptile si dinozaurii, au fost lasate asa; lucru 
care explica disparitia brusca si simultana a acestor bestii antediluviene (inainte de potop). 
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       Dupa "potop", Elohim au coabitat cu oamenii de pe Pamant, iar urme ale prezentei lor pe 
care inca le mai putem gasi in toata lumea sunt postdiluviene. 
       Haideti sa invatam sa ne deschidem ochii, avem totul in jurul nostru pentru a ne permite sa 
intelegem. Suntem in anii apocalipsei, anii in care putem spera inca o data ca sa-i intalnim pe 
creatorii nostri, Elohim. 
 
 

3:TRANSMISIUNEA PLANULUI CELULAR 
IN LUMINA STIINTEI 

 
 
       Pana in clipa de fata, studiile speciale care au investigat relatiile dintre materie si energie ne-
au permis sa atingem o anumita intelegere a structurii si a prepararii moleculelor. Cu toate ca 
materia pare sa fie omogena ochiului uman, fie ca este vorba de materie gazoasa, lichida sau 
solida, ea este de fapt construita din multe blocuri numite molecule, care si ele la randul lor sunt 
alcatuite din atomi. 
       Un atom poate fi comparat cu un sistem solar in miniatura, care are un nucleu pozitiv in 
mijloc, in jurul caruia se rotesc electronii, fiecare fiind capabil sa se invarta de unul singur la fel 
cum face si Pamantul in calatoria sa in jurul soarelui. Miscarea electronilor este descrisa de patru 
numere quantice ( principala, secundara, magnetica si de rotatie). Mecanica ondulatorie este 
asociata cu o vibratie particulara a tuturor particulelor in miscare, aceasta din urma putand fi 
anticipata de ecuatia lui Shrodinger. 
       Un atom poate sa emita si sa absoarba energie numai pe frecvente particulare. Asta este 
acompaniata de un spectru de radiatii separate si distincte care sunt in legatura directa cu starea 
energetica a atomului. De aceea, orice tip de atom are propriul sau tip de spectru atomic. 
       Rezonanta magnetica atomica poate de oferi asemenea informatii detaliate despre natura 
legaturilor care tin atomii impreuna, astfel formandu-se molecula. 
       In interiorul moleculei, atomii vor vibra de astfel unul in legatura cu altul. Daca este vorba 
de numai doi, va exista doar o frecventa fundamentala care urmareste alaturarea celor doi centri 
de gravitatie ai celor doi nuclei, si de aceea aceasta este liniara. 
        Moleculele compuse din mai multi atomi vor avea un numar mai mare de principii 
fundamentale. 
       Atomii se pot invarti de asemenea in jurul propriilor lor axe. Energiile lor vibratorii si 
rotative pot varia numai intr-o maniera discontinua. Saritura de la un anumit nivel de energie la 
altul este realizata fie prin absorbtie, fie prin emitere de energie. Fiecare reactie chimica se 
bazeaza pe aceste schimburi de energie, iar emisia rezultata din aceste transformari ale materiei 
poate fi masurata si inregistrata ca "spectru molecular rotativ si electro-vibratoriu". Fiecare 
molecula a corpului nostru vibreaza in felul acesta si de aceea, emite o intreaga vibratie a 
elementelor de baza care la prima vedere poate aparea ca o cacofonie uriasa. In felul acesta 
corpul uman este un emitator de unde electrice si electromagnetice. 
       Astazi, tehnologia noastra nu ne permite inca sa inregistram un asemenea fenomen pe un 
organism asa de complex, dupa cum este cel uman. In acest moment, metodele noastre de analiza 
nu sunt indeajuns de fine pentru a distinge emisia venita de la o molecula anumita sau de la cea 
din spatele nasului, dar cu timpul vom reusi... 
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       Amintiti-va de faptul ca Hertz a descoperit undele care au fost denumite dupa el doar in anul 
1920, iar rezonanta nucleara magnetica a fost cunoscuta doar din 1946, asa ca unde vom fi in 50, 
100 sau in 1,000 de ani? Sa nu uitam ca Elohim au 25,000 de ani avans fata de noi. 
       Principiul botezului, transmisiunea planului celular al unei persoane devine rationala pentru 
noi astazi, iar aceasta ceremonie este explicata stiintific in cele ce urmeaza: fiecare individ are un 
plan celular cromozomial, specific lui, care vibreaza cu propriile sale emisii spectrale 
elecromagnetice. 
       Un ghid, a carui proprie frecventa a fost luata in considerare de catre Elohim in timpul 
initierii lui sau a ei, poate actiona ca un releu intre noii Raelieni si satelitul Elohimilor care 
inregistreaza toate gandurile umane. 
        Intre fruntea noilor Raelieni si mainile ghidului este folosita apa pentru a oferi un bun 
contact electric, iar botezul Raelian indica Elohimilor faptul ca noul Raelian a inteles mesajele si 
ca traieste in functie de ele. Este un act de recunoastere. 
 
 
 
 
 
 
 
     

IMPRESIILE UNUI "PREOT" 
Victor Legendre - Ghid regional pentru Quebecul de Est 

si ex-preot Romano Catolic 
 
 
 
       Am fost in Europa in vacanta atunci cand am auzit de mesajele date de catre extraterestri ( 
Elohim) lui Claude Vorilhon, "Rael". Vizitasem deja Franta, Spania si Italia, din 10 iunie 1976, 
atunci cand am pus mana pe primul mesaj, "Cartea care spune adevarul" pe 30 iunie si cateva 
zile mai tarziu, pe 2 iulie, am luat si "Extraterestrii m-au dus pe planeta lor". Pe prima carte am 
gasit-o in Geneva, iar pe a doua in Clermont Ferrand, in Franta. 
       Cu greu poate fi descris in cuvinte ceea ce am simtit in timp ce citeam aceste mesaje: 
surprinzator, admiratie mixata cu teama, un soc de bucurie! Asta este o descriere foarte 
saracaciosa; m-am simtit transportat cu bucurie intr-o stare de beatitudine sau de euforie 
indescriptibila si un profund sentiment de pace, cu o noua perspectiva. Nu! Am inlocuit 
perspectiva tuturor lucrurilor. Daca cuvantul resentiment ( din frantuzescul "ressentiment", 
insemnand de asemenea sa simti din nou) nu avea niciun sens depreciativ, il voi folosi pentru a 
explica variatele sentimente pe care le-am trait asa de intens. 
       Cu doua zile inainte de despartirea de Europa, am vizitat un prieten de-al meu muzician care 
mi-a cerut sa aduc inapoi Cartea care spune adevarul, pentru ca nu o gasise in Canada, din 
moment ce nu stia cine este editorul. M-a facut sa ascult un interviu inregistrat pe care CBC 
International il alesese pentru Europa si care fusese transmis de mai multe ori in timpul sezonului 
1975-76. Aveam doar o idee vaga despre mesaje atunci; si pentru a-mi multumi prietenul, i-am 
promis ca o sa-i aduc inapoi cartea. 
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       Inainte ca perioada sa de asteptare fie recompensata, la intoarcerea mea urmatoare de pe 10 
iulie, eu am fost cel care am fost recompensat mai presus de toate asteptarile! A fost ca si cum 
descoperisem o perla pretioasa, fara ca macar sa o caut! Ma refer bineinteles la ceea ce contineau 
mesajele. A fost doar dupa intoarcerea mea cand am inceput sa investighez acest mesaj cu 
inteligenta, daca pot spune asta, am incercat sa inteleg esenta mesajelor un pic "la intamplare". 
M-am uitat la scrierile Biblice pe care le studiasem in teologie in perioada preotiei mele; apoi in 
Kabbala care imi era nefamiliara cu exceptia catorva cuvinte in ebraica pe care le invatasem in 
teologie; de asemenea si in istoria religiilor, in paticular in istoria Crestinismului; si in final in 
domeniul stiintific. Mi-am format opinia mea pe baza acestor cercetari. Ce m-a uimit cel mai 
mult in aceste mesaje? Ce m-a impresionat cel mai mult? 
       Fara prea multe comentarii, voi schita cele mai importante puncte, intr-o sinteza a 
impresiilor mele, cu toate ca aceste subiecte ar trebui discutate mai amplu: 
       Biblia originara, scrisa in ebraica, vorbeste de Elohim, care inseamna literar "cei care vin din 
cer". Elohim este un cuvant care a fost tradus fara justificare ca Dumnezeu in bibliile curente. 
Asa ca nu este nici un Dumnezeu imaterial, supranatural sau atot-puternic: dar sunt Elohim, 
constant prezenti in Biblie si care, pe langa altele, au creat viata in laboratoare, inclusiv viata 
umana, prin intermediul chimicalelor inerte asociate cu ADN-ul. De aceea, Elohim sau 
Extraterestrii, sunt prezenti cu claritate in diferitele epoci ale diferitelor civilizatii. In felul acesta, 
noi suntem departe de conceptiile acelea inguste la minte care spun ca "extraterestrii si Biblia nu 
ar trebui mixate". 
       Nu este niciun suflet care paraseste corpul dupa moarte, ci este codul genetic care este 
principiul vietii. 
       Titlul primului mesaj a fost anuntat in Iezechiel 2: 9- 10, in Revelatii 5: 1 si in Daniel 10: 
21."Si iti voi vesti tie ceea ce este scris in cartea adevarului". 
       Si in Daniel 12: 4 "Si tu, Daniele, tine ascunse cuvintele si pecetluieste cartea pana la 
sfarsitul vremii. Multi vor cerceta-o cu de-amanuntul si va creste stiinta." 
       Notiunea infinitului mare si a infinitului mic, trezirea mintii catre infinit este locul unde se 
afla adevarul. Evolutia prin noroc sau evenimentele succesive la intamplare reprezinta un mit. 
Din contra, evolutia a fost mai intai in mintea creatorilor nostri. 
       Nimeni nu poate apartine cuiva; nu poti sa fii propietatea cuiva, fie in relatii, in munca, 
casatorie sau in alte situatii. 
       Afirmarea si dezvoltarea obiectivelor umane de baza pe care fiecare din noi suntem chemati 
sa le urmam in viata noastra sunt: sa gandim, sa cream si sa ne dezvoltam! 
       Solutia propusa pentru rezolvarea marilor probleme ale umanitatii: pe langa alte lucruri, 
democratia selectiva sau geniocratia care se poate aplica umanitarismului: geniile fiind 
materialul natural al umanitatii; procedura de a urmari crearea unui guvern mondial geniocrat: 
crearea de roboti pentru a aboli munca manuala; o moneda unica mondiala pana cand banii vor 
disparea in totalitate; o a doua limba universala, fiecare regiune conservandu-si limbajul-mama; 
abolirea serviciului militar si plasarea soldatilor de cariera in serviciul pacii mondiale: nu putem 
sa cautam pentru "pace si securitate" in acelasi timp, dupa cum a spus Paul din Tarsus in 
Capitolul 5 al primei Epistole catre Tesaloniceni. 
       Intelesul perfect al stiintei si a religiei in epoca noastra, anii Apocalipsei (sau ai revelatiei), 
unde amandoua se imbina asa de perfect: toate scrierile religioase, mai ales Biblia, au anuntat 
intoarcerea marilor profeti - aproape 40 cu totii - in compania creatorilor nostri, Elohim. 
       Atunci cand am terminat de citit aceste prime doua mesaje, am simtit intens in mine 
ipocrizia Crestinilor care se roaga doar din buze, in timp ce principiul iubirii vecinilor este 
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aproape intotdeauna uitat. Am simtit aceasta dominatie temporala si spirituala a Bisericii prin 
banii si bogatiile pe care le-a acumulat. 
       Aceaste dominatie este mentinuta si incurajata de puterile politice care vad numai avantaje 
in asta; am simtit aceasta mistificare care nu ii face pe oameni decat sa doarma; suntem departe 
de vigilenta recomandata de Iisus, sa citim semnele timpului si sa le recunoastem atunci cand se 
vor intampla; dar este cultul traditiei cel care ii orbeste pe oameni. Imi amintesc acele cuvinte din 
cartea Eclesiastul, 7: 10, "Nu spune niciodata: <Cum se face ca zilele de altadata au fost mai 
bune decat acestea?> Caci nu din intelepciune intrebi una ca aceasta." Din punctul meu de 
vedere, am simtit culpabilizarea constiintei accentuata de ideea ca Omul este un pacatos, ca 
Omul este imperfect, explicata de respingerea inteligentei, adica Omului ii este spus sa creada 
fara sa inteleaga si mentinuta de ideea ca placerea sexuala si chiar senzualitatea sunt vrednice de 
dispret. 
       Am facut legatura semnelor timpului din epoca noastra anuntate in scrierile religioase si pe 
care le vedem intamplandu-se. Aceasta epoca este a noastra, Anii Apocalipsei sau Anii 
Revelatiei, in care totul poate fi inteles. Semnele timpului reveleaza misterul originar in lumina 
progresului stiintific. Oricine cerceteaza Biblia in particular, si compara predictiile cu realizarile 
anilor nostri stiintifici, dezvaluie, constata si intelege doar care este "intemeierea lumii" si ca asta 
a fost tinuta ascunsa din momentul "intemeierii lumii". 
       Permiteti-mi sa enumar unele dintre aceste semne cu realizarea lor: Omul va fi egal 
Elohimilor (creatori de viata), surzii vor auzi, orbii vor vedea, infirmii isi vor recapata folosirea 
membrelor (protezele electronice); Omul isi va auzi vocea purtata in cele patru colturi ale 
Pamantului (telecomunicatii si radiotelefonie); vindecarea oamenilor otraviti (antidoturi, ser anti-
venin); vindecarea oamenilor bolnavi cu ajutorul mainilor (dezvoltarea chirurgiei); prelungirea 
duratei vietii; poporul lui David isi va gasi tara din nou (crearea Statului Israel), numeroase 
semne pe cer (OZN-urile); mii de profeti falsi care  incearca sa afunde Omenirea in fanatism, 
obscuratism si misticism (religiile si sectele). 
       Chiar daca Biserica Romano Catolica nu ma mai recunoaste ca preot din momentul in care 
am aderat la Miscarea Raeliana, cu toate acestea voi ramane un preot. Mi-a fost incredintata o 
misiune fantastica, raspandirea mesajelor la un numar cat mai mare de oameni posibil; sunt inca 
un "preot" din moment ce, la fel ca si Rael, sunt mesagerul celor in care intotdeauna am crezut 
(Elohim) in timp ce doar acum le inteleg cu adevarat munca, crearea Omului si misiunea lui 
Iisus. Sunt inca un "preot", dar sunt vigilent; din moment ce mi-am deschis mintea, am devenit 
de asemenea si un "deschizator de minti" si nu mai sunt inca acela care punea constiinta umana 
sa doarma; sunt si voi ramane un "preot", in alte cuvinte un ghid pentru Omenire, pe calea pacii 
si iubirii universale. 
 
