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Hoofdstuk 1
De ontmoeting
Sinds mijn negende jaar heb ik slechts één passie gekend: de
autosport. Toen ik drie jaar geleden over deze sport een gespecialiseerd
tijdschrift oprichtte, was dit enkel om in een opwindend milieu te kunnen leven, waar een mens zichzelf wil overtreffen door de anderen voor
te zijn. Van kindsbeen af droomde ik van de dag dat ik autoracer zou
worden en zag ik mij in de sporen van Fangio rijden. Dank zij de
kennissenkring, die ik had door het tijdschrift dat ik heb opgericht, heb
ik zelf kunnen rijden en steeds op een nogal briljante manier. Een tiental bekers sieren nu mijn appartement.
Toen ik op de morgen van 13 december 1973 naar de vulkanen ging,
die boven Clermont-Ferrand uitsteken, was het meer om zuivere lucht
in te ademen dan om auto te rijden. Bovendien had ik, na gedu-rende
één jaar van circuit tot circuit de races te hebben gevolgd, en bij-na al
die tijd op 4 wielen te hebben geleefd, enorme zin om de benen te
strekken.
Het was fris en de lucht was eerder grijs met een achtergrond van
mist. Ik liep en deed wat 'jogging'. Ik had de weg verlaten waar ik mijn
auto had geparkeerd en ik had me voorgenomen om tot in het cen-trum
van de krater van de 'Puy-de-Lassolas' door te dringen. In de zomer
kwam ik er dikwijls picknicken met de familie. Wat een prachtig en
verrukkelijk oord! Te denken dat hier enkele duizenden jaren gele-den,
op de plaats waar mijn voeten de grond raakten, de lava met ongelooflijk hoge temperaturen uitbarstte... Tussen de brokstukken kan men
nog steeds heel decoratieve vulkaanstenen vinden. De kwijnende plantengroei doet een beetje aan de 'Provence' denken, maar zonder de zon.
Op het ogenblik dat ik wilde terugkeren, keek ik nog een laatste maal
naar de cirkelvormige bergtoppen, gevormd door een opeenhoping van
tot basalt gestolde lava. Dikwijls had ik me vermaakt door langs deze
steile hellingen naar beneden te glijden, net als op ski’s. Plotseling
bemerkte ik een rood knipperlicht in de mist, waarna een soort helikopter op me afkwam. Maar een helikopter maakt lawaai, en nu hoorde
ik absoluut niets, zelfs niet het minste gesuis. Was het een ballon? Toen

het toestel op een hoogte van ongeveer twintig meter zweefde
bemerkte ik dat het een afgeplatte vorm had. Een vliegende schotel!
Sinds geruime tijd geloofde ik er vast in, maar ik had nooit gehoopt er
ooit zelf een te zien te krijgen. Het toestel had ongeveer zeven meter
diameter, was vlak vanonder en kegelvormig van boven. Het was
ongeveer 2,50 meter hoog. Aan de onderkant knipperde een fel rood
licht en aan de bovenkant een wit licht dat deed denken aan de flits van
een fototoestel. Dit witte licht was zo hevig dat ik er niet naar kon
blijven kijken zonder met mijn ogen te knipperen. Het toestel daalde
nog steeds zonder het minste geluid en bleef op twee meter hoogte
boven de grond hangen. Ik stond als aan de grond genageld en bleef
volstrekt onbeweeglijk. Ik was niet geschrokken, maar heel blij zoiets
te mogen beleven. Het speet me dat ik geen fototoestel bij me had.
Toen gebeurde er iets ongelofelijks: een valluik ging open onder
het toestel en een soort trap ontvouwde zich tot op de grond. Ik begreep
dat er een wezen uit zou komen en vroeg me af hoe het er zou uitzien.
Twee voeten verschenen, en vervolgens twee benen, wat me een
beetje geruststelde, daar ik blijkbaar met een mens te doen zou hebben.
Wat ik eerst voor een kind aanzag, kwam eindelijk helemaal tevoorschijn, ging de trap af en kwam recht op me af. Toen realiseerde ik me
dat het geen kind was, hoewel hij maar iets groter was dan één meter
twintig. Hij had lichtjes gespleten ogen, lang zwart haar en een klein
zwart baardje. Op een tiental meter van me af bleef hij staan. Nog
steeds maakte ik geen enkele beweging. Hij droeg een groen overall uit
één stuk dat zijn hele lichaam bedekte en al leek zijn hoofd in de open
lucht te zijn, toch was het omgeven door een eigenaardige lichtgevende
kring. Het was eigenlijk geen kring, maar de lucht rondom zijn gezicht
scheen lichtjes te trillen en te schitteren. Het was alsof het een onzichtbare astronautenhelm betrof, zo fijn als een zeepbel en nauwelijks
waarneembaar. Zijn huid leek wit maar was lichtgroen getint, een beetje als de huid van iemand die aan een leverziekte lijdt. Hij glimlachte
lichtjes naar mij. Ik dacht dat het het beste was om met een glimlach te
antwoorden. Ik was niet rustig. Ik glimlachte eveneens en groette met
een lichte hoofd knik. Hij antwoordde met hetzelfde gebaar. Ik dacht
dat het nodig was uit te maken of hij me kon verstaan en daarom vroeg
ik:

‘Waar komt u vandaan?’
Hij antwoordde me met een krachtige stem, met een zeer goede
uitspraak maar met een lichte neusklank.
‘Van heel ver…’
‘Spreekt u Frans?’
‘Ik spreek alle talen van de wereld.’
‘Komt u van een andere planeet?’
‘Ja.’
Terwijl hij sprak was hij me tot op ongeveer twee meter
genaderd.
‘Is het de eerste keer dat u op de aarde komt?’
‘O nee!’
‘Bent u al vaak gekomen?’
‘Heel vaak... dat is het minste wat men kan zeggen.’
‘Wat komt u doen?’
‘Vandaag kom ik met u spreken.’
‘Met mij?’
‘Ja, met u, Claude Vorilhon, uitgever van een klein tijdschrift
over autosport, gehuwd, vader van twee kinderen.’
‘…Hoe weet u dat allemaal?’
‘Wij houden u al heel lang in het oog.’
‘Waarom ik?’
‘Dat is juist wat ik u wil zeggen. Waarom bent u hiernaartoe
gekomen op deze koude wintermorgen?’
‘Dat weet ik niet…zin om een beetje in de open lucht te zijn...’
‘Komt u hier dikwijls?’
‘Ja, in de zomer, maar in dit seizoen praktisch nooit.’
‘Maar waarom dan vandaag? Heeft u deze wandeling dan sinds
lang voorzien?’
‘Nee. Ik weet het niet. Toen ik vanmorgen wakker werd, had ik
opeens zin om hierheen te komen.’
‘U bent gekomen omdat ik u wilde zien. Gelooft u in
telepathie?’
‘Jazeker, dat is een onderwerp dat me altijd geïnteresseerd heeft,
net als alles wat betrekking heeft op wat de mensen ‘vliegende schotels’ noemen. Ik had niet gedacht er zelf ooit een te zien te krijgen.’

‘Welnu, ik heb telepathie gebruikt om u hierheen te doen
komen.’
‘Ik heb u veel te zeggen; heeft u de Bijbel gelezen?’
‘Ja, waarom vraagt u me dat?’
‘Is het allang geleden dat u hem gelezen heeft?’
‘Nee, ik heb hem enkele dagen geleden pas gekocht.’
‘Waarom?’
‘Ik weet het niet, plotseling had ik zin om hem te lezen...’
‘Het is nogmaals met telepathie dat ik u dat boek heb laten
kopen. Ik heb u veel te vertellen, want ik heb u gekozen voor een
moeilijke opdracht. Kom in mijn toestel, daar is het beter om een beetje
te praten.’
Ik volgde hem en ging de kleine trap op die zich onder het
toestel bevond. Van dichtbij bekeken leek het een beetje op een
afgeplatte klok waarvan het onderste vol is en bol. Van binnen waren er
twee tegenover elkaar geplaatste fauteuils en de temperatuur was er
zacht, zelfs zonder dat de deur gesloten was.
Er was geen lamp, maar een natuurlijk licht dat overal vandaan
kwam. Er was geen enkel boordinstrument dat aan een cockpit deed
denken. De vloer was gemaakt uit een glinsterende legering en lichtjes
blauw getint. Zodra ik zat, in de grootste doch laagste en zeer gemakkelijke fauteuil, die vervaardigd was uit slechts één enkel kleurloos en
ietwat doorzichtig materiaal, nam de kleine man tegenover mij plaats,
in een zelfde fauteuil, maar kleiner en hoger zodat zijn gezicht op dezelfde hoogte was als het mijne.
Toen raakte hij een deel van de wand aan en heel het toestel
werd doorzichtig behalve de onder- en de bovenkant. Het was alsof we
in de open lucht waren, maar dan in een zachte warmte. Hij stelde me
voor mijn mantel uit te doen, wat ik deed en hij zei:
‘Het spijt u zeker heel erg dat u geen fototoestel bij u heeft om
onze ontmoeting aan de mensen te kunnen vertellen, met een bewijs erbij?’
‘Ja, natuurlijk...’
‘Luister naar mij. U gaat het hen vertellen, maar door hen de
waarheid te zeggen over wat zij zijn, en wat wij zijn. Al naargelang hun
reacties zullen wij nagaan of wij ons openlijk en officieel aan hen

kunnen tonen. Wacht met spreken tot u alles weet, zodat u zich op
correcte wijze kunt verdedigen tegen hen die u niet zullen geloven, en
hen onbetwistbare bewijzen kunt geven. U zult alles opschrijven wat ik
u ga zeggen en een boek uitgeven dat al deze geschriften bevat.’
‘Waarom heeft u mij gekozen?’
‘Om vele redenen. Eerst en vooral moesten we iemand hebben
die in een land verblijft waar nieuwe ideeën goed ontvangen worden en
waar het mogelijk is om ze uit te drukken. Frankrijk is het land waar de
democratie ontstaan is en zijn image is voor heel de wereld dat van een
vrij land. Vervolgens moest het iemand zijn die intelligent is en die
voor alles openstaat. Tenslotte en voornamelijk moesten we iemand
hebben die vrijdenker is zonder antigodsdienstig te zijn. Omdat u
geboren bent uit een Joodse vader en een katholieke moeder, bleek dat
u het ideale verbindingsteken bent tussen twee volkeren, die heel
belangrijk zijn in de wereldgeschiedenis. Het feit dat uw bezigheid u
geenszins vatbaar maakt voor grotendeels ongelofelijke onthullingen,
zal bovendien wat u zegt geloofwaardiger maken. Aangezien u geen
wetenschapper bent, zult u de dingen niet ingewikkelder maken en ze
eenvoudig uitleggen. Daar u geen letterkundige bent zult u geen ingewikkelde moeilijke zinnen schrijven die onleesbaar zouden zijn voor de
meeste mensen. Uiteindelijk hebben we besloten iemand te kiezen van
na de eerste atoomexplosie die plaats heeft gehad in 1945 en u bent in
1946 geboren. We volgen u vanaf uw geboorte en zelfs daarvoor. Dit
zijn de redenen waarom wij u gekozen hebben. Heeft u mij nog andere
vragen te stellen?’
‘Waar komt u vandaan?’
‘Van een ver verwijderde planeet waarover ik u niets zal
vertellen uit vrees dat de mensen van de aarde niet verstandig zouden
zijn en onze rust zouden komen verstoren.’
‘Is het zeer ver?’
‘Heel ver, wanneer ik u de afstand zou zeggen, zou u begrijpen
dat u er met uw huidige technische en wetenschappelijke kennis niet
naartoe kunt gaan.’
‘Hoe heet u?’
‘Wij zijn mensen zoals u en wij leven op een planeet die veel
lijkt op de aarde.’

‘Hoeveel tijd doet u erover om naar de aarde te komen?’
‘De tijd eraan te denken.’
‘Waarom komt u op aarde?’
‘Om te zien waar de mensen aan toe zijn en om over hen te
waken. Zij zijn de toekomst en wij het verleden.’
‘Bent u talrijk?’
‘Veel talrijker dan u.’
‘Ik zou graag naar uw planeet gaan, kan dat?’
‘Nee. Vooreerst kunt u er niet leven. De atmosfeer is zeer verschillend van de uwe en u bent niet voldoende geoefend om de reis te
verdragen.’
‘Waarom ontmoeten wij elkaar dan hier?’
‘Omdat een vulkaankrater een ideale plaats is om beschermd te
zijn tegen ongewenste blikken. Nu ga ik weer vertrekken. Kom morgen
terug met de Bijbel, op hetzelfde uur en breng het nodige mee om aantekeningen te maken. Breng niets van metaal mee en spreek met niemand over ons gesprek, anders zien we elkaar niet meer.’
Hij liet me het kleine trapje afdalen, gaf me mijn mantel terug
en wuifde met z’n hand. De trap werd opgevouwd, het valluik werd gesloten zonder het minste geluid, en nog steeds zonder het minste
gerucht of het geringste gesuis steeg het toestel zachtjes tot ongeveer
400 meter hoogte en verdween daarna in de mist.

Hoofdstuk 2

DE WAARHEID

De Genesis. De Zondvloed. De Toren van Babel. Sodom en Gomorra.
Het offer van Abraham.

De Genesis

De volgende dag was ik op de afspraak met een schrijfblok, een
pen en de Bijbel. Het toestel verscheen op het afgesproken uur en ik
bevond mij weer tegenover het kleine mannetje, dat me uitnodigde
binnen te komen en plaats te nemen in de gemakkelijke fauteuil. Ik had
met niemand over dit alles gesproken, zelfs niet met mijn familie, en hij
was gelukkig te vernemen dat ik discreet was gebleven. Hij nodigde me
uit om aantekeningen te nemen en begon te praten.
‘Heel lang geleden, op onze afgelegen planeet, waren de
mensen tot een technisch en wetenschappelijk peil gekomen dat te
vergelijken is met het peil dat u binnenkort zult bereiken. Zij begonnen
met het scheppen van primitieve en embryonale levensvormen, levende
cellen in reageerbuisjes. Dit ‘bezielde’ iedereen. Zij perfectioneerden
hun technieken en kwamen ertoe kleine eigenaardige dieren te scheppen, totdat de publieke opinie en de regering van onze planeet de
geleerden verboden hun proeven en het scheppen van monsters, die
gevaarlijk zouden kunnen worden voor de gemeenschap, voort te
zetten. Eén van deze dieren was namelijk ontsnapt en had verscheidene
slachtoffers gemaakt.
Daar inmiddels het onderzoek naar planeten en melkwegen
vergevorderd was, besloten zij om naar een ver afgelegen planeet te
gaan, die ongeveer aan alle voorwaarden voldeed om hun proefnemingen te kunnen voortzetten. Zij kozen de aarde waar u leeft. Daarom
vroeg ik u de Bijbel te nemen waarin u de sporen van de waarheid terug
kunt vinden, natuurlijk een beetje vervormd door degenen die de Bijbel
overschreven, en zulke zaken technologisch niet konden begrijpen en
wat beschreven was slechts konden toeschrijven aan het mysterieuze en
het bovennatuurlijke.

Alleen de gedeelten van de Bijbel die ik u ga vertalen zijn
belangrijk. De andere gedeelten zijn slechts dichterlijke praat, waarover
ik het niet zal hebben. Erken toch dat dank zij de wet die zei dat men de
Bijbel moest overschrijven zonder iets te veranderen, zelfs niet het
kleinste teken, de diepere zin hetzelfde gebleven is, zelfs al zit de tekst
na verloop van duizenden jaren vol met allerlei mystieke en onnodige
zinnen. Neem eerst de ‘Genesis’, in het eerste hoofdstuk:
In het begin schiep Elohim de hemel en de aarde.
(Genesis 1:1)
Elohim, wat in sommige Bijbels onjuist vertaald is door God,
wil in het Hebreeuws zeggen: ‘zij die uit de hemel zijn gekomen’ en
staat wel degelijk in het meervoud. Dit wil zeggen dat de wetenschappers afkomstig van onze wereld eerst gezocht hebben naar een
planeet die het meest geschikt leek tot de verwezenlijking van hun
plannen. Zij ‘schiepen’ de aarde, in werkelijkheid ontdekten zij deze en
gaven zich er rekenschap van dat deze alle elementen bevatte die nodig
zijn voor het scheppen van kunstmatig leven, zelfs al was de atmosfeer
niet geheel dezelfde als die van hun planeet.
En de geest van Elohim zweefde boven de wateren.
(Genesis 1:2)
Zij ondernamen verkenningstochten en er werden wat u kunstmatige satellieten kunt noemen rond de aarde geplaatst om de samenstelling en de atmosfeer te bestuderen. De aarde was toen volledig bedekt met water en dichte nevels.
Elohim zag dat het licht goed was. (Genesis 1:4)
Om leven te scheppen op aarde was het belangrijk te weten of
de zon geen schadelijke stralen naar het aardoppervlak zond, wat men
bestudeerde. Men bevestigde dat de zon de aarde op juiste wijze verwarmde zonder schadelijke stralen te zenden. Het ‘licht was goed.’
Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.
(Genesis 1:5)
Die studie nam heel wat tijd in beslag. De ‘dag’ komt overeen
met de periode gedurende uw zon op de dag van de lentenachtevening
opgaat onder hetzelfde teken, ofwel ongeveer tweeduizend aardse jaren.
Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel zijn van de
wateren die boven het uitspansel zijn. (Genesis 1:7)

Na boven de wolken de kosmische bestraling te hebben bestudeerd, daalden zij tot onder de wolken, maar bleven boven het water.
Tussen de wateren boven: de wolken, en de wateren onder: de oceaan,
die heel de aarde bedekte.
Dat de wateren onder de hemel naar één plaats samenvloeien zodat het droge te voorschijn komt. (Genesis 1:9)
Na de oppervlakte van de oceanen te hebben bestudeerd,
bestudeerden ze de diepte van het water en bemerkten ze dat het niet
erg diep was en ongeveer overal dezelfde diepte had. Dankzij tamelijk
sterke explosies, die ongeveer het werk van bulldozers deden, werd
grond uit de diepte der zeeën gehaald en op een zelfde plaats opgehoopt
zodat er een continent ontstond. Oorspronkelijk was er maar één
continent op aarde en uw wetenschappers hebben onlangs trouwens
opgemerkt, dat alle continenten die ervan afgeleid zijn, volmaakt in
elkaar passen en slechts één geheel vormen.
Dat de aarde groen gras voortbrengt, zaadvormend gewas
… bomen…welke hun zaad in zich dragen naargelang hun soort.
(Genesis 1:11)
Zij hebben dus in dit prachtige en gigantische laboratorium
plantaardige cellen geschapen, die uit niets anders voortkwamen dan uit
scheikundige stoffen, wat allerlei planten gaf. Al hun inspanningen
werden gericht op de voortplanting. Het was nodig dat de enkele gras
halmen, die ze lieten ontstaan, zich konden voortplanten. Zij verspreidden zich op dit immense continent over verschillende wetenschappelijke onderzoekingsgroepen, en iedere groep schiep verschillende
planten, alnaargelang inspiratie en klimaat van de streek. Met regelmatige tussenpozen vergaderden ze om hun onderzoekingen en hun
scheppingen te vergelijken. Ver weg volgde hun planeet hun werk met
bewondering en passie. De meest briljante kunstenaars voegden zich bij
de wetenschappers om aan bepaalde planten enkel een decoratief en
aangenaam doel te geven door hun uiterlijk of geur.
Dat er lichten zijn aan het uitspansel der hemelen, om de
dag van de nacht te scheiden, en dat zij als tekens dienen voor de
seizoenen, voor de dagen en de jaren. (Genesis 1:14)
Zij konden door de sterren en de zon waar te nemen de duur
bepalen van de dagen, de maanden en de jaren op aarde, die hen zouden

dienen om hun leven te regelen op deze nieuwe planeet, die zo verschillend was van de hunne en waar de dagen helemaal niet dezelfde duur
hadden, evenmin als de jaren. De astronomische studies stelden hen in
staat zich volmaakt te situeren en de aarde beter te leren kennen.
Dat de wateren wemelen van een overvloed aan levende
dieren en dat de vogels boven de aarde vliegen. (Genesis 1:20)
Vervolgens hebben ze de eerste in het water levende dieren
geschapen. Van het plankton tot de kleine vissen en vervolgens de zeer
grote vissen. Opdat heel deze kleine wereld in evenwicht zou zijn en
niet zou afsterven, schiepen zij algen waarmee de kleine vissen zich
voedden, grote vissen om de kleinere op te eten, enz. opdat er een
natuurlijk evenwicht tot stand zou komen en de ene soort de andere, die
ze nodig had om zich te voeden, niet totaal zou uitroeien. Dit is wat u
nu ecologie noemt, en het had succes.
Zij verenigden zich dikwijls en organiseerden wedstrijden om
de wetenschappelijke groep aan te duiden die het mooiste en het
interessantste dier had geschapen.
Na de vissen hebben zij de vogels geschapen, d.w.z. onder druk
van de kunstenaars die trouwens hun hart ophaalden van vreugde met
het gebruiken van de meest gekke kleuren, en die de meest wonderlijke
vormen toepasten op dieren die het soms zeer moeilijk hadden om te
kunnen vliegen vanwege hun zeer decoratieve en omvangrijke veren.
De wedstrijden gingen verder, en na de vormen, wijzigden zij
het gedrag van deze dieren tijdens de voorbereidingen tot de paring,
opdat zij hun paringsdansen steeds bewonderingwaardiger zouden
uitvoeren. Maar andere groepen van geleerden schiepen verschrikkelijke monsters, zodat degenen die tegen het uitvoeren van de proefnemingen op hun planeet waren, gelijk kregen. Het waren draken,
ofwel dieren die u dinosaurussen en brontosaurussen gedoopt heeft enz.
Dat de aarde levende dieren voortbrengt naargelang hun
soort: vee, reptielen, wilde beesten naargelang hun soort.
(Genesis 1:24)
Na de zeeën en de hemel, schiepen zij landdieren op een aarde
waar de plantengroei prachtig werd. Er was voedsel voor de planteneters. Dit waren de eerste aardse dieren die gemaakt werden. Vervolgens schiepen ze de vleeseters om de plantenetende bevolking in even-

wicht te houden. Ook daar moesten de soorten zichzelf in evenwicht
houden. Deze mensen kwamen van de planeet waar ik vandaan kom. Ik
ben één van hen die het leven op aarde hebben geschapen.
Toen wilden de bekwaamsten onder ons een kunstmatige mens
scheppen, iemand zoals wij. Elke ploeg zette zich aan het werk, en we
zouden weldra onze scheppingen kunnen vergelijken. Maar de planeet
waarvan wij afkomstig waren, ergerde zich aan het feit dat wij ‘reageerbuiskinderen’ maakten, die, bovendien, paniek bij hen konden zaaien.
Zij vreesden dat deze mensen een gevaar voor hen zouden zijn, als hun
capaciteiten en mogelijkheden hoger zouden blijken te liggen dan die
van hun scheppers.
Wij moesten beloven hen primitief te laten leven zonder iets van
de wetenschap te onthullen, door onze handelingen geheim te houden.
Het aantal groepen scheppers is gemakkelijk terug te vinden: ieder
menselijk ras komt overeen met een dergelijke groep.
Laat ons de mens maken naar ons beeld, naar onze
gelijkenis! Dat zij heersen over de vissen in de zee en de vogels uit
de hemelen en over het vee, over alle wilde beesten en over alle
reptielen die over de aarde kruipen. (Genesis 1:26)
Naar ons beeld! U kunt vaststellen dat de gelijkenis treffend is.
Daar zijn voor ons de problemen begonnen. De groep die zich in het
land bevond dat u vandaag de dag Israël noemt en dat toen op het enige
continent niet ver verwijderd was van Griekenland en Turkije, was één
van de briljantste, zo niet de briljantste groep. Hun dieren waren het
mooiste en hun planten de meest geurende. Dat was wat u het aards
paradijs noemde. En de mens die er geschapen werd, was de intelligentste. Zij moesten dan ook maatregelen nemen zodat de geschapene
de schepper niet overtrof. Men moest hem in onwetendheid houden
omtrent de grote wetenschappelijke geheimen, maar hem toch opvoeden zodat men zijn intelligentie kon meten.
Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de
boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet eten, want de dag
dat gij ervan eet, zult gij sterven. (Genesis 2:17)
Wat wil zeggen: u kunt van alles leren, wat u maar wilt, alle
boeken lezen die wij hier tot uw beschikking hebben, maar raak de
wetenschappelijke boeken niet aan, anders zult u sterven.

Hij bracht de dieren tot bij de mens om te zien hoe hij ze
zou noemen. (Genesis 2:19)
Het was nodig dat hij de planten en dieren, die hem omringden,
goed kende evenals hun levenswijze en de middelen om zich dank zij
hen voedsel te verschaffen. De scheppers brachten hem de naam en de
mogelijkheden bij van alles wat rondom hem leefde: de plant- en
dierkunde, want dit was ongevaarlijk voor hen.
Stelt u zich de vreugde voor van deze groep geleerden die twee
kinderen hadden, een mannelijk en een vrouwelijk, die om hen heen
liepen en aan wie zij allerlei dingen leerden die ze gretig aannamen.
De slang nu…zegt aan de vrouw…van de vrucht aan de
boom in het midden van de tuin…zult u niet sterven, maar Elohim
weet, dat de dag dat u ervan zult eten, uw ogen zullen opengaan en
u gelijk Goden zult zijn. (Genesis 3:1-5)
Onder de geleerden van deze ploeg, die hun ‘kleine mannen’,
hun ‘scheppingen’, diep liefhadden, wilden enkelen een volledige opleiding geven aan deze kinderen om geleerden van hen te maken, zoals
zij zelf. Zij deelden deze jonge mensen die bijna volwassen waren mee,
dat zij wetenschappelijke studies mochten volgen en hierdoor net zo
machtig zouden worden als hun scheppers.
Toen werden hun beider ogen geopend en zij wisten dat zij
naakt waren. (Genesis 3:7)
Toen begrepen ze dat ook zij scheppers konden worden, en ze
namen het hun vaders kwalijk hun de wetenschappelijke boeken
verboden te hebben, en hen zodoende als gevaarlijke laboratoriumdieren te hebben beschouwd.
Jahweh Elohim zegde tot de slang: vervloekt zijt gij...op uw
buik zult gij kruipen en stof zult gij eten, zolang gij leeft.
(Genesis 3:14)
De regering van de planeet van herkomst veroordeelde de
‘slang’, deze kleine groep scheppers die Adam en Eva de waarheid wilde laten weten, tot het leven in ballingschap op aarde, terwijl de overige
scheppers hun proefnemingen moesten stopzetten en de aarde verlaten.
Elohim maakte voor de man en zijn vrouw kleren van
huiden en hij deed hen die aan. (Genesis 3:21)

De scheppers gaven hen de basismiddelen om te overleven, om
alleen en zonder contact met hen verder te kunnen. De Bijbel heeft hier
een zin van het originele document bijna ongeschonden gelaten.
Zie, de mens is gelijk een van ons geworden, dank zij de
wetenschap... nu moet men voorkomen dat hij zijn hand uitsteekt,
ook van de boom des levens plukt, ervan eet en eeuwig leeft.
(Genesis 3:22)
Het leven van de mensen is zeer kort en er bestaat een
wetenschappelijk middel om het heel lang te verlengen. Een geleerde
die heel zijn leven studeert begint voldoende kennis op te doen voor
interessante ontdekkingen wanneer hij oud wordt, vandaar de traagheid
van de menselijke vooruitgang... Als de mensen tien keer zo lang zouden kunnen leven, zouden ze een reusachtige wetenschappelijke sprong
maken. Als ze sinds het begin zo lang hadden kunnen leven, zouden ze
zeer snel onze gelijke geweest zijn, want hun mogelijkheden liggen iets
hoger dan de onze. Zij kennen hun mogelijkheden niet, en dat geldt
voornamelijk voor het volk van Israël, dat tijdens één van de wedstrijden, waarover ik u tevoren gesproken heb, verkozen werd door de
wetenschappelijke jury als het meest geslaagde type mens op aarde op
intellectueel en geniaal vlak. Dat verklaart ook waarom dit volk zich
altijd beschouwd heeft als uitverkorene van God. Inderdaad, dit was het
volk verkozen door de scheppers die bijeen waren om hun werken te
beoordelen. U heeft trouwens kunnen vaststellen hoeveel genieën dit
ras ter wereld heeft gebracht.
Hij jaagde de mens weg en plaatste aan de Oostkant van de
Hof van Eden de cherubs en de wentelende vlam van het Zwaard,
om de weg naar de boom des levens te bewaken. (Genesis 3:24)
Militairen met atoomwapens werden voor de ingang van de
residentie geplaatst om te beletten dat de mens andere wetenschappelijke kennis zou komen weghalen.’

De Zondvloed

‘Als wij nu verder kijken in de Genesis 4 :
Het gebeurde dat Kaïn van de vruchten der aarde aan
Jahweh een offer bracht. Van zijn kant bracht Abel de
eerstgeborenen van zijn kleinvee. (Genesis 4:3-4)

De verbannen scheppers, die onder militaire bewaking bleven,
spoorden de mensen aan hen voedsel te brengen om zo aan hun
meerderen te tonen dat de wezens die zij hadden geschapen goed waren
en zich nooit tegen hun vaders zouden keren. Zo verkregen ze dat men
de leiders van de eerste mensen liet genieten van de ‘boom des levens’,
wat verklaart waarom ze zo lang leefden; Adam negenhonderd en dertig jaar, Seth negenhonderd en twaalf jaar, Enos negenhonderd en vijf
jaar, enz.
Toen de mensen talrijker begonnen te worden op de
aardbodem en zij dochters kregen, zagen de zonen van Elohim dat
de dochters der mensen mooi waren. Zij namen vrouwen voor zich
onder al diegenen die zij hadden verkozen. (Genesis 6:2)
De verbannen scheppers ontnamen de mensen hun mooiste
meisjes en maakten ze tot hun vrouwen.
Mijn geest zal niet altijd in de mens blijven, want hij is nog
vlees. Zijn levensduur zal honderd en twintig jaar bedragen.
(Genesis 6:3)
De lange levensduur is niet erfelijk en de kinderen van de
mensen genieten niet automatisch van de ‘levensboom’, tot grote
opluchting van de autoriteiten van de verre planeet. Zo ging het geheim
verloren en de vooruitgang der mensen werd vertraagd.
Toen de zonen van Elohim bij de dochters der mensen
kwamen en deze hun kinderen baarden, waren dit de helden, de
befaamde mannen uit de oude tijd. (Genesis 6:4)
Daar heeft u het bewijs dat de Scheppers zich konden verenigen
met de dochters van de mensen die zij geschapen hadden naar hun
beeld en er buitengewone kinderen bij konden hebben. Dit alles werd
gevaarlijk in de ogen van de verre planeet. De wetenschappelijke
vooruitgang op aarde was enorm en zij besloten hun schepping te
vernietigen.
Jahweh zag dat de boosheid van de mensen op aarde groot
was en dat het doel van de gedachten van zijn hart altijd slechts het
kwade was. (Genesis 6:5)
Het kwade, namelijk de wens om een volk te worden, gelijk aan
zijn scheppers, een wetenschappelijk en onafhankelijk volk. Het goede
was voor de scheppers dat de mens een primitief wezen zou blijven,

vegeterend op de aarde. Het kwade was dat hij vooruitgang wilde
maken, met het risico dat hij op een dag in staat zou zijn om zijn scheppers in te halen.
Zij besloten dus, op hun verre planeet, om al het leven op aarde
te vernietigen door middel van nucleaire raketten. Maar de bannelingen
die hierover gewaarschuwd waren, hadden aan Noach gevraagd een
raket te bouwen die gedurende het cataclysme rond de aarde zou
blijven draaien, met aan boord een koppel van elke soort, om deze te
behouden. Dit is een beeld. In werkelijkheid, en uw wetenschappelijke
kennis zal het u weldra laten begrijpen, volstaat het, een levende cel
van elke soort, mannelijk en vrouwelijk, te hebben om daarna het
wezen in zijn geheel opnieuw te kunnen samenstellen. Ongeveer net
zoals de eerste levende cel in de buik van de moeder, die reeds alle
informatie bevat om een mens te maken, zelfs tot de kleur van zijn
ogen en haren toe. Dit was een reusachtig werk, maar het werd tijdig
beëindigd. Toen de explosie plaatsvond, bleef het leven bewaard enkele
duizenden kilometers boven de aarde. Het continent werd overspoeld
door een geweldige vloedgolf, die alle leven op het aardoppervlak
vernietigde.
De ark verhief zich boven de aarde. ( Genesis 7:17)
U kunt vaststellen dat er wel degelijk gezegd wordt dat zij zich
boven de aarde verhief, en niet boven de wateren. Vervolgens moest
men wachten tot er geen gevaarlijke neerslag meer was.
Het water bleef stijgen op de aarde, honderd en vijftig dagen
lang. (Genesis 7:24)
En de raket met drie verdiepingen plaatste zich op aarde.
Gij zult haar voorzien van verdiepingen, de onderste, de
eerste en de tweede. (Genesis 6:16)
Er waren buiten Noach in de raket een paar van elk menselijk
ras van de aarde.
Elohim dacht terug aan Noach...en hij deed een wind over
de aarde strijken en de wateren trokken zich terug. (Genesis 8:1)
Na de radioactiviteit te hebben nagegaan en deze wetenschappelijk te hebben laten verdwijnen, vroegen de scheppers aan Noach de
dieren los te laten om te zien of zij de atmosfeer verdroegen, wat succes
had. Zij konden dus buiten komen in de open lucht. De scheppers

vroegen hen te werken, zich te vermenigvuldigen en zich erkentelijk te
tonen aan hun weldoeners die hen hadden geschapen en gered van de
vernietiging. Noach beloofde om een deel van al zijn oogsten en vee
aan zijn scheppers te schenken voor hun levensbehoeften.
Noach bouwde een altaar voor Jahweh, hij nam van alle
reine beesten en alle reine vogels, en bracht de brandoffers op het
altaar. (Genesis 8:20)
De scheppers waren gelukkig toen ze zagen dat de mensen hen
het goede toewensten en ze beloofden hen in de toekomst nooit meer te
proberen vernietigen, daar zij begrepen hadden dat het normaal was dat
de mensen vooruitgang wilden maken.
Het doel van het hart van de mens is het kwade.
(Genesis 8:21)
Het doel van de mens is de wetenschappelijke vooruitgang. Elk
mensenras werd teruggeplaatst naar zijn scheppingsplaats en elk dier
werd herschapen uitgaande van de in de ark bewaarde cellen.
Van hen zijn de volken over de aarde uitgezwermd na de
zondvloed. (Genesis 10:32)’

De Toren van Babel

‘Maar het meest intelligente volk, dat van Israël, maakte zo’n
vooruitgang dat het zich weldra aan de verovering van de ruimte
waagden, geholpen door de verbannen scheppers. Deze laatsten wilden
dat de mensen naar de planeet der scheppers gingen om vergeving te
krijgen, door te tonen dat de mensen niet alleen intelligent waren en
wetenschappelijk aangelegd, maar ook erkentelijk en vreedzaam. Zij
bouwden dus een reusachtige raket: de Toren van Babel.
Als zij dat beginnen te doen, zal voortaan niets van alles wat
ze beslissen te doen nog onmogelijk zijn voor hen. (Genesis 11:6)
De mensen van de planeet schrokken toen ze dit vernamen. Ze
observeerden voortdurend de aarde en hadden bemerkt dat het leven
niet vernietigd was.
Laten wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal,
zodat zij elkaars taal niet meer verstaan. Dan verspreidde Jahweh
hen vandaar over het hele aardoppervlak. (Genesis 11:7)

Zij kwamen, namen de Joden die de meeste wetenschappelijke
kennis hadden, en verspreidden hen over het hele continent en onder de
primitieve bevolkingen, in landen waar niemand zich verstaanbaar kon
maken, want de taal was er verschillend, en ze vernietigden de wetenschappelijke apparatuur.’

Sodom en Gomorra

‘De verbannen scheppers werd vergiffenis geschonken en ze
verkregen het recht terug te keren naar hun oorspronkelijke planeet
waar zij de zaak van hun prachtige schepping bepleitten. Dit had tot
gevolg dat gans de afgelegen planeet met volle aandacht de aarde
begon te observeren, waarop wezens leefden die door hen geschapen
waren. Maar enkele mannen onder diegenen die men had verspreid,
hadden zich verenigd en enkele wetenschappelijke geheimen kunnen
bewaren. Ze waren belust op wraak en ze bereidden in de steden Sodom en Gomorra een expeditie voor, om diegenen te straffen die hen
hadden willen vernietigen. De scheppers zonden twee spionnen om te
zien wat er werd voorbereid.
De twee engelen kwamen s’avonds in Sodom aan.
(Genesis 19:l)
De mensen wilden hen doden maar zij verblindden hen met hun
nucleair zakwapen.
Zij sloegen hen met blindheid, van klein tot groot.
(Genesis 19:11)
Zij waarschuwden de mensen die vreedzaam waren om deze
stad, die zij door een atoomexplosie zouden vernietigen, te verlaten.
Verlaat deze plaats, want Jahweh gaat de stad vernietigen.(Genesis 19:14)
Toen alle mensen de stad verlieten, waren ze niet gehaast, daar
ze niet vermoedden wat een atoomexplosie inhield.
Breng uzelf in veiligheid, kijk niet om en blijf niet meer
stilstaan. (Genesis 19:17)
En de bom viel op Sodom en Gomorra.
Jahweh liet zwavel en vuur neer regenen uit de
hemelen…hij vernietigde deze steden…en de kiemen van de

grond…de vrouw van Lot keek om en zij werd een zoutpilaar.
(Genesis 19:24-26)
Zoals u nu weet veroorzaakt een verbranding door een atoomexplosie bij diegenen die in de nabijheid zijn de dood, en doet hen op
een zoutpilaar lijken.’

Het Offer van Abraham

‘Later wilden de scheppers zien of het volk van Israël en in het
bijzonder hun leider hen nog steeds vreedzame gevoelens toedroegen,
in de half primitieve toestand waarin ze waren teruggevallen, want de
meerderheid der ‘breinen’ was vernield. Hierover gaat de paragraaf
waarin Abraham zijn zoon wil opofferen. De scheppers stelden hem op
de proef om te zien of zijn gevoelens jegens hen voldoende sterk
waren. De proef viel gelukkig positief uit.
Steek geen hand uit naar deze jongen en doe hem niets want
nu weet ik dat gij Elohim vreest. (Genesis 22:12)
Wel, verwerk wat ik zojuist heb gezegd, en beschrijf het. Morgen zal ik u meer vertellen.’
De kleine man nam opnieuw afscheid van mij en het toestel
steeg zachtjes op. Maar daar de hemel helderder was, kon ik het opstijgen volledig volgen. Het toestel bleef op ongeveer 400 meter hoogte
onbeweeglijk hangen, en nog steeds zonder een enkel geluid werd het
rood, alsof het was opgewarmd, dan wit, als een verhit metaal, vervolgens blauw-violet als een geweldige vonk, waarna men onmogelijk kan
kijken en toen verdween het helemaal.

Hoofdstuk 3

DE BEWAKING VAN DE UITVERKORENEN

Moses. De trompetten van Jericho. Samson de telepaat. De eerste verblijfplaats. Elias de boodschapper. De vermenigvuldiging der broden.
De vliegende schotels van Ezechiël. Het laatste oordeel. De mensen
konden het niet begrijpen.

Mozes

De volgende dag zag ik mijn gesprekspartner weer en hij
vervolgde zijn verhaal:
‘In Genesis 28 vindt men een andere beschrijving van onze aanwezigheid.
Een ladder was op de aarde gericht, de top ervan reikte tot
in de hemelen, en zie de engelen van Elohim gingen er op en af.
(Genesis 28:12)
Maar na de vernietiging van de meest intelligente mensen en de
centra van vooruitgang zoals Sodom en Gomorra, hervielen de mensen
in een zeer primitieve staat en begonnen ze domweg stukken steen als
idolen te vereren en vergaten ze degenen die hen geschapen hadden.
Doe de vreemde Goden weg die zich in jullie midden
bevinden. (Genesis 35:2)
In de Exodus verschenen wij aan Mozes:
De engel van Jahweh verscheen hem in een vlam van vuur,
midden in een struikgewas…het struikgewas werd omklemd door
het vuur, maar hij werd niet verteerd. (Exodus 3:2)
Een raket landde vóór hem en de beschrijving die hij ervan
geeft, stemt overeen met deze die vandaag de dag een primitief uit
Brazilië zou geven, als wij ons in dit toestel zouden plaatsen waarvan
het witte licht de bomen verlicht zonder deze echter te laten verbranden…Het volk dat werd verkozen als het meest intelligente volk, was
ontdaan van zijn meest schitterende geesten en was slaaf geworden van
de naburige primitieve volken die veel talrijker waren, daar zij geen
grote vernietigingen hadden ondergaan. Men moest dit volk dus zijn
waardigheid terugschenken door het zijn land terug te geven.

De Exodus beschrijft in het begin alles wat wij hebben moeten
doen om het volk van Israël te bevrijden. Toen zij vertrokken, begeleidden wij hen tot in het land dat wij voor hen hadden bestemd.
En Jahweh ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om
hen op de weg te leiden en ‘s nachts in een vuurzuil om ze te beschijnen, zodat ze dag en nacht konden doortrekken.
(Exodus 13:21)
Om de opmars van de Egyptenaren die hen achtervolgden te
vertragen:
De wolkkolom verliet de plaats aan hun spits en stelde zich
achter hen op…De wolk was voor de enen duisternis en voor de
anderen verlichtte zij de nacht. (Exodus 14:19-20)
De rook, uitgestraald achter het volk van Israël, vormde een
gordijn dat de achtervolgers vertraagde.
Verder werd de doortocht van het water mogelijk dank zij een
afstotende straal die hen in staat stelde een doorgang vrij te maken.
Hij maakte zo de zee droog en de wateren splitsten zich.
(Exodus 14:21)
Op deze dag redde Jahweh Israël. (Exodus 14:30)
Verder doorheen de woestijn liet de honger zich voelen onder het uitverkoren volk:
Op het woestijnoppervlak was er een dunne korst.
(Exodus 16:14)
Het manna was niets anders dan een synthetisch scheikundig
voedsel, dat werd verpulverd over het grondoppervlak en de ochtenddauw deed het opzwellen.
Wat betreft de staf van Mozes die hem toeliet het water te
laten uitstromen (Exodus 17:6), dit was niets anders dan een detector
voor onderaardse waterlagen, gelijkend op deze die u nu gebruikt om
bijvoorbeeld petroleum te vinden. Als het water eenmaal gelokaliseerd
is, volstaat het om te graven.
Vervolgens, in hoofdstuk 20 van de Exodus, vermeldt men een
aantal voorschriften: gezien het primitief peil van het volk van Israël
had het wetten nodig op moreel en vooral op hygiënisch gebied. Deze
staan beschreven in de geboden. Op de Sinaïberg kwamen de scheppers

hun wetten aan Mozes dicteren. Zij daalden neer in een vliegend toestel:
Er waren donders en bliksems en een dichte wolk boven de
berg, machtig bazuingeschal weerklonk…De Sinaïberg was in rook
gehuld, want op hem was Jahweh neergedaald, in vuur, en de rook
ging omhoog zoals de rook van een gloeiende oven: de hele berg
trilde hevig. En het bazuingeschal weerklonk luider en luider.
(Exodus 19:16-19)
Maar de scheppers waren bang om door de mensen overvallen
of overrompeld te worden, zij moesten geëerbiedigd, zelfs vereerd worden om niet in gevaar te komen.
Het volk zal de Sinaïberg niet mogen bestijgen…dat de
priesters en het volk elkaar niet verdringen om tot Jahweh te
klimmen uit angst dat hij hen zou neerslaan. (Exodus 19:23-24)
Mozes zal alleen tot Jahweh naderen, maar de oudsten van
Israël zullen niet naderbij komen en het volk zal niet naar boven
gaan met hem. (Exodus 24:2)
Zij aanschouwden de God van Israël:
Onder zijn voeten was een soort platvorm van saffier en van
een zuiverheid gelijk aan de substantie van de hemel.
(Exodus 24:10)
Hier heeft u een beschrijving van een voetstuk waarop een van
de scheppers zich toonde en dat gemaakt was van dezelfde blauwgetinte legering als de vloer van het toestel, waarin we ons nu
bevinden.
De aanblik van Jahweh’s glorie was als een verterend vuur
boven op de berg. (Exodus 24:17)
Hier heeft u de beschrijving van de ‘glorie’ van de scheppers,
wat in werkelijkheid hun vliegend toestel was en zoals u heeft kunnen
merken, neemt het een kleur van vuur aan op het ogenblik van het
vertrek.
Deze groep scheppers zou enige tijd op aarde blijven en had trek
in vers voedsel, vandaar dat zij het volk van Israël vroegen, om hen dit
regelmatig te geven, evenals bepaalde rijkdommen om deze daarna mee
te nemen naar hun planeet. Het was zo u wil een beetje kolonisatie.

Van iedere mens zult u iets afhouden voor mij…goud, zilver,
koper, edelstenen, enz... (Exodus 25:2-4)
Zij hadden eveneens besloten, zich comfortabeler te installeren
en vroegen de mensen een verblijfplaats voor hen te bouwen volgens
hun plannen, die gedicteerd zijn in hoofdstuk 26 van de Exodus. In
deze residentie moesten zij de vertegenwoordigers van de mensen
ontmoeten! Het was de tent van samenkomst waar de mensen hun
voedsel en geschenken brachten ten teken van onderwerping.
Hij ging de tent van samenkomst binnen…Zodra Mozes de
tent binnenging, daalde een wolkkolom neer en bleef staan voor de
ingang van de tent. Toen sprak hij met Mozes…En Jahweh sprak
tot Mozes, van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens spreekt
tot zijn medemens. (Exodus 33:8-11)
Zoals ik vandaag met u kan praten, en u met mij kunt praten,
van man tot man.
Gij kunt mijn aangezicht niet zien, want de mens kan mijn
aangezicht niet zien en leven. (Exodus 33:20)
U heeft hier een toespeling op het verschil in atmosfeer tussen
onze planeten. Een mens kan zijn scheppers niet zien zonder dat deze
laatsten beschermd zijn door een astronautenpak, doordat de aardse
atmosfeer niet geschikt voor ze is. Als de mens op onze planeet zou
komen, zou hij de scheppers zien zonder ruimtepak, maar hij zou sterven omdat de atmosfeer hem niet past.
In het begin van het boek Leviticus wordt verklaard hoe het
geofferde voedsel aan de scheppers gebracht moet worden voor hun
bevoorrading. Bijvoorbeeld in Leviticus 21:17:
Want elke mens die in hem een gebrek heeft, mag niet
naderen om het voedsel van zijn God aan te bieden.
Hierdoor vermijdt men natuurlijk dat zieke of misvormde mensen, symbool van een mislukking en onverdraaglijk in de ogen van de
scheppers, zich aan hen vertonen.
U heeft in het boek Numeri 11:7-8, de juiste beschrijving van
het manna dat uw scheikundigen opnieuw zouden kunnen samenstellen.
Het manna leek op korianderzaden en zag eruit als
balsemhars…en de smaak ervan was als de smaak van een
oliegebak.

Maar dit manna was slechts een scheikundig voedsel. De
scheppers gaven de voorkeur aan verse vruchten en groenten.
Het eerste van alles wat er op hun land zal zijn, zullen zij
naar Jahweh brengen. (Numeri 18:13)
Verder leerden de scheppers de mensen inentingen geven tegen
slangenbeten.
Maak u een brandende slang en plaats haar op een lamp,
ieder die gebeten is en haar ziet, zal leven. (Numeri 21:8)
Zodra een mens gebeten was, ‘bekeek’ hij de ‘Bronzen slang’,
d.w.z. men benaderde hem met een spuit, en men gaf hem een seruminspuiting.
Tenslotte kwam het einde van de reis, die het ‘uitverkoren volk’
naar het beloofde land bracht. Zij vernielden, op aanraden van de
scheppers, de idolen van de primitieven en bezetten hun gebied.
U zult al hun beelden van gegoten metaal vernietigen...U
zult het hele land bezitten. (Numeri 33:52-53)
Het uitverkoren volk had eindelijk zijn beloofde land:
Omdat hij uw vaderen heeft liefgehad, heeft hij hun ras
gekozen, na hen. (Deuteronomium 4:37)
Voor de doortocht van de Jordaan, in Jozua 3:15:
Zodra de dragers van de ark waren aangekomen... bleven de
wateren die van boven naar beneden stroomden staan en ze
verstijfden in één enkel blok, op een zeer grote afstand…de
wateren werden geheel gescheiden en het volk stak over.
De scheppers lieten het ‘uitverkoren volk’ erdoor met droge
voeten, zoals tijdens de vlucht voor de Egyptenaren, door het aanwenden van dezelfde afstotende straal.’

De trompetten van Jericho

‘Aan het einde van Jozua 5 was er een contact tussen een
schepper-militair en het uitverkoren volk in verband met de weerstand
van een stad: Jericho.
Ik ben de aanvoerder van het leger van Jahweh, ik kom juist
aan. (Jozua 5:14)
Voor de belegering van Jericho werd er een militaire raadgever
naar het Joodse volk gezonden. U zult heel gemakkelijk kunnen

begrijpen hoe de muren zijn ingestort. U weet dat een zangeres met een
heel hoge stem een kristallen glas kan doen springen. Welnu, door extra
versterkte ultrasone geluidsgolven te gebruiken kan men om ‘t even
welke betonnen muur doen instorten. Dat is wat er gedaan werd dankzij
een zeer ingewikkeld instrument dat de Bijbel ‘trompet’ noemt.
Wanneer men de ramshoorn zal blazen, vanals u het geluid
van de trompet hoort…zal de stadsmuur instorten. (Jozua, 6:5)
Op een zeker ogenblik werden de ultrasone geluidsgolven zodanig gesynchroniseerd uitgezonden dat de muren instortten. Even later
werd er een echt bombardement uitgevoerd:
Jahweh wierp vanuit de hemelen grote stenen op hen
neer…er stierven er meer door de hagelstenen dan de zonen van
Israël met het zwaard konden doden. (Jozua 10:11)
Een bombardement waarmee meer mensen gedood werden dan
door de blanke wapens van het volk van Israël. Eén van de meest vervormde passages is nog steeds deze in Jozua 10:13, waarin men zegt:
De zon stopte en de maan bleef staan totdat het volk zich op
zijn vijanden gewroken had.
Wat eenvoudigweg wil zeggen dat de oorlog een bliksemoorlog
was die niet langer dan één dag duurde aangezien er verderop gezegd
wordt dat hij ‘bijna een hele dag’ duurde. Deze oorlog was zo kort in
verhouding tot het belang van het veroverde terrein dat de mensen
dachten dat de zon was blijven stilstaan...
In het boek Rechters, blijft één van de scheppers nog in contact
met een man, Gideon genaamd, die hem voedsel overhandigt.
De engel van Jahweh stak de punt van de stok die hij in zijn
hand had uit en raakte er het vlees en het ongedesemde brood mee
aan, toen laaide er uit de rotsblok een vuur op dat het vlees en de
ongedesemde broden verteerde, daarop verdween de engel van
Jahweh. (Rechters 6:21)
Daar de scheppers vanwege hun astronautenhelm niet in de vrije
lucht konden ‘eten’, konden ze zich, in geval het nodig was, dankzij
een wetenschappelijk middel, bedienen van verschillende ‘offeranden’
om er de noodzakelijkste voedingsstoffen uit op te nemen. Door middel
van een flexibele buis, ‘een wandelstok’, kwamen ze ertoe zich te voe-

den. Deze werkwijze veroorzaakte vlammen, wat de mensen van toen
deed geloven dat het ‘offers aan God’ betrof.
In Rechters 7, heeft men het over de 300 mannen die een
vijandelijk kamp omsingelden met de ‘trompetten’ en allen tegelijk
‘bliezen’ om de mensen gek te laten worden. Hiervoor gebruikten ze
instrumenten die ultrasone geluidsgolven uiterst versterkt uitzonden. U
weet nu dat bepaalde uiterst hoge tonen om ‘t even wie krankzinnig
kunnen maken. Inderdaad werd het omsingelde volk gek, de soldaten
doodden elkaar en namen de vlucht.’

Samsom de Telepaat

‘Wat de paringen betreft tussen de scheppers en de vrouwen van
de mensen, hiervan heeft u nog een voorbeeld in Rechters 13:
De engel van Jahweh verscheen aan de vrouwen zegde haar:
zie, u bent onvruchtbaar maar zult zwanger worden en een zoon
baren. (Rechters 13:3)
Het was noodzakelijk dat de vrucht van deze verbintenis gezond
zou zijn om zijn gedrag te kunnen waarnemen, daarom zei hij:
Onthoudt u van het drinken van wijn en bedwelmende
drank, want gij zult een zoon baren. Het scheermes zal niet over
zijn hoofd gaan, want de jongen zal, vanaf de moederschoot,
toegewezen zijn aan God. (Rechters 13:4-5)
De engel van Elohim kwam opnieuw bij de vrouw, terwijl
haar man niet bij haar was. (Rechters 13:9)
U kunt gemakkelijk begrijpen wat er gebeurd kan zijn tijdens de
afwezigheid van de man…Het was gemakkelijk voor de wetenschappers om de onvruchtbaarheid ongedaan te maken bij deze vrouw opdat
ze zich goed zou realiseren dat zij een buitengewoon wezen ter wereld
zou brengen en dat zij er de grootste zorg voor moest dragen. Het feit
dat de scheppers met de dochters van de mensen konden paren was
buitengewoon voor hen. Zo konden zij zonen hebben die direct op
aarde regeerden in deze atmosfeer, die niet geschikt was voor hen.
Wat het niet scheren van het haar betreft, dit is erg belangrijk.
De hersenen van de mens zijn zoals een grote zender die in staat is een
grote hoeveelheid golven uit te zenden, evenals zeer zuivere gedachten.
Telepathie is in feite niets anders. Maar dit soort zender heeft anten-

nes nodig. Deze antennes zijn de haren en de baard. Vandaar het belang
om het haarsysteem van iemand die er gebruik van zal maken niet te
scheren. U heeft zeker al opgemerkt dat velen van uw geleerden heel
lang haar hadden en dikwijls een baard. De profeten en de wijzen
eveneens. U begrijpt nu beter waarom.
Het kind werd geboren: het was Samsom, van wie u het verhaal
kent. Hij kon rechtstreeks met ‘God’ communiceren door telepathie,
dankzij zijn natuurlijke ‘antennes’; zijn haren. En de scheppers konden
hem dus te hulp komen in moeilijke ogenblikken of wonderen doen om
zijn gezag te versterken. Maar toen Dalila zijn haren had afgeknipt, kon
hij niet meer om hulp roepen. Zijn ogen werden toen uitgestoken door
zijn vijanden, maar toen zijn haren weer gegroeid waren, kreeg hij zijn
kracht terug, d.w.z. dat hij de hulp kon inroepen van de scheppers, die
de tempel, waarvan hij de pilaren aanraakte, hielpen neerhalen. Men
schreef dit toe aan de ‘kracht’ van Samsom...
In 1 Samuel hoofdstuk 3 heeft u een echt initiatief tot telepathie van Elias naar Samuel: de scheppers probeerden in contact te komen met Samuel, die dacht dat Elias met hem sprak. Hij ‘hoort stemmen’:
Ga slapen en als men u roept, zult u zeggen: spreek Jahweh,
want uw dienaar luistert naar u. (1 Samuel 3:9)
Een beetje zoals de amateurzenders van wie er één zou zeggen:
spreek, ik hoor u luid en duidelijk. En het telepathische gesprek begon:
Samuel, Samuel…Spreek Jahweh, want uw dienaar luistert
naar u. (1 Samuel 3:10-11)
In de episode van David tegen Goliath heeft u nog een kleine
interessante zin:
Wie beledigt de scharen van de levende God?
(1 Samuel 17:26)
Wat duidelijk wijst op de reële aanwezigheid in die tijd van een
geheel tastbare ‘God’...
Telepathie als communicatiemiddel tussen de scheppers en de
mensen was slechts mogelijk als de Elohim in de nabijheid van de aarde waren.
Wanneer zij op hun ver verwijderde planeet waren of elders,
konden zij dit middel niet gebruiken om een contact tot stand te

brengen. Daarom plaatsten ze een zender-ontvanger, die vervoerd werd
in de ‘ark van God’, en die zijn eigen atoombatterij bezat. Daarom staat
er in het eerste boek van Samuel hoofdstuk 5 en 6: toen de Filistijnen
de ark van God stalen, lag hun idool, Dagon, uitgestrekt voor de ark
van Jahweh, met zijn gezicht tegen de grond. Dit was het gevolg van
een elektrische ontlading, veroorzaakt door een verkeerde handeling.
Bovendien veroorzaakten de gevaarlijke uitstralingen van de radioactieve producten brandwonden.
Hij kwelde hem met builenpest. (1 Samuel 5:6)
Zelfs de Joden die geen voorzorgen namen bij het hanteren van
de ‘ark van God’ werden geraakt:
Uzza stak zijn hand uit naar de ark van God, die hij
tegenhield, omdat de ossen zich van de ark hadden losgemaakt,
Jahweh’s toorn ontbrandde tegen Uzza en God trof hem voor deze
fout. Hij stierf daar, bij de ark van God. (2 Samuel 6:6-7)
De ark was bijna gekanteld en Uzza probeerde hem tegen te
houden, maar raakte een gevaarlijk deel van het toestel. Hij werd geëlektrocuteerd.
In het eerste boek van Koningen (1 Koningen 1:50 en 1 Koningen 2:28) wordt er meermalen gezegd: Hij pakte de horens van het
altaar vast, wat de beschrijving is van het hanteren der handgrepen van
de zender-ontvanger om te proberen met de scheppers in contact te
komen.’

De Eerste Verblijfplaats Om De Elohim Te Ontvangen

‘De grote koning Salomon liet op aarde een luxueuze verblijfplaats bouwen om de scheppers te ontvangen wanneer zij op bezoek
kwamen.
Jahweh heeft gezegd dat hij in een wolk verbleef. Ik heb dus
een echt huis gebouwd voor uw verblijf. (1 Koningen 8:12-13)
De glorie van Jahweh had het huis van Jahweh gevuld.
(1 Koningen 8:11)
De wolk vulde het huis van Jahweh. (I Koningen 8:10)
Ik zal te midden van de zonen van Israël verblijven.
(I Koningen 6:13)

Dat hij in een wolk verbleef, betekent dat hij in een toestel verbleef in een baan rond de aarde, boven de wolken. Maar ga dat maar
eens duidelijk maken aan primitieven.
Op bevel van Jahweh kwam een man van God uit Juda naar
Bethel…Hij zei…het altaar zal scheuren…Jerobeam stak zijn hand
uit en zei: pak hem! Maar de hand die hij had uitgestoken
verstijfde en hij kon haar niet meer naar zich toehalen, en het altaar scheurde. (I Koningen 13:1-5)
Dank zij een atoom-desintegrator vernielde één van de scheppers het altaar en verbrandde de hand van één der mannen die de scheppers niet eerbiedigden. Hij vertrok naar één der aardse kampen der Elohim, via een andere weg, opdat de mensen hen niet zouden kunnen vinden.
Gij zult niet langs dezelfde weg terugkeren als gij gekomen
zijt. Hij ging dus terug langs een andere weg. (1 Koningen 13:10)
Een voorbeeld van telebesturing der dieren door een elektrode
zoals u deze begint te ontdekken is gegeven in I Koningen 17:6
En de raven brachten hem brood en vlees, ‘s morgens en ‘s
avonds.
De scheppers besloten, om reden van pasgedane ontdekkingen,
zo weinig mogelijk te verschijnen, om niet te veel de bestemming van
de mens te beïnvloeden en om te zien of ze alléén het wetenschappelijk
tijdperk zouden bereiken. Ze bedienden zich steeds meer van discrete
middelen tot communicatie met de mensen, zoals de wijze waarop Elias
bevoorraad werd door ‘reizende raven’. Dit is het begin van een
reusachtig experiment op galactisch niveau tussen meerdere mensheden
in wedstrijd. De scheppers besloten zich minder te vertonen, maar toch
de geloofwaardigheid en de faam van hun afgevaardigden, de profeten,
te versterken door de verwezenlijking van ‘wonderen’, hetgeen betekent dat wetenschappelijke middelen, onbegrijpelijk voor dat tijdperk,
werden gebruikt.
Zie uw zoon, hij leeft…Nu weet ik dat gij een man van God
zijt. (1 Koningen 17: 23-24)
Elias had een jong stervend kind verzorgd en genezen. Verder
laat hij op de berg Karmel twee jonge stieren op de brandstapel leggen:
de ene wijdde hij aan het idool Baal, de andere aan de scheppers.

Degene die vanzelf zal ontbranden vertegenwoordigt de ware ‘God’.
Natuurlijk, op het ogenblik dat van tevoren was afgesproken tussen
Elias en de scheppers, vloog de houtstapel die voor hem bestemd was
vanzelf in brand en ongewoon krachtig, dankzij een sterke straal die te
vergelijken is met die van een laser en werd uitgezonden vanuit een
ruimtetoestel, dat verstopt was in de wolken.
Het vuur van Jahweh sloeg neer, verteerde het brandoffer,
het hout en de stof, daarna dronk het het water in de geul op.
(1 Koningen 18:38)’

Elias De Boodschapper

‘Elias baarde de scheppers hevige zorgen.
Een engel raakte hem aan en zei hem: Sta op en eet. Aan
zijn bed stond brood en een kruik water. Dit gebeurt midden in de
woestijn. (1 Koningen 19:5-6)
En zie, toen trok Jahweh voorbij, voor Jahweh uit deed een
zeer hevige stormwind de bergen schokken en hij verbrijzelde de
rotsen; maar Jahweh was niet in de stormwind. Op de stormwind
volgde een aardbeving. En op de aardbeving volgde vuur; maar
Jahweh was niet in het vuur. Op het vuur volgde het geluid van een
zachte bries. (1 Koningen 19:11-12)
Daar heeft u de juiste beschrijving van het landen van het
toestel, vergelijkbaar met uw huidige raketten. Verder beschrijft hij het
visioen van de scheppers.
Ik heb Jahweh gezien, gezeten op zijn troon en het hele leger
van de hemel hield zich dicht bij hem. (1 Koningen 22:19)
De scheppers maken nogmaals gebruik van telepathie, maar dan
wel van groepstelepathie, opdat geen enkele van de profeten de waarheid zou voorspellen aan de koning:
Ik zal een leugengeest worden, in de mond van al zijn
profeten. (1 Koningen 22:22)
In het tweede boek van Koningen heeft u nog een bewijs van de
bescherming die de scheppers Elias gaven:
Als ik een man van God ben, dat het vuur dan uit de hemel
neerkomt en u en uw vijftig mannen verteert! En het vuur kwam
neer uit de hemel en verteerde hen, hem en zijn vijftig mannen.

(2 Koningen 1:12)
Deze handeling herhaalde zich nog, maar de derde maal zegt de
engel van Jahweh aan Elias:
Daal met hem neer, vrees niets van zijn kant.
(2 Koningen 1:15)
In 2 Koningen 2 is Elias door de scheppers uitgenodigd in een
ruimteschip dat opstijgt en hem meeneemt.
Toen Jahweh Elias in de hemel liet opstijgen in een
windhoos. (2 Koningen 2:1)
En zie een wagen van vuur en paarden van vuur plaatsten
zich tussen hen twee (tussen Elias en Eliseüs). Elias steeg ten hemel
in een windhoos. (2 Koningen 2:11)
De verteller spreekt over paarden van vuur vanwege het opstijgen van een vliegend toestel en vanwege het vuur van de uitlaatpijpen.
Neem b.v. vandaag de dag primitieven uit Zuid-Amerika of uit zwart
Afrika en laat hen het opstijgen van een raket bijwonen, teruggekomen
in hun stammen zullen ze spreken van een wagen van vuur en paarden
van vuur, omdat ze, zelfs in grote trekken, niet in staat zijn om wetenschappelijke verschijnselen rationeel te begrijpen en hierin iets bovennatuurlijk, mystiek en Goddelijk zullen zien.
Verder (2 Koningen 4:8-37) brengt Eliseüs, net als zijn vader,
een ‘verrijzenis’ tot stand. Hij verzorgt een dood kind en brengt het
terug tot leven. Tegenwoordig een heel gewone zaak nu men regelmatig mond op mond beademing en hartmassage toepast om iemand
van wie de hartspier gestopt is weer tot leven te brengen.
Eliseüs gaat daarna over tot de vermenigvuldiging der broden.’

De Vermenigvuldiging der Broden

‘De man van God bracht twintig gerstebroden, maar zijn
dienaar zegt: Hoe zou ik honderd personen kunnen voeden met
twintig broden? Men zal ervan eten en er zal nog overblijven. Hij
bediende hen, zij aten ervan en er bleef nog over, volgens het
woord van Jahweh. (2 Koningen 4:42-44)
De scheppers brachten hier een synthetisch gedroogd voedsel
mee dat 5 maal zoveel volume heeft als men er water aan toevoegt. Met
twintig kleine ‘broden’ is er voldoende voedsel om honderd mensen te

voeden. U kent al de kleine vitaminenpillen, waarmee uw eerste
kosmonauten zich voedden. Dit neemt weinig plaats in, maar bevat alle
bestanddelen die nodig zijn voor de voeding.
Eén pil bevat genoeg om één mens te voeden, een volume gelijk
aan een klein broodje genoeg om vijf mensen te voeden, en twintig
kleine broden genoeg om honderd mensen te voeden.
Maar het volk van Israël vereerde metalen afgoden, ze werden
menseneters en werden volkomen immoreel, en wel zodanig dat ze
degenen die hen geschapen hadden, tegenstonden.
En Israël werd ver van zijn grond verbannen.
(2 Koningen 17:23)
Daar begint de verspreiding van het volk van Israël, waarvan de
beschaving, in plaats van zich verder te ontwikkelen, voortdurend was
achteruitgegaan in tegenstelling tot hun buren, die hiervan profiteerden.
In het boek Jesaja vindt u nog:
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik Adonaï, gezeten op
een hoge troon... serafijnen stonden boven hem opgesteld. Elkeen
had zes vleugels, twee waaronder het aangezicht bedekt werd, twee
waaronder de voeten bedekt werden, en twee om te vliegen.
(Jesaja 6:1-2)
Dat is de beschrijving van de scheppers gekleed in een zelfbestuurbaar ruimtepak uitgerust met zes kleine reactoren: twee op de rug,
twee aan de handen en twee aan de voeten, die bestuurbaar waren.
Op de bergen, een gedreun, een geraas! Zoiets als een
talrijk volk! Het geluid van het geraas der koninkrijken! De naties
bijeengebracht. Jahweh der legeren schouwt het leger der strijd.
Zij komen van een ver land, van de uiterste grenzen der hemel,
Jahweh en de instrumenten van zijn toorn, om het hele land te vernielen. (Jesaja 13:4-50)
De hele waarheid staat hier beschreven. Men moest tussen de
regels doorlezen en…begrijpen. ‘Zij komen van een ver land, van de
uiterste grenzen der hemel.’ Men kon niet duidelijker zijn.
Gij zijt het die in uw hart zegde: ik zal ten hemel stijgen,
boven de sterren van God. (Jesaja 14:13)
Dit is een toespeling op de verdwenen geleerden die voldoende
wetenschappelijke kennis verworven hadden om het te wagen naar de

planeet der scheppers te gaan, en vernietigd werden te Sodom en
Gomorra. Het leger van de hemel wordt hier beschreven, op het
ogenblik dat het met ‘de instrumenten van zijn woede’ komt, om het
land te vernietigen. Deze mannen van Sodom en Gomorra die zeiden:
Ik zal op de hoogten der Wolken stijgen, ik zal mij gelijk
stellen met het allerhoogste. (Jesaja 14:14)
Maar de vernietiging heeft de mens belet zich gelijk te stellen
met de scheppers, ‘het allerhoogste.’
Hij heeft de wereld veranderd in een woestijn. (Jesaja 14:17)
Verderop is de kernexplosie beschreven:
Het geschreeuw heeft het grondgebied van Moab omringd,
de echo ervan gaat tot in Eglaïm, de echo ervan gaat tot in BeërElim, de wateren van Dimon zijn vol bloed. (Jesaja 15:8-9)
Sommigen werden toch gered door zich in een ‘blokhut’ te
verschuilen.
Gaat, mijn volk, ga uw kamers binnen en sluit uw twee
luiken boven u, verstop u, een ogenblik maar, tot de woede voorbij
zal zijn. (Jesaja 26:20)’

De Vliegende Schotels Van Ezechiël

‘Maar in Ezechiël bevindt zich de belangrijkste beschrijving van
één van onze toestellen:
Een grote wolkenmassa met een flikkerend vuur en een
schijnsel eromheen, terwijl ermiddenin iets was als de fonkeling
van verguld zilver. En daarin de gedaante van vier wezens,
waarvan het voorkomen het volgende was: zij hadden een
menselijke gedaante. Elkeen had vier gezichten en elkeen had vier
vleugels. Wat hun benen betreft: het been was recht en de zool van
hun voeten was als de zool van een kalfspoot en schitterde als de
fonkeling van gepolijst brons. Onder hun vleugels en aan hun vier
zijden waren er mensenhanden. Hun vleugels waren alle vier met
elkaar verbonden. Hun aangezicht wendde zich niet wanneer ze
zich voortbewogen: ieder ging volgens de richting van zijn
gezichten. Wat betreft de vorm van hun gezichten, het was een
mensengezicht, dan een leeuwenkop, aan de rechterkant van de
vier, dan een stierenkop aan de linkerkant van de vier en een

arendskop voor de vier. Hun vleugels waren naar boven uitgespreid; ieder had er twee, die elk weer aansloten bij hun gebuur, en
twee die hun lichaam bedekten. Ieder ging volgens de richting van
zijn gezicht. Ze gingen daar waarheen de geest moest gaan. Ze
wendden zich niet terwijl ze zich voortbewogen. Tussen de wezens
was het visioen als gloeiende kolen, het was als het visioen van
fakkels: dit verplaatste zich tussen de wezens, het vuur schitterde
en uit het vuur schoot de bliksem. De wezens gingen lopend heen en
weer, een visioen gelijk aan de bliksem.
Ik bekeek toen de wezens en zie, er was een wiel op de
grond, naast de vier wezens.
Het uitzicht van de wielen was als de fonkeling van chrysoliet; de vier hadden dezelfde vorm; hun uitzicht en werking was
alsof er zich een wiel midden in het andere bevond. In hun vaart
gingen ze in de richting van hun vier zijden, ze draaiden niet om
een spil in hun vaart. Wat betreft hun velgen, ze waren hoog en
hadden een schrikwekkend uiterlijk, ze waren bedekt met ogen die
om alle vier heen waren. Wanneer de wezens zich voortbewogen,
bewogen de wielen zich naast hen voort en wanneer de wezens van
de grond opstegen, stegen ook de wielen op. Daar waar de geest
moest gaan, gingen zij en de wielen verhieven zich samen met hen,
want de Geest der wezens was in de wielen. Wanneer zij zich
voortbewogen, bewogen deze wielen zich ook voort, wanneer zij
stopten, stopten deze ook, wanneer zij zich boven de grond
verhieven, verhieven de wielen zich samen met hen, want de Geest
der wezens was in de wielen.
Boven het hoofd der wezens was er een soort platform; het
was als de indrukwekkende schittering van kristal; het spreidde
zich uit boven hun hoofden in het bovenste gedeelte. Onder het
platform waren hun vleugels gestrekt, de ene evenwijdig aan de
andere, zij hadden er elk twee die hun lichaam bedekten. Ik hoorde
het geluid van hun vleugels, dat, als zij zich voortbewogen, gelijk
was aan het geluid van de grote wateren, gelijk aan de stem van
Shaddaï, het geluid van een menigte, zoals het geluid van een
legerkamp. Als ze stilstonden lieten ze hun vleugels neerhangen.