 
 
  

DA... SUNT UN RAELIAN 
Marcel Terrusse - Inginer in Chimie si Ghid Raelian 
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       Da, sunt un Raelian, un discipol al religiei infinitului in timp si spatiu, un copil al 
Pamantului care a descoperit urme ale parintilor nostri din stele si care incearca sa ii faca stiuta 
restului Umanitatii aceasta fabuloasa poveste a noastra. 
       Din pacate, eu cred ca cineva nu devine Raelian; intr-o buna zi acela descopera mesajele si 
simte un ecou al propriilor sale ganduri, al propriilor sale preocupari. 
       Intr-o anumita zi sau alta, zapaciti in fata impenetrabilului abis al timpului si spatiului, cu 
totii am incercat sa disipam misterul originilor noastre si nesiguranta viitorului nostru. Mesajele 
mi-au oferit raspunsurile la aceste preocupari. 
       Desigur, cuiva care a primit o educatie tehnica si stiintifica, anumite pasaje din mesaje nu 
apar ca fiind foarte "ortodoxe" si nu sunt in concordanta cu invataturile traditionale. Dar haideti 
sa aplicam sfatul lui Montaigne "si sa lasam totul sa treaca prin sita si sa nu mai adapostim nimic 
in minte din cauza autoritatii si pe credit". 
       Daca incepem sa studiem prin analize critice toate elementele mesajelor, vom deveni repede 
constienti de faptul ca avem de a face cu un monument extrem de solid. 
       Intotdeauna am intuit ca exista o legatura intre toate povestile mai mult sau mai putin 
fabuloase care veneau din timpurile stravechi si ca exista in fiecare dintre ele unele pepite de aur 
in amestecul de non-sensuri... 
       Am inceput sa caut firul Arianei, si am avut confirmarea contactelor cu Elohim, care au 
existat intotdeauna. Am gasit urme in miturile si amintirile civilizatiilor stravechi: 
       Mitologia greaca ne relateaza o intreaga serie de Zei, Semi-Zei si giganti ai timpurilor 
stravechi; Mahabharata, poemul mistic din India, cu cele doua parti ale sale: Veda si Ramayana; 
       - Ghilgames-ul, poemul epic Babilonian 
       - Kojiki din Japonia care relateaza ce s-a intamplat la inceput 
       - Popol Vuh si Cronica lui Akakor din America Latina 
       - Si mai aproape de noi, cartea lui Enoh, Kabbala, Biblia 
       - Unele urme fizice pot fi vazute in valea de la Nazca (gravuri), la Baalbeck si unele in 
Tiahuanaco, Insulele de est (Ile de Paques) si in majoritatea altor locuri din toata lumea. 
       Avem la dispozitie toate piesele puzzle-ului pentru a construi povestea originii noastre. 
       In timpul lecturii mesajelor am avut anumite ocazii de a-mi pune unele intrebari fata de 
unele contradictii aparente care puteau exista intre anumite fapte citate si cunostinte comune. Se 
pare ca noi consideram a fi realizari stiintifice ceea ce sunt de fapt ipoteze fragile si contestabile, 
iar eu gasesc contradictii insurmontabile in invataturile stiintifice de astazi. 
       Intotdeauna am gandit ca toate fenomenele naturii care sunt susceptibile de a fi intelese in 
univers sunt coerente si ca ele toate depind unul de celalat, intr-un mod mai mult sau mai putin 
complex. 
       Dezvoltarea unor instrumente matematice din ce in ce mai abstracte a orientat fizica pe o 
cale care este logica intr-un mod bizar, dar in afara realitatilor materiale. 
       In felul acesta a pretins Einstein ca viteza luminii este o limita insurmontabila a tuturor 
vitezelor din univers, comitand monumentala eroare de a lua ca principiu faptul ca spatiul este 
uniform gol si identic in orice parte a cosmosului, in afara de stele si planete. 
       Dincolo de norii care inconjoara planeta noastra, densitatea moleculelor gazoase scade 
progresiv odata cu altitudinea, pana atinge un nivel pe care noi il numim "vid". 
       Dar "vidul" interstelar este strabatut de raze de toate felurile: raze x, infrarosii, unde radio, 
etc. Asa ca toate ondulatiile implica existenta unui mediu ambiental care onduleaza, spatiul 
interstelar nu este vid, dupa cum ne-ar face aparentele sa credem, ci este plin de substante 
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capabile sa onduleze: o sub-cuanta compusa dintr-o infinitate de particule comparabile cu 
marimea atomului, asa dupa cum o stim. 
       Ondularea implica miscare, iar miscarea, energie. Intr-un secol in care credem ca 
echivalentul masei si al energiei este absolut adevarat, nu este logic sa negam existenta unei 
mase a spatiului interstelar si intergalactic. 
       Spatiul este eterogen, iar caracteristicile locale ale acestui spatiu depind de gradul energetic 
al partii aflate sub observatie. Pamantul si sistemul solar se scalda intr-un mediu energetic difuz 
de particule "sub-cuantice", a carui presiune este responsabila pentru ceea ce noi numim fortele 
de atractie. 
       Spatiul gravitational este comparabil cu o atmosfera gazoasa, similara cu atmosfera aeriana. 
       Viteza propagarii undelor este in functie de densitatea locala si nu o constanta, dupa cum 
cred relativistii, asa ca toate distantele cosmice trebuie recalculate. 
       Toate distantele in ani lumina calculate de catre metodele traditionale sunt supraestimate. 
Stelele care ne inconjoara sunt mult mai apropiate decat credem. Si mai mult, dezvoltarea 
teoriilor care confunda dimensiunile spatiului si ale timpului sunt ridicole. 
       Factorul timp, care este parazitar tuturor formulelor si ecuatiilor fizicii, este un element 
arbitrar. 
       Timpul nu are o existenta proprie; notiunea pe care o avem este subiectiva si este derivata 
din propria noastra organizare biologica si mentala. O proiectam in lumea exterioara, lansand o  
irezistibila iluzie a unui "timp absolut universal". 
       "Timpul stiintific este conventional; se bazeaza pe standarde fizice susceptibile de a fi 
coordonate sub forme diferite, intr-un mod arbitrar". 
       Conceptia noastra despre cosmos este in totalitate falsa, impreuna cu conceptele noastre 
filosofice. 
       Gasesc peste tot in jur confirmari ale mesajelor. Este suficient sa va deschideti ochii pentru a 
intelege aceasta poveste fabuloasa a venirii Elohimilor pe Pamant si creatia stiintifica a vietii in 
laboratoare, pe care noi insine o vom repeta in curand. 
       Fara dubii, cunostintele mele de chimist m-au familiarizat cu afinitatea existenta intre 
elementele chimice si structurile biologice care participa in mecanismul vietii. Dar chiar si pentru 
o persoana obisnuita cu o minte curioasa, citirea rapida a retrospectivelor stiintifice populare ne 
permite sa intuim directia catre care merg cercetarea biochimica si medicala. 
       Deveniti constienti de faptul ca am reusit sa sintetizam anumite gene prin combinarea de 
nucleotide; acele segmente al moleculelor de ADN-ului au fost implantate in interiorul 
cromozomilor unor bacterii; ca transferul materialului genetic de la un organism la altul ne 
devine din ce in ce mai familiar... 
       Priviti la directia luata de catre cercetatorii castigatori ai ultimului Premiu Nobel... 
       Intelegerea structurii moleculare si a mecanismului pe care aceasta il controleaza deschide 
posibilitatea regenerarii tesuturilor si inlocuirea de organe si a crearii de noi specii de animale si 
cu timpul, a sintetizarii de oameni dupa asemanarea noastra... si ciclul porneste din nou. 
       Studierea mecanismelor de codificare a informatiilor ADN-ului din molecule ne permite sa 
intelegem si sa utilizam memoria substantelor din creierul nostru... substante care pot fi 
transferate de la un individ la altul. Deveniti constienti de revolutia biologica in desfasurare si a 
felului in care consecintele acesteia vor crea o schimbare fundamentala in toate structurile 
noastre sociale si politice. 
       Treziti-va, aici nu este vorba despre science-fiction. 
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       A fi Raelian nu inseamna a fi inchis intr-un "grup auto-centrat", convinsi ca au gasit 
adevarul, simtindu-se superiori la nu stiu ce; Miscarea Raeliana este pentru mine exact opusul 
unei secte. 
       Procedurile noastre au un tel ambitios, dar noi progresam cu umilinta, fiind constienti ca 
Omenirea este penalizata de agresiune, orgoliu, vanitate si egoism. 
       Iubesc filosofia existentei noastre, dezvoltata de Miscare, deoarece cauta dezvoltarea 
completa a indivizilor. Ne invata sa ascultam ceea ce avem in adancimea noastra si sa scoatem la 
suprafata tot ce avem mai bun in noi. 
       Viata exista peste tot in univers, dar viata noastra este unica si este important ca sa facem un 
succes din ea: "Viata asta-i bun pierdut, cand n-o traiesti cum ai fi vrut" (Eminescu).  
       Am gasit o inflorire prin studierea in adancime a mesajelor, printr-o intelegere mai buna a 
celorlalti si a mea, si ele mi-au permis sa devin mult mai constient de gradul nostru de 
solidaritate. 
       Filosofia Miscarii este o filosofie a iubirii vietii si a creatorilor sai, o filosofie toleranta si 
pacifista, care tinde sa inlocuiasca culpabilizarea senzualitatii si eliberarea de toate tabu-urile, 
prohibitiile si inhibitiile legate de sexualitate. 
       Aderarea la Miscare nu este o comanda, fata de care am avut intotdeauna o mare 
neincredere, ci un act voluntar si imbogatitor care mi-a adus o mare placere prin propasirea 
personala pe care am obtinut-o si prin bucuria difuzarii mesajelor in jurul meu. 
       Cred ca noi nu trebuie sa comitem eroarea - cea care s-a intamplat cu Hristos - de a atribui o 
mai mare importanta mesagerului decat mesajelor. Lucrul esential este sa devenim constienti ca 
extraterestrii au jucat intotdeauna un rol in istoria noastra si ca nu doresc nimic mai mult decat sa 
reinnoiasca contactul cu noi. 
       Istoria Umanitatii ne arata ca fiecare stagiu de dezvoltare a necesitat o dezradacinare si o 
reinnoire a credintelor fundamentale in conceptiile noastre stiintifice, sociale, filosofice si 
religioase. Din pacate, "un nou adevar stiintific nu se impune de obicei singur prin convingerea 
adversarilor sai; triumful sau rezulta din extinctia progresiva a adversarilor sai si prin aparitia 
unei noi generatii careia acest adevar i-a fost intotdeauna familiar." (M. Planck). 
       Eu cred ca ar trebui sa ajutam oamenii sa se ridice pe propriile picioare si sa descotoroseasca 
de aceste atele care sunt credintele si religiile; ar trebui sa cautam sa disipam obscuratismul prin 
ridicarea nivelului de constiinta. Pentru ca, de-a lungul secolelor, religia a cerut si cateodata a si 
impus credinciosilor sa "creada" misterele si cele mai delirante fabule, dar astazi istoria noastra 
este usor de inteles si depinde de noi ca sa ne deschidem ochii si mintile pentru a ne pregati 
viitorul. 
       In prezent sunt continute inceputurile viitorului nostru. Omenirea este in ajunul nasterii sale 
si poate a mortii sale, iar cei care nu au inteles sensul cuvantului "apocalipsa" vor avea poate 
dreptate mai mult ca oricand. 
       Noi, raelienii, participam la trezirea Umanitatii si la dezvoltarea constiintei cosmice. 
       Aceasta este directia implicarii mele in aceasta munca ambitioasa, care este prepararea 
Umanitatii in vederea urarii unui bun-venit Elohimilor. 
 