Er was een geluid boven het platform dat boven hun hoofden was. Boven op het platform dat boven hun hoofden was, was
het gelijk aan het uitzicht van een saffiersteen, de vorm van een
troon en op de troonvorm was er een vorm gelijk aan het uiterlijk
van een mens die er zich op bevond, in het bovenste gedeelte.
(Ezechiël 1:1-26)
Hier heeft u een beschrijving die niet nauwkeuriger kan zijn,
van de scheppers die uit hun vliegende toestellen waren gekomen. De
grote wolkenmassa is het spoor dat de huidige vliegtuigen achterlaten
op zeer grote hoogte, vervolgens verschijnt het toestel en zijn knipperlicht, het ‘flikkerend vuur’ en ‘de fonkeling van verguld zilver’. Vier
scheppers bewogen zich vervolgens, met anti-zwaartekracht pakken en
kleine bestuurbare reactors. De ‘vleugels’ op hun metalen ruimtepakken: hun benen…schitterden als de fonkeling van gepolijst brons. U
heeft kunnen opmerken dat de ruimtepakken van uw kosmonauten erg
blinken.
Wat de ‘vliegende schotel’, het ‘wiel’, betreft, het uitzicht daarvan en hun werking zijn nog niet zo slecht beschreven, als men weet
dat er hier een primitief aan het woord is. ‘Alsof er zich een wiel
midden in het andere bevond…ze draaiden niet om een spil in hun
vaart.’
In het midden van de ‘vliegende schotels’ bevindt zich het
bewoonbare gedeelte: de ‘velg’, die heel veel lijkt op de plaats waarin
wij ons nu bevinden: ‘wat betreft hun velgen, ze waren bedekt met
ogen die om alle vier heen waren.’ Net zoals onze kleding nu beter is
en we nu deze hinderlijke ruimtepakken niet meer dragen, zo waren
onze toestellen voorzien van patrijspoorten, de ‘ogen’ van de ‘velgen’,
want wij hadden het middel nog niet gevonden om door metalen
wanden heen te kijken, door hun atoomstructuur naar willekeur te wijzigen.
De ‘vliegende schotels’ bleven dichtbij de scheppers, om hen te
helpen in geval het nodig zou zijn, want zij waren bezig zich van
verschillende materialen te voorzien en enkele onderhoudswerken uit te
voeren aan het grote intergalactisch ruimteschip dat zich boven hen
bevond. Andere scheppers in het toestel leidden hen: ‘de geest van de
wezens was in de wielen.’

Het ruimtepak is natuurlijk eveneens beschreven, met zijn vier
patrijspoorten, die vergelijkbaar zijn met deze van onze eerste duikerspakken: ‘ieder van hen had vier gezichten…hun gezichten wendden
zich niet wanneer zij zich voortbewogen.’
De kleine ‘schotels’ zijn zowat de ‘dienst-Lems’, de kleine
voertuigen met een beperkt operatiegebied voor korte verkenningsopdrachten. Hogerop wachtte het grote interplanetair voertuig:
Boven het hoofd van de wezens was er een soort ‘platform’;
het was als de indrukwekkende schittering van kristal…Boven op
het platform dat boven hun hoofden was, was het gelijk aan het
uitzicht van een saffiersteen, de vorm van een troon, en op de
troonvorm was er een vorm gelijk aan het uiterlijk van een mens
die er zich op bevond, in het bovenste gedeelte. (Ezechiël 1:26)
Deze laatste surveilleerde en coördineerde van op het grote
schip het werk van de scheppers.
Ezechiël lag plat uitgestrekt met z’n gezicht tegen de grond,
geschrokken door al die zo mysterieuze zaken die alleen van ‘God’
konden komen. Maar één van de scheppers zei hem:
Mensenzoon, sta op uw benen en ik zal tot u spreken.
…Luister naar wat ik u zal zeggen en eet wat ik u zal geven.
(Ezechiël 2:1 en 7-8)
Het is een beeld, net als het ‘eten’ van de boom der wetenschap
van het goede en het kwade. Het betreft feitelijk een intellectueel
‘voedsel’. Er werd hem trouwens een boek gegeven:
En zie een hand werd naar mij uitgestrekt en die hand
bevatte een boekrol…die was opgesteld aan de voorzijde en de
keerzijde.
Deze was aan twee kanten beschreven, een verbazingwekkend
iets om te lezen in een tijdperk waarin men de perkamenten slechts aan
één kant beschreef. De rol werd vervolgens ‘gegeten’, wat betekent dat
Ezechiël er kennis van neemt en wat hij verneemt, namelijk wat u
verneemt over de oorsprong van de mensen, is zo opwindend en verkwikkend, dat hij zegt:
Ik at er van en het was in mijn mond zo zoet als honing.
(Ezechiël 3:3)

Vervolgens werd Ezechiël door het ruimteschip van de scheppers vervoerd tot aan de plaats waar hij het nieuws moest verspreiden:
De geest had mij opgenomen…Hij bracht mij weg...ik
hoorde achter mij het geluid van een groot geraas. (Ezechiël, 3:12)
Verderop wordt de ‘profeet’ nogmaals in een vliegend toestel
meegenomen:
De geest hief mij op tussen hemel en aarde en bracht me
naar Jeruzalem. (Ezechiël 8:3)
Ezechiël bemerkt vervolgens dat de cherubijnen onder hun
‘vleugels’ handen hebben zoals de mensen.
Toen verscheen bij de cherubijnen een vorm van een
menselijke hand van onder hun vleugels. (Ezechiël 10:8)
Als de cherubijnen vertrokken, richtten ze hun vleugels op
en verhieven ze zich onder mijn ogen van de grond, en de wielen
samen met hen. (Ezechiël 10:19)
De geest hief me op en voerde me mee. (Ezechiël 11:1)
De glorie van Jahweh steeg op uit het midden van de stad en
hield stil op de berg die ten oosten van de stad ligt. De geest hief mij
op en bracht mij naar Chaldea. (Ezechiël 11:23-24)
Allemaal reizen van Ezechiël in één van de vliegende toestellen
van de scheppers.
Jahweh liet me naar buiten en plaatste me midden in de
vallei. (Ezechiël 37:1)
Daar zou een ‘wonder’ plaats hebben. De scheppers laten mensen herleven waarvan enkel de beenderen over waren. Zoals voorheen
is uitgelegd, is er in ieder deeltje van een levend wezen reeds de nodige
informatie om het hele wezen opnieuw te maken. Het volstaat om één
van deze deeltjes, die uit enkele beenderoverblijfselen kunnen voortkomen, in een apparaat te plaatsen, die alle nodige levende grondstof
bevat om het origineel levend wezen opnieuw samen te stellen. De
machine levert de grondstof, het deeltje geeft de inlichtingen en de
plannen, hoe het wezen samengesteld moet worden. Zoals een spermatozoïde alle inlichtingen bevat om een levend wezen te scheppen, tot
zelfs de kleur van zijn haren en ogen toe.
Mensenzoon, kunnen deze beenderen herleven? ...er
ontstond een geluid, het werd een druk gedoe…er kwamen pezen

op de beenderen, het vlees groeide, en hij spande er de huid
overheen…zij begonnen te leven en stonden op, een heel talrijk
leger. (Ezechiël 37:3-10)
Dit alles is heel gemakkelijk te verwezenlijken en u zult het op
een dag doen. Vandaar het nut van de zeer oude ritus, om zo goed
mogelijk beschermde begraafplaatsen te maken voor belangrijke personen, die op deze wijze op een dag terug tot leven zullen kunnen gebracht worden, voor altijd. Dit is een gedeelte van het geheim van de
‘boom des levens’ van de eeuwigheid.
In hoofdstuk 40 brengt een vliegend toestel Ezechiël bij een
mens, die uitgerust is met een ruimtepak:
Hij nam me mee en zette me neer op een heel hoge berg,
waarop aan de zuidkant iets was als het bouwwerk van een stad...
er was een mens, wiens uiterlijk als het uiterlijk van brons was.
(Ezechiël 40:2-3)
Deze stad is een der aardse bases die de scheppers hadden in dat
tijdperk, steeds op hoge bergen gelegen, om niet door de mensen lastig
gevallen te worden. De man met het bronzen uiterlijk is natuurlijk gekleed in een metalen ruimtepak... net zoals men ons vanwege onze
kleine gestalte voor kinderen aanziet, voor cherubijnen...
De priesters, die belast waren met het dienen van de scheppers
in hun aardse residentie, de ‘tempel’, die Ezechiël bezoekt, hadden
ontsmette kleren om hun dienst te doen en deze gewaden moesten in de
‘tempel’ blijven, om niet het risico te lopen kiemen mee te brengen die
gevaarlijk waren voor de scheppers:
Wanneer de priesters naar buiten gaan, zullen zij de
gewaden, waarmee zij de dienst doen, daar laten, want deze
gewaden zijn heilig. (Ezechiël 42:14)
Ze hadden moeten schrijven ‘want deze gewaden zijn veilig’
VEILIG. Onbegrijpelijke subtiliteit voor primitieven, die alles vergoddelijken wat hun gezegd of getoond werd.
In hoofdstuk 43 nadert het grote ruimteschip, eerbiedig ‘Glorie
van God’ genoemd:
En zie de glorie van de God van Israël kwam uit het Oosten,
met een geluid als het geluid van de grote wateren, en de aarde
schitterde van zijn glorie. (Ezechiël 43:2)

Alleen de ‘vorst’ heeft het recht zich met de scheppers te komen
onderhouden:
Deze poort zal gesloten blijven, ze zal niet geopend worden
en niemand zal er binnengaan want Jahweh, God van Israël is er
binnengegaan: ze zal gesloten blijven. (Ezechiël 44:2)
Zij wilden niet gestoord worden.
Wat de vorst betreft, die zal er als vorst plaats kunnen
nemen om in het bijzijn van Jahweh zijn brood te eten.
(Ezechiël 44:3)
Maar de vorst moest via een passage komen waar hij door speciale stralen van bacteriën werd vrijgemaakt.
Hij zal langs de deur van het voorportaal komen en zal langs
dezelfde weg naar buiten gaan. (Ezechiël 44:3)
De Levitische ‘priesters’ waren er om het dienen van de scheppers te verzekeren:
Het zijn zij die mij zullen naderen om mij te dienen en zij
zullen voor mij staan om mij het vet en het bloed aan te bieden. Het
zijn zij die mijn tafel zullen naderen om mij te dienen.
(Ezechiël 44:15-16)
Wanneer ze de poorten van het binnenhof zullen overschrijden, zullen ze zich met linnen gewaden kleden…zij zullen
zich niet kleden met iets dat doet zweten. (Ezechiël 44:17-18)
De transpiratiegeur van de mensen der aarde was heel onaangenaam voor hen.
Het beste van alle eerstelingen en uw beste deeg zult ge aan
uw priesters geven opdat uw huizen gezegend zouden zijn.
(Ezechiël 44:30)
De bevoorrading van de scheppers met verse producten ging op
die manier verder.
In het derde hoofdstuk van Daniël, heeft Koning Nebukadnessar
drie mensen veroordeeld tot de brandstapel, omdat ze weigerden een
God van metaal te vereren in plaats van de scheppers, van wie zij het
bestaan kenden. Maar de drie mannen werden gered door één der
scheppers die hen te hulp kwam in de vuurgloed, en die dank zij een
terugdrijvende en afkoelende straal de warmte en de vlammen rondom

hen terugdreef en hen zo toeliet eruit te komen zonder ook maar iets
geleden te hebben:
Ha, ik zie vier mannen die vrij in het midden van de
vuurgloed rondstappen en die niet de minste pijn hebben, en de
vierde heeft het uiterlijk van een zoon der Goden. (Daniël 3:25)
Verderop wordt Daniël in een leeuwenkuil geworpen, maar de
leeuwen raken hem niet aan. Ook daar werd simpelweg een kleine
verlammende straal gebruikt, die net tijd genoeg gaf om Daniël uit de
kuil te halen.
Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil van de
leeuw gesloten. (Daniël 6:22)
In het tiende hoofdstuk van Daniël heeft u nog een interessante
beschrijving van een schepper:
Ik lichtte mijn ogen op en keek: ziehier een man... zijn
lichaam was als chrysoliet, zijn aangezicht als een bliksem, zijn
ogen als vuurlampen, zijn armen en benen als de schijn van
gepolijst brons en het geluid van zijn woorden klonk als het geluid
van een menigte. (Daniël 10:5-6)’

Het Laatste Oordeel

‘Als het Joodse volk gedomineerd werd door de perzen en de
Grieken, was het omdat de scheppers hen wilden straffen voor hun
gebrek aan geloof. Daarom hebben ze mensen van henzelf, ‘engelen’
onder deze volken geplaatst, om hen technische vooruitgang te laten
maken, wat de grote momenten in hun beschaving verklaart. De engel
Michaël was het hoofd van de afvaardiging, die de Perzen moest
helpen:
Michaël is bij de koningen van Perzië gekomen.
(Daniël 10:13)
In Daniël, hoofdstuk 12, spreekt men opnieuw van de verrijzenis:
Velen van hen die slapen in het land van het stof zullen
ontwaken, sommigen voor het eeuwig leven, anderen voor de
schaamte, voor de eeuwige afschuw. (Daniël 12:2)
Het ‘laatste oordeel’ zal de waardevolle mensen toestaan weer
te leven. De mensen die positief geweest zijn voor de mensheid en die

in de scheppers hebben geloofd en hun geboden hebben gevolgd, zullen
door de mensen van het tijdperk waarin dit zal gebeuren, met vreugde
onthaald worden. Daarentegen zullen alle slechte mensen zich schamen
als ze voor hun rechters staan, maar ze zullen in eeuwige spijt leven, tot
voorbeeld voor de mensheid.
De intelligente mensen zullen stralen als de glans van het
firmament, en degenen die veel tot de gerechtigheid hebben
bijgedragen zullen schitteren als de sterren. (Daniël 12:3)
De geniale mensen zullen het meest gewaardeerd worden en het
meest beloond, en de rechtvaardigen die het de genieën hebben mogelijk gemaakt zich te ontwikkelen, en die de waarheid hebben laten
zege-vieren, zullen eveneens beloond worden.
En gij Daniël, houdt deze woorden geheim en verzegel het
boek tot de tijd van het einde. Velen zullen hier en daar zoeken en
de kennis zal toenemen. (Daniël 12:4)
Deze woorden zullen inderdaad alleen begrepen kunnen worden
wanneer de mens een voldoende wetenschappelijk peil zal hebben bereikt, d.w.z. nu. En dit alles zal gebeuren:
Wanneer de verbrijzeling van de kracht van het heilige volk
zal eindigen. (Daniël 12:7)
Wanneer het volk van Israël zijn land zal terugvinden na de lange diaspora. De staat Israël werd enkele tientallen jaren geleden opgericht, gelijk met de wetenschappelijke explosie van de mensen der aarde.
Ga Daniël, want deze woorden zijn geheim en verzegeld tot
de tijd van het einde. (Daniël 12:9)
Dit alles zal slechts begrepen kunnen worden in dat tijdperk. Nu
kan dit alles begrepen worden. Sinds enkele jaren is de wetenschap
zodanig geëvolueerd, met o.a. de eerste stappen van de mens in het
ruimteonderzoek, dat alles mogelijk lijkt in de ogen der mensen, en
terecht. Niets verbaast de mensen nog, die nu gewoon zijn om ‘t even
welk wonder voor zich te zien afspelen op hun televisieschermen. Ze
kunnen zonder al te grote verbazing vernemen dat zij werkelijk gemaakt zijn naar het beeld van ‘God’, hun almachtige scheppers, tot in
hun wetenschappelijke mogelijkheden toe. De ‘wonderen worden begrijpelijk.’

In Jonas is het verhaal van de ‘grote vis’, die de profeet opslokt,
heel interessant. Als Jonas eenmaal vanuit het kleine bootje in zee
geworpen is:
Jahweh gaf bevel aan een grote vis om Jonas te verzwelgen
en Jonas verbleef drie dagen en drie nachten in de ingewanden van
de vis. (Jonas 1:17)
Een ‘grote vis’... in werkelijkheid een duikboot zoals u nu kent,
maar die voor de mensen van die tijd, niets anders kon zijn dan een
‘grote vis’, zelfs al zouden de maagsappen van zo’n grote vis een mens
zeer snel verteren, zonder hoop om in de open lucht te kunnen terugkeren. Anderzijds zou hij lucht in zijn maag gehad moeten hebben om
de mens er te laten ademen… In deze onderzeeër konden de scheppers
zich met Jonas onderhouden en zich op de hoogte houden van de
evolutie der politieke gebeurtenissen uit die tijd.
Toen gaf Jahweh de vis een bevel en deze spuwde Jonas op
het droge. (Jonas 2:10)
De onderzeeër is de oever genaderd en Jonas is aan wal teruggekeerd.
In Zacharia 5, staat er nog een beschrijving van een vliegend
toestel:
Weer sloeg ik mijn ogen op en ik had een visioen: een
vliegende rol... met een lengte van twintig el (negen meter) en een
breedte van tien el (vier meter vijftig). (Zacharia 5:1-2)
Even verder verschenen voor de eerste maal de vrouwen van de
scheppers:
En zie, er verschenen twee vrouwen. Er was wind in hun
vleugels, want zij hadden vleugels als van een ooievaar.
(Zacharia 5:9)
Twee vrouwelijke gezellen van de scheppers vertoonden zich
bij Zacharias, uitgerust met een zelfbestuurbaar ruimtepak.
In Psalmen 8:5 wordt er over de mens gezegd: Gij hebt hem
een beetje inferieur aan de Elohim gemaakt.
De mensen zijn op intellectueel gebied bijna even knap als hun
scheppers. Zij die dit hebben overgeschreven, hebben niet durven
schrijven: gelijk aan de Elohim, zoals het was gedicteerd.

Zijn vertrekpunt is aan het eind van de hemelen en zijn
baan is tot aan het andere eind. (Psalmen 19:6)
De scheppers zijn gekomen van een planeet die zeer ver van de
aardse baan afgelegen is.
Voor de zon heeft hij een tent opgeslagen op de zee.
(Psalmen 19:4)
Nieuwe toespeling op de opeenhoping van grond die gemaakt
werd toen de oceaan de aarde nog overdekte en die het oorspronkelijke
continent vormde.
Van hoog in de hemel kijkt Jahweh, hij ziet alle
mensenzonen vanuit de plaats waar hij woont, en hij slaat alle
bewoners van de aarde gade. (Psalmen 33:13-14)
De scheppers surveilleren vanuit hun vliegende toestellen de
gedragingen van de mensheid, zoals zij het altijd al gedaan hebben.’

Satan

‘In Job I heeft u de uitleg van wat Satan was.
Op een dag gebeurde het, dat de zonen der Elohim zich aan
Jahweh kwamen voorstellen en Satan was ook onder hen. (Job 1:6)
Elohim, dit wil letterlijk zeggen in het Hebreeuws ‘zij die uit de
hemel gekomen zijn.’ De zonen van de Elohim, de scheppers dus, die
de mensen surveilleren, maken regelmatig verslagen over aan hun
planeet van herkomst, die in de meeste gevallen aantoonden dat de
mensen hen vereerden en beminden. Maar een van hen, Satan genaamd,
maakt deel uit van diegenen die altijd de schepping van andere intelligente wezens op een planeet, zo dichtbij als de aarde, hebben veroordeeld, omdat ze er een mogelijke bedreiging in zien. Als hij de vroomheid van Job ziet, één van de mooiste voorbeelden van een mens die
zijn scheppers bemint, zegt hij dan ook:
Satan antwoordde aan Jahweh en zei: Is het voor niets dat
Job Elohim vreest? ...Maar steek je hand eens uit en tref alles wat
van hem is. Ongetwijfeld zal hij uw aangezicht vervloeken! En
Jahweh zei: Satan, zie, alles wat van hem is, is aan u overgeleverd:
steek alleen geen hand uit naar hem. (Job 1:9-12)
Als de regering de bewering van Satan verneemt, dat Job, als hij
niet heel rijk was geweest, zijn scheppers niet zou liefhebben, geven ze

Satan de volle macht om hem te ruïneren. Men zal dan wel zien of hij
zijn scheppers nog vereert. Daarvoor hoeft men hem niet te doden.
Maar de halsstarrigheid van Job om zijn scheppers te blijven
eerbiedigen eens hij geruïneerd is, maakt dat de regering zegeviert over
de oppositie: Satan. Maar deze antwoordt, dat Job veel heeft verloren,
maar nog steeds in goede gezondheid verkeert. De regering geeft hem
vrij spel, op voorwaarde dat hij hem niet doodt:
Hij is aan u overgeleverd Bewaar enkel zijn leven! (Job 2:6)
Nog steeds in het boek Job staat er, in hoofdstuk 37, een klein
interessant zinnetje:
Zult gij met hem vaste wolken uitspreiden als een spiegel
van gegoten metaal? (Job 37:18)
Is de mens in staat om ‘vaste wolken’ te maken, in werkelijkheid vliegende metalen toestellen? De mensen van dat tijdperk denken
dat dit onmogelijk is, behalve voor God. En toch bestaat dit nu…
Tenslotte genazen de scheppers Job en gaven hem rijkdom, kinderen en
gezondheid, omdat hij zo nederig was.’

De Mensen Konden Het Niet Begrijpen

‘In het boek Tobit kwam één van de robotten der scheppers,
Rafaël genaamd, de reacties van de mensen tegenover hen testen. En hij
vertrok vervolgens, na hen te hebben bewezen wie hij was.
Alle dagen maakte ik mij zichtbaar voor u, maar ik at niet
en ik dronk niet. Ik stijg op naar diegene die me gestuurd heeft.
Schrijf alles wat is voorgevallen in een boek. (Tobit 12:19-20)
Dit alles is gemakkelijk terug te vinden in de geschriften. En nu
moet u het nog proberen te begrijpen.
Wat de wijsheid is en hoe zij is ontstaan, ik zal het u laten
weten, ik zal geen enkel geheim achterhouden, maar ik zal teruggaan tot het begin van haar genesis en zal de kennis ervan in het
licht stellen, zonder van de waarheid af te wijken.
(Salomonswijsheid 6:22)
Wanneer de tijd gekomen is, zal de ‘wijsheid’, de wetenschap
die dit alles toegelaten heeft te bestaan, bij de mens bekend zijn, op het
juiste ogenblik. De bijbelse geschriften zullen het bewijs van dit alles
zijn.

Want door uit te gaan van de grootsheid en de schoonheid
der schepselen, aanschouwt men door vergelijking de maker.
(Salomonswijsheid 13:5)
Toch was het eenvoudig om, door de schepping te observeren,
de waarheid te zien en de scheppers te herkennen.
Zij zijn niet in staat geweest om diegene die is te herkennen
in de zichtbare dingen. (Salomonswijsheid 13:1)
Om niet door de mensen gestoord te worden hadden de scheppers hun bases op hoge bergen, waar men nu sporen terug vindt van
hoogstaande beschavingen, (Himalaya, Peru, enz.) en eveneens op de
bodem van de zeeën. Geleidelijk aan werden de bases in de hoge
bergen verlaten om plaats te maken voor onderzee bases, die voor de
mensen minder bereikbaar waren. De verbannen scheppers van het
begin verstopten zich in de oceanen:
Op deze dag zal Jahweh zijn harde sterke en grote zwaard
gebruiken tegen Leviathan, de vluchtende slang en hij zal de draak
in de zee doden. (Jesaja 27:1)
De regering van de planeet wilde op dat tijdstip de scheppers
der mensen vernietigen. Het was niet gemakkelijk om klaar te zien in al
deze wondere zaken en noodgedwongen vergoddelijkte men de scheppers op een abstracte manier, want men was niet in staat deze wetenschappelijke zaken te begrijpen:
Men geeft het schrift aan iemand die niet kan lezen en zegt
hem: lees dit eens. Maar hij zegt: ik kan niet lezen. (Jesaja 29:12)
Sinds lange tijd hebben de mensen de waarheid in handen maar
zij konden het niet begrijpen alvorens te ‘kunnen lezen’, d.w.z.
alvorens wetenschappelijk voldoende geëvolueerd te zijn.
leder mens staat verstomd bij gebrek aan wetenschappelijke kennis (Jeremia 10:14)
Deze wetenschappelijke kennis die de scheppers in staat heeft
gesteld te creëren en de mens in staat zal stellen hetzelfde te doen:
Jahweh schiep mij aan het begin van zijn weg, nog vóór zijn
werken, van oudsher, vanaf de eeuwigheid ben ik gevormd, vanaf
het begin, vóór de aarde…Toen hij de hemelen vormde was ik er
bij...toen hij de zee haar grenzen stelde, opdat het water haar
boorden niet zou overschrijden, was ik aan zijn zijde als architect,

ik verheugde mij terwijl ik speelde op het aardoppervlak en mijn
vreugden zijn bij de zonen der mensen (Spreuken 8:22-23,27,29-31)
Dank zij deze twee deugden, nl. de intelligentie en de wetenschap hebben de scheppers het ‘vasteland’ kunnen maken, d.w.z. het
enige continent en de levende wezens, die zij erop hebben geplaatst, en
nu leiden deze intelligentie en deze geest het brein van de mens tot een
herhaling van de daden van hun scheppers. AI sinds het begin der tijden
is het zo dat mensen op andere werelden mensen scheppen, die op
henzelf lijken. De cyclus duurt voort. Sommigen sterven uit, anderen
nemen de taak over. Wij zijn uw scheppers en u zult andere mensen
scheppen.
Wat is, was tevoren al; wat moet zijn is al geweest.
(Ecclesiastes 3:15)
De superioriteit van de mens op het dier is nul, want alles is
ijdelheid. (Ecclesiastes 3:19)
Ook de dieren zijn geschapen en zullen herschapen worden, net
als de mens, niet meer en niet minder. De soorten die verdwijnen zullen
herleven wanneer u ze zult kunnen herscheppen.
Wij scheppers willen ons slechts officieel tonen, wanneer de
mens ons dankbaar is omdat wij hem geschapen hebben. Wij zijn bang
voor weerwraak, wat we niet zullen toelaten. Wij zouden graag met u
in contact komen en u laten profiteren van onze belangrijke
wetenschap-pelijke voorsprong. Als wij maar zeker waren, dat u zich
niet tegen ons zou keren en dat u ons zou beminnen als vaders.
Ongeluk aan een ieder die terugscheldt tegen degene die
hem gevormd heeft…zegt de klei soms tegen degene die haar vorm
geeft: wat doet gij, uw werk heeft geen waarde? Ongeluk aan wie
tegen zijn vader zegt: wat hebt gij verwekt? (Jesaja 45:9-10)
Ik heb u beproefd in de smeltoven van het ongeluk. Het is
voor de liefde van mij dat ik gehandeld heb. (Jesaja 48)
Uit vrees dat de mensen hen niet liefhebben, hebben de
scheppers hen helemaal alleen wetenschappelijk laten evolueren, bijna
zonder hen te helpen.
Het kenteken dat u op dit toestel gegraveerd ziet, evenals op
mijn overall stelt de waarheid voor: het is ook het embleem van het
Joodse volk: de ster van David, die wil zeggen: ‘zo boven, zo beneden’

en in het centrum de ‘swastika’ wat wil zeggen dat alles cyclisch is.
Boven wordt beneden en beneden wordt boven. De oorsprong en het lot
van de scheppers en van de mensen zijn gelijkaardig en onderling
verbonden.
Weet u het niet, heeft u het niet gehoord, heeft men het u
niet uitgelegd sinds het begin? Heeft u de grondvesting van de aarde niet begrepen? (Jesaja 40:21)
Het spoor van de bases van de scheppers op de hoge bergen, bevindt zich in Amos:
Hij die gaat op de hoogten der aarde. (Amos 4:13)
De scheppers hadden in totaal zeven bases:
Wat deze zeven betreft, dat zijn de ogen van Jahweh, die
over heel de aarde circuleren. (Zacharia 4:10)
Vandaar de kandelaar met zeven armen, waarvan de zin verloren is gegaan en die oorspronkelijk in het hoofdkwartier van de scheppers een centrale was die zeven lichtende signaallampen bevatte, die
hen toelieten om in contact te blijven met de andere bases en met het
interplanetaire toestel in de baan rond de aarde.
Wat de toespeling op de telepathie betreft:
Want het woord is nog niet op mijn tong, of Jahweh, gij kent
het reeds volkomen, gij omsluit mij achteraan en vooraan, daarna
legt gij uw hand op mij. Te geheimzinnige wetenschap voor mij, ze
is te hoog, ik kan haar niet bereiken! (Psalmen 139:4-6)
De telepathie is in dat tijdperk onbegrijpelijk, ‘Te geheimzinnige wetenschap voor mij.’
Hetzelfde geldt voor de astronomie en de interplanetaire reizen.
Die waren ook onbegrijpelijk.
Hij telt het aantal sterren, hij noemt ze allemaal bij hun
naam. Hij is groot, onze meester, hij is machtig, zijn intelligentie is
onmeetbaar. (Psalmen 147:4-5)
Ook de telecommunicatie kon in dat tijdperk niet begrepen worden:
Hij die zijn woord richt tot heel de aarde, zijn woord loopt
heel snel. (Psalmen 147:15)
Wij komen in de beslissende fase van het werk der scheppers
wat de oriëntatie betreft. Zij besloten dus de mensen vooruitgang te

laten maken op wetenschappelijk gebied, zonder ooit nog rechtstreeks
tussenbeide te komen. Zij hadden toen begrepen dat zij zelf geschapen
waren op dezelfde manier en dat zij door wezens te scheppen die op
hen leken, de cyclus lieten voortbestaan. Maar om de waarheid over de
hele wereld te verspreiden, besloten ze eerst een ‘Messias’ te zenden
die er voor zou kunnen zorgen dat datgene wat alleen het volk van
Israël wist, verspreid werd over heel de wereld met het oog op de dag
der openbaring van het oorspronkelijke mysterie, in het licht van de
wetenschappelijke vooruitgang. Zij maakten dus bekend:
Uit u Bethlehem, zal degene komen die heerser moet zijn
over Israël en wiens oorsprong in het verre verleden ligt, sinds de
dagen van weleer. Hij zal opstaan en hen weiden door de kracht
van Jahweh... tot aan de uiteinden der aarde en het is hij die de
vrede zal zijn. (Micha 5:2-5)
Jubel, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning komt tot u
...nederig en op een ezel gezeten...hij zal de vrede dicteren aan de
naties, zijn koninkrijk zal zich van zee tot zee uitstrekken.
(Zacharia 9:9-10)’

Hoofdstuk 4

Het Nut Van Christus

De ontvangenis. De inwijding. De parallelle mensheden. Wetenschappelijke wonderen. De erfenis verdienen.

De Ontvangenis

‘Christus moest over heel de wereld de waarheid verspreiden
van de Bijbelse geschriften, opdat ze tot bewijs zouden dienen,
wanneer de wetenschappelijke eeuw alles zou uitleggen aan de mensen,
aan de hele mensheid.
De scheppers besloten dus een kind ter wereld te laten komen,
dat afkomstig zou zijn van een aardse vrouw en een van hen, opdat het
kind in kwestie door natuurlijke erfenis zekere telepathische vermogens
zou bezitten, die de mensen missen.
Zij was zwanger van de heilige Geest. (Mattheüs 1:18)
Maria was de uitverkoren aardse en natuurlijk vond de verloofde van Maria deze pil hard om te slikken, maar:
Ziehier dat een engel van de Heer hem verscheen.
(Mattheüs 1:20)
Een van de scheppers komt hem uitleggen dat Maria een kind
verwacht van ‘God’.
De ‘profeten’, die in contact zijn met de scheppers, komen van
heel ver om het ‘goddelijke’ kind te zien. Eén van de vliegende toestellen van de scheppers dient hen als gids:
Wij hebben zijn ster zien opstijgen, en wij zijn voor hem
komen neerknielen...En de ster die zij hadden zien opstijgen, ging
hen voor en kwam zich plaatsen boven het kind. (Mattheüs 2:2)
De scheppers waakten over dit kind:
En zie, een engel van de Heer verscheen in een droom aan
Jozef en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar
Egypte en blijf er tot ik u spreek. Want Herodes zal het kind
zoeken om het af te nemen. (Mattheüs 2:13)
De koning bezag dit ‘koningskind’ met wantrouwen. Het kwam
voort uit het volk van zijn grondgebied, hadden de ‘profeten’ hem ver-

kondigd. Bij de dood van koning Herodes, verwittigden de
scheppers Jozef dat hij mocht terugkeren naar Israël:
Bij de dood van Herodes, verscheen een engel van de Heer
in een droom aan Jozef, in Egypte, en zei: Sta op, ga naar Israël
want zij die het kind naar het leven stonden zijn dood.
(Mattheüs 2:19-20)’

De Inwijding
‘Toen hij de leeftijd van een man bereikt had, werd Jezus meegenomen door de scheppers om hem uit te leggen wie hij was, en hem
aan zijn vader voor te stellen, hem zijn opdracht te onthullen en hem in
verschillende wetenschappelijke technieken in te wijden.
De hemel opende zich, hij zag de Geest van God neerdalen
als een duif en over zich komen. En vanuit de hemel sprak een
stem: dit is mijn zoon, de beminde over wie ik tevreden ben. Toen
werd Jezus meegenomen naar de woestijn om, door de duivel op de
proef gesteld te worden. (Mattheüs 3:16-17 en 4:1)
De duivel, ‘Satan’, de schepper over wie we voorheen hebben
gesproken, was er nog steeds van overtuigd dat er niets goeds kon
komen van de mensen; de sceptische ‘Satan’, die ondersteund werd
door de regeringsoppositie van onze verre planeet. Satan stelt Jezus op
de proef, om te zien of zijn intelligentie positief is, en om te zien of hij
zijn scheppers eerbiedigt en bemint. Toen hij gezien had dat men Jezus
kon vertrouwen, liet men hem gaan om zijn zending te volbrengen.
Opdat het grootste deel van de bevolking zich bij hem zou
aansluiten, verricht hij ‘wonderen’, in werkelijkheid past hij de wetenschappelijke lessen toe, die in overvloed werden gegeven door de
scheppers.
Men toonde hem allen die er slecht aan toe waren en hij
verzorgde hen. (Mattheüs 4:24)
Prachtig de armen door de geest. (Mattheüs 5:3)
Deze zin werd onjuist vertaald door: gelukzalig zijn de armen
van geest. De originele zin was: ‘de armen, als zij de geest hebben,
zullen gelukkig zijn.’ Niets op aan te merken...

Hij zegt dan tot zijn apostelen dat zij de waarheid moeten
verspreiden over de hele wereld: In het gebed ‘Onze Vader’ genoemd,
wordt de waarheid letterlijk gezegd:
Uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
(Mattheüs 6:10)
In de hemel, op de planeet van de scheppers zijn tenslotte de
wetenschapsmensen gaan regeren en hebben zij andere intelligente
wezens geschapen. Op aarde zal hetzelfde gebeuren. De fakkel zal
overgenomen worden. Dit gebed dat voortdurend herhaald is zonder er
de diepere zin van te begrijpen, krijgt nu zijn volle betekenis: ‘Op aarde
zoals in de hemel.’
Jezus had o.a. geleerd om te kunnen spreken met overtuiging,
dankzij een vorm van telepathische groepshypnose:
Toen Jezus zijn redevoering had beëindigd, was de massa
getroffen door zijn onderricht, want hij onderwees hen als iemand
die gezag bezit en niet zoals hun schriftgeleerden.
(Mattheüs 7:28-29)
Hij bleef zieken verzorgen met de hulp van de scheppers die op
afstand werkten met geconcentreerde stralen:
Een melaatse naderde…Jezus stak z’n hand uit, raakte hem
aan en zei: ik wil het, word zuiver. Meteen werd hij van zijn
melaatsheid gezuiverd. (Mattheüs 8:2-3)
Hetzelfde geldt voor de lamme. Operatie van op afstand door
middel van een geconcentreerde straal die lijkt op de laser, maar slechts
op één enkel punt door de lagen heen brandt.
Sta op en loop...en hij stond op. (Mattheüs 9:6-8)
Verder in Mattheüs kondigt Jezus aan wat zijn zending is:
Ik ben niet de rechtvaardigen, maar de zondaars komen
roepen. (Mattheüs 9:13)
Hij is niet gekomen voor het volk van Israël, die het bestaan van
de scheppers kennen, maar opdat deze kennis zich zou verspreiden over
de hele wereld.
Verderop hebben nog andere, soortgelijke ‘wonderen’ plaats.
Allemaal op medische basis. Tot zelfs op de dag van vandaag worden
harttransplantaties, overplantingen van ledematen, de genezing van lepra of een andere dergelijke ziekte, het ontwaken uit een coma dank zij

gepaste zorgen, voor wonderen gehouden door primitieve volkeren. In
dat tijdperk waren de mensen vergelijkbaar met deze primitieve volkeren en de scheppers met de mensen van uw ‘beschaafde’ naties, maar
wetenschappelijk nog iets verder geëvolueerd.
Verderop vindt men een toespeling op de scheppers, waaronder
zich de echte vader van Jezus bevindt:
Ieder die mij dus in het bijzijn van de mensen zal erkennen,
hem zal ook ik herkennen bij mijn vader die in de hemel is.
(Mattheüs 10:32)
‘Bij mijn vader die in de hemel is.’ Hiermee is alles gezegd. Het
gaat niet over een ontastbare of onstoffelijke ‘God’. Hij ‘is in de hemel’. Natuurlijk iets onbegrijpelijk voor wezens die geloven dat de sterren vastgehaakt zijn aan het hemelgewelf als vriendelijke lichtjes, en
dat dit alles draait rondom het centrum van de wereld: de aarde. Nu
daarentegen worden de teksten met de opkomst van de reizen in de
ruimte en het begrip van haar onmetelijkheid op een totaal verschillende wijze belicht.’

De Parallelle mensheden

‘In hoofdstuk 13 is er een belangrijke passage waar Jezus in een
parabel uitlegt:
Zie, de zaaier ging uit om te zaaien.
De scheppers zijn van hun planeet weggegaan om leven te
scheppen op een andere wereld.
De zaden zijn langs de weg gevallen en de vogels hebben ze
opgepikt…Anderen zijn tussen de rotsen gevallen waar zij niet veel
grond hadden, en werden door de zon verbrand…Anderen zijn
tussen de dorens gevallen en de dorens hebben ze verstikt
…Anderen zijn in de goede aarde gevallen en leverden vrucht op,
deze hier honderd, die daar zestig en deze daar dertig…Hore wie
oren heeft. (Mattheüs 13:3-9)
Dit is een toespeling op verschillende pogingen om leven te
scheppen op anderen planeten: drie pogingen mislukten: de eerste tengevolge van ‘vogels’ die ze kwamen verslinden, in werkelijkheid een
mislukking die te wijten was aan de te kleine afstand tussen deze
planeet en de oorspronkelijke planeet van de scheppers. De tegen-

standers van deze schepping van mensen die op hen lijken en die er een
mogelijke bedreiging in zagen, zijn deze schepping komen vernielen.
De tweede poging werd gedaan op een planeet die zich te dicht bij een
te warme zon bevond waarvan de schadelijke stralingen de schepping
vernielden. De derde poging werd daarentegen gedaan ‘tussen de dorens’, op een te vochtige planeet waar het plantenrijk de overhand had
en het evenwicht en de dierenwereld vernietigde. Deze wereld met
uitsluitend planten bestaat nog steeds. Tenslotte was de vierde poging
een succes, ‘in de goede aarde’. Belangrijk is dat er drie successen zijn
geweest, wat wil zeggen dat er op twee andere betrekkelijk nabije
planeten ook wezens zijn die lijken op de mensen en geschapen zijn
door dezelfde scheppers.
‘Hore wie oren heeft’: Begrijpe wie begrijpen kan.
Wanneer de tijden gekomen zullen zijn, zullen zij die zoeken,
begrijpen. Maar degenen die kijken zonder te zien en luisteren zonder
te horen of te begrijpen zullen de waarheid niet begrijpen.
Degenen die uit zichzelf hun intelligentie bewezen zullen
hebben en daardoor dat ze het waard zijn om door de scheppers
geholpen te worden, zullen geholpen worden:
Aan wie heeft, zal gegeven worden en hij zal meer hebben;
maar degene die niets heeft, zal men zelfs datgene wat hij heeft
afnemen. (Mattheüs 13:12)
De volkeren die hun intelligentie niet zullen kunnen bewijzen
zullen vernietigd worden. Welnu, de mensen hebben zo goed als
bewezen dat zij het waard zijn om aanvaard te worden door hun scheppers als hun gelijken, er ontbreekt hen alleen nog…een beetje liefde.
Liefde onder elkaar en vooral tegenover hun scheppers.
Aan u is het gegeven de mysteries van het hemelrijk te
kennen. (Mattheüs 13:11)
De drie planeten waar het leven geschapen werd, zijn in
wedstrijd. De planeet waarop de mensheid de grootste wetenschappelijke vooruitgang zal verwezenlijken en op die manier zijn intelligentie
zal bewijzen, zal van de erfenis van de scheppers kunnen profiteren. Op
voorwaarde dat ze zich niet agressief tonen tegenover hen, zullen ze die
erfenis ontvangen op de dag van ‘het laatste oordeel’. Dit is de dag
waarop een voldoende niveau van kennis verworven zal zijn. En de

mensen van de aarde zijn er niet zeer ver meer af. Het menselijk genie
is:
Het kleinste van alle zaden, maar als het groeit, is het de
grootste van alle groenten, het wordt een boom en de vogels van de
hemel komen zich in zijn takken nestelen. (Mattheüs 13:32)
De ‘vogels van de hemel’: de scheppers zullen zich komen
‘nestelen’ in zijn takken, hun kennis overbrengen aan de mensen op
voorwaarde dat zij zullen getoond hebben dit waard te zijn.
Het hemelrijk is net als de gist die een vrouw verstopt heeft
in drie maten meel totdat alles gerezen zal zijn. (Mattheüs 13:33)
Dit is een nieuwe toespeling op de drie werelden waarvan de
scheppers de wetenschappelijke ontluiking afwachten.
Ik zal datgene opeisen wat verborgen is geweest sinds de
stichting van de wereld. (Mattheüs 13:35)
Want dit is één van de belangrijkste dingen: de planeten hebben
een leven en zullen op een dag niet meer bewoonbaar zijn. De mens
moet op dat ogenblik een wetenschappelijk peil bereikt hebben dat
voldoende is om ofwel de verhuizing naar een andere planeet te
ondernemen, of de schepping van een vorm van menselijk leven die is
aangepast aan een andere wereld tot stand te brengen, zodat de mensheid zou overleven als zij zich ergens anders niet kan aanpassen. Als de
omgeving zich niet kan aanpassen aan de mensen, moet men een mens
scheppen die aangepast is aan de omgeving, bijvoorbeeld door, vóór
zijn uitsterving, een ander mensenras te scheppen, dat leeft in een totaal
verschillende atmosfeer, en dat vóór het einde van de scheppers hun
kennis zal erven.
Opdat de erfenis niet verloren zou gaan, hebben de scheppers
leven gebracht op drie werelden, en enkel de beste zal recht hebben op
de erfenis.
Aan het einde der tijden zullen de engelen naar buiten
komen, zij zullen de slechten van de goeden scheiden.
(Mattheüs 13:49)
De passage van de vermenigvuldiging der broden werd eerder
reeds uitgelegd. Het betrof geconcentreerd voedsel in de vorm van
dikke pillen, van het soort dat kosmonauten gebruiken en die alle
levensbestanddelen bevatten. Vandaar de ‘hosties’ en hun vormen die

aan een pil doen denken. Het equivalent van enkele broden volstaat om
duizenden mensen te voeden.’

Wetenschappelijke Wonderen

‘Wanneer Jezus over het water loopt, ondersteunen de scheppers
hem met een anti-zwaartekracht-straal, die op een bepaald punt de gevolgen van de zwaartekracht opheft.
Hij kwam naar hen toe, lopend op de zee. (Mattheüs 14:25)
Dit veroorzaakte trouwens een verwarring die is beschreven:
Maar toen Petrus de wind zag werd hij bang... en zodra zij
in de boot stapten ging de wind liggen. (Mattheüs 14:30-32)
De ‘wind ging liggen’ toen zij in de boot klommen, want de
uitzending van de straal werd onderbroken toen Jezus in de boot was.
Nog een ‘wonder’ dat geheel en al wetenschappelijk is. Wonderen
bestaan niet, er is enkel een verschil in beschaving. Als u met een
ruimteschip, of zelfs met een eenvoudige helikopter zou landen in het
tijdperk van Jezus, terwijl uw wetenschappelijk peil toch beperkt is,
zou u al wonderen doen in de ogen van de mensen die toen leefden,
door bv. kunstlicht te maken, uit de hemel te komen, in een auto te
rijden, televisie te kijken of door een vogel te doden met behulp van
een geweer. Zij zouden immers niet dadelijk in staat zijn het mechanisme van uw toestellen te begrijpen en er een ‘goddelijke’ of bovennatuurlijke kracht in zien. Prent uzelf goed in dat er een zelfde kloof
bestaat tussen u en de mensen uit het tijdperk van Jezus als tussen ons
en u. Wij kunnen nog dingen doen die ‘wonderen’ zullen zijn in uw
ogen. Maar voor de meest ontwikkelden onder u zullen het helemaal
geen ‘wonderen’ meer zijn, want u bent de weg ingeslagen van de
wetenschappelijke ontwikkeling sinds enkele tientallen jaren en u zult
het waarom van de dingen zoeken in plaats van domweg op uw knieën
te vallen en offers te brengen. Maar onze kennis is van die aard dat, als
wij ‘wonderen’ verwezenlijken, u zelfs niet zou kunnen vermoeden hoe
we dat zouden doen, zelfs uw meest voortreffelijke geleerden niet.
Enkele uitzonderlijk ontwikkelde geesten zouden misschien niet radeloos worden, maar paniek zou zich meester maken van de menigte.
Voor deze massa, die zich nochtans over niet veel meer verbaast, hebben wij nog zaken in petto om ze toch te verbazen. Het is nodig dat

men nu weet, dat er in geen geval een onstoffelijke ‘God’ is, maar dat
er mensen zijn die andere mensen naar hun beeld hebben geschapen.
In hoofdstuk 17 van Mattheüs verschijnen de scheppers nogmaals:
Op een hoge berg, uit het zicht…werd Jezus van gedaante
veranderd in het bijzijn van Petrus, Jacobus en Johannes. Zijn
aangezicht schitterde als de zon, zijn kleren werden zo wit als het
licht. Daar zagen ze Mozes en Elias met hem praten…zie, een
lichtgevende wolk overschaduwde hen en vanuit de wolk zei een
stem: dit is mijn zoon, luistert naar hem. (Mattheüs 17:1-6)
Deze scène speelt zich ‘s nachts af en de apostelen zijn allen
geschrokken als ze Jezus verlicht zien door de sterke schijnwerpers van
het vliegend toestel waaruit Mozes en Elias kwamen, nog steeds in
leven, dank zij de ‘boom des levens’ waarvan zij genoten hebben. De
onsterfelijkheid is een wetenschappelijke werkelijkheid, ook al stemt
zij niet overeen met het idee dat de mens ervan maakt.
De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de
eersten zijn. (Mattheüs 19:30)
Deze zin wil zeggen dat de geschapenen scheppers zullen zijn
zoals de scheppers geschapen zijn geweest.’

De Erfenis Verdienen

‘In hoofdstuk 25 van het Evangelie volgens Mattheüs staat er
nogmaals geschreven dat de drie planeten wetenschappelijke vooruitgang moeten maken en dat dit alles op een dag beoordeeld zal worden.
Vandaar de parabel:
Een man, die op reis gaat heeft zijn bezittingen aan zijn drie
slaven toevertrouwd:
De eerste heeft vijf talenten gekregen.
De tweede twee talenten.
De derde één talent.
Wanneer de meester terug komt, geeft de eerste hem vijf talenten
terug en toont hem vijf andere die hij ermee verworven heeft. De
tweede geeft hem twee talenten plus twee die hij ermee verworven
heeft. De derde geeft hem enkel het talent terug dat hem gegeven
was…Neem hem dus zijn talent af en geef het aan degene die de

tien talenten heeft. Want men zal geven aan degene die heeft en hij
zal meer hebben, maar diegene die niets heeft, hem zal men zelfs
datgene wat hij heeft afnemen. (Mattheüs 25:14-29)
Van de drie werelden waar het leven werd geschapen, zal de
wereld die de meeste vooruitgang heeft gemaakt, de erfenis krijgen. De
wereld die niet is vooruitgegaan zal door de andere overheerst en vernietigd worden. Dit geldt ook op aarde onder de volkeren.
In hoofdstuk 26 onthult Jezus het belang van zijn dood en van
de geschriften die als bestemming hebben om later te getuigen: wanneer één van de zijnen hem wil verdedigen met een zwaard antwoordt
hij:
Steek uw zwaard weer op zijn plaats…denkt gij dat ik geen
beroep kan doen op mijn vader, die mij ogenblikkelijk meer dan
twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?…Maar hoe
zouden dan de schriften worden vervuld? Want zo moet het zijn.
(Mattheüs 26:52-54)
Inderdaad, Jezus moest sterven, de waarheid moest verspreid
worden, opdat men de scheppers later, wanneer ze zullen terugkomen
op aarde, niet zou aanzien voor overweldigers. Dit is het nut van de
bijbelse geschriften en evangeliën, namelijk dat de afkomst van hun
werk en hun aanwezigheid bewaard zou blijven, zodat zij herkend
zullen worden, wanneer zij komen.
Als Jezus eenmaal dood is, ‘herrijst’ hij dank zij de hulp van de
scheppers:
Er was een hevige schok, want een engel van de Heer daalde
neer vanuit de hemel, naderde, rolde de steen weg die het graf van
Jezus sloot en zette zich erop neer. Hij zag eruit als een bliksem en
zijn kleed was wit als sneeuw. (Mattheüs 28:2-3)
De scheppers verzorgen Jezus en doen hem herleven. En hij zei:
Gaat dus dit alles vertellen aan alle naties, maakt volgelingen…leert hen te bewaren wat ik u bevolen heb.
(Mattheüs 28:19-20)
De zending van Jezus loopt ten einde:
Na hen te hebben toegesproken, werd hij ten hemel
opgenomen. (Marcus 16:19)

zin:

De scheppers namen hem mee na deze laatste en zo belangrijke

De tijden zullen gekomen zijn wanneer de mensen slangen
zullen vastnemen, gif zullen drinken zonder erdoor gehinderd te
worden, de zieken de handen zullen opleggen, en hen gezond maken. (Marcus 16:18)
Wanneer de mensen het anti-gif-serum zullen kennen, de tegengiffen en de chirurgie ontwikkeld zullen hebben, enz…hetgeen nu aan
het gebeuren is.
Voordat de scheppers terugkomen, zullen ze steeds dichterbij
verschijnen ten einde hun komst voor te bereiden, zoals het op dit
ogenblik gebeurt, en ruchtbaarheid te geven aan deze openbaringen:
Bekijk de vijgenboom, wanneer de knoppen opengaan, is de
zomer nabij. (Lucas 21:29-30)
Wanneer de ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen in groten
getale beginnen te verschijnen, zoals nu, betekent dit dat de tijd gekomen is.
In de handelingen der apostelen wordt er nog gezegd in
hoofdstuk 2:
Op de dag van Pinksteren waren de apostelen tezamen, toen
er plotseling vanuit de hemel een geluid kwam als een hevige
rukwind die het hele huis waarin zij zaten vulde, en zij zagen
tongen die op vuur geleken zich verdelen en zich op ieder van hen
plaatsen, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen andere talen te spreken. (Handelingen 2:1-4)
Dank zij een gecondenseerde leerstof die vlug werd ingeprent in
de vorm van versterkte telepathische golven die werden toegepast in
een vorm die veel weg heeft van elektroshock, brachten de scheppers
de elementen van andere talen over in het geheugen van de apostelen.
Zo werden ze in staat gesteld de waarheid te verspreiden over de
wereld.
In de ‘Handelingen der Apostelen’ moet men de verschijningen
van de scheppers, de ‘engelen’ herhaaldelijk vermelden, onder meer om
Petrus te bevrijden, die door Herodes was geketend:
En zie, daar kwam onverwachts een engel van de Heer en
een licht schitterde in de gevangenis. De engel wekte Petrus door

hem in zijn zij te stoten en zei hem: Sta vlug op. De kettingen vielen
van zijn handen. De engel zei tot hem: Doe uw gordel om en trek
uw sandalen aan; hij deed het. Hij zei nog: Sla uw mantel om en
volg mij. Petrus ging naar buiten, volgde de engel zonder te weten
dat wat hem overkwam met de engel echt was; hij meende een
visioen te zien. (Handelingen 12:7-9)
Petrus, primitief als hij was, dacht een visioen te hebben, toen
hij zijn kettingen vanzelf zag afvallen. Hij kende de elektronische
laserbrander niet, die een der scheppers gebruikte. Wanneer er zich
zulke fantastische dingen voordoen denkt men te dromen. Daarom
wordt er dikwijls van diegenen die de scheppers hebben gezien, gezegd
dat zij in een droom een visioen hebben gehad. Zoals men bv. dikwijls
zegt van hen die echt onze vliegende toestellen zien dat zij hallucinaties
hebben gehad. Er wordt hier duidelijk uitgelegd dat hij dacht een
droom te hebben terwijl het wel degelijk werkelijkheid was.
Zij kwamen bij een ijzeren deur, die vanzelf open ging. De
engel verliet hem meteen. (Handelingen 12:10)
Het feit dat het volk van Israël zijn land teruggevonden heeft, is
eveneens een teken dat de tijden aangebroken zijn.
Daarna zal ik terugkomen en ik zal de schuilplaats van
David, die vervallen was, weer opbouwen. (Handelingen 15:16)
Nog een belangrijke zin in een volgend hoofdstuk is:
Wij zijn inderdaad van zijn geslacht. (Handelingen 17:29),
wordt er gezegd, als een apostel over ‘God’ spreekt.
Wij zullen het vervolg van de Evangeliën, waarin zich nog vele
andere toespelingen op de scheppers bevinden, niet zo verder blijven
lezen, daar ze minder belangrijk zijn.
U zult ze zelf kunnen uitleggen aan hen die u vragen zullen
stellen, aan de hand van de verklaringen die ik u tot nu toe heb gegeven.’
En hij vertrok zoals de vorige keren.

Hoofdstuk 5

Het Einde Van De Wereld

1946, jaar 1 van het nieuwe tijdperk. Het einde van de kerk. De
oprichting van de staat Israël. De vergissingen van de kerk. Aan de oorsprong van alle godsdiensten. De mens: ziekte van het heelal. De evolutie: een mythe.

1946, Het Jaar 1 Van Het Nieuwe Tijdperk
sprak.

De volgende dag kwam hij terug, zoals de vorige keren, en hij

‘De tijd van het einde van de wereld is gekomen. Nee, niet het
einde van de wereld door een ramp die de aarde vernielt, maar het einde
van de wereld van de kerk die haar werk min of meer goed gedaan
heeft, maar die dit volbracht heeft, en het werk van algemene verspreiding zal de scheppers toelaten herkend te worden wanneer zij zullen
komen. Zoals u heeft kunnen vaststellen, sterft de christelijke kerk uit.
Het is het einde van die wereld, want zij heeft haar zending volbracht,
zij het met nogal wat vergissingen door de scheppers veel te lang te
hebben willen vergoddelijken. Dit was goed tot op het ogenblik van de
wetenschappelijke beschaving, toen had er een doorbraak plaats moeten
hebben als de echte waarheid bewaard was gebleven en als men tussen
de regels had weten te lezen. Maar zij hebben te veel vergissingen
begaan. Dat was voorzien en de kerk zal ineenstorten, omdat ze tot
niets meer dient. In de wetenschappelijk ontwikkelde landen, knaagt de
somberheid al aan het volk, dat in niets meer gelooft. Het kan niet meer
geloven in de ‘goede God’ met de witte baard, die op een wolk zit en
alomtegenwoordig is en in wie men het heeft willen laten geloven,
evenmin als in de kleine lieve beschermengeltjes of in de duivel met
horens en hoeven... Dan weet het niet meer wat te geloven. Slechts
enkele jongeren begrepen dat liefde het belangrijkste was... U bent in
de gouden eeuw aangekomen. Voor u, mensen van de aarde, die door
de lucht kunt vliegen en uw stem via de radiogolven kunt laten dragen
naar de vier uithoeken van de wereld, is de tijd gekomen om u de
waarheid te openbaren. Zoals er geschreven staat gebeurt dit alles nu de

aarde in het teken van de waterman is getreden. Sommige
mensen hebben het al geschreven maar men heeft hen niet geloofd.
Sinds tweeëntwintigduizend jaar, sinds de scheppers besloten hun werk
op de aarde te verrichten, werd alles voorzien, want de beweging van
de galaxie veronderstelt deze kennis. De vissen waren Christus en zijn
vissers, en de waterman, die volgt, is er sinds 1946. Het tijdperk waarin
het volk van Israël zijn land terugvindt.
Er zal op die dag een luidruchtig geroep zijn van de kant
van de ‘Poort der vissen! (Sefanja 1:10)
De ‘Poort der vissen’ is de doorgang naar het nieuwe tijdperk
van de waterman. Het ogenblik dat de zon opgaat op aarde, de dag van
de lentenachtevening, ‘in’ de Waterman. Het luidruchtig geroep is de
opschudding die deze openbaring teweeg zal brengen. En als u geboren
bent in 1946, is dit niet bij toeval.’

Het Einde Van De Kerk

‘Deze openbaring zal weer hoop en geluk geven aan de somber
gestemden, dankzij het licht, dat zij met zich meebrengt. Maar deze
openbaring zal ook de val van de kerk bespoedigen tenzij deze haar
vergissing inziet en zich ten dienste stelt van de waarheid.
Want de tiran zal aan zijn einde komen, de spotter zal
verdwijnen en allen die zinnen op onrechtvaardigheid zullen
uitgeroeid worden: Zij die door hun getuigenis van de mens een
schuldige maken, spannen valstrikken voor degene die het vonnis
velt aan de poort en verdringen ten onrechte de Rechtvaardige.
(Jesaja 29:20-21)
Dit is het einde van diegenen die doen geloven in de erfzonde
en van de mens een schuldige maken, van diegenen die valstrikken
spannen voor diegene die de waarheid zal verspreiden op het ogenblik
van de ‘Poort’ der vissen, het intreden in de Waterman, om te trachten
de kerk te redden zoals deze bestond, door de rechtvaardige, diegene
die zegt wat juist is, die de waarheid zegt of schrijft, te verdringen.
Zoals degenen die, in de overtuiging dat zij iets waarachtig verdedigden, zonder het te proberen begrijpen, Jezus hebben gekruisigd, uit
schrik om geruïneerd en vernietigd te worden op het ogenblik van de
overgang naar het tijdperk der vissen.

De ogen der zienden zullen niet meer dichtgestreken zijn en
de oren der horenden zullen gespitst zijn, men zal de krankzinnige
niet meer als edel bestempelen en men zal niet meer tegen de
bedrieger zeggen dat hij groots is…Want de krankzinnige kraamt
onzin uit en zijn hart zint op onrechtvaardigheid, zodanig dat hij
de goddeloosheid beoefent, krankzinnige praat uitkraamt aan
Jahweh’s adres, de zielledig laat van diegene die honger heeft en de
dorstige een drank weigert. Wat de bedrieger betreft, zijn oplichterijen zijn misdadig, hij beraamt plannen om de armen ten gronde
te richten door leugenachtige praat, terwijl de arme zijn zaak
verdedigt. Maar wie edel is, maakt edele plannen. Het is diegene
die zich op zal richten voor edele daden. (Jesaja 32:3-8)
Iedereen zal het dan begrijpen. ‘De ogen zullen niet meer
dichtgestreken zijn.’ De kerk, die krankzinnige praat uitkraamt aan
Jahweh’s adres en de ziel van degene die honger heeft naar waarheid
leeg laat, de kerk, beraamt plannen om de armen ten gronde te richten,
en er voor te zorgen dat degenen die niet kunnen of durven begrijpen
trouw blijven aan de kerk, uit vrees voor de ‘zonde’ voor verbanning
uit de kerkgemeenschap of andere flauwekul. Terwijl de arme zijn zaak
verdedigt, nl. terwijl degene die niet intelligent genoeg is om de waarheid te begrijpen, opkomt als verdediger van de leugens der kerk op
diens raad. Maar hij die edel is, degene die de waarheid luidkeels zal
uitschreeuwen, zal edele plannen maken, zelfs als hij geen toestemming
heeft van de uitstervende kerk.
Weet u het niet, heeft u het niet gehoord, heeft men het u
niet uitgelegd sinds het begin? Heeft u de grondvesting van de
aarde niet begrepen? (Jesaja 40:21)
Ziehier mijn dienaar die ik ondersteun, mijn uitverkorene in
wie mijn ziel zich vervolledigt. Ik heb mijn geest op hem gezet. Hij
zal de naties een oordeel laten kennen. (Jesaja 42:1)
U bent degene die de waarheid gaat verspreiden over de wereld,
deze waarheid die u onthuld is sinds enkele dagen.
Hij zal het geplooide riet niet breken en de vlam die
verzwakt niet doven. (Jesaja 42:3)
U zult er niet toe komen om de kerk en z’n leugens volledig te
vernietigen, maar zij zal vanzelf uitdoven. Deze uitdoving is trouwens

al sinds enige tijd begonnen. ‘De vlam verzwakt.’ De kerk heeft haar
zending volbracht, voor haar is het uur gekomen om te verdwijnen. De
kerk heeft vergissingen begaan en zich te veel verrijkt ten koste van de
waarheid, zonder te proberen ze voor de mensen van deze tijd op een
heldere manier duidelijk te maken.
Maar neem het de kerk niet te veel kwalijk, want het is dank zij
haar dat de Bijbel, getuige van de waarheid, over de hele wereld kan
gevonden worden. Toch zijn hun vergissingen groot, in het bijzonder
daar waar ze te veel bovennatuurlijk in de waarheid hebben gelegd, ze
de Bijbelse geschriften slecht hebben vertaald, en in de ‘gebruikelijke
bijbels’ het woord ‘Elohim’, dat de scheppers aanduidt, hebben vervangen door het woord ‘God,’ een term in het enkelvoud, terwijl Elohim in
het Hebreeuws het meervoud is van Eloha, wat de scheppers ook transformeert tot één enkele onbegrijpelijke God. Een andere vergissing is
de mensen een stuk hout in de vorm van een kruis te hebben laten vereren als herinnering aan Jezus Christus. Een kruis is de Christus niet.
Een stuk hout in de vorm van een kruis betekent niets.
Hij bedenkt zich niet in zijn hart, hij heeft noch de kennis,
noch de intelligentie om te zeggen: ik heb de helft in het vuur
verbrand, ik heb ook brood laten bakken op de houtskool, ik braad
vlees en ik eet het en uit hetgeen overblijft maak ik iets
afschuwelijks! Ik zal een stuk hout vereren! (Jesaja 44:19)’

De Oprichting Van De Staat Israël
‘De terugkomst van het Joodse volk naar Israël is een teken van
de gouden eeuw die beschreven werd:
Ik zal uw ras laten terugkomen vanuit het Oosten en het
Westen, ik zal u bijeenbrengen. Ik zal tot het Noorden zeggen: geef!
En tot het Zuiden: houdt hen niet tegen, laat mijn zonen van ver
komen en mijn dochters van de uithoeken der aarde, allen die naar
mijn naam genoemd zijn, allen die ik tot mijn glorie heb geschapen,
gevormd en gemaakt! (Jesaja 43:5-7)
Dit gaat wel degelijk over de oprichting van de staat Israël, die
de Joden uit het Noorden en het Zuiden ontvangt. En het feit dat de
Bijbel, die bewaard werd door het Joodse volk, tot getuigenis dient bij

de komst van de scheppers, zoals het staat geschreven in Jesaja hoofdstuk 43 vers 10: ‘U bent mijn getuigen.’
Laat het volk naar buiten komen dat blind is en toch ogen
heeft, en de doven die toch oren hebben. Laat alle naties zich
samenvoegen, laat de volkeren bijeenkomen! Wie onder hen heeft
deze dingen voorspeld en heeft u de verkondiging van de eerste
gebeurtenissen laten horen? Laten ze hun getuigen aanbrengen om
hun gelijk te bewijzen, dat men luistert en zegt: het is waar…U
bent mijn getuigen! Orakel van Jahweh, en u bent mijn dienaar die
ik uitverkoren heb, opdat u zou weten, opdat u in mij zou geloven
en zou begrijpen dat ik dezelfde ben…wat u betreft, u bent mijn
getuigen, orakel van Jahweh, en ik ben God: ook vandaag ben ik
dezelfde. (Jesaja 43:8-13)
‘U bent mijn getuigen’, dat is duidelijk, nietwaar? En ik kan u
vandaag herhalen: ‘ook vandaag ben ik dezelfde’ dank zij de getuigenis
die u in handen heeft met de Bijbel.
Ik had u gedurende een korte tijd in de steek gelaten maar
ik zal u met groot erbarmen bijeenbrengen. (Jesaja 54:7)
Het volk van Israël heeft inderdaad zijn land teruggevonden na
deelgehad te hebben in de bescherming van de waarheid.
De tijden waarin de mens door de wetenschap de ziekten zal
beheersen zijn voorzien:
Er zal daar geen zuigeling meer zijn die maar enkele dagen
in leven blijft, en geen grijsaard die zijn leven niet voltooit.
(Jesaja 65:20)
De geneeskunde stelt de mensen nu in staat de ziekten te overwinnen en vooral de kindersterfte.
Op de lippen van de intelligente mens bevindt zich de
wijsheid, maar de stok is voor de rug van diegene die geen hart
heeft. (Spreuken 10:13)’

De Vergissingen Van De Kerk

‘Ja, de kerk heeft de fout gemaakt de mens met schuldgevoelens
te overladen en hem te laten bidden zonder dat hij probeert te begrijpen.
Zeur niet zoals de heidenen in uw gebeden. Zij geloven dat
ze met hun geklets verhoord zullen worden. (Mattheüs 6:7)

Dit staat nochtans geschreven in de Evangeliën: de kerk heeft
zich ook teveel verrijkt, terwijl er geschreven was:
Niemand mag zich onderwerpen aan twee heren: want hij
zal of de ene verafschuwen en de andere beminnen, of zich aan de
ene hechten en de andere verachten. U kunt zich niet onderwerpen
aan God en aan Mammon.∗ Verzamelt u geen schatten op de aarde.
(Mattheüs 6:19-24)
Bezit geen goud, noch zilver, noch geld in uw gordels, geen
bedelzak voor de weg, geen tweede kleed, geen schoeisel, geen stok.
(Mattheüs 10:9-19)
Met hun domme regels en hun vleesloze vrijdagen hebben zij
hun eigen Evangelie niet geëerbiedigd:
Het is niet datgene wat de mond binnengaat dat de mens
ontheiligd, maar wat uit de mond komt, dit ontheiligt de mens.
(Mattheüs 15:11)
Hoe durven deze mensen die slechts mensen zijn het zich
gemakkelijk te maken in het fortuin en de weelde van het Vaticaan,
terwijl hun Evangeliën hen zeggen ‘geen goud of zilver’ te bezitten,
zelfs geen tweede pak. Hoe durven zij de goedheid te prediken?
En Jezus zegt aan zijn leerlingen: ja, ik zeg u, voor een rijke
is het moeilijk om het rijk der hemelen binnen te gaan.
(Mattheus 19:23)
Zij binden zware lasten samen en leggen die op de schouders
der mensen, maar zelf willen ze er geen vinger naar uitsteken... alle
werken doen zij om bij de mensen op te vallen…zij houden ervan
de ereplaats te hebben bij maaltijden...en zich te laten begroeten...jullie allen, jullie hebben maar één meester en zijn allen
broeders, en noem niemand van jullie ‘vader’ op deze aarde, want
jullie hebben maar één vader, de hemelse, en laat jullie geen meester noemen want jullie hebben maar één meester, de Christus.
Maar de allergrootste onder jullie zal jullie dienaar zijn.
(Mattheüs 23:4-11)
Dit staat nochtans geschreven in hun Evangeliën. Hoe durft de
kerk dan de mensen te overladen met zogezegde zonden, die slechts
∗

Mammon: rijkdom (Armeens)

uiteenlopende opvattingen van zeden en levenswijze zijn, hoe durft ze
te spreken over goedheid terwijl ze leeft in de weelde van het Vaticaan
als er mensen van honger sterven, hoe durft ze zich te laten uitnodigen
en eerbewijzen nalopen terwijl ze nederigheid predikt, zich vader te
laten noemen, eminentie of uwe heiligheid, terwijl hun eigen Evangeliën het hen verbieden. Als de paus morgen met zijn bedelzak op weg
zou gaan, zou de kerk herleven. Maar met een humanitair doel, dat
totaal verschillend is van het doel dat het hare was tot nu toe: d.w.z. de
verspreiding van wat vandaag moet dienen tot bewijs. Deze opdracht is
beëindigd, maar de kerk kan terugkeren op de weg van de goedheid,
door ongelukkige volkeren te helpen en door te helpen aan de verspreiding van het ware gelaat der vervormde of tot nu toe geheimgehouden
geschriften. De verhevenheid van geest van sommige mensen van de
kerk zou zo zijn vervulling vinden. Hiervoor zal het Vaticaan het voorbeeld moeten geven door al zijn rijkdommen te verkopen ten voordele
van de onderontwikkelde naties en door erheen te gaan om de mensen
te helpen vooruitgang maken, door hun handen te bieden om te werken
i.p.v. het ‘goede woord’.
Het is onaanvaardbaar dat er verschillende categorieën van
huwelijken en vooral van begrafenissen zijn, naargelang het fortuin van
de mensen. Nog een vergissing van de kerk. Maar de tijden zijn gekomen!’