 
 
 

CONSACRAREA PREOTIEI MELE 
Yvan Giroux- ex-Preot  Romano Catolic si Profesor de 
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catehism. Ghid Raelian pentru Quebec 
 
 
 
       As vrea sa fie cunoscut faptul ca am devenit interesat de tot ce era legat de Om si Dumnezeu 
de la frageda varsta da 12 ani. I-am vazut ca doua similaritati, Omul si "Dumnezeu", constituiti 
din infinitate si constituind infinitatea. Apoi am devenit cu adevarat interesat de "Dumnezeu" si 
de relatia mea cu El. M-am lasat curand in mainile contemplarii, ale misticismului, ca si cum as 
fi incercat sa scap de pe acest Pamant pentru a atinge cerurile. 
       Asa ca am citit, am pus intrebari, am cercetat si am meditat. Am intreprins ani lungi de 
studiu pentru a merge chiar mai adanc in subiect. Am studiat "omenirea", filozofie, teologie si in 
final, "religiologia", deoarece aveam incredere in Om (inca mai am) si in inteligenta sa. 
       Din moment ce sunt o persoana completa si totala, am plecat in cautarea unei familii unde 
imi voi putea dedica in intregime toata viata acestui "Dumnezeu" caruia ii puneam intotdeauna 
intrebari, dupa care ma uitam, pe care il materializam in meditatii si contemplari, acest 
Dumnezeu cu care aveam lungi conversatii ca si cum ar fi fost un vechi prieten. Dar am tinut in 
secret aceasta parte deoarece s-ar fi spus ca sunt nebun. 
       Am gasit o comunitate religioasa de parinti careia i-am devotat sase ani ai vietii mele, ca 
student si pastor (seminarist) si am petrecut minunate momente de descoperiri si de formare in 
interiorul acestei comunitati. Dar in curand am devenit constient de un lucru pe care l-am gasit 
superficial. Era ceva care nu parea sa imi satisfaca cele mai profunde aspiratii ale mele. 
       Iubeam sa ma rog (inca mai iubesc asta), cum ar fi contactul cu creatorii mei, sursa mea de 
infinitate. Mi s-a spus de catre multi oameni sa fiu mistic, dar l-am vazut pe tatal lui Iisus ca fiind 
om, dupa cum si Iisus a spus "tatal meu care este in Ceruri..." Gandul meu de a fi mai multi 
creatori decat unul a fost adevarat in acel moment. Si mai mult, am cercetat Biblia si am ajuns la 
concluzia ca Iisus nu fusese Dumnezeu si am fost febrilizat de un aspect al teologiei, "teologistii 
mortii lui Dumnezeu" sau "teologia mortii lui Dumnezeu". Intr-un anume fel eram un ateu, dar 
mi-a fost frica sa admit acest adevar. 
       Am detectat in aceste scoli cu gandire teologica o alta forma de mistificare. 
       Nu am putut sa gasesc satisfactia completa la intrebarile mele numeroase, interogatiile 
asupra Omului si a credintei sale, asupra omului in implicarile lui religioase si sociale, asupra 
acestei Biserici pe care am gasit-o ca fiind complet in afara subiectului, chiar falsa, din cand in 
cand. 
       Cu toate acestea, am lucrat in mijlocul "Bisericii" zisa ca fiind a lui Hristos, in numeroasele 
miscari pe care le include si in acelasi timp m-am specializat in stiinta religiilor (regiologie) 
pentru a cerceta si mai adanc. 
       Studiile mele mi-au dat aripi sa muncesc in interiorul mediului meu, sa-l chestionez si de 
altfel sa-l agit putin. Inca simteam neintelegerea. 
       Aceasta cercetare, care mi-a luat inca trei ani, m-a condus catre un fel de goliciune, un fel de 
intristare. Nu puteam tolera asa de mult misticism, asa de multa orbire. Imi placea sa studiez, dar 
atinsesem punctul in care nu mai simteam o baza solida. Am simtit ca lentul proces rational 
folosit pentru a justifica unele structuri pastorale si ecleziastice, misticismul sau obscuratismul, 
era irelevant, scos din tema, si il respingeam din ce in ce mai mult. Acei oameni care nu imi 
impartaseau viziunile gandeau despre mine ca eram critic si superficial. Se acomodasera cu idei 
banale in credinta si in religia lor, si inca o mai fac si astazi. 
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       In acel moment m-am decis sa fac un pas in spate pentru un an si sa caut adevarul in 
"sufletul" meu. Inca predam, dar nu eram implicat in nici o miscare. L-am intrebat pe Iisus, si am 
simtit ca incep sa vad lumina. 
       Pe 9 noiembrie 1976, am luat parte la o conferinta tinuta la Plateau Auditorium, in Montreal, 
de Claude Vorilhon "Rael". In acea noapte, am simtit cu adevarat ca anii mei de studiu nu 
fusesera in van. Am inteles multe lucruri, pe langa altele pentru care am fost intotdeauna un 
"ateu" in adancul meu, si ca eram profund religios de asemenea. Am fost interesat in chestiune, 
iubeam Omul, rugaciunea ma tinuse in comunicare constanta cu grupul de extraterestri, creatorii 
nostri, Elohim, pe care-i demistificam din ce in ce mai mult in fiecare zi. Am inteles totul intr-o 
clipa. Eram fericit, l-am recunoscut in Rael pe "Iisus vorbind in propria lui era." Ceva s-a 
intamplat cu mine, m-a luminat, am cazut topit lui; in 90 de minute, tot ce era in interiorul meu a 
fost reconstruit din nou, totul era conectat, totul devenise armonios din nou, si niciodata nu a mai 
incetat de atunci. Am fost vrajit si s-a vazut. 
        In fond si la urma urmei, din gura lui am auzit adevarul, asa de simplu, asa de clar si cu 
asemenea dovezi, acest adevar pe care l-am cautat pentru asa de multi ani pe calea cea grea. A 
fost ca si cum un blocaj mintal ar fi fost inlocuit  instantaneu. 
       M-am dus la conferinta cu cativa prieteni, dar s-a confirmat mai tarziu, nu a declansat o asa 
reactie si in ei. In seara aceea ei au notat o schimbare in mine, si au vazut-o si mai mult dupa 
aceea. Era ca si cum mesajele provocasera un "click" in mine, dar ei nu admiteau ce vazusera. 
Am devenit linistit, fericit si luminos. Ii pot auzi cum incearca sa respinga, sa distruga prin 
ratiuni mistice, acest adevar minunat, simplu si eliberator, care a devenit muzica delicata in 
urechile mele, aceste vesti bune in toata plenitudinea lor, in toata intregimea lor, in toata 
claritatea  lor. Ei l-au respins pe Rael si mesajele lui de la Elohim, in acelasi fel in care oamenii 
au incercat sa-l respinga pe Iisus si mesajele sale. 
       Aceste cateva momente cu "Rael" au revelat sinteza a mai mult de 12 ani de cercetare, 
analize, angajamente, suferinte si darul meu. 
       Acum voi fi capabil sa-mi dedic intrega fiinta pentru raspandirea acestor marete vesti, a 
acestei marete eliberari, iar asta se va intampla prin intermediul inteligentei, intelegerii, armoniei 
si echilibrului mintii mele zgaltaite. Nu a fost usor sa ma descurc cu relatiile familiei mele, sotiei 
mele, prietenilor mei, mediului meu profesional, cu Biserica si cu prietenii care sunt inca preoti. 
Dar am primit mult ajutor de la asa de multi prieteni treziti si prin ghidarea pe care am primit-o 
in timpul sesiunilor de trezire a corpului si a mintii. M-am uitat la toti anii mei de studiu ca si 
cum i-as fi petrecut intr-un laborator, o pregatire directa pentru viata pe care in prezent o 
indrumez ca ghid in aceasta minunata miscare, in aceasta "ciudata" dar minunata "noua" religie, 
aceasta tanara religie ateista. Nu simt ca a fost o rupere de lucrurile din trecut, deoarece continui 
ceea ce am inceput ca si copil: intelegerea inceputurilor Omului, geneza, faptul de a fi in stare sa 
umblu prin lumina si sa construiesc prezentul, intotdeauna sa demistific si intotdeauna sa 
transform si sa scot la suprafata adevarul dupa aproape 2,000 de ani de incrustare, prin adancirea 
intelegerii  numeroaselor mele aspecte teologice, filosofice si religioase date lui Rael de catre 
creatorii Umanitatii, Elohim, asa incat sa traim prezentul si sa ne uitam inainte catre un viitor 
splendid. 
       In acea noapte am fost zguduit de mesaje, asa de mult pentru ca le simtisem de asa de multi 
ani, intr-un fel inconstient. De atunci am simtit mesajele in fiecare parte a vietii mele, chiar si in 
cele mai ascunse colturi, in munca mea profesionala ca educator, viata mea familiala, sociala si 
politica. Mi-au dat toate credintele mele peste cap, dar eram pregatit de multa vreme. Il 
asteptasem, si chiar predicasem despre acest profet al Elohimilor. Dar nu puteam intelege foarte 
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bine. Apoi... dintr-o data totul a devenit clar: mesajele m-au trezit, m-au privit in fata. Am putut 
intelege dintr-o data Biblia cu totul, pe Iisus si pe Yahweh. 
       Am fost asa de fericit ca un asemenea eveniment s-a intamplat incat am vibrat de bucurie. 
Era ca o ploaie torentiala rece in mijlocul fierbintelii, umeda, in perioda de vara. 
       L-am intalnit pe Rael cateva zile dupa conferinta, pentru prima data. Intr-o saptamana am 
citit cele doua mesaje de doua ori. Rael mi-a spus: "Ai totul in tine pentru a gasi raspunsurile la 
problemele tale. Din moment ce vor fi rezolvate, vei fi cu 80% mai eficient. Problemele tale 
familiale te coplesesc, te opresc si te paralizeaza." Acum inteleg ce a vrut sa spuna. Sunt asa de 
fericit ca am ales calea catre vigilenta si constiinta. 
       Din acel moment, am citit mesajele de multe ori, iar faptul ca am devenit un Ghid a fost 
consacrarea preotiei mele pe care intotdeauna o cautasem. Am inteles ca nu asteptasem degeaba 
si ca am continuat biserica adevarata, din moment ce urma sa il urmez pe ultimul mare profet al 
Anilor Apocalipsei si urma sa muncesc la difuzarea mesajelor Elohimilor, creatorii nostri, 
mergand la munca in aceasta "armonie" careia i-am dedicat deja viata mea, din moment ce aceste 
mesaje anuntau " religia religiilor", religia infinitului, religia inteligentei Omului si a eternitatii 
materiei. 
       In acest fel, atunci, a fost sfarsitul si inceputul meu. Si sunt fericit si iubesc. Am fost eliberat 
de indatoririle mele ca specialist in religie. Predau matematica si franceza ca subiectele mele de 
baza si religia si comportamentul moral ca subiecte secundare. Nu am vorbit niciodata deschis 
despre mesaje in mediul meu profesional, dar oamenii le pot simti in comportamentul meu, si 
sunt respectat pentru asta. Este aproape timpul in care colegii mei ma vor intreba despre mesaje, 
o simt pur si simplu, sunt sigur de asta. Oriunde m-as duce in alta parte, difuzez mesajele prin 
prezenta mea si prin cuvintele mele. Am "apostat" de biserica Romano Catolica chiar daca mai 
sunt convins ca nu a fost nici o ruptura, ci mai degraba o continuare a adevarului. Asta ma 
reintinereste si ma gratifica. 
       Intreaga mea viata este dedicata revelarii tuturor oamenilor de buna credinta a acestui adevar 
demistificator, acestui mesaj de iubire, fraternitate si pace; aceastei serenitati, acestui mesaj unic 
si revolutionar, celor care cauta sa-l inteleaga cu ochii inteligentei, pe care creatorii nostri Elohim 
ne-au dat-o, cu ochii intelepciunii, creata si infinita. 
 
 
 

SA DEVENIM ACTIVI PENTRU A NU DEVENI 
RADIOACTIVI. 

Michel Beluet - Ghid National Formator pentru USA 
 
 
 
       Aici este marturia mea, in care voi elabora motivele profunde si fundamentale care m-au 
condus sa devin ghid in Miscarea Raeliana, dupa ce am luat in serios implicatiile pe care le va 
genera adeziunea mea. Mesajul dat lui Claude Vorilhon "Rael" 
de catre Elohim, implica o reconsiderare totala la toate nivelurile, individual, social, politic, 
stiintific, filosofic si religios. Aceste lucruri permit implicarea universala in construirea societatii 
de maine. Cum am ajuns la aceste concluzii? 
       De 12 ani am fost interesat intr-o serie ciudata de teme si am incercat sa fiu informat de 
orice lucru care se intampla, de asemenea de tot ce se intamplase in trecut, pana am atins un 
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stagiu in care ma chestionam despre evolutia Umanitatii. Si eu, ca multi altii, analizam totul in 
timp ce visam la o lume perfecta. Ce am descoperit si care sunt sperantele mele? Sunt sintetizate 
aici: 
 
                                                                          

ORIGINILE VIETII 
 
       Nu eram satisfacut de teoria creatiei divine, cu toate ca aparea sa existe o constanta: in toata 
lumea, toate religiile si mitologiile vorbeau de creatia Omului de catre unul sau un numar mai 
mare de Zei care venisera din Ceruri. Am ajuns atunci la concluzia ca trebuie sa fie un anumit 
adevar in acest prim gand, palpabil si material, ceea ce insemna ca Omul vine de altundeva decat 
de pe Pamant. Teoria evolutiei care sustine ca Omul este rezultatul mutatiilor succesive incepand 
de la materia anorganica care s-a transformat in fiintele organice care suntem, parea sa aiba prea 
multe lipsuri pentru a fi o teorie valoroasa. Si mai mult, ea este chestionata in prezent de catre 
oameni de stiinta eminenti. 
 

OMUL 
 
      Am notat ca inca de la inceputul timpului Omul a aratat o lipsa de toleranta, iubire, respect si 
fraternitate, in relatiile sale cu altii. Doream ca aceste deficiente sa fie eliminate dintre relatiile 
umane. 
 

SOCIETATEA 
 
       In timpul istoriei, repetarea oricarui tip nereusit de guvernare care incerca sa rezolve 
problemele fundamentale ale Umanitatii m-au fortat sa ma gandesc la un sistem care sa permita 
alegerea celor mai calificati oameni de pe Pamant, care sa fie interesati numai de imbunatatirea 
societatii noastre. 
       Asta urma sa implice faptul ca nu se va mai plati pentru trusturile politice, militare si 
industriale care au permis un mare numar de razboaie mortale si o crestere fara sfarsit a armelor 
de distrugere in masa, in numele unor valori precum tara mama, munca si familia, si servirea 
Omului de catre Om. Am devenit constient ca Omenirea a atins o epoca cruciala, decisiva in 
evolutia sa, in care viitorul Omului a devenit o miza. 
 

RELIGIILE 
 
       Am simtit ca a existat, la baza tuturor religiilor, un adevar fundamental si accesibil, dar si de 
asemenea ca sistemul primitiv si obscuratismul au folosit acest adevar pentru a inrobi omul la 
restrictii absolute. Am simtit, de altfel, ca acest adevar, dupa cum fusese revelat de profeti, 
trebuia sa fi venit de la fiinte care atinsesera un nivel foarte inalt de intelepciune. M-am opus 
ideii ca Omul trebuie sa fie vinovat datorita naturii sale carnale si eram impotriva tuturor celor 
care cautau sa diminueze oamenii sub pretextul ca vor fi mai mareti dupa moarte, intr-o alta 
dimensiune. Eram convins ca omul poate atinge un nivel superior de constiinta in timp ce va 
ramane in armonie completa cu natura sa umana. 
 

STIINTA 
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        Aceasta curiozitate originara pe care Omul a transformat-o intr-un studiu sistematic al lui 
insusi in mediul in care traieste, a permis Umanitatii sa impinga frontierele inexplicabilului. Am 
stiut ca folosirea stiintei pentru a rezolva problemele cu care civilizatia noastra se confrunta este 
posibila, daca stiinta este folosita cu intelepciune. Poluarea, suprapopularea, foametea, criza de 
energie - toate aceste probleme pot fi rezolvate de stiinta in armonie cu Natura, si este imperativ 
ca acest ideal sa fie atins cat mai curand posibil. Eram la fel de constient de aspectul temporar al 
cunostintelor noastre si ca fiecare teorie este doar o tentativa de interpretare a faptelor, care ele 
insele sunt incontestabile. 
   

NECUNOSCUTUL 
 
       Eram constient de tot ceea ce era inexplicabil pe Pamant si care ne permitea noua sa credem 
ca fiintele inteligente extraterestre intervenisera in cursul istoriei noastre. Toate acestea fiindu-mi 
destul de naturale mie, stiind ca intr-o buna zi vom putea explica totul. 
       Am fost constient apoi de prezenta stare de lucruri si speram intr-o lume mai buna, intr-o 
evolutie a Umanitatii catre o mai multa armonie si non-violenta, mai multa fraternitate, si nu 
puteam fi satisfacut de nici o organizatie existenta, fie ea religioasa, politica sau sociala. M-am 
simtit neputincios si singur. A fost atunci, in 1978, cand am auzit despre mesajele pe care 
extraterestrii i le incredintasera lui Claude Vorilhon in decembrie 1973, care erau continute in 
"Cartea care spune Adevarul" si in a doua carte, "Extraterestrii m-au dus pe planeta lor". Eram 
umplut de bucurie in timp ce citeam aceste doua carti, in care erau sintetizate toate sperantele 
mele de a atinge aceasta armonie, aceasta pace si aceasta fraternitate care au lipsit dintotdeauna 
de pe Pamant. Cartile prezinta de asemenea si caile folosite de catre Parintii nostri pentru a trece 
peste aceleasi probleme cu care suntem si noi confruntati. Dar ca buni parinti ce sunt, ei ne lasa 
liberi sa alegem, deoarece ne considera ca fiind indivizi capabili de a alege. 
       Am decis sa devin un ghid asa incat sa fiu in stare sa comunic aceasta speranta a lumii, 
pentru ca Omenirea sa fie capabila sa atinga Epoca de Aur in care Omul va putea sa se realizeze 
in totalitate. Nu vroiam sa raman un martor pasiv la evolutia umanitatii catre o posibila auto-
distrugere, ci mai degraba un om activ, pentru a putea evita posibilitatea ca intr-o buna zi sa 
devenim radioactivi. 
 
 
 

DE LA MARXISM LA RAELISM - ADEZIUNEA 
Jean- Bernard Ndjoga- Awirondjogo- Licentiat in Stiinte Politice 

si ex-Marxist 
 
 
       Nu era usor, pentru cineva obisnuit sa rationeze in termeni ai evolutiei, ai claselor si a luptei 
intre clase sa inteleaga si sa accepte ca ceva fantastic, minunat si reconfortant exista dincolo de 
"traditii". 
       Dar prin intermediul mesajele Elohimilor, toate absurditatile aparente ale scrierilor Biblice 
au devenit dintr-o data, pentru mine, nobile, practice si de o importanta infinita. 
       Vestea ca omul nu este rezultatul unei sansa intamplatoare, ci a unei creatii stiintifice si 
intelepte a cuiva care l-a facut dupa chipul Sau si dupa asemanarea Sa! Ce adevar sublim! 
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       Si sa gandim ca intr-o zi oamenii de pe Pamant isi vor egala creatorii, pe extraterestri! 
       Acum, timpul anuntat a sosit. 
       Rael, lumina Elohimilor pentru oameni, si-a inceput misiunea. 
       Acum el sta cu noi, ghizii, care il vom ajuta 
 prin raspandirea mesajelor creatorilor nostri ceresti, mai mult ca niciodata. 
       Asa incat Pamantul la randul sau se va alatura concertului civilizatiilor intergalactice care 
exista in infinitatea universului... 
 
 
 

O NOUA ARTA DE A TRAI 
Michel Deydier - Psiholog si Ghid Raelian 

 
 
       Exista in univers un numar infinit de entitati psihosomatice sau daca preferati, personalitati, 
cu respectivele lor activitati biologice, energetice si mentale. Relatiile sociale dintre aceste 
entitati necesita o foarte importanta adaptare a inzestrarii, fara de care Omul nu poate forma un 
grup social. Bogatia mentala a omului este conditionata de aptitudinile sale, care ii permit in 
orice moment sa chestioneze tot din ceea ce este alcatuita viata, iar asta il face fericit sau 
nefericit. 
       Am uzitat de aceeasi resursa cand am incercat sa trasez calea care ma putea duce catre 
constiinta personala si progres. Cunostintele omului sunt o chestiune de versatilitate. Cineva 
trebuie sa se strecoare in cea mai mica deschidere a constiintei, apoi sa evolueze in cele mai 
adanci straturi ale subconstientului, fara sa distruga fauna lor, "raul isi ia frustarile", dar acel 
cineva trebuie mai mult ca oricand sa invete, "te frustrez, ma frustrezi". Povestea nu se schimba 
niciodata si va fi intotdeauna la fel. 
       Daca doresti sa te catari in interiorul capului tau, va trebui sa inveti mai intai sa te zgarii in 
timp ce urci, sunt asa de multe lucruri pe care nu doresti sa le vezi. Deci, infrunta-le si incepe sa 
razi de tine, vazand cat de inutil poti sa fii, cat de constient vei deveni de stupiditatea si vanitatea 
ta, de mareata persoana care vei deveni si nu te vei mai vatama niciodata, deoarece te-ai asumat 
tie in totalitate, pana sa te iubesti. 
       In aceasta stare a mintii am recunoscut finalitatea mesajelor; prima data am recunoscut, apoi 
am digerat intr-un lung proces digestiv, care a avut periodele sale de activitate, trebuie sa 
marturisesc. 
       Prima data nu a fost o simpla coincidenta, ci o reala coliziune, in care o imensa spalare de 
creier, mai mult sau mai putin constienta, s-a produs, punand inapoi fiecare lucru la locul sau. Un 
psiholog fiind prin definitie o persoana dezorganizata pe dinafara (dar destul de organizata in 
interior), am fost uluit sa vad cum informatiile revelate de extraterestri nu doar si-au gasit locul 
in mintea mea, dar de asemenea au stabilit o incredibila sinteza intre elementele vietii mele. Ce 
este chiar si mai incredibil sunt schimbarile creative pe care acum le voi folosi pentru a-mi ajuta 
pacientii. 
       Actiunile cauzeaza reactii; am fost condus sa verific unul cate unul principalele elemente ale 
mesajelor. Destul de onest, am ajuns la un numar de concluzii: unele erau absurde, altele mai 
putin. Am refuzat sa urmez un crez, deoarece operatiile mentale legate de credinta nu au nimic 
de a face cu operatiile care rezulta in ratiuni logice, chiar si cu verificari subiective. 
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       Nu cred orbeste in extraterestri, le inteleg cu adevarat rolul si prezenta intr-o maniera 
adevarata si reflectata, prin intelegerea completa a decorului. In acest fel, sustinut de aceste 
concluzii, am aruncat o a doua privire la punctele importante ale studiilor mele. M-am intors ca o 
clatita de pe o parte pe alta si spre marea mea surprindere, nu am gasit prea mare branza. Se 
presupunea ca eu remediez bolile mintii si tocmai am descoperit cat de ridicol si de limitat eram. 
Am descoperit ca psihoterapia sta pe o baza Iudeo-Crestina care este bine mascata. Daca te uiti la 
ea din acest unghi, acest gand nu este foarte linistitor si nici nu este foarte curat. Dar pe de alta 
parte, cine nu a fost niciodata inselat de Societate? Fie si asa, oricine trebuie sa reactioneze la 
aceste uzurpari; asa ca iata-ma pe aceasta mica ambarcatiune care cara adevarul, frumos, sanatos 
si care construieste un proces de eliberare. 
       Mesajul dat lui Claude Vorilhon de catre extrateresti reprezinta, in propria mea minte, cel 
mai inteligent raspuns pe care l-am putut gasi vreodata despre originile Umanitatii, la fel ca si 
despre destinul civilizatiei noastre si iluminarea unei noi arte de a trai. 
       Ader la acest impuls fara nici o ezitare. 
       Refuz sa-mi concentrez viata pe o ideologie individuala egoista. Un instinct profund m-a 
condus sa studiez acest raport, un vechi instinct putin uitat, care ii da omului puterea de a se 
inalta din nou. Fiecare om il are, fiecare din noi poate participa in renovarea vietii colective, la 
propriul sau nivel, in timp ca isi va folosi facultatea de adaptare si instinctul sau de supravietuire. 
       Aici sunt cele doua lucruri care il fac pe Om creatura care este cea mai apta sa isi modifice 
mediul sau terestru si cosmic, si care il autorizeaza sa faca ultima alegere in marile momente 
umplute cu pasiune ale istoriei. 
       Niciodata nu a fost asa de aproape societatea de tintele sale, si este doar natural pentru ca ea 
sa fie asa de deranjata. 
       Istoria trecuta abunda de evenimente, dovezi incontestabile ale valorilor evolutionale ale 
suferintei. Prezentul arata problemele logice ale marilor reguli ale evolutiei. Viitorul ofera o 
panorama pleznind de posibilitati, datorate unirii valorilor morale cu valorile capitalului, tehnice 
si stiintifice. 
       Acestea sunt motivatiile care mi-au permis sa inteleg mesajele date de catre extraterestri. Si 
sunt fericit ca am avut oportunitatea sa-mi ofer marturia. Imi dau sprijinul ferm mesajelor, fara 
nici o rezerva, iar aspiratiile mele sunt dupa imaginea pasilor care au facut posibila crearea vietii 
pe planeta noastra. 
 