Aan De Oorsprong Van Alle Godsdiensten

‘Sporen van de waarheid zijn er niet alleen in de Bijbel en de
Evangeliën te vinden, getuigenissen vindt men praktisch in alle
godsdiensten. Onder andere de Kabbala is een van de boeken met de
meeste getuigenissen, maar het zou niet gemakkelijk geweest zijn er u
een aan te schaffen. Als u er op zekere dag een exemplaar van kunt
vinden, zult u er een groot aantal toespelingen op ons in constateren. In
het bijzonder een beschrijving in het Hooglied (5) van de planeet der
Scheppers, evenals een beschrijving van de afstand die haar scheidt van
de aarde. Er wordt gezegd dat de ‘hoogte van de scheppers’ 236.000
‘parasagen’ is, en dat de ‘hoogte van de hielen’ 30 miljoen ‘parasangen’ is. De parasange is een maateenheid zoals de ‘ parsec’, die duidt
op de afstand die het licht aflegt in één seconde ofwel ongeveer

300.000 kilometer. Onze planeet bevindt zich op 30 miljoen ‘parasangen’, dus op een afstand van ongeveer negenduizend miljard kilometer
of een beetje minder dan één lichtjaar. Wanneer u zich verplaatst met
de snelheid van het licht, ofwel 300.000 km/sec, zou u er ongeveer één
jaar over doen om onze planeet te bereiken. Met uw huidige raketten
die zich slechts tegen 40.000 km/uur verplaatsen, zou u er bijna 90.000
jaar over doen om tot bij ons te geraken. U ziet dat we voor het
ogenblik niets te vrezen hebben. Wij hebben de middelen om ons in
minder dan twee maanden van onze planeet naar de aarde te begeven,
dank zij een vorm van atoompropulsie die ons in staat stelt ons te
verplaatsen met de snelheid van stralen die zeven maal sneller zijn dan
het licht. Deze stralen ‘dragen’ ons. Om door hen ‘gedragen’ te worden,
verlaten wij het optisch venster, het gamma van stralen, dat de ogen
waarnemen, om ons in overeenstemming te brengen met de draagstralen. Daarom beschrijven aardse waarnemers onze vliegende toestellen
als licht wordend, zeer schitterend wit, daarna blauw en tenslotte
verdwijnend. Het is logisch dat, als een toestel de snelheid van het licht
overschrijdt, het ‘verdwijnt’, het niet meer met het blote oog waar te
nemen is. Dat is de hoogte der ‘hielen’ van de Scheppers, de afstand
over dewelke zijn hielen op een planeet rusten. De planeet der
Scheppers is van haar zon 236.000 ‘parasangen’ verwijderd, ofwel 70
miljard achthonderdduizend kilometer.
Dat is ‘de hoogte van de schepper’, in verhouding tot zijn zon,
die een grote ster is.
De Kabbala is het boek dat het dichtst de waarheid benadert,
maar bijna alle godsdienstige boeken maken min of meer duidelijk een
toespeling op ons, vooral in de landen waar de scheppers hun bases
hadden: in het Andesgebergte, in de Himalaya, in Griekenland waar de
Mythologie ook grote getuigenissen bevat, de Boeddhistische, Islamitische, de Mormoonse godsdienst, men zou bladzijden nodig hebben om
alle godsdiensten en sekten op te noemen, die op min of meer obscure
wijze getuigen van ons werk.’

De Mens; een Ziekte Van Het Heelal

‘U kent nu de waarheid. Die moet geschreven worden en over
de wereld kenbaar gemaakt worden. Als de mensen van de aarde willen

dat wij hen laten profiteren van onze kennis en hen zo 25.000 jaar laten
winnen, moeten zij ons tonen dat ze ons willen ontmoeten en vooral dat
ze het verdienen, en dat dit kan gebeuren zonder gevaar voor ons. Als
wij de mensen onze kennis overdragen, moeten wij er zeker van zijn
dat zij er goed gebruik van zullen maken. Onze waarnemingen van de
laatste jaren hebben ons niet bewezen dat er wijsheid heerste op aarde.
Zeker, er is vooruitgang, maar er sterven nog mensen van honger, en
oorlogszucht bestaat nog over heel de wereld. Wij weten dat onze
komst heel wat zou kunnen oplossen en de naties zou kunnen verenigen, maar wij moeten aanvoelen dat de mensen er werkelijk naar verlangen en dat zij werkelijk de éénwording voorbereiden. Bovendien
moeten wij aanvoelen dat men werkelijk verlangt ons te zien komen, en
welbewust. Verscheidene malen hebben menselijke toestellen voor oorlogsdoeleinden geprobeerd onze toestellen te achtervolgen, omdat ze
ons echt voor vijanden aanzagen. Men moet hen meedelen wie wij zijn,
opdat wij ons zouden durven laten zien zonder het risico te lopen gekwetst of gedood te worden, wat nu niet het geval is, en zonder te
riskeren een dodelijke en gevaarlijke paniek te veroorzaken. Sommige
onderzoekers willen met ons in contact komen via radiosignalen, maar
wij willen niet dat zij door onze antwoorden de ligging van onze planeet zouden kunnen bepalen. Bovendien zou de overseiningstijd te lang
zijn. Onze uitzendingsapparatuur gebruikt golven die met uw techniek
niet waargenomen kunnen worden aangezien u ze nog niet kent. Ze zijn
zeven maal sneller dan de radio golven en wij experimenteren met
nieuwe golven die anderhalve maal sneller zijn dan die we al hebben.
De vooruitgang gaat verder en uw onderzoekingen worden
voortgezet met het doel om te begrijpen en opnieuw in overeenstemming te komen met het grote wezen waarvan wij allen deel uitmaken en
waarvan wij de parasieten der atomen zijn, de atomen die de planeten
en de sterren zijn. Wij hebben immers kunnen ontdekken dat in het
oneindig kleine intelligente levende wezens leven op particulen die
voor hen planeten en zonnen zijn en die zich dezelfde vragen stellen als
wij. De mens is een ‘ziekte’ van het reusachtige wezen, waarvan de
planeten en de sterren de atomen zijn. En dat wezen is vast en zeker
zelf ook een parasiet van andere atomen. In beide richtingen is het
oneindig. Maar het belangrijkste is er voor te zorgen dat onze ‘ziekte’,

de mensheid, blijft bestaan en nooit verdwijnt. Wij wisten niet dat wij,
door u te scheppen, een bijkomende opdracht hadden volbracht, die in
ons ‘geschreven’ is, en dat we zo herhalen wat anderen voor ons gedaan hebben.
Wij hebben in het licht van onze schepping en zijn evolutie onze
eigen oorsprong ontdekt. Want ook wij werden geschapen door andere
mensen die nu verdwenen zijn, hun wereld is zeker vergaan, maar
dankzij hen hebben wij de taak kunnen overnemen en u kunnen creëren. Wij zullen misschien op een dag verdwijnen, maar u zult dan de
taak overgenomen hebben. U bent dus de schakel van een kostbare
menselijke continuïteit. Andere werelden bestaan en de mensheid
ontwikkelt zich zeker op andere plaatsen in het heelal. Maar in dit
gedeelte is onze wereld de enige die geschapen heeft, en dit is belangrijk, want van elke wereld kunnen ontelbare kinderen voortkomen die
waardevol zijn voor de continuïteit. Dit laat hopen dat op zekere dag de
mens niet meer het gevaar zal lopen volledig te verdwijnen. Maar wij
zijn er niet zeker van dat de mens zich ooit ten volle zal kunnen
stabiliseren. Van oudsher gaat de ketting verder en juist het evenwicht
van het immense lichaam, waarvan wij een ziekte zijn, een parasiet, wil
dat wij ons niet te veel zouden ontwikkelen, op gevaar af een reactie te
veroorzaken die zou kunnen leiden tot een ramp, die in het beste geval
zou uitlopen op een recessie, in het ergste geval op een totale vernietiging. Zoals in een goed gezond lichaam, kunnen enkele microben
zon-der vrees leven, maar als zij zich in een te groot aantal
ontwikkelen, verwekken zij een ziekte die het lichaam hindert, dat
ofwel op natuur-lijke wijze reageert, ofwel met behulp van medicijnen
die belast zijn de verantwoordelijke microben te vernietigen.
Blijkbaar is het belangrijk om genoeg werelden te scheppen
opdat de mensheid niet zou uitsterven, maar vooral is het belangrijk te
trachten het evenwicht niet te verbreken. Dit kunnen we doen door
onze inspanningen te richten op het zoeken naar de verbetering van het
geluk van degenen die bestaan. Op dat vlak kunnen wij u veel
bijbrengen.’

De Evolutie: een Mythe

‘Ik stap hier even van het onderwerp af, want het is nodig dat u
de twijfel omtrent de evolutie uit uw gedachten kunt verbannen. Uw
geleerden, die de evolutietheorieën hebben opgesteld vergissen zich
niet helemaal als ze zeggen dat de mens afstamt van de aap en de aap
van de vis, enz…In werkelijkheid is het eerste levend organisme dat op
aarde geschapen werd wel degelijk eencellig geweest, en heeft het
vervolgens meer gecompliceerde wezens opgeleverd. Maar niet bij
toeval! Toen wij gekomen zijn om leven te scheppen op aarde, zijn wij
begonnen met zeer eenvoudige creaties. Wij hebben onze technieken
van aanpassing aan het milieu verbeterd om vervolgens vissen te
maken, kikvorsachtigen, zoogdieren, vogels, primaten en tenslotte de
mens, die slechts een verbeterd model is van de aap, waaraan wij
datgene hebben toegevoegd wat ons tot mensen maakt. Wij hebben de
mens gemaakt naar ons beeld zoals het beschreven staat in de bijbelse
genesis. U kunt zelf wel begrijpen dat een toevallige evolutie maar heel
weinig kansen heeft om tot zo’n grote verscheidenheid van levensvormen te komen, van de kleuren van de vogels en hun liefdesbetuigingen, tot de vorm van de horens van bepaalde antilopen. Welke
natuurlijke behoefte kon ertoe leiden dat de antilopen of bepaalde
steenbokken spiraalvormige horens hebben? Of dat de vogels blauwe of
rode pluimen hebben, en de exotische vissen dan? Dit is het werk van
onze kunstenaars. Vergeet de kunstenaars niet, wanneer u op uw beurt
leven gaat scheppen. Stelt u zich een wereld voor waar geen muziek,
filmen, schilderijen of beeldhouwwerken, enz..zouden bestaan. Het
leven zou er erg saai zijn en de dieren erg lelijk, als ze een lichaam
zouden hebben dat enkel voldoet aan hun behoeften of hun functies.
De evolutie van de levensvormen op aarde is de evolutie van de
scheppingstechnieken en de spitsvondigheid van de werken die
verwezenlijkt zijn door de scheppers, om uiteindelijk te resulteren in de
schepping van een wezen, dat op hen lijkt. U kunt schedels van voorhistorische mensen terugvinden, die de schedels zijn van de eerste
menselijke ‘prototypen’ die verdrongen werden door andere meer
geëvolueerde typen, tot het type er was dat een exacte kopie was van de
scheppers die bevreesd waren om een wezen te creëren dat hen ver zou
overtreffen, hoewel sommige scheppers er de verleiding toe hebben
gehad. Als men er zeker van kon zijn dat ze zich nooit tegen hun

scheppers zouden keren, om, in plaats van hen te beminnen als vaders,
hen te overheersen of te vernietigen, zoals dit gebeurd is tussen de
verschillende mensenrassen, die achtereenvolgens op aarde geschapen
zijn, zou de verleiding groot zijn om de menselijke aard te verbeteren.
Dit is mogelijk, maar wat een geweldig risico! Sommige scheppers zijn
trouwens bang dat de mens van de aarde licht superieur zou zijn aan
zijn vaders. ‘Satan’ is een van hen, die altijd gedacht heeft en nog denkt
dat de mens van de aarde een gevaar is voor onze planeet, daar hij een
beetje té intelligent is. Maar de meerderheid onder ons denkt dat u ons
zult aantonen dat u ons lief heeft en dat u nooit zult proberen ons te
vernietigen. Dat is tenminste wat wij verwachten om u te hulp te
komen. Het is trouwens mogelijk dat er bij iedere schepping van de
mens door de mens een lichte verbetering zou gerealiseerd worden, een
waarachtige evolutie van het menselijke ras, maar een geleidelijke,
opdat de schepper zich niet bedreigd zou voelen door zijn schepping,
wat de vooruitgang steeds sneller zou laten plaatshebben.
Ook al denken we niet dat we u onze wetenschappelijke bagage
al kunnen geven, we denken wel u zonder gevaar onze politieke en
humanitaire bagage te kunnen geven. Al stelt dit laatste u niet in staat
uw planeet te bedreigen, het zal u wel toelaten gelukkiger te zijn op
aarde, en dank zij het geluk, sneller vooruitgang te maken. Dit zal u
kunnen helpen om ons vlugger te bewijzen dat u onze hulp verdient,
onze erfenis om een ‘intergalactisch’ beschavingsniveau te bereiken.
Zoniet, als de agressiviteit van de mensen niet tot bedaren komt, als de
vrede niet hun enige doel wordt, en zij mensen toestaan om aan de
macht te blijven of ze te nemen, die de oorlog aanmoedigen door het
bevorderen van de wapenindustrie en oorlogszuchtige atoomproeven,
of door toe te laten dat de legers verder blijven bestaan, zullen wij hen
beletten een gevaar te worden voor ons en het zal een nieuw ‘Sodom en
Gomorra’ worden. Hoe zouden wij de mensen van de aarde niet vrezen
wanneer zij hun gelijken aanvallen, wij die van een andere wereld zijn
en een beetje verschillen?
U, Claude Vorilhon, u zult de waarheid verspreiden onder uw
huidige naam die u geleidelijk aan zult vervangen door de naam die u
voor ons draagt: ‘RAEL’ wat letterlijk wil zeggen ‘licht van God’, en
als men er een juistere vertaling van maakt: ‘licht van de Elohim’, of

nog juister: ‘degene die het licht van de Elohim brengt’, of ‘Ambassadeur van de Elohim’, want u zult zeer zeker onze Ambassadeur zijn op
aarde en wij zullen enkel officieel landen in uw ambassade. Raël mag
ook eenvoudiger vertaald worden door ‘boodschapper’.
Het is trouwens door telepathie dat wij uw zoon Ramuel hebben
laten noemen, wat wil zeggen ‘de zoon van degene die het licht brengt’,
want hij is wel degelijk de zoon van onze boodschapper, onze
ambassadeur.’
En hij vertrok zoals de andere ochtenden

Hoofdstuk 6

De Nieuwe Geboden

Geniocratie. Humanitarisme. Wereldregering. Uw opdracht.

Geniocratie

De volgende dag ontmoette ik hem en hij sprak:
‘Laten we eerst het politiek en economisch oogpunt bezien:
Welk soort mensen stelt de mensheid in staat vooruitgang te maken?
De genieën. Uw wereld moet dus de genieën herwaarderen en hen
toestaan de aarde te besturen. U heeft achtereenvolgens de ‘bruten’ aan
de macht gehad, die de anderen overtroffen door hun spierkracht, de
rijken, die de middelen hadden om veel bruten in dienst te hebben, en
de politici, die de volkeren van de democratische landen in de val van
hun hoop hebben laten lopen, zonder te spreken over de militairen die
hun succes hebben gebaseerd op een rationele organisatie van brutaliteit. Het enige type mens dat u nooit aan de macht hebt geplaatst is juist
het type dat de mensheid deed vooruitgaan. Of hij het wiel, het poeder,
de explosiemotor of het atoom heeft ontdekt, het genie heeft altijd het
bewind van mensen die minder intelligent waren dan hijzelf laten profiteren van zijn uitvindingen, terwijl deze bewindsmensen vaak vreedzame uitvindingen aanwenden voor moorddadige doeleinden. Dit moet
veranderen!
Om dit te bereiken moet men de verkiezingen en de stemmingen, die in hun huidige vorm volledig onaangepast zijn aan de evolutie
van de mensheid, afschaffen. De mensen zijn allen nuttige cellen van
een enorm lichaam, dat mensheid heet. De cel van de voet hoeft niet te
zeggen of de hand al dan niet een voorwerp moet nemen. Het zijn de
hersenen die moeten beslissen, en als het voorwerp goed is, zal de cel
van de voet er mee van profiteren. Zij hoeft niet te stemmen, want ze is
gemaakt om het geheel te laten vooruitgaan, het geheel waarvan de
hersenen deel uitmaken en ze is niet in staat te oordelen of dat wat de
hand kan nemen, goed of slecht is. Stemmen zijn alleen positief
wanneer er gelijkheid van kennis en van intellectueel niveau is.
Copernicus werd veroordeeld door een meerderheid van onbekwame

mensen, omdat hij de enige was die een voldoende niveau had
om het te begrijpen. En toch was de aarde niet het centrum van de
wereld, zoals de kerk het geloofde, zij draaide wel degelijk rond de zon.
Toen de eerste wagen reed, als men toen iedereen had laten stemmen
om te weten of men de auto mocht toelaten of moest verbieden, zou het
antwoord van hen die niets van de auto afwisten en ermee spotten,
negatief geweest zijn, en zou u nog altijd met paard en kar rijden. Hoe
kunnen we dit alles veranderen?
U heeft nu psychologen die in staat zijn evaluatietesten samen te
stellen van de intelligentie en de aanpassing van elk individu. Men
moet deze testen van kindsbeen af systematisch toepassen om de
studierichting van de persoon in kwestie te bepalen en als men de
leeftijd bereikt, waarop het individu verantwoordelijk wordt, zal men
zijn intellectueel eindcoëfficiënt bepalen, die op zijn identiteits- of
kiezerskaart aangebracht zal worden. Alleen de individuen die een
intelligentiecoëfficiënt hebben dat 50 % boven het gemiddelde ligt,
zullen verkiesbaar zijn voor om ‘t even welke openbare post en diegenen die een intelligentiecoëfficiënt hebben dat 10% boven het
gemiddelde ligt, zullen kunnen stemmen. Velen van uw huidige politici
zullen hun functies niet meer kunnen uitoefenen, als dit vandaag zou
bestaan. Dit is een volkomen democratisch systeem. Er zijn ingenieurs
die een intelligentie hebben die onder het gemiddelde ligt, maar die
dank zij een enorm geheugen een hoop diploma’s hebben behaald, en
er zijn arbeiders of landbouwers die zelfs niet gespecialiseerd zijn en
die een intelligentie hebben die meer dan 50 % boven het gemiddelde
ligt... Wat momenteel onaanvaardbaar is, is dat een stem van degene
die u gewoonlijk een ‘idioot’ noemt, net zoveel waard is als de stem
van een genie die wijselijk heeft overwogen op welke wijze hij gaat
stemmen. In bepaalde kleine steden worden de verkiezingen gewonnen
door diegene die de meeste aperitieven heeft aangeboden...En niet door
diegene wiens projecten het interessantst zijn. Dus eerst en vooral moet
men het stemrecht enkel voorbehouden aan de intellectuele elite, aan
diegenen van wie de hersenen het meest geschikt zijn om na te denken
en oplossingen te vinden voor problemen. Dit zijn niet noodzakelijk
degenen die studies gedaan hebben. Het gaat erom het genie aan de
macht te brengen, u kunt dit ‘geniocratie’ noemen.’

Humanitarisme
(het bevorderen van het welzijn der mensen)
‘Tweede punt: uw wereld is verlamd door winstbejag, en het
communisme komt er niet toe om de mensen voldoende te motiveren,
zodat ze zin zouden hebben om zich in te spannen en vooruitgang te
maken. U wordt als gelijken geboren, dit staat ook in de bijbelse geschriften. Het bewind moet u ter wereld laten komen met ongeveer
gelijke kansen. Het is onaanvaardbaar dat weinig intelligente kinderen
kunnen leven in weelde, dank zij het fortuin dat hun vaders hebben
vergaard, terwijl er genieën van honger sterven, en om ‘t even welk
minderwaardig werk doen om aan eten te komen, en zo de bezigheden
laten varen waardoor zij ontdekkingen zouden kunnen doen hebben die
heel de mensheid ten goede zouden komen. Om dit te vermijden moet
men het eigendom afschaffen zonder evenwel het communisme in te
voeren. Deze wereld is niet van u, ook dit staat in de Bijbel geschreven.
U bent slechts huurders. Zo moeten alle goederen gehuurd worden voor
negenenveertig jaar. Dit schaft de onrechtvaardigheid van de erfenissen
af. Uw erfenis, de erfenis van uw kinderen, is de hele wereld, als u zich
weet te organiseren om haar aangenaam te maken. Deze politieke
oriëntatie voor de mensheid is geen communisme, zij houdt zich bezig
met de toekomst der mensheid. Noem haar humanitarisme als u haar
een naam wilt geven. Laten we een voorbeeld nemen: een mens heeft
zijn studies beëindigd op eenentwintigjarige leeftijd en wil in het
actieve leven stappen. Hij kiest een beroep en verdient geld. Als hij
zich wil huisvesten, terwijl zijn ouders nog altijd leven, ‘koopt’ hij een
huis, in werkelijkheid huurt hij een huis of een flat voor negenenveertig
jaar van de staat die het heeft laten bouwen. Als de woning bv. geschat
is op honderdduizend Franse frank, zal hij dit bedrag maandelijks
afbetalen gedurende negenenveertig jaar. Op zeventigjarige leeftijd (21
+ 49) zal hij zijn huis afbetaald hebben en erin mogen leven zonder nog
iets te betalen tot aan zijn dood. Bij zijn dood zal dit huis opnieuw aan
de staat komen, die het gratis vruchtgebruik zal moeten laten aan de
kinderen van de overledene, indien hij er heeft. Laten we veronderstellen dat hij één kind heeft, dit zal gedurende heel zijn leven gratis
van het huis van zijn vader genieten. Bij zijn dood zal ook zijn kind van
het familiehuis kunnen genieten en zo verder. De erfenis moet volledig

worden afgeschaft, behalve voor het ouderlijke huis. Dit belet niet dat
de verdienste van een ieder beloond moet worden. Laten we een ander
voorbeeld nemen. Iemand heeft twee kinderen. De ene is een harde
werker, de andere een luiaard. Op eenentwintigjarige leeftijd beslissen
ze elk hun eigen weg te gaan. Zij huren beiden een huis ter waarde van
100.000 Franse frank. De werker zal heel snel meer geld verdienen dan
de luiaard. Hij zal dan een huis kunnen huren dat twee maal zo duur is,
in de plaats van het eerste. Als hij er de middelen toe heeft, zal hij zelfs
de twee kunnen huren, waarvan één hem als buitenhuis zal dienen. Hij
zal ook, als hij voldoende gespaard heeft, zelf dit huis kunnen laten
bouwen en verhuren voor negenenveertig jaar, terwijl het geld hem
toekomt. Maar bij zijn dood komt alles terug aan de gemeenschap,
behalve het ouderlijk huis dat aan zijn kinderen toekomt. In zekere zin
kan een mens fortuin maken voor zichzelf, naargelang zijn verdienste,
maar niet voor zijn kinderen. leder krijgt wat hij verdient. Voor commerciële en industriële ondernemingen geldt hetzelfde. Degene die een
zaak opricht behoudt deze gedurende zijn hele leven en hij mag deze
verhuren, maar nooit voor langer dan negenenveertig jaar. Ook de
landbouwers mogen hun gronden verhuren voor negenenveertig jaar
om ze te exploiteren, daarna komen ze terug aan de staat, die ze weer
kan verhuren voor negenenveertig jaar. De zoon kan ze opnieuw voor
negenenveertig jaar huren. Zo moet het zijn voor alle goederen die
exploitabel blijven, de waarde van zaken blijft onveranderd. Aandelen,
goud, ondernemingen, contant geld, gebouwen, alles wat waarde kan
hebben, alles behoort aan de gemeenschap maar kan gehuurd worden
voor negenenveertig jaar door degenen die de middelen verworven
hebben door hun verdienste en werk. Zo kan een mens die fortuin heeft
gemaakt op ongeveer veertigjarige leeftijd gebouwen laten oprichten,
ze verhuren in appartementen gedurende negenenveertig jaar en van dit
geld genieten tot aan zijn dood. Vervolgens zal het geld van deze
verhuringen ten goede komen aan de gemeenschap. Dit humanitarisme
is reeds beschreven in de Bijbel:
Gij zult voor u zeven sabbatjaren tellen, zeven maal zeven
jaar … negenenveertig jaar…(Leviticus 25:8)
... Wanneer gij dus iets zult verkopen aan uw naaste, of als
gij uit de hand van uw naaste zult kopen, laat de één de ander niet

benadelen. Naargelang het aantal jaren na het jubeljaar zult gij
van uw naasten kopen, naargelang het aantal opbrengstjaren zal
hij aan u verkopen. Naarmate de jaren vermeerderen, zult gij de
prijs vermeerderen, en naarmate de jaren verminderen, zult gij de
prijs verminderen, want het is het aantal opbrengstjaren dat hij u
verkoopt... (Leviticus 25:14-16)
De aarde zal niet voor eeuwig verkocht worden, want de
aarde is van mij, terwijl u de gasten bent en residerend bij mij.
(Leviticus 25:23)
Als het genie aan de macht gelaten wordt zal hij het nut van
deze hervormingen begrijpen. U moet er eveneens voor zorgen dat alle
naties van de aarde een verbond sluiten om uiteindelijk één enkele regering over te houden.’

Wereldbestuur

‘Wat u zal toelaten daarin te slagen is de creatie van een nieuwe
wereldmunt en een eenheidstaal. Men zal geen Auvergnes meer spreken in Clermont-Ferrand, men zal weldra geen Frans meer spreken in
Parijs, noch Engels in Londen, noch Duits in Frankfurt. Uw
wetenschappers en uw taalspecialisten moeten zich verenigen en
werken om een nieuwe taal te creëren die geïnspireerd is door alle talen
en die verplicht gemaakt moeten worden als tweede taal in alle scholen
over de hele wereld. Voor de munt geldt hetzelfde. De geldeenheid van
de wereld mag niet de frank, de dollar of de yen zijn, maar er moet een
nieuwe munt gemaakt worden om aan de behoeften van de hele aarde te
voldoen, zonder een volk te benadelen dat zich zou afvragen waarom
men de muntsoort van een ander land had gekozen in plaats van de
zijne.
Tenslotte is het middel dat nodig is om een dergelijke vereniging op gang te brengen, de afschaffing van de militaire dienst, die de
jonge mannen enkel zaken leert die ten dienste staan van de agressiviteit, evenals het ten dienste van de openbare orde stellen van de
beroepsmilitairen. Dit moet tegelijk in alle landen tot stand komen, wat
een onontbeerlijke veiligheidswaarborg is.’

Uw Opdracht

‘Zoals ik reeds gezegd heb, weten wij dat onze officiële
aankomst heel wat zou kunnen bespoedigen. Maar wij zullen hiermee
wachten om te zien of de mensen wel echt zin hebben om ons te zien
komen, of zij ons beminnen en ons respecteren als de vaders die we
zijn...of onze toestellen niet bedreigd zouden worden door uw vernielende krijgsmachten. Om dat te bereiken, schreeuw over de hele wereld
uit dat u mij ontmoet heeft en herhaal wat ik u verteld heb. De wijzen
zullen u aanhoren. Velen zullen u voor een gek of voor een ‘verlichte’
houden, maar ik heb u voorheen uitgelegd wat men moet denken van de
domme meerderheden.
U kent de waarheid en wij zullen met u in contact blijven door
telepathie om onszelf opnieuw vertrouwen te geven en u aanvullende
informatie te geven als wij dit nodig vinden. Wij willen zien of er voldoende wijzen zijn op aarde. Indien een voldoende aantal wijzen ons
zal volgen, zullen we terugkomen in het openbaar. Waar? Op de plaats
die u zult laten inrichten om ons te ontvangen.
Laat in een aangenaam land met een zacht klimaat een residentie bouwen die zeven kamers bevat, die altijd klaar zijn om genodigden
te ontvangen, en die elk een badkamer hebben. Er moet een conferentiezaal zijn die minstens eenentwintig personen kan ontvangen, een
zwembad en een eetzaal die kan plaats bieden aan eenentwintig
personen. Deze residentie zal in het midden van een park gebouwd
moeten worden, en zal beschut moeten zijn tegen onbescheiden
blikken. Het park zal volledig afgesloten zijn door muren, die zullen
beletten de residentie en het zwembad te zien. De residentie zal zich
tenminste op 1000 meter van de muur rond het park bevinden. Zij zal
maximum één verdieping hebben en zal door een gordijn van plantengroei verborgen moeten blijven voor de omgeving van de muur. Er zullen twee ingangen zijn in de omheiningmuur. Eén in het noorden, de
andere in het zuiden. De residentie zal ook over twee ingangen beschikken. Op het dak van de residentie moet er een terras zijn waarop een
toestel van twaalf meter diameter zal kunnen landen. Een toegang van
dit terras naar binnen is onontbeerlijk. Het luchtruim dat zich boven en
in de omgeving van deze residentie bevindt mag niet onderworpen zijn
aan een direct militair toezicht of radarcontrole. U zult proberen te be-

reiken, dat het terrein waar men deze residentie, mogelijk veelzijdiger
dan voorgeschreven, zal oprichten, beschouwd zal worden als een neutraal terrein door de naties en door het land waarin het uitgezocht zal
zijn, voor onze aardse ambassade. U zult met uw vrouwen uw kinderen
kunnen leven in deze residentie die onder uw directie geplaatst zal
worden en u mag er personeel en genodigden hebben die u gekozen
zult hebben. Het gedeelte dat de zeven kamers bevat moet zich evenwel
direct onder het toegangsterras bevinden en moet, van de plaatsen die
door de mensen gebruikt worden, gescheiden zijn door een dikke metalen deur die voortdurend gesloten is en van binnen vergrendeld moet
kunnen worden. Een ontsmettingspassage moet gebouwd worden bij de
ingang van de conferentiezaal.
De financiering van deze verwezenlijking zal mogelijk zijn
dank zij de hulp die u zult krijgen van degenen die in u, en dus in ons
zullen geloven, en die dus wijs en intelligent zullen zijn. Deze mensen
zullen beloond worden wanneer wij zullen komen. Houdt een
kaartsysteem bij van hen die financieel zullen bijdragen tot de verwezelijking, hoe eenvoudig hun bijdrage aan de oprichting of het onderhoud
van deze residentie ook moge zijn, en neem over heel de wereld, in iedere natie een verantwoordelijke voor de verspreiding van de waarheid,
die de mensen in staat stelt zich te verenigen om deze te verspreiden.
Laat elk jaar op een berg vlakbij de residentie de mensen komen
uit de hele wereld, die wensen om ons te zien komen, na kennis genomen te hebben van deze geschriften.
Een zo groot mogelijk aantal en laat hen sterk aan ons denken,
laat hen intens onze komst wensen. Wanneer zij talrijk genoeg zullen
zijn en wanneer zij intens genoeg verlangen ons te zien, zonder
godsdienstig mysticisme, als verantwoordelijke mensen, maar met
eerbied voor hun scheppers, zullen wij in het openbaar komen en zullen
wij de mensen van de aarde onze wetenschappelijke erfenis geven. Als
de oorlogszuchtige neigingen totaal zullen uitgeschakeld zijn in de hele
wereld, dan zal dit gebeuren. Als de liefde voor het leven en de mensheid voor ons en dus voor haarzelf sterk genoeg is, ja, dan zullen wij in
het openbaar komen. Wij zullen afwachten. En indien de mens agressief blijft en vooruitgang maakt op een manier die voor de andere werelden gevaarlijk is, zullen wij deze beschaving en ook de plaatsen

waar zij haar wetenschappelijke rijkdommen bewaart, vernietigen en
het zal opnieuw een ‘Sodom en Gommora’ worden, in afwachting van
de tijd dat de mensheid zijn wetenschappelijk niveau, moreel gezien,
waard zou zijn.
De mens heeft zijn toekomst in handen en de waarheid is in uw
handen. Verspreidt de waarheid over de wereld en laat u niet ontmoedigen. Wij zullen u nooit openlijk helpen, noch op enige manier die als
bewijs zou kunnen dienen voor de sceptici. Scepticisme gaat
gewoonlijk gepaard met agressiviteit. De intelligente mensen zullen u
geloven want wat u gaat zeggen heeft niets mystieks. Dit is belangrijk
voor ons, dat men u gelooft zonder materieel bewijs, dit zal ons meer
dan wat dan ook bewijzen dat men intelligent is en het dus waard is om
onze wetenschappelijke erfenis te ontvangen.
Ga nu, u zult niet vergeten worden als u triomfeert tijdens uw
aardse leven en zelfs daarna, als wij uw nakomelingen moeten afwachten om te komen, want wij kunnen u op wetenschappelijke wijze laten
herleven evenals degenen die de mensen op de weg van het menselijk
genie geleid zullen hebben, met de liefde voor de scheppers als leidraad, op voorwaarde dat hun overblijfselen in graven bewaard zullen
worden.
Onze enige hulp zal zich van nu af aan beperken tot het steeds
vaker verschijnen, om de mensen gevoelig te maken voor het vraagstuk, en hen het verlangen te geven om kennis te nemen van de waarheid, die u hen overdraagt. Geleidelijk aan, door steeds regelmatiger te
verschijnen, zullen we ertoe komen de openbare opinie gevoelig te maken zodat onze verschijningen geen domme aanbidding zullen uitlokken, maar een diep verlangen van de bevolking om opnieuw met ons in
contact te komen.
U zult uw beweging de RAËLIAANSE BEWEGING noemen.’

Hoofdstuk 7

De Elohim

De atoombommen. De overbevolking. Het geheim van de oneindigheid. Scheikundige opvoeding. Raëliaanse Beweging.

De Atoombommen

‘Voor wij elkaar voor de laatste maal verlaten, heeft u mij nog
vragen te stellen?’
‘U heeft mij de verschijning aan Ezechiël beschreven als zijnde
mensen, uitgerust met ruimtepakken en u heeft mij gezegd dat de
atmosfeer van uw planeet niet dezelfde was als die van de aarde. Hoe
komt het dan, dat u nu geen ruimtehelm draagt?’
‘Omdat ook wij wetenschappelijke vooruitgang hebben gemaakt, zodat wij nu zonder kunnen. Mijn aangezicht schijnt in de open
lucht te zijn, in werkelijkheid is het beschermd door een onzichtbare
ruimtehelm samengesteld uit terugstotende stralen, waarbinnen ik een
soort lucht inadem die verschillend is van de uwe. Deze stralen laten de
golven door maar niet de moleculen van de lucht. U kunt dit vergelijken met het uitzetten van luchtbellen binnen in uw havens om te beletten dat de mazout naar buiten gaat.’
‘Betekenen de atoombommen een gevaar voor de mensheid?’
‘Ja, een groot gevaar. Maar dit zal ons in staat stellen om geval van
nood niet veel te doen te hebben om deze beschaving te vernietigen, als
de mensen niet wijzer worden. Misschien zullen ze zichzelf vernietigen. Als zij dat niet doen en als zij een bedreiging voor ons gaan vormen, zal het voor ons voldoende zijn hun bommenvoorraad te laten
exploderen, zonder aanvalswapens tegen hen te gebruiken. Wij zouden
dat kunnen doen, hetzij door stralen, hetzij door telepathie, door er voor
te zorgen dat één der grootmachten de ‘aanvaller’ wordt, wat automatisch een fatale tegenaanval zou ontketenen. Als de mensen niet meer
aan dit gevaar blootgesteld willen worden, volstaat het de militairen de
atoomwapens te ontnemen. Hun vermogen, op zachtaardige wijze aangewend, zou het mogelijk maken de energiearme landen dat te geven
waarmee ze een grote vooruitgang zouden kunnen maken. U zou

dringend de atoomproeven moeten stopzetten want u weet niet waaraan
u zich blootstelt. Als de mensen echter met atoomkrachten blijven spelen, zal dit voor ons de zaken vereenvoudigen, in geval wij hen tot stilte
zouden moeten brengen.’
‘Heeft u vrouwen op uw planeet?’
‘Ja, er is sprake van in de Bijbel en ik heb u de betreffende
passage laten noteren.’
‘En ook kinderen?’
‘Ja, wij kunnen kinderen hebben, net als u.’

De Overbevolking

‘Maar u heeft mij gezegd in zekere zin onsterfelijk te zijn? Wat
doet u dan om de overbevolking te bestrijden?’
‘Inderdaad, dit vraagstuk zal zich zeer vlug op aarde stellen. Om
het op te lossen, en u zult het onmiddellijk moeten oplossen want u
bent voldoende talrijk, moet u de anticonceptie bevorderen en zeer
strenge wetten maken die de vrouwen slechts twee kinderen zullen
toestaan. Als er per twee volwassenen twee kinderen zijn, zal de
bevolking niet meer toenemen. Ook op dit terrein gaan wij observeren,
hoe u zich er zult doorslaan. Dit is nog een intelligentieproef om te zien
of u onze erfenis zult verdienen. Ik geef u de oplossing voor uw huidig
probleem, aan u die gemiddeld maar vijfenzeventig jaar leeft. Inderdaad, voor ons ligt het probleem anders. Wij zijn niet eeuwig. Wij
kunnen tienmaal langer leven dan u, dank zij een kleine chirurgische
ingreep, de ‘bijbelse levensboom’, Wij hebben kinderen en passen de
regel toe waarover ik u zojuist gesproken heb; 2 kinderen per 2 ouders
wat onze bevolking constant houdt.’
‘Met hoeveel bent u?’
‘Wij zijn met ongeveer zeven miljard.’
‘Wij hebben elkaar zes opeenvolgende dagen ontmoet, bent u
elke keer naar uw planeet teruggekeerd?’
‘Nee, ik ging steeds weer terug naar een ‘intergalactisch schip’
dat ons als basis dient en dat voortdurend dichtbij de aarde verblijft.’
‘Met hoeveel bent u op dit schip?’
‘Met zeven. Onze planeet heeft zeven provincies. Van elke
provincie is er een vertegenwoordiger op dit schip. Als men er de twee

die verantwoordelijk zijn voor het schip bijvoegt zijn we voortdurend
met negen.’
‘Als de mensen van de aarde precies doen wat u verlangt, wat
zal er dan gebeuren?’
‘Wij zullen officieel in de residentie komen die u zult hebben
voorbereid en wij zullen u vragen om er de officiële vertegenwoordigers van de meest belangrijke landen der mensheid te laten komen om
de totale vereniging te bereiken van de volkeren der aarde. Als dit goed
verloopt, zullen wij de mensheid geleidelijk aan laten genieten van
onze wetenschappelijke voorsprong. Naargelang het gebruik dat
hiervan gemaakt zal worden, zullen wij zien of wij de mensen al onze
kennis kunnen overdragen en u zo het ‘intergalactisch’ tijdperk kunnen
laten binnengaan met onze vijfentwintigduizend jaar wetenschappelijke
voorsprong als erfenis.’
‘Bent u de enige wereld die dit wetenschappelijk niveau bezit?’
‘In deze regio van het heelal, ja. Er zijn oneindig veel werelden,
die bewoond worden door wezens van het menselijke type, van wie het
wetenschappelijk niveau lager is dan het onze, doch veel hoger dan het
uwe. Wat ons doet vrezen te verdwijnen is het feit, dat wij geen planeet
gevonden hebben die net zo’n geëvolueerde beschaving heeft als de
onze. Wij onderhouden economische relaties met vele andere planeten
waarop het leven geschapen is door andere mensen die een wetenschappelijk niveau moeten hebben gehad dat gelijk was aan het onze, zoals
hun godsdienstige geschriften ons bewijzen. Jammer genoeg was het
ons onmogelijk om de beschavingen van deze scheppers der dichtstbij
gelegen werelden terug te vinden. Misschien zullen wij verder weg nog
werelden vinden, want we blijven het heelal verder onderzoeken, steeds
verder weg. In de meeste gevallen is hun planeet de zon te dicht
genaderd en is het leven onmogelijk geworden of is hun zon geëxplodeerd of te veel afgekoeld. Dit alles laat ons het ergste vrezen, alhoewel
wij op het ogenblik niets abnormaal bemerkt hebben in ons systeem.’
‘Er is dus geen godsdienst bij u?’
‘Onze enige godsdienst is het menselijk genie. Wij geloven
enkel daarin en wij beminnen in het bijzonder de herinnering aan onze
scheppers, die wij nooit hebben teruggezien en van wie wij de wereld
niet hebben kunnen terugvinden. Zij moeten verdwenen zijn. Zij had-

den de voorzorg genomen om een enorm toestel in een baan rond onze
planeet te brengen, dat al hun kennis bevatte, en dat, toen hun wereld
werd vernietigd, automatisch geland is op onze planeet. Dank zij hen
hebben wij de fakkel overgenomen. Deze fakkel die wij graag door de
aarde zouden zien overgenomen worden.’
‘En als uw planeet vernietigd zou worden?’
‘Dezelfde procedure is voorzien om u automatisch onze erfenis
te geven, voor het geval dat onze wereld vernietigd zou worden.’

Het Geheim Van De Eeuwigheid

‘U leeft tien keer zo lang als wij?’
‘Ons lichaam leeft gemiddeld tien maal langer dan het uwe,
zoals de eerste mensen uit de Bijbel. Tussen de zevenhonderd en vijftig
en twaalfhonderd jaar. Maar onze geest, dus onze ware persoonlijkheid,
kan echt onsterfelijk zijn. Ik heb u uitgelegd dat men uitgaande van om
‘t even welke cel van een lichaam het wezen helemaal opnieuw kan
creëren met nieuwe levende materie: wanneer wij op het hoogtepunt
van onze mogelijkheden zijn en onze hersenen op het maximum van
hun rendement en kennis, laten wij chirurgisch een heel klein deeltje uit
ons lichaam afnemen, dat bewaard wordt. Wanneer wij echt sterven,
wordt een cel genomen uit het kleine stukje van ons lichaam, dat
voorheen werd afgenomen, van waaruit wij het lichaam zoals het op dat
ogenblik was volledig herscheppen. Ik zeg wel degelijk zoals het op dat
ogenblik was, d.w.z. met al zijn wetenschappelijke kennis en zijn
persoonlijkheid van toen. Maar het lichaam is samengesteld uit nieuwe
deeltjes die voor zich duizend van uw jaren te leven hebben, en zo gaat
dit eeuwig verder. Om de bevolkingsaangroei te beperken hebben
echter alleen de genieën recht op deze eeuwigheid. Alle mensen van
onze planeet laten op een bepaalde leeftijd deze afname van cellen
uitvoeren en hopen dat zij gekozen zullen worden om na hun dood
herboren te worden. Dat hopen ze, en allen leven om te trachten deze
verrijzenis te verdienen. Als ze eenmaal dood zijn, komt een grote raad
van eeuwigen bijeen om te oordelen, in een ‘laatste oordeel’, wie van
diegenen die dood gingen gedurende het afgelopen jaar nog een leven
verdiend hebben. Gedurende drie levens loopt de eeuwige een stage en
op het einde van deze drie levens vergadert de raad der eeuwigen

opnieuw om te oordelen aan de hand van de werken van de belanghebbende, of hij het verdient toe te treden tot de raad van eeuwigen als vast
lid. Vanaf het ogenblik dat men een nieuw leven wenst, heeft men geen
recht meer om kinderen te hebben, wat natuurlijk de liefde niet belet.
Dit stelt ons in staat te begrijpen waarom de geleerden, die van de raad
der eeuwigen waren, leven op anderen planeten wilden scheppen. Zij
brachten hun voortplantingsinstinct op andere werelden over.’
‘Hoe heet u?’
‘Als u ons een naam wilt geven, kunt u ons, hoewel wij in onze
taal mensen heten, ‘Elohim’, noemen, omdat wij uit de hemel gekomen
zijn.’
‘Welke taal spreekt u op uw planeet?’
‘Onze officiële taal vertoont veel gelijkenis met het oude
Hebreeuws.’
‘Elke dag hebben wij hier gepraat, bent u niet bang dat andere
mensen ons zouden ontdekken?’
‘Een automatisch systeem zou mij onmiddellijk gewaarschuwd
hebben als er andere mensen de gevaarlijke zone naderden, in de lucht
of op het land.’
‘Wat is de levens- en werkwijze bij u?’
‘Wij werken praktisch alleen maar intellectueel, ons wetenschappelijk niveau laat ons toe om voor alles over robots te beschikken.
Wij werken alleen wanneer we er zin in hebben en alleen met onze
hersenen. Alleen de kunstenaars of de sportlui ‘werken’ met hun
lichaam, maar enkel omdat zij dit verkozen hebben. De atoomenergie
die ver geëvolueerd is, is bijna onuitputtelijk, vooral omdat wij een
middel gevonden hebben om gebruik te maken van het atoom in een
gesloten circuit en van de zonenergie. Wij hebben grote hoeveelheden
andere energiebronnen. Wij gebruiken niet noodzakelijk uranium voor
onze atoomreactors, maar vele andere eenvoudige en ongevaarlijke
stoffen.’
‘Maar als u zolang leeft en niet werkt, verveelt u zich dan niet?’
‘Nee, nooit, want wij doen allen dingen die we graag doen, en
vooral bedrijven we de liefde. Wij vinden onze vrouwen erg mooi en
genieten ervan.’
‘Bestaat het huwelijk?’

‘Nee, de vrouwen zijn vrij en de mannen ook. Er zijn paren,
degenen die besloten hebben samen te leven kunnen dat doen, maar ze
zijn vrij om hun vrijheid terug te nemen wanneer ze dit willen. Wij
beminnen allen elkaar. Jaloezie bestaat niet vermits iedereen alles mag
hebben en eigendom niet bestaat. Er bestaat geen criminaliteit bij ons,
dus geen gevangenissen en geen politie. Daarentegen zijn er veel artsen
en doet men regelmatig geneeskundige onderzoeken van de geest.
Degenen bij wie men ook maar enige morele onevenwichtigheid ontdekt, die daden kan veroorzaken die nadelig zijn voor het leven of de
persoonlijke vrijheid van anderen, worden ogenblikkelijk onderworpen
aan een behandeling die hen op het rechte pad terugbrengt.’
‘Kunt u mij een dag beschrijven van een doorsnee mens bij u?’
‘Hij staat ‘s morgens op, baadt zich, want er zijn overal zwembaden bij ons, ontbijt en doet daarna waar hij zin in heeft. Alle mensen
‘werken’ alleen omdat zij er zin in hebben, aangezien er bij ons geen
geld is. Zij die ‘werken’ leveren zodoende altijd goed gedane zaken af,
omdat ze het doen met volle overgave. Alleen de eeuwigen hebben heel
precieze opdrachten, zoals bijvoorbeeld de bewaking van de elektronische breinen en de computers die zich bezig houden met de vitale problemen, zoals energie, voedsel, organisatie, enz. Op zeven miljard
bewoners zijn er maar 700 eeuwigen die volledig afzijdig van de andere
mensen leven. Zij hebben het voorrecht eeuwig te zijn maar ook de
plicht om aan alles te denken voor de anderen die niet verplicht zijn te
werken.
Aan deze zevenhonderd eeuwigen moet men tweehonderd en
tien stagiairs toevoegen (ongeveer zeventig per jaar, ofwel tien per
provincie). Op de zeven miljard bewoners zijn er maar ongeveer veertig
miljoen kinderen. Slechts als ze meerderjarig zijn (tussen de achttien en
de eenentwintig jaar, al naargelang de persoon) ondergaan de kinderen
de operatie die hen een levensduur geeft van meer dan zevenhonderd en
vijftig jaar. Vanaf dit ogenblik mogen ze op hun beurt kinderen hebben.
Wat betekent dat de oudste van onze gewone inwoners hun nakomelingen kennen tot in de vijftigste generatie. Op zeven miljard inwoners
zijn er ongeveer één miljoen inactief, die bijna allemaal in behandeling
zijn, want het zijn meestal moreel ontspoorden, die verzorgd worden
door onze artsen gedurende ongeveer zes maanden. De meerderheid

van de mensen interesseert zich voor kunst; ze schilderen, doen aan
beeldhouwen, spelen muziek, ze schrijven, maken films, doen aan
sport, enz. Wij hebben een vrijetijdsbeschaving in de volle betekenis
van het woord.
De steden hebben gemiddeld vijfhonderdduizend inwoners en
nemen maar een zeer kleine ruimte in. Een stad is in werkelijkheid één
enorm huis, dat op een hoogte gelegen is en waarin de mensen kunnen
slapen, elkaar kunnen liefhebben, doen wat ze leuk vinden. Deze
‘huizensteden’ zijn ongeveer één kilometer lang en hoog en zijn in alle
richtingen doortrokken met gemeenschappelijke verplaatsingsgolven. U
maakt een riem vast en plaatst zich in de golvenstroom die u zeer snel
draagt tot waar u wenst. De steden zijn een soort kubussen ten einde het
platteland niet ‘op te vreten’ zoals dit bij u het geval is. Eén van uw
steden van 500.000 inwoners beslaat twintig maal zoveel oppervlakte
als één van de onze, met als resultaat dat, wanneer u naar natuurgebieden wilt, u er enkele uren over doet, terwijl wij er in enkele
tientallen seconden zijn. Een hele stad wordt ontworpen door dezelfde
architect om het uitzicht ervan aangenamer te maken en om het
karakter van de stad aan het landschap aan te passen.’
‘Maar vervelen de mensen zich niet, als zij niets te doen
hebben?’
‘Nee, want wij geven hen tal van activiteiten. De echte waarden
van het individu worden erkend en iedereen wil tonen wat hij waard is,
of het nu in de kunst is, in de wetenschappen of in de sport, iedereen
wil schitteren om eeuwig te worden of heel eenvoudig om door de
gemeenschap bewonderd te worden, of …door een vrouw. Sommigen
houden van risico, en hen het risico van te sterven ontnemen zou hen
eveneens al het plezier van te bestaan ontnemen, de gevaarlijke sporten
zijn dan ook bijzonder populair.
Wij kunnen om ‘t even welke gewonde weer tot leven brengen,
maar de sportlui kunnen deze sporten alleen beoefenen als ze schriftelijk aanvaard hebben om niet verzorgd te worden als zij sterven gedurende hun sportactiviteit. Wij hebben een soort van races met atoomauto’s die u zouden passioneren en zelfs ruwere spelen in de stijl van
het boksen of nog ruwer, een soort rugby dat naakt wordt beoefend en
waarbij alle stoten toegelaten zijn, boksen, worstelen, enz. ..Dit alles

kan u barbaars lijken, maar vergeet niet dat alle extremen in evenwicht
moeten gebracht worden om verval te voorkomen. Een uiterst gesofisticeerde beschaving moet primitieve tegenwichten hebben. Als ons volk
zijn idolen niet zou hebben in zijn favoriete sport, zou het nog slechts
één verlangen hebben, sterven. Men moet het leven van anderen eerbiedigen maar men moet ook hun verlangen respecteren om te sterven of
met de dood te spelen in het kader van duidelijk omlijnde specialiteiten.
Er zijn bij ons ieder jaar wedstrijden in alle takken, waaronder een
wereldwedstrijd, die toelaat de besten voor te stellen voor de eeuwigheid. Iedereen leeft slechts daarvoor. Ieder jaar heeft er, of het nu in
schilderkunst, literatuur, biologie, geneeskunde, of in alle andere
specialiteiten is waarin de menselijke geest zich kan uiten, een
wedstrijd plaats in elke provincie, met stemming van de eeuwigen der
provincie. De kampioenen vinden elkaar terug in de hoofdstad en
worden daar onderworpen aan de stemming van een jury van eeuwigen
die de kampioenen der kampioenen aanduidt, zij die uiteindelijk voorgesteld worden aan de grote raad der eeuwigen. Zij kiezen diegenen,
die het waard zijn om eeuwige stagiairs te worden.
Dit is het doel, het ideaal van iedereen. De ontspanning mag
best primitieve vormen aannemen wanneer het doel ervan zo verheven
is.’
‘Dus de eeuwigen hebben een leven dat totaal verschillend is
van dat van de andere bewoners?’
‘Heel zeker, zij leven afzonderlijk in steden die hen voorbehouden zijn, en vergaderen regelmatig om beslissingen te nemen.’
‘Hoe oud zijn de oudsten?’
‘De oudste, de voorzitter van de raad der Eeuwigen is vijfentwintigduizend jaar en u heeft hem voor u. Ik heb in vijfentwintig lichamen gewoond tot op heden en ik ben de eerste op wie dit experiment
werd uitgevoerd. Daarom ben ik de voorzitter der eeuwigen. Ikzelf heb
de schepping van het leven op aarde gedirigeerd.’
‘U moet wel onmetelijk veel kennis vergaard hebben!’
‘Ja, ik heb heel veel kennis vergaard en ik zou niet veel méér
kunnen vergaren. Hierin zal de mens misschien superieur zijn aan ons,
want het volume van het gedeelte van zijn hersenen dat informatie
vergaart, het geheugen, is belangrijker. De mensen kunnen dus meer

kennis opslaan en wetenschappelijk veel verder gaan dan wij, als zij er
de middelen toe hebben. Dat jaagt de oppositie van de Raad der
Eeuwigen nu juist schrik aan. De mens van de aarde kan vlugger
vooruitgang maken dan wij, als niets zich daartegen verzet.’

De Scheikundige Opvoeding

‘Maar de kennis, die de Studenten moeten opslaan moet enorm
zijn en veel tijd in beslag nemen?’
‘Nee, want dank zij een belangrijke wetenschappelijke ontdekking, die uw geleerden op het spoor zijn, kan men een persoon zijn lessen leren op chirurgische wijze. Uw geleerden hebben zojuist ontdekt
dat men, door in de hersenen van een rat de geheugen-vloeistof van een
opgevoede rat in te spuiten, er kan voor zorgen dat de rat die niets
geleerd heeft weet wat de andere wist. Men kan informatie overbrengen
door injectie van geheugenstof uit de hersenen. Zo hebben onze kinderen bijna geen werk. Regelmatig krijgen ze injecties van hersenstof, die
afgenomen wordt van personen, die de nodige informatie bezitten voor
hun opleiding. De kinderen hoeven zich dus alleen maar bezig te
houden met interessante dingen, die ze zelf uitzoeken, bv. in theorie de
wereld reconstrueren of zich ontplooien in sport en kunst.’
‘Is er nooit oorlog tussen de provincies van uw wereld?’
‘Nooit, de sportieve competities zijn voldoende ontwikkeld om
het krijgsinstinct uit te schakelen. Anderzijds, psychologisch gezien,
schakelt het feit dat de jongeren hun leven mogen riskeren in de spelen,
waar systematisch bij iedere manifestatie verschillende doden vallen,
het krijgsinstinct uit door het degenen die dit te intens ondergaan
mogelijk te maken dit te bevredigen met gevaar voor hun eigen leven,
zonder dat ze degenen die het niet willen, meetrekken op gevaarlijke
wegen. Als er op aarde sporten of spelen zouden bestaan die nog gevaarlijker maar georganiseerd zijn, zou dit ertoe bijdragen de mogelijkheden tot het creëren van internationale conflicten te verminderen.’
‘Zijn de zeven volkeren van uw wereld identiek?’
‘Nee, er zijn net zoals bij u verschillende rassen en verschillende culturen. Deze provincies werden opgericht in functie van deze
rassen, van deze culturen, met eerbied voor een ieders vrijheid en onafhankelijkheid.’

‘Zou het voor een mens van de aarde mogelijk zijn uw planeet
te bezoeken?’
‘Ja, het zou volstaan u uit te rusten met een ruimtepak, aangepast aan uw ademhaling, opdat u zou kunnen komen. U zou er zonder
kosmonautenpak kunnen leven, in de residentie waar wij de aardse
atmosfeer hebben nagemaakt en waar verschillende mensen van de
aarde leven, zoals Mozes, Elias, Jezus Christus en heel wat andere
levende getuigenissen van onze schepping, die wij te zijner tijd naar de
aarde zullen kunnen laten terugkomen, om uw verklaringen kracht bij
te zetten.’
‘Waarom laat u hen niet onmiddellijk terugkomen?’
‘Als Jezus Christus zou terugkomen in uw ongelovige wereld
zou hij in een tehuis voor krankzinnigen gestopt worden.
Stelt u zich voor, dat er onder u een man rondloopt die zegt
‘Christus’ te zijn. Hij zou zich maar bespottelijk maken en zou zeer
snel opgesloten worden. Als wij tussenbeide zouden komen door
wetenschappelijke wonderen te verrichten om aan te tonen dat hij werkelijk ‘Christus’ is, zou dit de godsdienst gebaseerd op God weer op
gang brengen en het bovennatuurlijke of het mystieke herwaarderen,
wat wij niet meer willen.’
Toen groette de kleine man mij voor de laatste maal, na me
gezegd te hebben dat hij slechts zou terugkomen wanneer datgene wat
hij me gevraagd had volbracht zou zijn. Hij klom in zijn toestel, dat opsteeg en verdween zoals de andere ochtenden.

Raëliaanse Beweging

Wat een geschiedenis! Wat een openbaring! Eens ik terug thuis
was, realiseerde ik me, terwijl ik orde bracht in de aantekeningen die ik
had genomen, door ze te klasseren en over te schrijven, de enorme opdracht die mij was toevertrouwd en de weinige kansen die ik had om ze
tot een goed einde te brengen. Maar omdat het niet nodig is hoop te
koesteren om iets te ondernemen, besloot ik te doen wat van mij
gevraagd werd, met het risico voor een ‘verlichte’ aangezien te worden.
Trouwens, als ‘verlicht zijn’ wil zeggen ‘het licht ontvangen te
hebben’, wil ik best een verlichte zijn. Het is beter een verlichte te zijn
die weet, dan een ontwikkeld mens die niet weet. Voor de sceptici van

allerlei slag wens ik duidelijk te verklaren dat ik geen alcohol drink en
dat ik ‘s nachts zeer goed slaap, dank u.
Men kan geen zes opeenvolgende dagen dromen, noch dit alles
uitvinden. Aan u die me niet zult geloven, zeg ik: bekijk de hemel, en u
zult meer en meer verschijningen zien, die uw geleerden of uw
militairen niet anders zullen kunnen uitleggen dan door kletspraat die
als doel heeft hun gezicht te redden, dat ze denken te zullen verliezen
als de waarheid niet van één van degenen zou komen die deel uitmaken
van hun gesloten kringetje. Waarom zou een geleerde het niet weten!
Net zoals degenen, die Copernicus veroordeeld hebben, omdat hij had
durven beweren dat de aarde niet het centrum van de wereld was, het
niet konden aanvaarden dat een ander dan zij zelf dit alles bekend
maakte.
Maar u allen, die ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen
(U.F.O.’s) heeft gezien of zult zien, die men haastig zal bestempelen als
zijnde luchtspiegelingen, sondeerballons of hallucinaties, u allen die
niet durft te spreken uit angst dat men u zal bespotten, enkel door u te
groeperen en u te richten tot degenen die erin geloven, kunt u vrijuit
spreken.
Al deze openbaringen hebben me een gevoel van welbehagen en
een innerlijke vrede gegeven in deze wereld, waar men niet meer kan
geloven in de ‘Goede God’ met de Witte Baard en in de duivel met
hoeven, en waar de officiële wetenschappers er niet in slagen om een
voldoende nauwkeurige toelichting te geven over onze oorsprong en
onze doelstellingen. In het licht van deze openbaringen, klaart alles op
en alles schijnt eenvoudig. Weten dat er ergens in het heelal een planeet
is, met mensen die ons hebben geschapen naar hun eigen beeld en die
ons beminnen ook al zijn ze bang dat datgene wat ze geschapen hebben
hen zou overtreffen, is dit niet diep ontroerend? Vooral als men
bedenkt dat het ons weldra gegeven zal zijn deel te hebben in de
evolutie van deze mensheid waarvan wij, net als zij, deel uitmaken,
door op onze beurt het leven te scheppen op andere werelden.
Zo, nu heeft u dit boek gelezen, dat ik geschreven heb en waarin
ik getracht heb alles wat mij werd verteld zo eenvoudig mogelijk weer
te geven.

Misschien zult u denken dat ik een buitensporige fantasie heb;
als deze geschriften u alleen geamuseerd of afgeleid hebben, zou ik
diep teleurgesteld zijn. Misschien dat de openbaring van dit alles u
weer vertrouwen heeft gegeven voor de toekomst, omdat het u in staat
stelt het mysterie van de schepping te begrijpen evenals de bestemming
van de mens, en zo antwoord geeft op de vragen die men zich sinds zijn
kinderjaren ‘s nachts stelt door zich af te vragen waarom men bestaat
en waartoe men dient op deze aarde. In dit geval zal ik gelukkig zijn.
Tenslotte, als u begrepen heeft dat alles wat ik u verteld heb,
slechts de diepe waarheid is, en u, net als ik, verlangt om deze mensen
heel vlug officieel te zien komen en ons hun erfenis te zien overhandigen, als u wilt deelnemen aan de verwezenlijking van alles wat mij
gevraagd is, zal ik mijn opdracht volbracht hebben. Schrijf mij in dit
geval en wij zullen u ontvangen in de Raëliaanse Beweging, wij zullen
de residentie bouwen die zij verlangen. Wanneer we voldoende talrijk
zijn over de hele wereld om op hen te wachten met de eerbied en de
liefde die zij, die ons geschapen hebben, met recht van ons eisen, zullen
ze komen en ons laten genieten van hun enorme kennis.
U allen, die in God gelooft of in Jezus Christus, u had gelijk erin
te geloven, zelfs als u dacht dat het niet precies was wat men u wilde
laten geloven, maar dat er een grond van waarheid in zat. U had gelijk
te geloven in de grondslagen van de geschriften, maar u had ongelijk de
kerk te steunen. Als u nu verder uw geld blijft uitdelen opdat de kardinalen mooiere gewaden zouden hebben en blijft toestaan dat de militairen voorbestaan, terwijl ze op uw kosten de atoomdreiging boven uw
hoofd laten hangen, dan wil dat zeggen dat het gouden tijdperk waarop
wij nu recht hebben, u niet interesseert en u primitieven wenst te
blijven. Als u daarentegen, naargelang uw mogelijkheden, actief of
passief wilt deelnemen aan de ontwikkeling van de Raëliaanse Beweging, neem dan uw pen en schrijf mij. ∗ Wij zullen zeer snel voldoende
talrijk zijn om de keuze van het terrein te bepalen waar de residentie
opgericht zal worden. Als u nog twijfelt, lees dan de kranten en kijk
∗

Voor een vlot verloop van de correspondentie raden wij u aan te schrijven naar één
van de regionale contactadressen van de Raëliaanse Beweging (De adressen zijn te
vinden aan het einde van het boek).

naar de hemel, u zult zien dat de verschijningen van mysterieuze toestellen steeds in aantal zullen toenemen om u opnieuw aan te moedigen
uw brief te zenden.

BOEK TWEE

DE BUITENAARDSEN
HEBBEN ME MEEGENOMEN
NAAR HUN PLANEET
De 2de boodschap die ze me hebben gegeven

Inleiding
Ik wilde eenvoudig vertellen hoe mijn leven er uitzag vóór mijn
fantastische ontmoeting van 13 december 1973, dit om talrijke personen een antwoord te geven op de vraag wat ik vóór die ontmoeting had
gedaan, en of er mij gedurende mijn kinderjaren buitengewone gebeurtenissen waren overkomen die zo’n levensloop konden voorspellen.
Toen ik in mijn herinneringen snuffelde, was ik, terwijl ik dacht
dat er niets buitengewoon was voorgevallen in mijn jeugd, verbaasd
vast te stellen dat er beelden terugkwamen die, op een rij gezet, een
geheel vormden, en dat mijn leven werkelijk geleid was zodat ik zou
zijn wie ik was en ik me dáár zou bevinden waar ik me op 13 december
1973 bevond.
Ik was praktisch klaar met de beschrijving van dit alles toen de
tweede ontmoeting plaatsvond. Ik heb mijn herinneringen dus zoveel
mogelijk samengevat om de meeste plaats te laten aan de tweede
boodschap en het relaas van dit tweede contact, dat nog fantastischer is
dan het eerste.

Deel 1

Mijn leven tot aan de eerste ontmoeting
Reeds twee jaar

Twee jaar! Weldra twee jaar dat ik me inspan om zo goed en zo
kwaad als ik kan deze waarheid, die veel te groot is voor mij, te laten
uitstralen. De tijd gaat voorbij en ik heb de indruk niet vooruit te
komen. En toch vormt zich rondom mij beetje bij beetje een vaste kern
van mensen die begrepen hebben dat het Boek wel degelijk de
Waarheid zegt. Zevenhonderd, het zijn er zevenhonderd op het moment
dat ik deze regels neerschrijf, en ik begrijp op welk punt dit tegelijkertijd weinig en veel is. Weinig, als men denkt aan de vier miljard
mensen die de aarde bevolken en veel als men denkt aan de weinige
mensen die na twee jaar besloten hadden degene te volgen die
tweeduizend jaar geleden eveneens de zware opdracht gekregen had om
ingewijd te worden en de primitieven van zijn tijdperk op de hoogte te
brengen. Die zevenhonderd, wie zijn het? Zijn het, zoals dit ongetwijfeld plezier zou doen aan bepaalde spotdrijvers, van die gemiddelde
‘goedgelovigen’ die men van alles kan wijsmaken? Welnee! Sommigen
onder hen zijn licentiaten of doctors in de filosofie, psychologie,
theologie, sociologie, geneeskunde, fysica, scheikunde, etc. Maar mijn
bewondering gaat misschien evenzeer uit naar degenen die geen enkel
diploma hebben, want zij hebben dit aangevoeld als mensen die in staat
zijn de materie te beheersen en zich in harmonie te brengen met het
universum dat ze vormen, zonder door hun studies de kennis te hebben
verworven die hen in staat stelt te weten dat men op wetenschappelijke
wijze levende materie kan creëren, en mensen zoals wij. Toch moet ik
zeggen dat ik over het algemeen tamelijk optimistisch ben en dat ik
geloof de opdracht die mij werd toevertrouwd nu reeds tot een goed
einde te hebben gebracht. Want wat me ook zou kunnen overkomen, de
Madech ∗ is op weg en niets zal dit nog kunnen tegenhouden.
∗

MADECH: Mouvement d'Accueil des Elohim. Créateurs de l'Humanité
(Vereniging voor het ontvangen van de Elohim, Scheppers van de Mensheid
Deze vereniging is langzaam overgegaan in de Raëliaanse Beweging en
bestaat nu niet meer).

In twee jaar tijd heb ik ongeveer veertig lezingen gegeven, en
bepaalde vragen komen regelmatig terug, dus veronderstel ik dat
bepaalde facetten van de boodschap toegelicht moeten worden; wat ik
in dit boek zal proberen te doen. In de eerste plaats, welke weg heb ik
gevolgd vóór de ontmoeting van 13 december 1973? Ik moet bekennen
dat het nog niet zo lang geleden is dat ik mijn herinneringen aan een
onderzoek heb onderworpen, dit om precies te zien op welke manier
mijn leven geleid werd, zodat ik beschikbaar en klaar zou zijn om op
het juiste tijdstip in actie te komen op het spirituele, psychische en
nerveuze vlak. Sommige gebeurtenissen uit mijn jeugd leken me,
afzonderlijk bekeken, zonder de minste betekenis, totdat ik ze als een
geheel bekeek. Nu lijkt alles me heel helder en ik herinner me met
ontroering de ogenblikken waarvan ik dacht dat ze van weinig belang
waren. Ik heb helemaal niet de bedoeling mijn leven te vertellen, in de
overweging dat elke gebeurtenis hieruit bijzonder is, maar het is me
gebleken dat veel mensen meer willen weten over wat mij ‘tevoren’ is
overkomen. En verder vertel ik alles liever zelf, liever dan de kwade
tongen onverschillig wat over me te laten vertellen…

Mijn kinderjaren, een UFO boven Ambert
Aangezien ik uit een onbekende vader geboren ben, kan ik niet
zeggen dat ik een klassieke jeugd heb gehad. Ik was wat men noemt
een natuurlijk kind (alsof de anderen kunstmatige kinderen zijn...), in
zekere zin een ongelukje, tenminste voor het kleine stadje Ambert, de
wereldhoofdstad van de paternoster (sic), en wat meer is, oh heiligschennis, de onbekende vader was naar het schijnt een Joodse vluchteling (en niet zo onbekend dus…!) Mijn geboorte werd zo goed mogelijk verborgen gehouden, nee, niet in een grot, maar in een kliniek te
Vichy.
Ik werd geboren op 30 september 1946 rond twee uur ’s morgens, en de bevalling verliep heel moeilijk. Maar wat belangrijk is, is
dat mijn conceptie plaatsvond op 25 december 1945. De conceptie, het
ogenblik waarop het wezen echt begint te bestaan en zich in de buik
van de moeder begint te ontwikkelen, is de echte geboortedatum van
elk individu. 25 december, de belangrijkste datum sinds weldra 2000

jaar. Voor diegenen die in het toeval geloven, begon mijn leven dus
met een toeval. ..
Vervolgens keerden we terug naar Ambert waar mijn arme
moeder me lange tijd bij haar vader probeerde te laten doorgaan voor
'de zoon van een vriendin, op wie ze voor enige tijd zou passen'.
Ook al was mijn moeder's vader heel kwaad toen hij de
waarheid vernam, toch was hij gedurende de korte tijd dat ik hem heb
gekend wat mij betreft de alleraardigste grootvader. Hij stierf helaas
toen ik nog heel klein was en later vertelde men me over de geamuseerde blik in zijn ogen toen ik, nadat ik hem zijn fruitbomen had zien
snoeien, zijn schaar had genomen om…zijn sla af te knippen!
Ik werd grootgebracht door mijn oma en mijn tante die toen en
trouwens nu nog steeds, samen wonen. Zij hebben me leren lezen en ze
hebben me mijn eerste stappen leren zetten, waaraan ik trouwens een
heel precieze herinnering heb en het is zeker de verst teruggaande
herinnering uit mijn leven.
Het is pas onlangs dat mijn grootmoeder me vertelde dat ze in
1947 boven Ambert een heel eigenaardig toestel had gezien dat zich
heel snel en zonder geluid dichtbij haar huis voortbewoog. Nooit had ze
er met iemand over durven praten, uit angst ervan beschuldigd te
worden hallucinaties te hebben. Pas nadat ze mijn boek had gelezen,
besloot ze er met mij over te spreken en zich tegelijkertijd bij de
Madech aan te sluiten. Haar toetreding is trouwens één van de
belangrijkste aanmoedigingen geweest die ik gekregen heb.