 
 

5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANEXA 
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Intalnirea din 7 Octombrie, 1976* 

 
 
       Pe data de 7 octombrie 1976, in jur de 50 de Raelieni au fost la La Negrie, langa Roc Plat, in 
Dordogne in sud- vestul Frantei pentru prima aniversare a contactului din 7 octombrie 1975, 
comemorand timpul in care Rael a fost luat pe planeta Vesnicilor si a primit mesajul continut in 
cea de a doua carte: " Extraterestrii m-au luat pe planeta lor". Intalnirea trebuia sa aiba loc la ora 
15.00. La ora 14.45 toti sosisera si se adunasera in jurul lui Rael. Era un sentiment profund de 
armonie printre participanti, care erau excitati sa petreaca aceste momente in compania ultimului 
dintre marii profeti. Dintr-o data cineva a inceput sa strige: " Ce este ceea ce cade din cer?" Fulgi 
mari cadeau din cerul senin. Pareau sa fie facuti dintr-o substanta ca de bumbac, iar cand 
atingeau pamantul, se topeau in cateva secunde. Apoi cineva a strigat: "Iata, este ceva foarte 
stralucitor pe cer!" Doua obiecte luminoase, amandoua foarte stralucitoare, erau chiar deasupra 
noastra. Caderea fulgilor a durat in jur de zece minute, apoi obiectele au disparut brusc. Roger, 
un ghid din Toulouse care lucra intr-un laborator de cercetare, a reusit sa obtina o monstra din 
fulgii ca de bumbac, dar pana sa o duca la analize s-au vaporizat. 
       Toti oamenii care au avut privilegiul sa traiasca aceasta experienta extraordinara nu au fost 
dezamagiti, chiar daca asta insemna un drum lung de-a curmezisul Frantei pentru unii, iar pentru 
altii chiar si mai departe, pentru a le fi transmis planul celular de catre Rael. La momentul precis 
si in exacta locatie in care avea sa aiba loc intalnirea, Elohimii au oferit un semn celor prezenti, 
semn pe care nu-l vor uita niciodata. 
       Pentru prima data, Rael nu a fost singurul martor la activitatile Elohimilor. Au fost 50 de 
oameni cu el, care pot marturisi acest fenomen. 
       Philippe, ghidul din Belgia, a aflat mai tarziu din citirea unei carti ca acelasi fenomen a fost 
observat in Brazilia, Belgia si mai cu seama in Italia, in timpul unei partide de fotbal care a 
trebuit sa fie intrerupta. Au fost de fiecare data aceleasi nave stralucitoare si fulgii ca de bumbac. 
       Rael insista ca intalnirile nu au ca scop faptul de a fi martori la fenomenele OZN, dar cu 
toate acestea, multi participanti inca doresc ca Elohimii sa le ofere iarasi placerea de a aparea... 
 
 
 
 
 
 
 

Mesajul primit de la Elohim, 14 Martie, 1978* 
 
 
       Transmis telepatic lui Rael la miezul noptii: 
       "Eu, Yahweh, prin intermediul cuvintelor mesagerului meu Rael, adresez oamenilor de pe 
Pamant urmatorul mesaj." 
       "Fiti pregatiti! Nu este imposibil ca alti Extraterestri sa faca un contact foarte curand cu 
oamenii de pe Pamant. Ei sunt oameni pe care i-am creat de asemenea stiintific intr-o alta parte a 
universului si cu care nu avem nici o comunicare directa in prezent, din motive pe care nu vi le 
putem explica acum fara sa cream o tulburare serioasa. Trebuie sa stiti pur si simplu ca noi 
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contam pe voi ca sa le revelati acelor oameni adevarata lor origine, pentru ca ei sunt fratii vostri 
din spatiu si, la fel ca si voi, sunt in cautarea creatorilor lor. Spuneti-le adevarul revelat in 
mesajul din 7 octombrie, din anul 30 al Erei Apocalipsei continut in Cartea care spune adevarul". 
 
       Este important de notat ca acesta este primul si singurul mesaj pe care Rael l-a primit 
telepatic in trei ani. Tot ce oamenii ar trebui sa stie, sau aproape totul, a fost spus in primele doua 
mesaje. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Modificari ale Noilor Porunci 
 
 
 
       A sasea dintre noile porunci care se gaseste in cel de-al doilea mesaj este modificata. Cu 
scopul de a evita imbatranirea exagerata a capilor Miscarii Raeliene, Ghidul Ghizilor va fi ales 
pentru o perioada de sapte ani de catre ghizi de nivelul 5, care trebuie sa fie cel putin 12 la vot. 
Pana in momentul in care vor fi cel putin 12 ghizi de nivelul 5, nivelurile 4 si 5 se vor uni pentru 
a vota si trebuie sa fie un total de 12 oameni pentru a decide. Daca nu sunt suficienti ghizi la 
aceste doua niveluri, ghizii de nivelul 3 vor fi admisi pentru a vota. Ghidul Ghizilor va fi ales 
dintre nivelurile 4 si 5 si va fi eligibil pentru realegere la sfarsitul mandatului sau de sapte ani. 
       Aceasta modificare implica de altfel si o modificare a celei de-a patra dintre noile porunci, 
continuta de asemenea in cel de-al doilea mesaj: donatia anuala, care este egala cu cel putin 1% 
din venitul net anual trebuie platita Fundatiei Raeliene. Asta va asigura nevoile Ghidului Ghizilor 
si-i vor permite sa-si dedice tot timpul misiunii sale: raspandirea mesajelor. Aceasta modificare 
sugerata de Rael a fost acceptata de creatorii nostri care inteleg nevoia de schimbari, asa incat 
Miscarea sa poata deveni mai eficienta si sa accelereze difuzia mesajelor. 
 
 
 

Mesajul primit de la Elohim, 13 Decembrie, 1997 
 

 
        Acum 24 de ani, am dat Mesajul nostru final barbatilor si femeilor de pe acest Pamant prin 
gura profetului nostru Rael, fiul nostru iubit. Cel care, dupa cum a fost profetit, va veni si va 
distruge "mitul lui dumnezeu". 
 
       Timp de 24 de ani voi, Raelienii, care i-ati recunoscut oficial si public pe creatorii vostri, ati 
muncit pentru ca noi sa fim primiti cu bine in Ambasada ceruta. Devotamentul si eforturile 
voastre ne-au incalzit inima si cei mai credinciosi dintre voi vor fi printre cei care vor fi 
recompensati. 
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       In toate religiile sunt oameni care merita iubirea noastra, dar Raelienii sunt cei care ne sunt 
cei mai apropiati. Ei sunt noul Popor Ales si intr-o zi vor avea o noua Tara Promisa, pentru ca 
Dragostea lor se bazeaza pe constiinta si intelegere si nu pe o credinta oarba. 
 
       Cei care ne iubeau ca pe unul sau mai multi zei au fost pretiosi in ochii nostri si nu aveau o 
alta alternativa in erele prestiintifice, dar cei care – stiind azi ca nu suntem supranaturali, ci dupa 
chipul lor – continua sa ne iubeasca sau chiar ne iubesc si mai mult, ne induioseaza si mai tare si 
vor fi recompensati si mai mult, pentru ca ne iubesc cu constiinta si nu numai cu credinta. Iar 
constiinta ii face sa ne semene. 
       Am cerut sa fie construita o Ambasada pentru a ne primi in apropiere de Ierusalim, dar 
autoritatile poporului cu gat intepenit au refuzat de multe ori sa acorde autorizatiile si 
extrateritorialitatea necesare. 
 
       Preferinta noastra pentru Ierusalim era pur si simplu sentimentala, pentru ca pentru noi 
Ierusalimul este peste tot unde oamenii ne iubesc, ne respecta si doresc sa ne primeasca cu 
respectul care ne este datorat. Si Poporul Ales, stiind cine suntem, este acela care vrea sa ne 
primeasca, adica raelienii. Adevaratii evrei pe Pamant nu mai sunt poporul lui Israel, ci toti cei 
care ne recunosc drept creatori si vor sa ne vada din nou. 
 
        Legatura pe care o aveam cu poporul lui Israel este gata sa se rupa si noua Alianta ajunge la 
sfarsit. Le ramane foarte putin timp sa-si inteleaga greseala inainte de a fi din nou imprastiati.  
 
       In asteptare, autorizatiile si extrateritorialitatea necesare pentru edificarea Ambasadei 
noastre trebuie cerute tuturor natiunilor si raza de un kilometru poate fi compusa din apa la fel ca 
si din pamant, cu conditia ca navigatia sa fie interzisa. 
 
      Cand o tara va accorda autorizatia, Israel va avea o ultima sansa de a acorda aceasta 
autorizatie cu o perioada limitata de gandire si va conserva prioritatea, sau Ambasada va fi 
construita in alta parte si poporul lui David va pierde din nou protectia noastra si va fi imprastiat.  
 
       Tara pe teritoriul careia va fi edificata Ambasada, sau care a dat sau vandut un teritoriu in 
scopul acesta acordand extrateritorialitatea necesara, isi va vedea viitorul asigurat si infloritor, va 
beneficia de protectia noastra si va deveni centrul spiritual si stiintific pentru mileniile urmatoare. 
 
       Ora Intoarcerii noastre e apropiata si vom sustine si vom proteja pe cei mai devotati dintre 
voi. Inamicii vostri vor vedea din ce in ce mai mult bratul nostru atotputernic lovindu-i, si in 
special uzurpatorul din Roma, cardinalii sai si toti cei care actioneaza in numele nostru fara sa fi 
fost mandatati. 
 
       Anul 2,000 nu reprezinta nimic pentru noi si pentru majoritatea celor care traiesc pe Pamant 
si care nu sunt crestini, dar multi profeti falsi vor incerca sa foloseasca aceasta schimbare de 
mileniu pentru a-i induce in eroare pe oameni. Lucrul acesta a fost prevazut si este o selectie a 
celor mai constienti. Urmati-l pe Ghidul Ghizilor, el va va spune cum sa evitati capcanele acestei 
perioade de tranzitie, pentru ca el este Calea, Adevarul si Viata. 
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       Buddhismul are din ce in ce mai mult succes pe Pamant, si este foarte bine deoarece aceasta 
este religia care se apropie cel mai mult de Adevar si de noua balanta stiintifico-spirituala care 
este necesara oamenilor epocii noi. Buddhismul, odata usurat de povara mistica din trecut devine 
Raelism, si din ce in ce mai multi Buddhisti vor deveni Raelieni. 
 
       Fie ca bucuria de a vedea Intoarcerea noastra sa va dea aripi pentru a trece peste ultimele 
curse de pe parcurs. Suntem asa de aproape de aceasta zi si de voi incat, daca meditati, ar trebui 
sa ne simtiti prezenta... 
 
       Iar aceasta senzatie va va lumina zilele si noptile si va va face viata minunata, indiferent de 
obstacolele care mai raman de trecut. Placerea de a ne intalni va fi mai mica decat placerea de a 
fi muncit pentru ca  acest lucru sa se intample, in implinirea misiunii voastre fiind cea mai mare 
placere, nu in rezultat.  
       Intre timp, Lumina si Dragostea noastra va vor ghida prin gura Profetului Nostru Iubit. Si nu 
uitati ca desi va vedem in permanenta, de fiecare data cand el se uita la voi, va vedem si mai 
bine, pentru ca infrumuseteaza ceea ce priveste prin Iubirea pe care v-o daruieste. 
 
       Cu cat il iubiti mai mult, cu atat ne iubiti pe noi mai mult, pentru ca el este o parte din noi pe 
Pamant. Daca este cateodata dificil sa ne aratati dragostea, asta este datorita faptului ca nu ati 
fost constienti ca Fiul Nostru Iubit calca din nou pe acelasi sol ca voi. 
 
       Nu ne puteti iubi pe noi si sa-l neglijati pe el deoarece, inca o data, nimeni nu merge la Tata 
decat prin Fiu, pentru ca este printre voi, manaca atunci cand mancati, doarme cand dormiti, rade 
cand radeti si plange cand plangeti. 
 