De paus der druïden

Er was in Ambert een oude man voor wie de kleine kinderen
bang waren en met wie de volwassenen de spot dreven. Ze hadden hem
de bijnaam Jezus Christus gegeven, omdat hij heel lang haar had, dat
hij in een wrong droeg en een fantastische baard. Hij ging altijd gekleed
in een lange cape die hem bijna tot aan zijn enkels kwam en hij woonde
op ongeveer honderd meter van het huis waar mijn moeder een kleine
woonruimte had gevonden. Hij werkte niet en niemand wist waarvan
hij leefde in het piepkleine huisje dat net tegenover het gemeentelijke
kollege stond. Toen de kinderen groter werden, waren ze niet meer
bang voor hem en begonnen ze net als hun ouders de spot met hem te

drijven. Ze volgden hem, lachten hem uit en maakten een lange neus
naar hem. Zelf hield ik er niet van met de andere kinderen te spelen; ik
gaf er de voorkeur aan insecten gade te slaan en in boeken te kijken. Op
straat was ik die oudere man meermaals tegengekomen en ik was
verrast door zijn gezicht dat veel goedheid uitstraalde en door de
ondeugende glimlach die hij had als hij naar me keek. Ik weet niet
waarom, maar ik was niet bang voor hem en ik zag niets lachwekkend
aan hem en ik begreep niet waarom de andere kinderen hem bespotten.
Op een middag volgde ik hem uit nieuwsgierigheid, om te
weten waar hij heenging en ik zag hem zijn kleine huisje binnengaan en
bemerkte dat hij de deur van een klein keukentje openliet. Ik kwam
dichterbij en zag hem met een ondeugende glimlach op een krukje
zitten. Het leek wel of hij me verwachtte. Hij wenkte me dichterbij te
komen. Ik ging het huis binnen en liep naar hem toe. Hij legde zijn
hand op mijn hoofd en ik kreeg een vreemde gewaarwording.
Tegelijkertijd keek hij naar de lucht en sprak hij woorden uit waarvan
ik niets begreep. Na enkele minuten liet hij me weer vertrekken, nog
steeds zonder een woord te hebben gesproken en nog steeds met dezelfde geheimzinnige glimlach.
Dit alles had mij op dat ogenblik geïntrigeerd, maar ik was het
al heel snel weer vergeten. Pas in de zomer van 1974, toen ik een boek
las dat ik van mijn moeder geleend had en dat ging over het geheimzinnige Auvergne, kwam ik te weten dat vader Dissard, de oude man in
kwestie, de laatste 'Dissard' was, namelijk de laatste 'Paus' van de
Druïden die nog in leven was, en dat hij nu sinds enkele jaren dood
was. Toen herinnerde ik me de gebeurtenis uit mijn jeugd en dacht ik
aan de geheimzinnige glimlach van de oude man, telkens als ik hem op
straat tegenkwam, namelijk elke dag, aangezien we praktisch buren
waren. Ik weet nu precies tot wie hij zich richtte in de lucht, tot wie hij
die geheimzinnige zinnen sprak, net zoals ik nu precies weet wat het
lichtende geruisloze toestel was dat mijn oma had gezien. Iets anders
komt me weer bij: vanaf de dag dat zich het toneel bij vader Dissard
had afgespeeld, viel ik elke avond in slaap terwijl ik een bepaald aantal
keren tot negen telde, een getal dat heel vaak in mijn leven terugkomt,
als een code die me toegekend zou zijn. Nooit heb ik die plotselinge
gewoonte kunnen verklaren, terwijl ik sinds verscheidene jaren veel

verder kon tellen dan tot negen en het dus geen kwestie van machinaal
oefenen kon zijn. Ik was zeven toen deze gebeurtenis zich voordeed.

De poëzie
In die periode waren dieren het belangrijkste voor mij. Ik vond
het heerlijk dagenlang dieren te tekenen, als ik tenminste geen
hardloopwedstrijden voor slakken organiseerde…Aangetrokken door
het dierenleven, droomde ik er toen van ontdekkingsreiziger te worden,
om de geheimzinnige fauna van het oerwoud te kunnen benaderen.
Maar toen ik negen was (nogmaals negen), veranderde alles.
Allereerst ontdekte ik iets wat voor mij een echte passie ging worden:
de snelheid van alles wat reed, met of zonder motor, en vooral het
evenwicht, de zin van de banen en de strijd tegen mezelf mijn eigen
reflexen en tenslotte de perfecte beheersing van het lichaam door de
geest.
Eerst waren het gekke afdalingen op een kleine fiets, bijna
zonder remmen, en ik vraag mij af hoe het mogelijk is dat ik geen
enkele keer ben gevallen. Om alles spannender te maken bleef ik boven
op een bergpas staan en wachtte ik tot er een snelle wagen voorbijreed.
Dan stortte ik mij in een duizelingwekkende achtervolging, kwam ter
hoogte van de auto en haalde hem in tot de allergrootste verbazing van
de bestuurder. Aan het einde van de afdaling maakte ik rechtsomkeer
en keerde terug om boven een andere wagen op te wachten…
Enkele maanden later woonde ik toevallig de Ronde van
Frankrijk voor auto's bij, en het was 'liefde op het eerste gezicht'. Men
kon dus de vreugde van snelheid kennen zonder te moeten trappen om
opnieuw de hellingen te beklimmen. En men kon er zijn beroep van
maken. Het was beslist, zoals men op negenjarige leeftijd een besluit
kan nemen: ik zou autoracer worden!
Vanaf die dag draaide alles in mijn leven alleen nog maar om
autoraces, niets anders interesseerde me nog en ik zag er het nut niet
van in om alles te leren wat men me op school vertelde want ik zou
autoracer worden! De stripboeken werden vervangen door heel serieuze
autotijdschriften en ik begon heel ongeduldig de jaren te tellen die me
scheidden van de leeftijd waarop ik mijn rijbewijs zou kunnen halen.

Verder ging ik ook op mijn negende voor het eerst naar een
internaat. Mijn moeder was wanhopig omdat ik niets meer wilde doen
op school en omdat ik onophoudelijk herhaalde dat de school nergens
zou toe dienen als ik autoracer zou worden en zij had besloten me naar
het internaat 'Notre-Dame-de-France' te sturen, in Puy-en-Velay. Zij
hoopte dat ik zo, zonder tijdschriften over autosport, aan het studeren
zou slaan, en ze had in zekere zin geen ongelijk. Toch heb ik een heel
slechte herinnering aan dit eerste internaat, vooral omdat ik veel te jong
was. Ik herinner me de vele nachten die ik huilend doorbracht in die
geweldige slaapzaal waar hetgeen me -geloof ik- het meest ontbrak de
mogelijkheid was om alleen te zijn en te mediteren. Dit tekort, dat me
hele nachten deed huilen, vergrootte, zoals elk gemis op gevoels- en
gemoedsvlak dat doet, mijn toch al grote gevoeligheid. Toen ontdekte
ik de poëzie.
Ik werd in elk geval meer aangetrokken door de Franse taal dan
door wiskunde, maar steeds als geïnteresseerd en passief lezer. Toen
kreeg ik het verlangen, de behoefte om te schrijven, en indien mogelijk
in verzen. Hoewel wiskunde me nog steeds weinig interesseerde,
behoorde ik nu tot de goede middelmaat in dit vak, net als in alle
andere vakken, behalve in Frans en vooral in opstel, waarin ik
regelmatig de beste was, als het onderwerp me tenminste beviel. Ik
schreef een hele verzameling gedichten en behaalde de eerste prijs bij
een poëziewedstrijd.
Het meest zonderlinge is wel dat ik, hoewel ik niet gedoopt was,
op een internaat zat dat gehouden werd door katholieke broeders, met
alles wat daarop betrekking heeft (gebed vóór het eten, vóór het
slapengaan, bij het opstaan, vóór het studeren, enz.) met inbegrip van
de dagelijkse missen en communies. Toen de broeders er, na zes
maanden dagelijkse communie, achterkwamen dat ik niet gedoopt was,
schrokken ze geweldig. Ik vond het wel grappig; het was zelfs het enige
ogenblik dat me aanstond in hun missen, dit gratis proeven van het
smeltende stukje brood...
Verder werd ik, ook op negenjarige leeftijd, geslachtsrijp, en dat
beviel me heel erg. Het troostte me in mijn gedeeltelijke eenzaamheid
ongekende geheime pleziertjes te ontdekken die geen enkel kind van
negen op de slaapzaal scheen te kennen.

Tenslotte werd ik op negenjarige leeftijd voor de eerste keer
verliefd, verliefd zoals men dit kan zijn op die leeftijd. Vanwege mijn
goede schoolresultaten aanvaardde mijn moeder om me niet meer naar
het internaat te sturen en ik ging naar het gemeentelijke kollege van
Ambert, waar ik in de achtste klas zat. Daar was ze, ze was ook negen
jaar, of bijna negen, en heette Brigitte, en ik was verlegen, blozend en
dus belachelijk. Tijdens een medisch onderzoek was een blik
voldoende geweest om in een gebaar van schaamte een bovenlijf voor
mijn ogen te verbergen waaraan natuurlijk niets te zien was, en bij mij
een gevoel van tederheid te ontketenen en een geweldig verlangen om
dit wezen dat zo broos leek, te beschermen.
Het jaar daarop zat ik op hetzelfde lyceum in de zevende klas,
bij mijn eerste liefde, met wie ik zelfs niet durfde te praten. Toch was
ik er in het begin van het schooljaar in geslaagd aan de tafel precies
vóór die van haar te gaan zitten. Zo kon ik me af en toe omdraaien en
het beminde gezicht bewonderen. Ik was pas tien jaar maar zij was
steeds in mijn gedachten. Het feit van in de klas dichtbij haar te zitten,
stimuleerde mij, en ik begon hard genoeg te werken om niet meer te
moeten blijven zitten. Ik ging dus over naar de zesde, nog steeds zonder
de minste zin om te studeren, maar jammer genoeg wisselden we steeds
van klas, omdat we nu leraren hadden in plaats van een onderwijzer. Ik
was dus bijna altijd ver van haar verwijderd en ik werkte bijna niet
meer zodat ik het jaar daarop weer in een internaat terechtkwam, in een
klein dorpje dat zich ongeveer dertig kilometer van Ambert bevindt:
Cunlhat.
Daar was het nog erger dan in Puy-en-Velay. We lagen
opeengeperst in een kleine slaapzaal die bijna niet verwarmd was en er
was bijna geen discipline. De grootsten en dus de sterksten lieten er hun
wet heersen. Ik geloof dat ik daar werkelijk geweld begon te haten. Op
een dag, toen ik er echt genoeg van had om telkens door sterkere
jongens gebrutaliseerd te worden, zonder dat er ook maar één maatregel
tegen hen getroffen werd, ging ik te voet op weg, vastbesloten om de
dertig kilometer af te leggen die mij van het huis van mijn moeder
scheidden. Niemand had mijn vertrek opgemerkt en toen de directeur
van de school me met de auto inhaalde, had ik al een tiental kilometers
afgelegd.

Tot mijn grote vreugde werd ik toen van school gestuurd. Ik kon
in het midden van het schooljaar als extern terug naar de broeders van
Amberft. Oh vreugde, ik kon elke dag Brigitte tegenkomen op straat,
Brigitte die steeds mooier werd en bij wie de twaalfde lente de boezem
heerlijk had doen ontluiken.
Steeds minder in studeren geïnteresseerd, leerde ik toen de
vreugde van het spijbelen kennen, vooral omdat ik het nauwelijks
waardeerde opnieuw 'bij de paters' te zijn, die mijn moeder trouwens de
raad gaven me snel te laten dopen…Gelukkig gaf ze er de voorkeur aan
te wachten tot ik de leeftijd had bereikt om te begrijpen wat dat inhield
en me mijn mening te vragen.
Wat ik toen het liefst wilde worden, was mecanicien, want ik
was aan de weet gekomen dat dat heel nuttig was om autoracer te
worden. Mijn moeder, die wenste dat ik ingenieur zou worden, wilde
absoluut dat ik doorging met studeren en accepteerde niet dat ik als
leerjongen in een garage zou werken. Deze nieuwe kwelling gaf me
weer het verlangen om gedichten te schrijven en ik begon in plaats van
de lessen te volgen, de natuur in te trekken met een schrijfboek in de
hand.
Op veertienjarige leeftijd zat ik weer op een internaat, ditmaal in
Mont-Dore, op een kollege waar men kinderen aannam die door geen
enkele andere school van het departement nog werden aanvaard. Ik was
in het gezelschap van een samenraapsel van slechte leerlingen en
tamelijk interessante rebellen. Eén van die rebellen, die 'caïds' van het
internaat, werd verantwoordelijk voor de oriëntatie van de komende
tien jaar van mijn leven. Hij heette Jacques en speelde elektrische
gitaar, wat een diepe indruk op me maakte. In de kerstvakantie kreeg ik
van mijn oma een prachtige gitaar, en Jacques leerde me enkele
akkoorden. Toen begon ik mijn gedichten op muziek te zetten en ik
merkte dat dit mijn toehoorders blijkbaar heel goed beviel. Zodra het
grote vakantie was, deed ik mee aan enkele radiowedstrijden die ik
bijna altijd won.
Eveneens leerde ik tijdens deze grote vakantie voor de eerste
keer de lichamelijke liefde kennen, met een bardienster die mijn liedjes
mooi vond. Ze was twintig jaar en leerde me niet veel, behalve de
macht van de gitaar op het vrouwelijke geslacht.

Het jaar daarop werd ik vijftien en verlangde ik er meer dan ooit
naar mijn eigen leven te leiden. Op een dag nam ik mijn gitaar onder de
arm en een kleine koffer, en zei het internaat en zijn oninteressante
studies vaarwel. Ik ging liftend richting Parijs. Ik had tweeduizend
oude Franse Franken op zak en mijn hart vol hoop. Ik zou eindelijk
geld verdienen, helemaal alleen, en ik zou kunnen sparen om mijn
rijbewijs te halen op mijn achttiende, om uiteindelijk autoracer te
worden.
Ik had geluk, ik werd opgepikt door een man die een wagen
bestuurde die ondanks zijn bedaard uiterlijk bliksemsnel optrok, en
toen die man me zijn naam zei en me vertelde dat hij autoracer was,
kon ik hem vertellen met welke wagen hij gereden had en welke
klasseringen hij had behaald. De man, die niet zo bekend was, was wel
gevleid en verwonderd een jongen te ontmoeten die zich zijn overwinningen herinnerde. Hij vertelde me dat hij clown was geweest en dat hij
nu een garage had in het zuidwesten. In Parijs aangekomen nodigde hij
me uit om te dineren en bood me zelfs een kamer aan in het hotel
waarin hij zijn intrek nam. Daar kletsten we een beetje in de salon met
twee jonge vrouwen die animeermeisjes waren in een bar en hun
werkdag beëindigd hadden: ik zong enkele liedjes en we gingen elk met
een van die bekoorlijke barmeisjes naar bed. Daar werd ik werkelijk
ingewijd in de lichamelijke liefde.
De volgende morgen vertrok ik onopvallend, want ik wilde een
kamer vinden en clubs die in mijn liedjes geïnteresseerd waren. Ik vond
noch het een noch het ander en bracht mijn tweede nacht in Parijs door
in de metro bij de clochards. Ik had geen cent meer en de volgende
morgen liet de honger zich voelen. Ik bracht de dag al slenterend door,
met weinig hoop om me uit die situatie te redden. Maar 's avonds zag ik
een man op een terras van een café accordeon spelen, en de klanten
gooiden hem geld toe. Ik besloot hetzelfde te proberen, en dat werkte
onmiddellijk heel goed. Ik was gered.
Zo leefde ik drie jaar. Ik sliep overal en nergens en at af en toe
een broodje. Maar ik maakte een geweldige vooruitgang en op een dag
werd ik aangenomen in een kleine club op de linkeroever. Ik verdiende
10 Franse frank per avond en had vijftien frank nodig om een taxi terug
te nemen naar de heuvel van Montmartre waar ik een klein kamertje

had…Maar ik had (heel klein…) mijn naam op het affiche! En ik zag
me al helemaal bovenaan op het affiche prijken, gezien het succes dat
ik elke avond had. Op een dag ontmoette ik de toneelspeler Jean -Pierre
Darras die me aanraadde een cursus dramatische kunsten te volgen om
mijn houding op het toneel te verbeteren, en omdat ik er het geld niet
voor had regelde hij het dat ik die cursus dramatische kunsten gratis
kon volgen. Gedurende drie maanden volgde ik dus de cursus Dullin,
daarna stopte ik ermee want ik voelde me helemaal niet aangetrokken
tot theater.
Toen trad ik op onder het pseudoniem Claude Celler, dat ik
gekozen had als hulde aan de skiër en autoracekampioen Tony Sailer,
door hiervan de schrijfwijze te veranderen zodat het met mijn echte
voornaam de dubbele initialen C.C. vormde.
Ik won toen vele radiowedstrijden en door in verscheidene clubs
op te treden lukte het me om min of meer fatsoenlijk te leven en vooral
te sparen om, precies zoals gepland, op mijn achttiende mijn rijexamen
af te leggen. Maar dat was nog niet voldoende om piloot te worden. Je
moest eerst naam zien te maken, in de hoop aangenomen te worden
door een merk, en daarvoor moest je een competitiewagen hebben en
onafhankelijk deelnemen aan enkele proefritten en die, indien mogelijk,
winnen. Maar een racewagen is ontzettend duur. Ik moest verder
blijven sparen in de hoop me zo'n auto te kunnen aanschaffen. Ik bleef
dus optreden en geld opzij leggen. Een heleboel vrienden van mij die
auteurcomponist waren, hadden platen opgenomen en dat scheen hen
veel geld op te brengen. Aangezien ik nu meer dan honderdvijftig
liedjes op mijn repertoire had, besloot ik dus een opname te maken.
De eerste platenmaatschappij waaraan ik me voorstelde, bood
me een contract aan voor drie jaar; ik nam het aan en tekende. De
directeur van die platenmaatschappij was Lucien Morisse, directeur van
het radiostation 'Europe n° 1 " en die had geweldig veel gekende
zangers gelanceerd. Mijn eerste plaat kende een groot succes en mijn
tweede, dank zij het lied 'Le miel et la canelle' werd nog méér
gewaardeerd. Misschien dat de woorden u in staat zullen stellen u de
muziek te herinneren, want het werd veel gedraaid op de radio.

Le miel et la canelle
Ca sent le miel et la canelle
Ca sent la vanille et l'amour
Ca sent le miel et la canelle
Filles que j'aimerai toujours
La premiêre était brune et s'appelait Margot
Le soir au clair de lune nous jouions du flutiau
Moi j'ai pris la route de ses yeux
Et le chemin sans doute de ses cheveux.
La deuxiême était blonde et s'appelait Marielle
Les sentiers de sa ronde encore je me rappelle
Moi j'ai pris la route de ses yeux
Et le chemin sans doute de ses cheveux
La troisiême était rousse et s'appelait Marion
Pour sa jolie frimousse et son coquin jupon
Moi j'ai pris la route de ses yeux
Et le chemin sans doute de ses cheveux.
Ne pleure pas I'ami, demain c'est le printemps
Elles sont si jolies et tu n'as pas vingt ans
Moi j'ai pris la route de ses yeux
Toi tu prendras la route de ses cheveux.
Ik trad dus ontzettend veel op en nam deel aan talrijke tournees.
Alles ging goed en tot mijn grote vreugde werd ik zelfs gekozen om
deel te nemen aan de gouden roos van het Franse lied te Antibes.
Maar zij die me leidden wilden zeker niet dat ik een te bekend
artiest werd. Die periode van mijn leven was voorzien om mijn gevoeligheid te ontwikkelen en om me eraan te laten wennen in het openbaar
te spreken, meer niet.
Men kondigde elke morgen over de radio aan dat ik één van de
mededingers was naar de 'Gouden Roos' die een week later zou

plaatsvinden, maar op een dag nam Lucien Morisse me apart en legde
me uit dat hij verplicht was me uit de wedstrijd terug te trekken, dat ik
later zou begrijpen waarom, maar dat hij op het moment niet meer
uitleg mocht geven. Ik nam dus niet deel aan de 'Gouden Roos'.
Ik leefde dus bescheiden verder van de opbrengsten van het lied
en bemerkte dat ik nooit genoeg zou kunnen verdienen om de racewagen aan te schaffen en met racen te kunnen beginnen. Toen men me
voorstelde vertegenwoordiger te worden voor de platenmaatschappij
waarvoor ik mijn opnames maakte, aanvaardde ik dan ook onmiddellijk, ervan overtuigd dat ik er zo in enkele maanden zou toe komen
genoeg geld opzij te leggen.
Ik kwam terecht in Bordeaux, van waaruit ik ongeveer vijftien
departementen aandeed waarover ik de verantwoordelijkheid had als
commercieel agent. Ik bleef daar één jaar en stopte er mee zodra ik
genoeg geld had om (eindelijk...) een competitiewagen aan te schaffen.
Ik had jammer genoeg enkel de tijd om de auto in te rijden die
een vriend vernielde bij een ongeval. Maar gedurende het jaar dat ik in
het zuidwesten had doorgebracht, had ik nieuwe liedjes geschreven en
een rijke vriend drong er op aan opnieuw een plaat te maken die hij zou
financieren.
Ik leefde nog een jaar van de opbrengsten van mijn gedichten en
had vervolgens, als om me definitief van weg te doen veranderen, een
heel ernstig auto-ongeval. Tijdens een veel te vermoeiende tournee was
ik achter het stuur in slaap gevallen en met een snelheid van bijna
honderd kilometer per uur met volle kracht tegen een muur te pletter
gereden. Op die plaats waren al meer dan tien personen omgekomen. Ik
kwam er uit met verschillende breuken, maar ik leefde nog.
Meer dan drie maanden lang kon ik me niet bewegen, mijn
spaargeld raakte op, en nog steeds zat ik niet in de races! Ik die er altijd
al van had gedroomd om op achttien jaar te beginnen, had op
tweeëntwintigjarige leeftijd nog aan geen enkele proefrit deelgenomen.
Door steeds maar naar circuits te gaan als toeschouwer, had ik
bij de jongeren de blinde liefde voor deze sport opgemerkt, evenals het
aantal jongens dat autoracer wenste te worden, maar die niet wisten hoe
ze er aan moesten beginnen. Ik wist er trouwens niet veel meer van dan
zij en dacht dat een beroep vinden, dat de geestdrift van jongeren voor

deze sport exploiteerde, het beste middel was dat ik kon bedenken om
in aanraking te komen met dit milieu. Ik kon schrijven, de combinatie
was dus gevonden: ik kon journalist worden bij een tijdschrift voor
autosport. Ik nam contact op met enkele gespecialiseerde magazines,
maar vergeefs, want heel wat andere jongeren hadden hetzelfde idee
gehad.
Toen merkte ik een kleine advertentie op in 'L'Équipe', op de
pagina autosport. Men zocht fotograafreporters, zelfs beginnelingen. Ik
solliciteerde en men antwoordde me dat mijn kandidatuur weerhouden
was en dat ik honderd en vijftig Franse frank moest betalen voor
administratiekosten. In ruil hiervoor zou ik een film krijgen om een
proefreportage te maken over een onderwerp naar keuze. Ik stuurde het
geld, ontving de film en maakte de reportage, natuurlijk over een autorace, en zond die naar het aangegeven adres.
Ik ontving al heel snel een brief waarin mij werd gevraagd naar
Dijon te telefoneren, waar de zetel was van de onderneming die de
kleine advertentie had geplaatst. Ik ontmoette vervolgens de baas van
deze 'uitgeversmaatschappij', een man van ongeveer dertig, die me
vertelde 'fortuin' gemaakt te hebben in de Verenigde Staten met foto's,
en die heel geïnteresseerd leek in mijn ideeën over de oprichting van
een tijdschrift over autosport dat zich zou richten tot jongeren die autoracer wilden worden. Uiteindelijk bood hij me aan hoofdredacteur te
worden van een tijdschrift dat enkele maanden later moest uitkomen.
Hij liet me de fabriek zien die hij moest opkopen om er de drukkerij te
installeren, stelde me de drukker uit Dijon voor die hij als directeur
aannam en liet me het huis zien waar ik kon wonen met mijn vrouw, op
twee stappen van mijn bureau. Ik antwoordde hem dat dit me beviel op
voorwaarde dat ik zou kunnen racen en me kon bezig houden met
autosport. Hij zei me toen dat als ik daar de voorkeur aan zou geven, hij
ook iemand nodig had die in staat was een wedstrijdservice te leiden,
want hij rekende er op het nieuwe tijdschrift te lanceren door wagens,
geschilderd in de kleuren van het tijdschrift, kompetitie te laten rijden.
Dat zou me in staat stellen volledig in hét vak te zijn, en ik accepteerde
het directeur te worden van de competitieservice van deze
maatschappij.

Een week later verhuisde ik met mijn vrouw van Parijs naar
Dijon. Sinds drie maanden was ik getrouwd en mijn vrouw was in
verwachting van mijn dochtertje. Ik had Marie-Paule in juni leren
kennen en sinds de eerste dag van onze ontmoeting, hadden we elkaar
niet meer verlaten. Drie maanden later waren we getrouwd, enkel
omwille van haar familie, die er zich ontzettend aan ergerde dat we niet
voor de kerk wilden trouwen. Haar familie zat vol oude principes, en in
het begin heb ik bij hen gebeden vóór de maaltijden kunnen
meemaken…
Mijn verblijf in Dijon duurde maar twee maanden, zonder enig
salaris en de rijke Amerikaan die een tijdschrift wilde oprichten bleek
in werkelijkheid uit de gevangenis te komen en geen cent te bezitten!!!
Hij had een som geld, die varieerde van honderd en vijftig tot
driehonderd Franse franken weten los te krijgen van meer dan
vijfhonderd jongeren die er net als ik van droomden om autoracer of
fotoreporter te worden, Ik had twee maanden voor niets gewerkt. Daar
stond ik dan met mijn ideeën en zonder één cent op zak.
Dit keer besloot ik om me in mijn eentje in de uitgeverij te
storten. Ik verhuisde naar Clermont- Ferrand, dichtbij mijn moeder, om
haar de vreugde te laten beleven weldra oma te worden, en ik richtte
een uitgeverij op om een tijdschrift naar 'mijn idee' uit te geven. Dit
tijdschrift kwam al snel op de markt dankzij een drukker die ook ontzettend gepassioneerd was door autosport, en die het risico aanvaardde
me krediet te geven, en dat terwijl ik hem geen enkele waarborg kon
geven.
Dit tijdschrift liep gesmeerd en werd al heel vlug één van de
besten op zijn terrein. Bovendien reserveerde ik voor mezelf het
interessantste werk, namelijk het uitproberen van de nieuwe modellen
op het prachtige circuit van Mas-du-Clos, in de Creuse, en op de baan.
Zo kon ik dus binnendringen in het moeilijke milieu van de autosport,
en men leende me auto's om mee te racen. Eindelijk werd mijn droom
gerealiseerd en ik kon bovendien vaststellen dat ik zeer getalenteerd
was in deze sport. Al vanaf het begin behaalde ik talrijke overwinningen met racewagens die ik niet eens kende.
Ik beleefde drie prachtige jaren, maakte voortdurend vooruitgang op gebied van besturing en techniek, en leefde voor honderd

procent in het milieu waarvan ik hield: het milieu van de autosport. Ik
moet zeggen dat ik er echt plezier aan beleefde om onophoudelijk mijn
grenzen te verleggen en mijn reacties en reflexen steeds beter onder
controle te hebben. Het geluid van de motor en de geur van verbrande
gassen interesseerden me niet en ik moet bekennen dat het me plezier
deed te dromen van voorschriften die de bouwers van racewagens ertoe
zouden verplichten om wagens te maken die geen enkele reuk zouden
verspreiden en geen enkel geluid zouden maken, om enkel en alleen te
kunnen genieten van de sensaties van het sturen in zijn zuiverste vorm.
En dit alles werd op 13 december 1973 ondersteboven gehaald...

De ontmoeting

Dit waren dus in grote trekken de gebeurtenissen die aan de
buitengewone dag van 13 december 1973 voorafgingen. Dat was de
dag waarop ik in de krater van een vulkaan in de Auvergne, de Puy-dela-Sola, voor het eerst de buitenaardse ontmoette, of beter de Eloha (in
het meervoud Elohim), die ik zes opeenvolgende dagen zou terugzien
op dezelfde plaats, en die me telkens gedurende ongeveer één uur 'Het
boek dat de waarheid zegt' en zijn fantastische openbaringen dicteerde.
Ik had deze plaats trouwens ten onrechte de Puy-de-la-Vache genoemd,
wat de naam is van de vulkaan die net naast de Puy-de-la-Sola ligt.
Ik moet bekennen dat ik me de eerste dagen afvroeg of ik met
iedereen over dit alles zou durven praten. Ik schreef eerst de
aantekeningen, die ik terwijl mijn verteller sprak zo goed mogelijk
maar veel te snel, had genomen, in het net. Toen dit gedaan was,
stuurde ik het originele manuscript naar een uitgeverij die naar mijn
idee ernstig was, want bij mijn weten gaf die geen esoterische werken
of science-fiction uit.
Ik stond er natuurlijk op dat deze boodschap van kapitaal belang
voor de mensheid, niet verloren zou gaan in een collectie van
geheimzinnige avonturen of van 'zwarte boeken', ∗ die de smaak voor
dergelijke wetenschappen ontwikkelt. Marcel Jullian, die directeur was
van deze uitgeverij, liet me naar Parijs komen en zei me dat het
sensationeel was, maar dat ik absoluut eerst mijn leven moest vertellen
∗

Zwarte boeken: reeks van boeken met een zelfde, meestal zwarte, omslag

alvorens het over de boodschappen te hebben en dat er misschien
enkele 'kleine zaken' aan gewijzigd moesten worden. Van dat alles was
beslist geen sprake. Ik wilde niet op honderd bladzijden mijn leven
vertellen en daarna de boodschap geven die men mij had toevertrouwd.
Alsof mijn persoon net zo belangrijk zou zijn als wat ik moest
onthullen. Ik wilde de boodschap laten uitgeven, en enkel en alleen de
boodschap, zelfs als dit niet zo'n heel dik boek zou worden en dus niet
zo interessant zou zijn voor een uitgever. Ik vroeg dus M. Jullian me
mijn manuscript terug te geven. Hij antwoordde me dat hij het niet had,
omdat een lezer het had meegenomen, maar dat hij het per post zou
terugsturen zodra het terug was.
Kort nadat ik naar Clermont-Ferrand was teruggekeerd, ontving
ik een telegram waarin men me uitnodigde naar Parijs te komen om
deel te nemen aan de televisie-uitzending ‘Le Grand Échiquier’ van
Jacques Chancel. J. Chancel was beheerder van een boekenreeks in de
uitgeverij waarnaar ik mijn manuscript had opgestuurd. Hij had mijn
manuscript gelezen en begrepen dat dit fantastisch was, dat men het
gelooft of niet. Ik nam dus deel aan die uitzending en de duizenden
brieven die ik achteraf ontving, waren het bewijs dat -ook al lachten er
enkelen -velen de zaak toch ernstig opnamen en me wensten te helpen.
Maar de dagen gingen voorbij en mijn manuscript kwam maar niet
terug. Ik schreef een aangetekende brief naar de uitgever die me
antwoordde dat het manuscript me teruggezonden zou worden maar dat
men het nog steeds niet had teruggevonden. Na verloop van tien dagen
begaf ik me opnieuw naar Parijs om er ‘iets’ aan te doen, want niemand
wilde me nog antwoorden als ik telefoneerde om te vragen of men het
had teruggevonden. De beroemde mode ontwerper Courrêges, die
contact met me had opgenomen na de tv-uitzending omdat het hem
interesseerde, aanvaardde met me mee te gaan naar de uitgever om te
zien wat er precies met dit manuscript aan de hand was. M. Jullian zei
ons dat de lezer die het manuscript had meegenomen, ermee op
vakantie was en dat men niet wist waar men hem kon bereiken,
…vreemd, vreemd… Uiteindelijk slaagde M. Courrêges er in het
manuscript terug te krijgen en hij overhandigde het mij persoonlijk. Ik
vraag me nog steeds af of het echt was zoekgeraakt of dat men
probeerde de uitgave ervan te verhinderen. En als het echt waar is dat

men in deze uitgeverij zo vlug manuscripten kwijtraakt, dan raad ik
schrijvers af er hun originelen naartoe te sturen…
Omdat ik bang geworden was door deze tegenspoed en omdat er
een aantal brieven waren gekomen van mensen die zich het boek met
de boodschap wensten aan te schaffen zodra het was verschenen, stelde
Marie-Paule me voor haar baan als verpleegster op te geven en zich aan
de uitgave en de verspreiding van dit uitzonderlijke document te
wijden. Ik stemde toe, want ik was er zeker van dat ik zo een voortdurende controle zou hebben over het gebruik van deze geschriften.
Ik stopte onmiddellijk mijn activiteiten rond het tijdschrift over
autosport, wat niet te verenigen was met de ernst van de opdracht die
me was toevertrouwd en in de herfst van 1974 rolde het boek van de
drukpers.
De zenuwschok die veroorzaakt werd door deze onvoorzienbare
ommekeer in mijn bestaan, had tot gevolg dat ik maagpijn kreeg, wat
bijna het begin van een maagzweer veroorzaakte, een ernstige gastritis
die me de hele winter pijn deed. Geen enkel geneesmiddel kon er iets
aan verhelpen en pas toen ik besloot een beetje rust te zoeken en me toe
te leggen op ademhalingsoefeningen en meditatie, verdween de pijn als
bij toverslag.
Ik had in juni deelgenomen aan een televisie uitzending van
Philippe Bouvard, 'Samedi-Soir', en die had, sarcastisch zoals
gewoonlijk, zijn medewerker verkleed als 'marsmannetje' met roze
antennes en met een groene overall, om te vragen of de persoon die ik
ontmoet had, er op leek…
Maar vele mensen uit het publiek die geïnteresseerd waren door
het weinige dat men mij had laten zeggen, schreven om Philippe
Bouvard te verwijten dat hij me niet ernstig had genomen. Hij ontving
duizenden brieven en besloot me daarom terug te laten komen voor een
andere uitzending waarin ik wat meer zou kunnen vertellen...
Ervan overtuigd dat men me in elk geval niet genoeg zou laten
zeggen, besloot ik de zaal Pleyel te huren op een datum net na de
televisie uitzending en de geïnteresseerde kijkers aan te kondigen dat ik
daar enkele dagen later een lezing zou geven. Ik had een zaal gehuurd
van honderdvijftig plaatsen, omdat ik helemaal niet wist hoeveel
mensen moeite wilden doen om me toe te horen: er waren meer dan

drieduizend mensen! Men moest de zaal ontruimen om heel begrijpelijke veiligheidsredenen, en men kon dus alleen het voorziene aantal
mensen binnenlaten. Aan de anderen berichtte men dat ik enkele dagen
later nog een lezing zou geven in de grote zaal van tweeduizend
plaatsen. Natuurlijk vertrokken heel wat mensen niet welgemoed omdat
sommigen onder hen verscheidene honderden kilometers hadden
afgelegd…
Uiteindelijk verliep alles goed. Natuurlijk waren er mensen die
probeerden de spot met me te drijven, dat is onvermijdelijk, maar het
lukte me op mijn beurt om hen belachelijk te maken met hun eigen
inhoudloze vragen en ik kon vaststellen dat er buiten hen vele mensen
bereid waren me te helpen en te steunen. Ook al had ik een ontzettende
plankenkoorts, angst zoals ik die nooit gekend had toen ik optrad als
zanger, toch verliep alles zonder moeilijkheden en de antwoorden op de
moeilijkste vragen rolden als vanzelf over mijn lippen. Ik voelde me
echt geholpen van boven, zoals me dat beloofd was. Ik had de indruk
me dingen te horen antwoorden die ik onmogelijk alleen had kunnen
vinden. Enkele dagen later had de tweede lezing plaats. Ik was bang dat
de mensen die de eerste keer niet binnenkonden, niet zouden
terugkomen en dat ik zou blijven zitten met een dure, voor driekwart
lege zaal. Te meer daar er na de tv-uitzending geen publiciteit meer was
gemaakt, behalve dan de drie kleine regeltjes in de 'France-Soir', de
enige krant die geaccepteerd had die tweede lezing aan te kondigen. Er
waren opnieuw meer dan tweeduizend mensen en de zaal zat vol! Het
was een triomf! Ditmaal had ik niet de minste twijfel meer over het
slagen van mijn opdracht.