       Nu pretindeti ca ne iubiti daca nu il tratati ca pe cel mai pretios dintre noi. 
 
        
      Dragostea sa pentru voi asa de mare incat ne roaga fara intrerupere sa iertam lucruri pe care 
le consideram de neiertat. E cel mai bun avocat pe care il aveti in fata Creatorilor. Si pe planeta 
voastra unde Iubirea si Iertarea sunt din ce in ce mai rare, intr-o societate din ce in ce mai barbara 
din lipsa acestor valori, el este bunul vostru cel mai pretios. 
 
       Aveti nevoie de Iubire? Uitati-va la el, e viu printre voi! 
 
       Fie ca Lumina sa sa va Ghideze pana la noi, chiar daca ne intoarcem sau nu, caci in toate 
cazurile, va asteptam printre Vesnicii nostri. 
 
       Pace si Iubire tuturor Oamenilor de buna vointa.        
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       (*) D. H. se refera la "dupa Hiroshima": In Raelism, data de 6 august 1945, cea la care 
bomba atomica a fost lansata asupra civililor Japonezi, marcheaza inceputul anului 0 al noii ere, 
timpul cunoscut sub numele de Apocalipsa (revelatie in limba greaca), in care Omul este pus fata 
in fata cu abilitatea de a obtine o Epoca de Aur a pacii, sau autodistrugerea datorata puterilor care 
pot fi armate prin stiinta si tehnologie. De aceea, astazi este anul 59, dupa Hiroshima (d. H.). 
 
 
 
 

Natiunile Unite-Rael, septembrie 2005 
 

Natiunile Unite trebuie sa dispara pentru a fi inlocuite 
de o organizatie mult mai democratica 

 
 
       Asta este ceea ce am spus in ultimii 30 de ani. Natiunile Unite nu sunt o organizatie 
democratica. Sunt un club elitist condus de cateva superputeri imperialiste moderne si ex-
coloniale, toate venind din tarile albe si de vest. 
        Pentru ca U.N. sa fie democratice, fiecare natiune ar trebui sa fie intitulata la un vot 
proportional cu populatia, ceea ce inseamna ca India si China, care reprezinta aproape 50% din 
omenire cu o populatie cumulata de aproape 3 miliarde, va avea o “putere de vot” corespondenta 
de 50%. S.U.A., pe de alta parte, cu numai 300 de milioane de locuitori, care reprezinta numai 
5% din populatia lumii, ar trebui sa aiba o putere de vot de numai 5%, iar Marea Britanie, cu 
numai 60 de milioane de locuitori, reprezentand doar 1% din populatia lumii, ar trebui sa aiba o 
putere de vot de numai 1%. Dar in schimb, U.N. sunt conduse de catre un mic grup de tari 
vestice bogate care reprezinta mai putin de 10% din omenire, mai ales cele din asa numitul 
“consiliu de securitate”… 
        In cazul in care Bush, Blair si ceilalti lideri ai tarilor ex-colonialiste, imperialiste, doresc cu 
adevarat ceea ce pretind ca doresc, adica sa promoveze democratia, atunci acestia trebuie sa 
accepte niste Natiuni Unite cu adevarat democratice. 
       Dar realitatea este ca acestia nu doresc cu adevarat asta; ceea ce doresc ei cu adevarat este sa 
continue sa domine lumea, atat economic cat si spiritual. Dupa cum a  argumentat si reglarea 
mea a ICACCI (Comitetul international impotriva imperialismului Calendarului Crestin-
www.icacci.org), de ce foloseste U.N., care se presupune ca reprezinta intreaga omenire, 
calendarul crestin in cazul tuturor documentelor sale oficiale avand in vedere ca numai 25% din 
omenire este Crestina? De ce ar trebui sa fie fortati musulmanii, evreii, buddhistii si shinthoistii, 
care au propriul lor calendar, sa semneze hartiile U.N. folosind calendarul Crestin? 
       Natiunile Unite ar putea adopta un calendar neutru, folosind ca anul zero anul propriei sale 
intemeieri sau anul in care a fost bombardat orasul Hiroshima, ca simbol al pacii. Dar in schimb, 
acestea inca mai folosesc calendarul care forteaza statele non-Crestine, care se intampla sa 
reprezinte majoritatea, sa recunoasca presupusa nastere a lui Iisus atunci cand semneaza 
documenetele -fara niciun fel de sensibilitate fata de sentimentele celor ai caror stramosi au fost 
masacrati, obligati la sclavie sau excrocati de catre cruciade in numele Crestinismului. 
       U.N. nu au decat doua variante: sa se schimbe complet si sa devina o adevarata organizatie 
democratica, non-religioasa sau sa fie distrusa si inlocuita de o organizatie cu adevarat neutra si 
democratica. Poate ca cea de-a doua varianta reprezinta cea mai buna solutie, avand in vedere ca 
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este intotdeauna foarte dificil sa fie schimbate lucrurile existente. Poate ca noul corp mondial 
care va inlocui U.N.va costa mult mai putin si va fi mult mai democratic: ”realizat de catre 
oameni pentru oameni”. Va putea fi chiar un guvern mondial bazat pe internetul virtual, in care 
oamenii isi vor putea exprima alegerile online. Aceasta democratie online va putea avea in plus 
avantajul  tragerii la raspundere a celor mai periculosi, de neincredere si costisitori oameni de pe 
Terra: politicienii. Propunerea mea in legatura cu instaurarea unui guvern web 
(www.upworldgov.org) ar putea fi solutia potrivita pentru a inlocui invechitele Natiuni Unite. 
        
        
        
        
        
        
    

Postscriptul Autorului 
 
 
 
 
       Cam treizeci de ani au trecut din momentul in care am scris cele trei carti care alcatuiesc 
acum aceasta noua editie reintitulata “Design Inteligent – Mesajul de la Designeri”. Voi relata 
motivele aflate in spatele acestui nou titlu putin mai incolo, dar intre timp, este important sa 
oglindesc faptul ca s-au intamplat multe lucruri importante de-a lungul ultimilor treizeci de ani. 
Lumea noastra a continuat sa se schimbe foarte repede in timpul acestei perioade, intotdeauna in 
directia informatiilor revelate pe care le-am dat prima data la inceputul si spre mijlocul anilor 
70`. Din acest motiv cartile sunt reproduse neschimbate aici, pentru a demonstra faptul ca 
extraordinarele adevaruri revelate acum trei decade sunt dovedite gradual si succesiv de catre 
noile dezvoltari si descoperiri stiintifice. 
       Am publicat oficial prima parte a acestei carti sub titlul “Cartea care spune adevarul” in 
limba franceza la inceputul anului 1974. Dupa o calatorie spatiala neasteptata si de neuitat 
petrecuta in octombrie 1975, primei carti i-a urmat cea intitulata “Extraterestrii m-au luat pe 
planeta lor”, in 1976. In 1979 am scris si publicat “Sa le uram bun-venit Extraterestrilor”, facand 
cunoscute pentru prima data informatiile pe care mi-a fost cerut mai devreme de catre Elohim sa 
le tin secrete timp de trei ani. Am scris alte patru carti, una intitulata “Geniocratia”(1978), care 
descrie o avansata forma de democratie pledata de catre Elohim,”Meditatia Senzuala”(1980), o 
carte de invataminte pentru o practica meditativa vitala, proiectata de Elohim pentru a ne trezi 
simturile la maxim si a ne ajuta sa obtinem adevarata armonie interioara,”Da clonarii 
umane”(2000), care enumera advansurile stiintifice care vor face in curand parte din viata 
noastra in ariile clonarii si ale nanotehnologiei, si “Maitreya”, o antologie a conferintelor si 
lecturilor mai recente selectate de catre conducatorii Raelieni. 
       Aceste carti au fost traduse pana acum in aproape treizeci de limbi de catre suporteri raelieni 
voluntari. Cu totul, mai mult de doua milioane de copii ale cartilor mele au fost vandute pe intreg 
globul. Vasta majoritate au fost printate, publicate si distribuite sub controlul a diferite branse 
nationale ale Miscarii Raeliene Internationale (I.R.M..). 
       In cei treizeci si doi de ani ai existentei sale, I.R.M. a crescut constant. In prezent, 
organizatia are un total de mai mult de 65,000 de membri in toata lumea si acum sunt stabilite 

http://www.upworldgov.org/�
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branse nationale in aproape 90 de tari, incluzand toate marile natiuni ale lumii. Acum, Miscarea 
este puternica in Franta, Canada, Japonia, Korea de Sud si Africa. Se extinde de asemenea 
puternic in Statele Unite, Australia, Britania, Asia de Sud-Est, America Latina si in cea mai mare 
parte din tarile Europei. Mult mai recent, noi branse nationale au fost fondate in Bulgaria, 
Mongolia si Lituania. 
       Cu ocazia seminariilor regulate tinute pe fiecare continent al lumii, invatamintele 
Elohimilor, asa dupa cum sunt prezentate ele in aceste carti, au fost oferite multor mii de oameni 
de toate varstele de mine insumi si de catre membrii seniori ai M.R.I. Cu totii, acum sunt mai 
mult de 200 de ghizi sau preoti raelieni, in toata lumea. Miscarea are doua mari publicatii in care 
eu si alti lideri Raelieni scriem in legatura cu dezvoltarile curente: ”Apocalipsa”, o revista 
internationala care este publicata de doua ori pe an si “Contact”, o scrisoare de stiri electronica, 
saptamanala, care este distribuita online pe www.raelianews.org . Aceste publicatii ajuta la 
diseminarea mai adanca a filosofiei si a cunoasterii Elohimilor. 
       Nasterea oii Dolly a fost un eveniment reper in istoria stiintifica umana si este destul de clar 
faptul ca, foarte curand, clonarea fiintelor umane va deveni legala peste tot. La fel ca si pe 
planeta Elohimilor, clonarea de pe Terra va deveni un mijloc prin care fiintele umane vor obtine 
viata eterna. 
       Dupa clonarea oii Dolly din 1997, am initiat un proiect numit Clonaid pentru a atrage atentia 
asupra problemei clonarii umane. Putin dupa aceea, Dr. Brigitte Boisselier, un stralucit om de 
stiinta si Episcopa Raeliana, s-a ocupat de proiect si a creat compania. M-am indepartat complet 
de orice implicare, din moment ce scopul meu initial a fost pur si simplu de a promova conceptul 
clonarii umane, asa ca I.R.M. nu are nici o conexiune directa cu Clonaid. Voi continua totusi sa o 
sprijin pe Dr. Boisselier si compania Clonaid din punct de vedere filosofic in continuarea muncii 
lor si m-am bucurat in special atunci cand aceasta a anuntat oficial in decembrie 2002 pe primele 
pagini ale ziarelor de stiri internationale ceea ce a fost poate cea mai mare realizare a celor 32 de 
ani de misiune: Clonaid a reusit nasterea asistata a primei fiinte umane clonate, o micuta fetita 
numita “Eva”. 
       Cu toate ca, in timpul in care scriu, complexitatile legale au intarziat publicarea dovezilor 
stiintifice ale acestei clonari umane reusite, nu este nici o indoiala fata de faptul ca numele 
Miscarii Raeliene si lucrurile pentru care pledeaza au devenit bine cunoscute pe tot cuprinsul 
planetei 
       Urmatorul pas cerut va fi sa se faca posibila transferarea informatiilor mentale, a memoriei si 
a personalitatii de la un individ batran intr-o noua clona tanara fizic. Acest transfer de memorie 
direct in adultii tineri inseamna efectiv ca acelasi individ poate trai la infinit. Legile umane vor 
trebui adaptate culturii noastre schimbatoare si a cresterii avansului tehnologic si sunt foarte 
mandru ca am creat Clonaid, prima companie de clonare umana care poate fi contactata acum pe 
internet pe site-ul sau www.clonaid.com . Sunt inca timpurii zilele pentru astfel de chestiuni, dar 
noi legi vor trebui adoptate pentru a defini criteriile care vor stabili cui i se va permite sa 
beneficieze de aceste tehnologii. Aici, la fel ca si pe planeta Elohimilor, numarul de clone va 
trebui de asemenea limitat la una pe individ - si asta numai dupa moarte. 
       Anul acesta a avut loc un alt progres de o magnitudine similara poate, dupa cum este 
mentionat pe scurt in Prefata acestei carti, atunci cand un articol dintr-o revista stiintifica aparut 
intr-un jurnal stiintific din Washington anunta efectiv acceptarea de catre academie a unei noi 
teorii a “Designului Inteligent”. Aceasta publicatie a marcat prima provocare academica de inalt 
nivel a invechitei si nedemonstratei teorii evolutioniste a lui Darwin. Drept urmare, de-a lungul 
unui an sau cam asa ceva, Designul Inteligent sau I.D., a atras cresterea atentiei si a inspirat o 
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mare disputa in cercurile academice si dincolo de ele in America, Europa si in intreaga lume. In 
particular, in timp ce scriu aceste randuri, o dezbatere furioasa este iminenta in Statele Unite, 
privind introducerea teoriei Designului Inteligent in scoli ca alternativa a teoriei Evolutiei lui 
Darwin. 
       Oponentii acesteia vad asta ca pe o incercare de a-l reintroduce pe “Dumnezeu” oficial in 
scolile natiunilor, in ciuda refuzului Curtii de a permite asta acum aproape 50 de ani sub 
pretextul ca in Constitutie este scrisa clara separatie dintre stat si biserica. Intr-adevar este foarte 
evident faptul ca in prezent conservatorii religiosi din America folosesc in defintiv acest 
camuflaj pentru a-si infiltra viziunile religioase dogmatice din nou in scoli. 
       Dar foarte originala si unica noastra explicatie Raeliana a originii vietii de pe Terra ofera 
efectiv o a treia optiune, si una care nu poate fi negata de catre Curtea Suprema, din moment ce 
nu promoveaza religia in scoli. Poate fi descrisa cel mai bine ca Designul Inteligent ateist, care 
reprezinta creatia stiintifica a vietii de pe Pamant realizata de catre o civilizatie umana avansata 
de pe o alta planeta. Asta aduce la viata o noua teorie rationala, explicand originile noastre, teorie 
care este reproductibila actual in laboratoare, dupa cum a demonstrat recentul anunt al 
cercetatorului stiintific Craig Venter, potrivit caruia acesta a inceput procesul de creare al 
primului organism unicelular sintetic. Premisa esentiala pentru ca ceva sa fie stiintific este aceea 
ca poate fi reprodus in laborator. Evolutia nu a fost niciodata reprodusa in nici un laborator; din 
aceasta cauza este denumita “o teorie” si acelasi lucru este valabil, desigur, pentru teoria lui 
“Dumnezeu”. Aceasta a treia cale, Designul Inteligent ateist, este singura care poate fi reprodusa 
intr-un laborator chiar acum, si este aproape sa se intample. 
       Ideea conform careia exista miliarde de planete similare Terrei in univers este de asemenea 
acceptata de catre cei mai multi oameni de stiinta, la fel ca si faptul ca planeta noastra nu este 
neaparat cea mai avansata din univers. Asadar, avand o civilizatie umana mult mai avansata care 
a venit pe Pamant acum mult timp pentru a crea viata, aceasta este cea mai rationala explicatie 
asupra originii noastre. In sfarsit, merita sa fie predata in scoli ca a o alternativa a teoriei 
Evolutiei si nici o scoala nu poate nega accesul la o teorie ateista a Designului Inteligent sub 
pretextul separarii bisericii si statului. Chiar si cei care cred in “Dumnezeu” isi vor trage foloase 
din exlicatia noastra ca pe un “Cal Troian” pentru a intra in sistemul scolar ca o alternativa a 
monoliticei, dogmaticei si intolerantei teorii evolutioniste a lui Darwin. 
       Spunand asta, este de asemenea important de spus ca pregatirile pentru construirea 
ambasadei cerute de Elohim progreseaza de asemenea bine. 
       Ambasada si rezidenta trebuie sa fie protejate de drepturi extrateritoriale ca orice misiune 
diplomatica internationala normala, si in acord cu instructiunile precise ale Elohimilor, arhitectii 
Raelieni au terminat deja schitarea complexului cladirilor unde va avea loc cea mai extraordinara 
intalnire a liderilor mondiali din istorie. Nu cu mult dupa ce am construit un model la scara 
redusa al ambasadei bazat pe schitari, a aparut in Anglia o pictograma (in lanurile de grau) care 
seamana uimitor de mult cu ea.  
       Dar trebuie sa spun ca nu finantele reprezinta obstacolul principal in realizarea acestui 
proiect. Problemele diplomatice si politice reprezinta o problema spinoasa si pentru a trece de ele 
este nevoie de rabdare si perseverenta. 
       In aceasta directie, Miscarea Raeliana Internationala a facut mai multe prezentari Guvernului 
Israelian si Sefului Rabin in Ierusalim incepand din 1991, cerand ca extrateritorialitatile necesare 
sa fie acordate asa incat ambasada sa poate fi construita in apropiere de Ierusalim, acolo unde 
Elohim au creat primele fiinte umane. Primul templu al religiei Iudaice a fost de fapt o prima 
ambasada in jurul careia vechiul oras a fost construit. Elohim asteapta acum ca Statul Israel sa 
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ofere asemenea conditii extrateritoriale speciale pentru noua ambasada - al treilea templu - dar 
pana acum nu a fost nici un raspuns pozitiv din Israel. 
       Prima intalnire a avut loc pe 8 noiembrie 1991 la Anul Nou Evreiesc si o alta cerere oficiala 
a fost facuta Sefului Rabin al Israelului cateva luni mai tarziu. Cererea a fost luata in considerare 
si un studiu al aplicarii a inceput. In vara lui 1993 o comisie a guvernului Israelian a ajuns la 
concluzia ca Miscarea Raeliana era pasnica in intentii si ca nu ameninta securitatea Israelului. In 
acest raport, doi rabini au concluzionat ca "ar fi bine sa nu se faca nimic impotriva lui Rael in caz 
ca este cu adevarat Messia cel asteptat." 
       In noiembrie 1993 o alta cerere a fost facuta prim-ministrului israelian Yitzhak Rabin, cand 
acesta se afla in Canada, luand parte la Conventia Evreilor din Montreal. Dar dupa o luna Mr. 
Rabin a raspuns prin unul din reprezentantii sai ca nu o poate accepta. 
       Daca se declina in cele din urma permisiunea de a oferi extrateritoriile, dupa cum a mai fost 
indicat, atunci vom construi ambasada cel mai probabil pe teritoriul Palestinian sau Egiptean sau 
intr-un alt stat vecin. De fapt, pantele joase ale Muntelui Sinai vor fi o alternativa excelenta, din 
moment ce aici a fost locul in care Yahweh, liderul Elohimilor, a aparut prima data in fata lui 
Moise. 
       Si mai mult, Elohim vor prefera sa ii dea Israelului oportunitatea de a fi de acord cu aceasta 
cerere din moment ce acesta este intregul scop al Statului Israel. Din momentul mesajului primit 
de la Elohim pe 13 decembrie 1997, am inceput negocierile cu alte tari si de indata ce vom primi 
“permisiunea”, va mai fi facuta o ultima cerere Israelului. 
       Inca din 1990, ca un semn al sentimentelor speciale indreptate catre oamenii din Israel, au 
fost de acord cu sugestia mea de a modifica semnul original al Infinitului folosit de catre bransele 
Miscarile Raeliene din Vest. Swastika centrala, care inseamna "buna-stare" in sanskrita si care de 
asemenea reprezinta infinitatea in timp, a fost inlocuita cu o forma de galaxie in vartej. Aceasta 
schimbare a fost facuta intr-un efort de a ajuta negocierile pentru construirea ambasadei 
Elohimilor in Israel si de asemenea din respect pentru sensibilizarea victimelor care au suferit si 
au murit sub swastika nazista in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. In Asia, acolo unde 
swastika poate fi gasita in cele mai multe din templele Buddhiste si unde reprezinta infinitul in 
timp, simbolul original nu este o problema. 
       Aceasta modificare a simbolului IRM pentru vest a fost, desigur, facuta cu draga inima si 
cand ma uit inapoi acum si supraveghez progresul nostru din 1973, pot vedea ca totul merge 
conform planului. 
        Miscarea Raeliana Internationala isi va atinge intr-o zi toate obiectivele stabilite de Elohim - 
cu sau fara participarea mea. Stiu ca a devenit auto-suficienta si acum poate functiona perfect de 
bine si fara mine. 
       Multe raman inca de facut si chiar daca marea zi va sosi in sfarsit si Elohim vor ateriza 
oficial in fata liderilor mondiali si a unei multimi de camere de televiziune si reprezentanti 
media, unii sceptici, ma astept, vor continua sa aiba dubii daca aceste foarte avansate fiinte 
puteau sa fi creat cu adevarat artificial toata viata pe planeta noastra. Membrii conducatori ai 
M.R.I. si eu suntem constienti ca s-ar putea intampla asta. Dar asta nu ne intimideaza - din 
contra. 
       Elohimii insisi vor ateriza aici pe Pamant in viitorul nu prea indepartat, in jurul momentului 
„singularitatii” dupa cum o numesc unii, atunci cand totul va fi inteles multumita stiintei. Nu va 
fi mai tarziu de 30 de ani de acum incolo si poate fi mult mai curand - daca adevarul pe care l-am 
descris in aceasta carte se raspandeste mult mai repede in jurul lumii.  
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       Elohim ii vor aduce cu ei pe toti marii profeti ai trecutului, inclusiv pe Moise, Ilie, Buddha, 
Iisus Hristos si Mohamed. Acest eveniment indelung asteptat va fi cea mai frumoasa zi din 
istoria umanitatii. Sper ca vei fii prezent cand vor ateriza la ambasada lor si ca vei fii capabil sa 
imparti bucuria de a sti ca ai luat parte la aceasta minunata aventura si ca ai ajutat financiar la 
construirea ei. Aria pe care va fi construita ambasada va deveni centrul spiritual al lumii pentru 
urmatoarele milenii. Oameni din toate natiunile vor veni in pelegrinaj la acest loc sfant. O replica 
a ambasadei va fi construita in apropierea celei adevarate si va fi deschisa publicului, asa incat 
acesta sa vada cum arata inauntru. 
       Dar se va sfarsi misiunea Miscarii Raeliene odata cu venirea creatorilor nostri? Deloc. Din 
contra, va fi adevaratul inceput al misiunii noastre. Odata cu disparitia tuturor religiilor primitive, 
golul va trebui sa fie umplut cu o noua spiritualitate - una care este pe aceeasi frecventa cu 
revolutia tehnologica care sta sa vina. 
       Noi suntem acum fiinte umane care folosesc tehnologia de maine, religiile de ieri si gandirea 
de ieri. Multumita Elohimilor, vom putea sa atingem noi niveluri spirituale prin inbratisarea 
propriei lor religii - una ateista - cea a infinitului dupa cum este reprezentat si in simbolul lor. 
Ghizii Miscarii Raeliene vor deveni preotii acestei noi religii, permitandu-le fiintelor umane sa se 
simta in armonie cu infinitul minuscul si infinitul mare, facandu-le posibil sa isi dea seama ca 
suntem praf cosmic si energii pentru totdeauna. 
       Laboratoare si universitati vor fi construite aproape de ambasada, si aici, sub indrumarea 
Elohimilor, savantii umani vor putea sa-si imbunatateasca cunostintele. In acest fel vom atinge 
gradat nivelul stiintific al Elohimilor. Asta ne va permite sa ne aventuram pe alte planete pentru a 
crea viata noi insine si vom deveni noi insine la randul nostru "Elohimi" pentru cei pe care ii 
vom crea. Pe propria noastra planeta, Brigitte Boisselier si alti savanti cu viziuni realiste au 
inceput deja sa paseasca pe calea spre a deveni “designeri inteligenti” care, lucrand pentru viitor, 
vor fi in intregime constienti de adevarata natura a trecutului si a originilor noastre. Prin 
intermediul nostru si al lor, spiritualitatea si stiinta vor merge pasnic mana in mana, eliberate in 
sfarsit de fricile medievale care ne-au chinuit in trecutul nostru. Asta ne va permite sa devenim si 
noi insine “zei”, dupa cum a fost scris acum mult timp in scripturile stravechi - dar poate mai 
degraba niste “zei ateisti” amuzanti. 
       Totusi, sa nu uitam ca mareata noastra sarcina este construirea ambasadei pentru Elohim, asa 
incat acestia sa vina in sfarsit aici si sa aterizeze oficial si deschis printre noi! Iar ei vor aduce 
foartei incurcatei dar inca foarte capabilei noastre lumi profundele lor invataminte ale iubirii si 
ale stiintei. 
        
 
                                                                                                                                          Rael 
                                                                                                                                 Quebec, Canada 
                                                                                                                                Toamna lui 2005 
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INFORMATII ADITIONALE 

 
 

Cititorii pot contacta autorul sau aceasta organizatie, Miscarea Raeliana Internationala (IRM), 
pentru informatii aditionale despre aceasta carte si pentru alte probleme legate de aceasta. 
Principala adresa pentru autor este: 
 
   c/ o The International Raelian Movement 
    Case Postale 225, CH 1211 
    Geneva 8 
    Switzerland 
 
Adresele oficiale de internet ale Miscarii Raeliene Internationale si ale organizatiilor asociate cu 
aceasta sunt: 
 

www.rael.org 
www.raelianews.org 
www.rael-science.org 
www.raelafrica.org 

www.apostasynow.org 
www.subversions.com 

www.icacci.org 
 

Pentru a va inscrie la serviciul rael-science, care distribuie prin e-mail o selectie a stirilor 
stiintifice aflate in legatura cu aceasta carte, va rugam sa trimiteti un e-mail gol catre: 
 

subscribe@rael-science.org 

http://www.rael.org/�
http://www.raelianews.org/�
http://www.rael-science.org/�
http://www.raelafrica.org/�
http://www.apostasynow.org/�
http://www.subversions.com/�
http://www.icacci.org/�
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SEMINARII SI CONTACTE 

 
 
In fiecare an se tin cateva seminarii in jurul lumii, unde Raelienii se intalnesc sa auda 
invatamintele Elohimilor, oferite de catre Profetul lor, Rael. Daca doriti sa participati la unul 
dintre aceste seminarii sau doar sa intrati in legatura cu un Raelian aflat in apropierea 
dumneavostra, va rugam sa contactati una dintre Miscarile Raeliene de mai jos. Pentru o lista 
completa a contactelor Raeliene din mai mult de 86 de tari, va rugam sa vizitati website-ul: 
www.rael.org . 
 
                                                                EUROPA 
                                                                7 Leonard Street 
                                                                 London, England, UK 
    AFRICA                                                        Tel: +33(0) 6 16 45 42 85 
                                                                              Email: europe@intelligentdesign.com  
    05 BP 1444, Abidjan 05, 
    Cote d`Ivoire, Africa 
    Tel: (+225) 07.82.83.00 
    Email: africa@intelligentdesignbook.com                      
 
 
 AMERICA                                                    OCEANIA 
                                                                        G.P.O. Box 2397 
   P.O BOX 570935                                                       Sydbey, NSW 2001 
   Topaz Station                                                              Australia        
   Las Vegas, NV 89108, USA                                       Tel: +61(0)419 966 196 
   Tel: (+1) 888 RAELIAN                                             Tel: +61(0)409 376 544 
   Tel: (+1) 888 723 5426                                               Email: oceania@intelligentdesignbook.com                 
   Email: usa@intelligentdesignbook.com 
   Email: Canada@intelligentdesignbook.com  
 
 
ASIA                                                              UK 

http://www.rael.org/�
mailto:europe@intelligentdesign.com�
mailto:africa@intelligentdesignbook.com�
mailto:oceania@intelligentdesignbook.com�
mailto:usa@intelligentdesignbook.com�
mailto:Canada@intelligentdesignbook.com�
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 Tokio-To, Shibuya-Ku                                                 BCM Minstrel 
 Shibuya 2-12-12                                                           London WCIN 3XX 
 Miki Biru 401, Japan 150-0002                                    England, UK 
 Tel: (+81) 3 3498 0098                                                Tel: +44(0)7749618243 
 Fax: (+81) 3 3486 9354                                                Email: uk@intelligentdesignbook.com  
 Email: asia@intelligentdesignbook.com           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUNOASTERI 
 
 

Multumim Muzeului “The Fizwilliam”, Universitatii Cambridge, UK  pentru permisiunea de a 
reproduce  “The baptism of Christ” de Aert de Gelder, 1710. Pictura in ulei, 48.3 x 37.1 cm. 
 
Multumiri similare merg catre Galeria Nationala din Londra, pentru acordarea permisiunii de a fi 
reprodusa “The annunciation, with Saint Emidius” de Carlo Crivelli, 1486. Pictura in acuarea de 
ou transferata din lemn, 207 x 146,7 cm. 
 
Ii multumim lui Colin Abdrezs  (www.CropCircleInfo.com) pentru permisiunea de a fi folosita 
fotografia aeriana a pictogramei din lanurile de grau facuta la Cheesefoot Head in Wiltshire, 
Anglia in august 1990. 
 
Multumim lui Marcus Wenner pentru funizarea traducerii originale in Engleza a cartilor “The 
message Given by Extra-Terrestrials” si “Let`s Welcome the Extra-Terrestrials”, care formeaza 
majoritatea acestei noi editii tradusa si revizuita. 
 
Pentru multiplele citatii  biblice gasite in aceasta carte au fost folosite ca referinte “Restored 
Name King James version”, “American Standard Version”,  “Darby Translation”, “Hebrew 
Names Version”, “ The Webster Bible” si “New King James Version”. 
 
Scriptura luata din “New King James Version”  este Copyright @ 1982 de Thomas Nelson, Inc. 
folosita cu permisiune. Toate drepturile rezervate. 
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ALTE CARTI SCRISE DE RAEL 
 
 

MEDITATIA SENZUALA 
       Un insotitor important al volumului  “Designul Inteligent: Mesajul de la Designeri”. 
      Pentru a ne deschide mintile catre viitor si a ne realize adevaratul nostru potential, trebuie sa 
invatam sa ne trezim corpurile  mult mai mult catre placerile tuturor simturilor noastre… aceasta 
este lectia vitala pe care Rael a adus-o inapoi din calatoria sa catre o alta planeta. 
       In acest volum, el detaliaza tehnicile de meditatie pe care Elohimii le-au proiectat pentru a 
ne ajuta sa atingem armonia cu infinita natura a tuturor lucrurilor. 
       Ajutandu-ne sa ne bucuram mult mai intens de sunete, culori, gusturi, mirosuri si mangaieri, 
aceste invataminte ne permit sa gasim o noua creativitate in noi insine. 
 
 
GENIOCRATIA 
     Prima traducere in Engleza a unei foarte controversate teze politice. 
     Democratia este o forma imperfecta de guvernare destinata sa faca loc conducerii realizata 
de catre genii – “Geniocratia”. Sub acest sistem, niciun candidat pentru o functie importanta nu 
poate lua parte la alegeri daca nivelul sau de inteligenta nu este cu cel putin 50% peste medie. Si 
mai mult, pentru a fi elegibil de a vota, un elector trebuie sa aiba un nivel de inteligenta cu cel 
putin 10% peste medie. Geniocratia este, de aceea, o democratie selectiva. 
       Aceste concepte provocatoare sunt aplicate deja pe planeta Elohimilor. Numai daca nu 
putem veni cu ceva mai bun, ei ne sfatuiesc sa incepem sa pregatim implementarea unui sistem 
similar, din moment ce progresul uman depinde in cele din urma de munca geniilor. 
      In aceasta prima editie a cartii care urmeaza a fi publicata in limba Engleza, Rael descrie in 
ce fel ar putea functiona aici un asemenea proces- de indata ce testele de inteligenta vor fi 
dezvoltate suficient. 
 
 
DA CLONARII UMANE 
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    O minunata privire catre viitor. 
     In aceasta carte, Rael, care a inspirat formarea Clonaid-ului, prima companie oferita sa 
cloneze fiinte umane, explica in ce fel tehnologia de astazi reprezinta primul pas catre atingerea 
vietii eterne. 
      Cu viziune exceptionala, el ne permite o extraordinara privire catre un minunat viitor si 
explica felul in care tehnologia noastra nascanda va revolutiona lumea noastra si ne va 
transforma vietile. 
      Aceasta este o carte pentru a ne pregati pentru o inimaginabil de minunata lume transformata 
intr-un paradis, in care nanotehnologia va face agricultura si industria grea inutile, in care super 
inteligenta artificiala va depasi foarte repede inteligenta umana si va realiza toate sarcinile 
plictisitoare, in care viata eterna va fi posibila atat intr-un computer cat si intr-o serie de corpuri 
umane re-intinerite constant, si in care lumea va putea fi un loc al timpului liber si al iubirii, in 
care nimeni nu va mai trebui sa munceasca vreodata! 
 
 

MAITREYA 
   Extracte din invatamintele sale 
   Rael, prevazutul “Maitreya din Vest”, impartaseste invatamintele si intelepciunea sa in aceasta 
minunata carte de extracte luate din multiplele seminarii Raeliene in care a predat de-a lungul 
ultimilor treizeci de ani. O multitudine de subiecte sunt continute in aceasta carte, dupa cum ar fi 
Iubirea, Fericirea, Serenitatea, Spiritualitatea, Contemplarea, Mitul Perfectiunii, Non-Violenta, 
Stiinta, Relatiile de iubire, si multe altele. O excelenta resursa pentru oricine care este interesat in 
dezvoltarea de sine si care doreste sa traiasca o viata mult mai realizatoare si vesela. 
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Note si Referinte 
 
 
 

Notele de mai jos sunt ale editorului, nu ale autorului. 
 

1. Pentru referintele biblice din aceasta carte, in cazul in care nu este declarat altceva, a fost 
folosita Biblia restaurata a Regelui James (NKJV), care utilizeaza numele Evreiesti 
Elohim si Yahweh, in loc de Dumnezeu si Domnul. 

2. In multe biblii Frantuzesti si in echivalentul original Frantuzesc al acestei carti, cuvantul 
stiinta este folosit in loc de bine si rau. 

3. seara in Noua Versiune a Bibliei Regelui James (NKJV). 
4. defect in Noua Versiune a Bibliei Regelui James (NKJV). 
5. Este scris Comandantul armatei in multe biblii. 
6. Versiunea Greaca si cea Latina Vulgata ofera tumori. 
7. Este scris nor intunecat in Noua Versiune a Bibliei Regelui James (NKJV). 
8. Pasaj luat din Biblia Webster (Webster`s), datorita folosirii expresiei pe pamant, in loc 

de in pamant. 
9. In multe biblii, cuvantul armate este pus adesea in locul cuvantului ostire. 
10. RNKJV foloseste EliYah, dar a fost folosita varianta mult mai populara Elijah. 
11. Versiunea Numelor Evreiesti (HNV), bazata pe Biblia Mondiala Englezeasca, si 

imbunatatita de catre Versiunea Americana Standard din 1901. 
12. Noua Versiune a Regelui James (NKJV). 
13. In acest pasaj, ingeri poate fi inlocuit cu Elohim, dupa cum se gaseste in versiunea 

Evreiasca. Acest lucru este notat de asemenea in notele traducerii Bibliei New Living 
(NLT). 

14. A fost folosita Noua Versiune a Regelui James (NKJV) . Citatul biblic al bibliei 
Frantuzesti scrisa de Eduouard Dhorme va reda ceva de genul : Vei raspandi, cu el, 
nori care sunt solizi ca o oglinda de metal topit ? 

15. Biblia Frantuzeasca a lui Edouard Dhorme, dupa cum este citat in Mesajele Frantuzesti 
originale, reda urmatoarea expresie : Fiecare Om este stupid in lipsa stiintei. 
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16. Yahushua, dupa cum este folosit in Versiunea Restaurata a Regelui James, a fost inlocuit 
cu Iisus, termen care apare in alte Biblii. 

17. Versiunea Standard Americana (ASV) a Bibliei. 
18. Echivalentul Frantuzesc incepe cu Les temps seront venus quand, in traducere Timpul 

va veni atunci cand. 
19. Cuvantul peste a fost inlocuit cu echivalentul Frantuzesc pisces. 
20. Acest citat este din Traducerea Darby (Darby) a Bibliei. A fost aleasa datorita folosirii 

cuvantului natiuni in loc de Gentiles, din moment ce Biblia citata in Mesajele 
Frantuzesti foloseste de asemenea natiuni. Alte traduceri ale Bibliei care folosesc 
natiuni pentru acest pasaj sunt : NLT, NASB si RSV. 

21. Traducerea Darby ( Darby) a Bibliei. 
22. din timpuri stravechi Sunt unul si acelasi este un citat din extractul biblic initial din 

versiunea Franceza. In bibliile Englezesti, este scris  de obicei : dinaintea zilei Am fost 
acela. 

23. In 1975, cu autorizatia Elohimilor, Rael a schimbat numele miscarii in Miscarea 
Raeliana Internationala. 

24. Acest pasaj a fost modificat din citatul original Biblic. Cele mai multe biblii Englezesti 
folosesc cuvantul viata in acest pasaj, in timp ce biblia Frantuzeasca a lui Edouard 
Dhorme, cea pe care a avut-o Rael cu el in timpul primei sale intalniri, contine cuvantul 
ame, sau soul (suflet) in Engleza. 

25. Text tradus din Submisia fata de autoritate, S. Milgram, Paris 1974. 
26. Cele mai multe Biblii Englezesti folosesc cuvantul heaven (paradis) in acest citat, in 

timp ce biblia Franceza si Mesajele Frantuzesti se refera amandoua la cieux- skies 
(ceruri) in Engleza. Acest lucru este confirmat de catre Biblia Latina Vulgata din anul 
450 D.H., care spune : coram Patre meo qui est in caelis, sau tatal meu care este in 
ceruri. 

27. In timp ce majoritatea bibliilor Englezesti folosesc in acest pasaj cuvantul pustietate, 
Mesajele Frantuzesti si biblia Frantuzeasca folosesc echivalentul desert. Biblia Latina 
Vulgata din 405 D.H foloseste cuvantul desertum. 

28. Se refera adesea la strasnic sau zgomotos. 
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