De lezingen

Zo kon ik sinds de maand september in de loop van een
veertigtal lezingen nagaan welke vragen het meest terugkwamen, en ik
heb het aantal leden van de Madech zonder ophouden zien toenemen.
Er vormden zich rond de meest dynamische leden regionale afdelingen
in alle grote steden van Frankrijk. Ik heb eveneens journalisten echt en
goed hun beroep zien uitoefenen, wat er in bestaat hun publiek te
informeren door precies te schrijven of te zeggen wat ze gezien of
gelezen hebben. Anderen, zoals die van het dagblad 'Le Point', zag ik

leugens berichten en zelfs na aangetekende brieven die hen eraan
herinnerden dat ze, overeenkomstig het recht op antwoord, het
lasterende artikel moesten rechtzetten, volgde er geen nauwkeurige
rechtzetting van die artikelen. Nog anderen, zoals de journalisten van
de krant 'La Montagne', weigerden eenvoudigweg hun lezers te
berichten dat ik een lezing zou geven in Clermont- Ferrand, en maakten
zo misbruik van het feit dat hun krant de enige is in de streek. Het
hoofd van de informatie afdeling van die krant heeft me trouwens te
woord gestaan en verklaarde me dat er nooit sprake zou zijn van mij of
van mijn activiteiten in zijn krant. Dit alles omdat ze het bij mijn eerste
televisie uitzending niet hadden gewaardeerd dat ik hen niet als eersten
had ingelicht vooraleer over dit alles te spreken met de televisieploeg
van de ORTF... Een triest verhaal en wel een goed voorbeeld van de
vrijheid van meningsuiting. Ze hebben zelfs geweigerd een publiciteit
tegen betaling voor deze lezing op te nemen, en dat terwijl er in
dezelfde krant bladzijden vol reclame voor pornografische films
stonden. Wat de krant 'Le Point' betreft, die had heel eenvoudig een
wandeling van de leden van de Madech op de plaats van de ontmoeting
veranderd in een gemiste afspraak met de Elohim…Die poets wordt
dan gebakken om een vereniging die net van start gaat, belachelijk te
maken. Het is voor een krant met een grote oplage natuurlijk
gemakkelijker en minder gevaarlijk de Madech in de maling te nemen,
dan iets te schrijven dat de kerk en haar tweeduizend jaar overweldiging tegen het haar in zou strijken. Maar er zal een dag komen waarop
degenen die geprobeerd hebben de waarheid te verbergen of te
vervormen hun vergissingen zullen berouwen.

Deel 2

De tweede ontmoeting
De verschijning van 31 juli 1975

In juni 1975 besloot ik ontslag te nemen als voorzitter van de
Madech, enerzijds omdat het me leek dat deze beweging zich nu best
zonder mij kon redden, anderzijds omdat ik dacht een vergissing te
hebben begaan met de oprichting van die vereniging volgens de wet
van 1901, die deze beweging van kapitaal belang voor de mensheid
gelijkstelde aan een vereniging van petanque spelers of van oudstrijders...Het leek me nodig een vereniging te stichten die meer in
overeenstemming zou zijn met de fantastische boodschap die de Elohim me hadden meegedeeld, namelijk een vereniging die precies zou
eerbiedigen wat door onze Scheppers was aangeraden, meer bepaald de
geniokratie, het humanitairisme, het afzien van alle deïstische religieuze praktijken, enz... Een vereniging van het type wet van 1901 was
per definitie in strijd met de boodschap, ten minste in de vorm waarin
wij haar hadden gestructureerd. Er werd immers gestemd door alle leden en de geniokratie, die wil dat alleen de meest intelligente leden
kunnen deelnemen aan de beslissingen, werd dus niet geëerbiedigd. Ik
moest dus deze ernstige fout herstellen, zonder echter de Madech af te
schaffen. Integendeel, in afwachting van veranderingen die efficiënter
zouden zijn voor zijn structuur, moest ik de Madech omvormen tot een
steunvereniging, wat het naleven van de wet van 1901 niet in de weg
stond. Deze beweging zou als basis fungeren voor de echte vereniging
die ik zou oprichten met de meest open leden van de Madech die dat
wensten: de geestelijke broederschap van gidsen van de Madech. Deze
niet-officiële vereniging zou personen samenbrengen die ernaar verlangden de geesten van de mensen te openen voor het oneindige en de
eeuwigheid, en die door nauwgezet toe te passen wat er werd gevraagd
in de boodschap Gids zouden worden voor de mensheid. In deze
maatschappij die met alle middelen probeert de menselijke geest
gesloten te houden door deïstische religies, slaapverwekkende opvoeding, televisie-uitzendingen die niet tot denken aanzetten, en bekrom-

pen politieke strijd, ging ik dus proberen mensen te vormen en
in te wijden die zich op weg zouden kunnen begeven over de hele
wereld om op hun beurt geesten proberen te openen. Zo werd de
Madech een organisatie die het eerste contact steunde met de personen
die de boodschap ontdekten en behield al zijn belang. In zekere zin
werd de Madech dus een steunbeweging die bestond uit
'praktiserenden' en de broederschap van gidsen werd een beweging die
bestond uit 'monniken' die de praktiserenden leidden. Ik wist dat er zich
onder de leden personen bevonden die heel bekwaam waren om de
Madech te besturen en ik zag dat bevestigd tijdens de verkiezingen van
de administratieve raad. Degene die mij als voorzitter zou opvolgen,
Christian, was een natuurkundige met toekomst, en de rest van de raad
was samengesteld uit personen die allemaal even representatief en
bekwaam waren.
Eveneens in juni kwam Francois, één van de meest toegewijde
en openstaande leden van de Madech, me in Clermond-Ferrand opzoeken. Ik sprak met hem over mijn verlangen om in een zo ver mogelijk
afgelegen uithoek op het platteland een huis te betrekken om wat uit te
rusten en er in alle stilte een boek te kunnen schrijven waarin ik alles
zou vertellen wat me vóór 13 december 1973 overkomen was, voordat
er iemand wat dan ook over mijn verleden zou vertellen. Hij zei me dat
hij een boerderijtje had in een verloren uithoek van de Périgord, en dat
ik er als de plek me aanstond, één of twee maanden kon doorbrengen,
en er zelfs de tijd kon verblijven die ik nodig achtte, want er woonde
niemand. We vertrokken dus heel snel met de auto om er eens te gaan
kijken, en omdat de streek kalmte en sereniteit uitstraalde, besloot ik er
voor twee maanden heen te gaan. Na twee weken beviel het er mij zodanig dat ik er ernstig begon over te denken me er definitief te installeren. Francois kwam ons eind juli opzoeken en we begonnen mijn verhuizing voor te bereiden die de dag na de samenkomst van 6 augustus
in Clermond -Ferrand zou plaatsvinden. Ik was er nog niet helemaal
zeker van. Ik was bang om, door me te verwijderen van de plaats van
mijn wonderbare ontmoeting, in mijn opdracht een beetje te kort te
schieten, maar op 31 juli, toen ik met Marie-Paule en Francois naar buiten ging om een luchtje te scheppen, zagen we een enorm toestel. Het
bewoog zich schokkenderwijs maar zonder geluid tot bijna boven het

huis, soms met een ongelofelijke snelheid, dan weer plots onbeweeglijk, en vervolgens bewoog het zich zigzag voort op ongeveer
vijfhonderd meter van ons. Ik was heel gelukkig dat er andere mensen
bij waren om getuige te zijn van dit schouwspel en een gevoel van
onbeschrijfelijk geluk maakte zich toen meester van mij. Francois
vertelde me dat zijn haren hem ten berge waren gerezen van ontroering.
Voor mij was dit duidelijk een teken van goedkeuring van de Elohim
dat ik in deze streek zou gaan wonen.
De volgende morgen bemerkte ik op mijn bovenarm bij de plooi
van mijn elleboog een eigenaardig teken. Ik legde niet onmiddellijk een
verband met de verschijning van de vorige dag, maar heel wat mensen
zegden me naderhand dat het niets anders kon zijn dan een teken dat
door de Elohim was gemaakt. Het was een rode cirkel met ongeveer
drie centimeter doorsnede en ongeveer vijf millimeter dikte, waarin
zich drie kleinere cirkels bevonden. Dit teken bleef hetzelfde gedurende
een tweetal weken. Daarna veranderden de drie cirkels in het midden in
één enkele cirkel, wat twee concentrische cirkels gaf. Na twee weken
verdwenen de twee cirkels en ze lieten op mijn arm een witte vlek
achter die ik nog steeds heb. Wel wil ik er de nadruk op leggen dat dit
teken me nooit pijn heeft bezorgd en dat ik niet de minste jeuk heb
gevoeld in al die tijd dat ik het heb gehad. Bepaalde wetenschapsmensen met een open geest aan wie ik dit teken heb laten zien, maakten de
hypothese dat een geperfectioneerde laser een monster van mijn huid
had genomen.
De vergadering op 6 augustus had uiteindelijk plaats in de krater
van de Puy-de-la-Sola, zoals voorzien, en er heerste bij deze ontmoeting een fantastische harmonie en broederlijkheid. Ik had besloten die
bijeenkomst van de leden van de Madech op die dag te houden zonder
goed te weten waarom, maar in feite hadden de Elohim me geleid, want
enige leden lieten me weten dat het op die dag precies dertig jaar
geleden was dat de bom op Hiroshima was gevallen en dat het
eveneens een christelijke feestdag was: de Verheerlijking van Christus.
Toeval zullen de dwazen zeggen.
Na deze ontmoeting hielpen enige leden van de Madech me met
de verhuizing en vestigde ik me volledig in de Périgord.

De tweede boodschap

Op 7 oktober had ik rond 23 uur plotseling zin om buiten de
hemel te bekijken. Ik kleedde me warm aan, want het was tamelijk fris,
en ging op stap in het donker. Zonder het me te realiseren nam ik een
welbepaalde richting en ik voelde plotseling de drang om naar een plek
te gaan die Francois me in de zomer had getoond, een verlaten oord,
Roc Plat geheten, dat tussen twee beekjes lag en omringd was met
bossen. Ik kwam hier rond middernacht aan en vroeg me af wat ik hier
eigenlijk kwam doen. Ik had mijn intuïtie gevolgd sinds men mij
gezegd had dat men mij telepathisch kon leiden. De hemel was prachtig
en de sterren schitterden overal, wat op een wolkenloze hemel wees. Ik
keek naar de vallende sterren toen plotseling het hele veld baadde in
licht. Ik zag een geweldige vuurbol als een vonk achter de struiken
vandaan komen en liep naar de plaats toe waar de vuurbol was verschenen, vervuld van een geweldige vreugde, want ik was bijna zeker van
wat ik zou ontdekken.
Hetzelfde toestel dat ik in december 1973 zesmaal had gezien,
stond daar vóór mij, en hetzelfde wezen dat ik twee jaar eerder had
ontmoet, kwam naar me toe met een vriendelijke glimlach. Eén verschil
viel me onmiddellijk op: hij droeg niet meer het ruimtepak dat de eerste
maal iets als een lichtkring rondom zijn gezicht maakte. Na al die tijd te
hebben geprobeerd de wereld te doen begrijpen dat ik wel degelijk de
waarheid zei, was ik ontzettend gelukkig diegene te zien die verantwoordelijk was voor de ommekeer in mijn leven. Ik maakte een buiging voor hem en hij zei:
‘Richt u op en volg mij. We zijn heel tevreden over u en over
alles wat u de afgelopen twee jaar heeft gedaan. Het is nu de tijd om de
volgende stap te zetten, want u heeft ons bewezen dat we u kunnen
vertrouwen. In deze twee jaren hebben we u in feite alleen op de proef
gesteld. U kunt opmerken dat ik geen bescherming rond mijn gezicht
heb, dat mijn voertuig u ineens is verschenen en niet was uitgerust met
knipperlichten. Dat alles had slechts tot doel u gerust te stellen, door u
te verschijnen zoals men zich dat in het algemeen voorstelt van een
ruimtereiziger. Maar u bent nu voldoende op de hoogte om niet meer
verschrikt te worden, daarom gebruiken we die 'benaderingstechnieken'
niet meer.’

Ik ging achter hem het toestel in en kon vaststellen dat alles binnenin hetzelfde was als bij het toestel dat ik bij mijn eerste ontmoeting
had gezien: de wanden waren, net als aan de buitenkant, metaalachtig,
er was geen instrumentenbord, er waren geen patrijspoorten en het
toestel had een vloer die gemaakt was van een blauw doorschijnend
materiaal waarop twee fauteuils stonden die gemaakt waren van
eenzelfde transparant materiaal en die deden denken aan opblaasbare
plastic stoelen, maar dan zonder onaangenaam aan te voelen. Hij nodigde me uit in één van de twee fauteuils te gaan zitten. Hij nam plaats in
de andere en vroeg me niet meer te bewegen. Hij sprak toen enkele
woorden uit in een onbegrijpelijke taal en het leek me dat het toestel
lichtjes schommelde. Toen voelde ik plotseling een intense koude, net
of mijn hele lichaam in een ijsblok veranderde, of beter gezegd, alsof er
duizenden ijskristallen in alle poriën van mijn huid binnendrongen,
door merg en been. Dit duurde slechts kort, misschien enkele seconden,
en ik voelde niets meer.
Toen richtte mijn gesprekspartner zich op en zei: ‘U kunt komen, we zijn er.’
Ik volgde hem de kleine trap af. Het toestel was geland in een
cirkelvormige, metaalkleurige ruimte met een diameter van een vijftiental meter en een hoogte van ongeveer tien meter. Een deur ging
open en mijn gids zei me naar binnen te gaan en me helemaal uit te kleden. Dan zou ik andere instructies krijgen. Ik ging een ander cirkelvormig vertrek binnen dat ongeveer vier meter diameter had, zonder de
minste hoek, en kleedde me uit. Een stem zegde me vervolgens binnen
te stappen in de plaats die vóór mij lag. Op dat ogenblik ging er een
deur open en ik ging een ander vertrek binnen dat leek op de plaats
waar ik mijn kleren had achtergelaten, maar dit vertrek was lang en
deed een beetje aan een gang denken. Over de hele lengte van de gang
waren er verlichtingen in verschillende kleuren waar ik achtereenvolgens onderdoor liep. De stem zei me toen dat ik door de op de grond
geschilderde pijlen te volgen, in een ander vertrek zou komen waar een
bad voor me klaar zou staan. In het volgende vertrek vond ik inderdaad
een bad dat in de grond was ingebouwd. Het water was lauw, net goed,
en zacht geparfumeerd. De stem raadde me toen aan te voldoen aan
mijn natuurlijke behoeften, wat ik deed. Daarna werd me gevraagd de

inhoud te drinken van een glas dat zich op een klein blad bij de metalen
wand bevond. Het was een witte vloeistof, heerlijk geparfumeerd met
amandelen en heel fris. Daarna stelde de stem me voor een soort zachte
pyjama aan te doen die van zijde leek en op een ander wandrek lag. De
pyjama was wit en zat strak om me heen. Tenslotte ging er een laatste
deur open en ik zag mijn gids weer. Hij was vergezeld van twee andere
wezens die op hem leken, maar van wie de trekken verschillend en toch
even vriendelijk waren.
Ik ging met hen mee een ruime zaal in waar alles prachtig was.
De zaal was onderverdeeld in verschillende niveaus, moest in totaal
ongeveer honderd meter diameter hebben en was helemaal overdekt
met een koepel die volledig doorzichtig was, zo doorzichtig dat er
kennelijk op het eerste gezicht geen koepel scheen te zijn. Duizenden
sterren prijkten overal aan de zwarte hemel, en toch was de hele zaal
verlicht zoals bij klaarlichte dag, met een zacht, natuurlijk licht. De
vloer was bedekt met pelsen en langharige tapijten in adembenemende
en betoverende kleuren. Overal bevonden zich kunstwerken, de ene nog
bewonderenswaardiger dan de andere, en sommige in wisselende en
levendige kleuren. Verder waren er felrode en blauwe planten, even
mooi als exotische vissen, en verscheidene meters hoog. Er klonk
stemmingsmuziek met klanken die gelijkenis vertoonden met die van
het orgel en de muzikale zaag, met soms koren en bassen met
buitengewoon aantrekkelijke vibraties die de bloemen deden buigen op
het ritme en hun kleuren deden veranderen naargelang de stijl van de
partituur.
Telkens als er iemand sprak, speelde de muziek zachter, zodat
men zich verstaanbaar kon maken zonder gestoord te worden door de
muziek en zonder zijn stem te moeten verheffen. Verder was de lucht
geparfumeerd met duizenden geuren die eveneens veranderden
alnaargelang de muziek en de plaats waar men zich bevond. Het vertrek
was ingedeeld in een tiental hoekjes die van elkaar gescheiden waren
door het verschil in hoogte en die elk een bijzonder karakter hadden.
Temidden van dit alles kronkelde een beekje.
Mijn gids, voor wie zijn twee vrienden veel attentie en eerbied
schenen te hebben, zei me toen: ‘Volg mij. We gaan het ons gemakkelijk maken want ik heb u veel te zeggen’.

Ik volgde hem naar een ensemble van fauteuils en canapés in
heel zachte zwarte pels, waarin we alle vier gingen zitten. Toen zei
mijn gids: ‘Vandaag zal ik u een tweede boodschap geven die een
aanvulling zal zijn op de boodschap die ik u in december 1973 gedicteerd heb. U heeft niets bij u om aantekeningen te maken, maar wees
niet bang, alles wat ik u ga vertellen zal in uw geheugen gegrift blijven,
want we beschikken hier over een technisch middel waardoor u zich
alles zult herinneren wat u zult horen. Eerst en vooral houden wij er aan
u te feliciteren voor alles wat u sinds twee jaar gedaan heeft, maar
eveneens willen wij u waarschuwen dat het vervolg van uw opdracht
misschien moeilijker zal zijn. Raak in ieder geval nooit ontmoedigd,
want u zult beloond worden voor uw inspanningen, wat er verder ook
gebeurt.
Om te beginnen moet u een passage van de eerste boodschap die
u slecht heeft overgeschreven, verbeteren. Het gaat over een passage in
verband met een eventuele tussenkomst van onze kant om de mensheid
te vernietigen. U moet heel nauwkeurig aangeven dat wij niet tussenbeide zullen komen. De mensheid komt nu op een keerpunt in haar
geschiedenis en de toekomst hangt alleen nog af van de mensheid zelf.
Als ze haar agressiviteit tegenover zichzelf en de omgeving waarin ze
zich bevindt, weet te beheersen, zal zij het gouden tijdperk van de
interplanetaire beschaving meemaken, in geluk en universele ontluiking. Als zij zich daarentegen laat meeslepen door geweld, zal zij ofwel
rechtstreeks ofwel onrechtstreeks zichzelf vernietigen. Er is geen
wetenschappelijk of technisch probleem dat onoverkomelijk is voor het
menselijk genie, op voorwaarde dat dit menselijk genie aan de macht is.
Een wezen met een onvolwaardig brein kan de wereldvrede bedreigen,
net zoals een geniaal iemand haar het geluk kan brengen. Hoe sneller u
de geniokratie in praktijk brengt, hoe sneller u de risico’s van een cataclysme, veroorzaakt door wezens met een weinig geëvolueerd brein,
zult opheffen. In geval van een cataclysme dat de mensheid vernietigt,
zullen alleen de mensen die u volgen, gered worden en zij zullen de
verwoeste aarde weer moeten bevolken, wanneer al het gevaar geweken
is, zoals dat zich al eens heeft voorgedaan in het tijdperk van Noach.

Het Boeddhisme

Het Boeddhisme legt uit dat de 'ziel' van de stervende op het
ogenblik van de dood voldoende waakzaam moet zijn om aan de vele
'demonen' te kunnen ontsnappen, omdat zij anders zal reïncarneren, en
zo in de cyclus zal terugvallen. Slaagt de ziel erin te ontsnappen aan die
beruchte demonen, dan ontsnapt zij ook aan de cyclus en bereikt de
toestand van volmaakt geluk door het ontwaken. In feite is dit een heel
goede beschrijving die niet alleen op het individu van toepassing is,
maar ook op de gehele mensheid die de demonen die haar doen
terugvallen in de cyclus moet weerstaan, telkens als zij in staat is te
kiezen. Deze demonen zijn de agressiviteit tegenover zijn medemensen
of de natuur waarin men leeft. De toestand van volmaakt geluk door het
ontwaken is het gouden tijdperk van de beschavingen waarin de
wetenschap ten dienste van de mensheid staat, het 'aards paradijs',
waarin, dankzij de wetenschap, blinden kunnen zien en doven kunnen
horen. Door 'de demonen' niet genoeg te wantrouwen, wordt men
meegesleept in de val naar de 'reïncarnatie', naar een nieuwe langzame
vooruitgang van de primitieve toestand naar die van een ontwikkeld
volk, in een vijandige wereld, met alles wat dat aan lijden meebrengt.
Daarom komt er in ons embleem de swastika of anders gezegd het
hakenkruis voor dat men terugvindt in vele oude geschriften en dat de
kringloop symboliseert. Het is de keuze tussen het paradijs dat door een
vreedzaam gebruik van de wetenschap wordt mogelijk gemaakt, en
tussen de hel van de terugkeer naar het primitieve stadium waarin de
mens de natuur ondergaat in plaats van haar te beheersen om ervan te
genieten.
Dit is in zekere zin een natuurlijke selectie op kosmische schaal,
een selectie van de soorten die in staat zijn te ontsnappen aan hun
planeet. Alleen degenen die hun agressie perfect beheersen, zullen dit
stadium bereiken.
De anderen zullen zichzelf vernietigen, zodra hun wetenschappelijk en technologisch peil hen in staat stelt wapens uit te vinden die
daarvoor krachtig genoeg zijn. Daarom zijn wij nooit bang voor wezens
die ergens anders vandaan komen om met ons contact op te nemen.
Duizenden kontakten hebben deze regel, die als absoluut geldt in het
heelal, bevestigd: de wezens die in staat zijn om aan hun planetair

systeem te ontsnappen, zijn altijd pacifistisch. Wanneer men in staat is
te ontsnappen aan zijn planetair systeem wil dit zeggen dat men
eveneens ontsnapt is aan de kringloop vooruitgang-vernietiging, die te
wijten is aan een gebrek aan beheersing van de agressiviteit op het
ogenblik dat men de meest belangrijke energiebronnen ontdekt die de
mensen enerzijds juist in staat stellen reizen te overwegen buiten hun
eigen stelsel, maar die hen eveneens in staat kunnen stellen
aanvalswapens te fabrikeren met onherroepelijk vernietigende krachten.
Om de goede richting in te slaan zou uw regio van de aardbol,
Frankrijk, dat al op de goede weg is met zijn pogingen Europa één te
maken, het eerste land zonder leger moeten worden. Het zou zo een
voorbeeld worden voor de hele wereld. De Franse beroepsmilitairen
zouden de grondslagen moeten leggen voor een Europees leger ter
handhaving van de vrede, in afwachting dat het wordt omgevormd tot
een wereldleger voor het behoud van de vrede. In plaats van beschermers van de oorlog, zouden de militairen beschermers van de vrede
moeten zijn, een titel die zoveel meer eerbied verdient. Het is nodig dat
een belangrijk land de anderen de te volgen weg toont, en het is niet
omdat Frankrijk geen militaire dienstplicht meer zou hebben en zijn
beroepsmilitairen ten dienste zou stellen van het Verenigde Europa dat
het probeert op te bouwen, dat de buurlanden het zouden overweldigen.
Integendeel, het zal die buurlanden er heel snel toe brengen de weg te
volgen die uw land is ingeslagen, en net zo te doen. Van zodra het
militaire Europa verwezenlijkt is, blijft er enkel nog het Economische
Europa te verwezenlijken, door een Europese eenheidsmunt in omloop
te brengen. Vervolgens zal dezelfde ontwikkelingsmethode toegepast
moeten worden over de hele wereld, door er, zoals we u al in de eerste
boodschap hebben gezegd, één enkele wereldtaal aan toe te voegen die
verplicht moet worden gesteld op alle scholen van de aarde. En als er
één land de weg moet wijzen, moet dat Frankrijk zijn. Het is door aan
te dringen op een 'intimidatiekrijgsmacht' dat men de wapens voor zijn
eigen vernietiging opstapelt. Iedereen die iemand (hij weet praktisch
nooit wie) een rampzalige daad wil afraden, loopt het risico om zijn
intimidatiekrijgsmacht te veranderen in een interventiemacht, wat fataal
is voor iedereen.

Door aan het verleden te denken, zien de mensen de toekomst.
Dit is fout. Men moet lak hebben aan het verleden en het heden opbouwen voor de toekomst, in plaats van het heden te bouwen op het verleden. Begrijp goed dat het nauwelijks dertig jaar is dat de mensen van de
meest ontwikkelde landen geen volkomen primitieven meer zijn. U
komt maar net uit het tijdperk van de primitieven. En er zijn miljoenen
mensen op aarde die nog primitief zijn en niet in staat zijn iets in de
lucht te zien zonder er een 'goddelijke openbaring' in te zien…U weet
trouwens dat de deïstische religies nog heel sterk staan in alle
economisch weinig ontwikkelde landen. Men moet niet de ouderencultus volgen, maar die van de intelligentie, en er dan wel voor zorgen
dat de ouderen een aangenaam leven hebben. Onze verre voorouders
moeten niet alleen geëerbiedigd worden, maar ook als voorbeeld van
arme beperkte primitieven getoond worden die zich niet hebben weten
te openen voor het universum en die van generatie op generatie maar
weinig waardevolle dingen hebben kunnen overdragen.

Geen god, geen ziel

Hoe primitiever een volk is, des te meer de deïstische religies er
gedijen. Dit is trouwens in stand gehouden door de bezoekers die van
andere planeten zijn gekomen en slechts dit middel hebben om
ongestoord werelden te bezoeken die hun agressiviteit nog niet beheersen. Als u binnenkort het stadium bereikt om als ontwikkelde mensen
bezoek te brengen aan primitieve werelden, zult u zelf verplicht zijn dit
systeem, dat trouwens heel amusant is, te gebruiken. Het bestaat erin
zich in hun ogen te laten doorgaan voor goden. Dit is trouwens uiterst
gemakkelijk, want voor primitieven kan men zodra men uit de hemel
komt, enkel goddelijk zijn…Men moet er toch wel een schepje bovenop doen om geëerbiedigd en aangenaam ontvangen te worden, wat geen
kwaad kan. We blijven trouwens op aarde 'verschijnen' om te zien of
dit nog steeds werkt en hoe de reacties zijn van de publieke machten,
de regeringen en de pers. Wij vermaken ons soms ontzettend...
Zoals we u reeds uitgelegd hebben in de eerste boodschap, is er
geen god en natuurlijk geen ziel. Na de dood is er niets, als de wetenschap niets doet opdat er iets zou zijn. Zoals u weet is het mogelijk een
dood wezen opnieuw te creëren uitgaande van een cel van dit wezen.

Deze cel bevat het lichamelijke en intellectuele plan van het wezen
waarvan ze deel uitmaakte. Men heeft kunnen vaststellen dat een wezen
een paar gram verliest op het ogenblik van zijn dood; in feite betreft het
alleen energie waarover ieder levend wezen beschikt en die op het
ogenblik van de dood wegvalt. En zoals u weet heeft energie, net als
materie, gewicht. U weet eveneens dat we ontdekt hebben dat er in het
oneindig kleine intelligent georganiseerd leven bestaat dat vast en zeker
even ontwikkeld is als wij en vergelijkbaar is met wat wij zelf zijn, en
dat hebben we kunnen bewijzen. Uitgaande daarvan hebben we ontdekt
dat de sterren en de planeten atomen zijn van een gigantisch wezen dat
zelf zeker andere sterren met nieuwsgierigheid bewondert. Het is ook
heel goed mogelijk dat de wezens die leven op het oneindig kleine van
het oneindig grote wezen en zijn gelijken, perioden hebben gekend
waarin zij geloofd hebben aan een onstoffelijke 'goede god'. U moet
goed begrijpen dat alles in alles is. Op dit ogenblik worden er in een
atoom van uw arm miljoenen werelden geboren, en anderen sterven, al
of niet gelovend in een god en in een ziel, en terwijl er duizenden jaren
voorbijgaan heeft het gigantische wezen waarvan de zon een atoom is,
nauwelijks de tijd gehad om een stap te doen. Tijd is inderdaad omgekeerd evenredig aan massa, of liever aan het niveau van de levensvorm.
Maar alles in het heelal is levend en in harmonie met het oneindig grote
en het oneindig kleine. De aarde leeft, net als alle planten, en voor de
kleine schimmel die de mensheid is, is het moeilijk dit te beseffen
vanwege het onoverbrugbare verschil in tijd dat te wijten is aan het
enorme verschil in massa dat u verhindert de trillingen van de aarde op
te vangen. Eén van onze rode bloedcellen, of beter, één van de atomen
die ons lichaam vormen, zal zich ook niet kunnen inbeelden dat het met
zijn soortgenoten een levend wezen vormt. Uiteindelijk doet het er
weinig toe voor een ieder, het universeel evenwicht is constant, maar
als we op ons niveau gelukkig willen zijn, moeten we in harmonie
leven met het oneindig grote, het oneindig kleine en onze soortgenoten.
Geen enkel argument dat het bestaan van een of andere god of
ziel probeert te staven, houdt stand zodra men ook maar een beetje het
oneindige van het heelal vermoedt. Er kan helemaal geen paradijs zijn
op een of andere plaats, omdat er gezien de oneindigheid van het
heelal, geen centrum kan zijn. Bovendien heb ik u voorheen uitgelegd

dat er geen communicatie kan zijn vanwege een te belangrijk verschil
in massa dat in het verloop van de gelijksoortige tijd een verschil doet
ontstaan tussen een oneindig groot wezen en een universum van
oneindig kleine wezens. En als men zich tenslotte al een 'onsterfelijke
ziel' kan voorstellen die aan het lichaam ontsnapt na de dood, wat een
heel poëtisch maar een ietwat naïef beeld is omdat het voortspruit uit de
hersenen van primitieven, kan men zich gezien de oneindigheid van het
heelal, toch niet de plaats inbeelden waar de ziel naartoe gaat. De hoeveelheid energie die op het moment van de dood het lichaam verlaat,
verspreidt zich op een ongeorganiseerde wijze, ze vermengt zich met
alle energieën die in de omgevende lucht hangen, en verliest iedere
identiteit. Deze identiteit die natuurlijk gegraveerd is in de georganiseerde materie, in de cellen van het wezen dat zojuist is gestorven.
Deze materie heeft zich georganiseerd volgens het plan dat de mannelijke en vrouwelijke genen bepalen bij de conceptie, door de eerste cel
te vormen.
Sommigen zouden wat de oorsprong van het leven op aarde
betreft, kunnen zeggen: "uw uitleg verandert niets want u kunt niet
zeggen wat er was in het begin". Een dwaze uitspraak, die bewijst dat
de persoon die deze vraag stelt, zich niet bewust is van de oneindigheid
die zowel in tijd als in ruimte bestaat. Er is geen begin en ook geen
einde aan materie, want "niets gaat verloren, niets ontstaat uit zichzelf,
maar alles wordt getransformeerd", zoals u vast al eens gehoord heeft.
Alleen de vormen kunnen wisselen volgens de wil van degenen die een
wetenschappelijk peil bereiken dat het hen mogelijk maakt dit te
verwezenlijken. Hetzelfde geldt voor het oneindige van de levensniveaus. Dat is wat het tweede deel van ons embleem voorstelt, de
Davidster, die samengesteld is uit twee in elkaar grijpende driehoeken,
wat wil zeggen 'zo boven, zo beneden'. Met de swastika of het
hakenkruis, wat betekent dat alles cyclisch is, in het midden van de
zespuntige ster, heeft u ons embleem dat alle wijsheid van de wereld
bevat. U kunt die twee samengevoegde symbolen trouwens terugvinden
in oude geschriften zoals het Bardo Thödol of Tibetaanse Dodenboek
en nog vele andere.
Het is blijkbaar heel moeilijk voor een ‘beperkt’ menselijk brein
om zich bewust te worden van het oneindige, wat de behoefte uitlegt

om het heelal te beperken in tijd en in ruimte, door te geloven in één of
meerdere goden die men voor alles verantwoordelijk stelt. Inderdaad
kunnen de wezens die geen voldoende niveau bereiken van mensheid
tegenover het heelal moeilijk het oneindige aanvaarden dat van de
mensen immers niets bijzonders maakt, maar een willekeurig wezen,
gesitueerd in een willekeurige periode op een willekeurige plaats in het
oneindige heelal. De mens geeft uiteraard de voorkeur aan vast
bepaalde en duidelijk afgebakende dingen, ‘beperkt’ in zekere zin,
zoals zijn hersenen. Degenen die zich afvragen of het mogelijk is dat er
leven is op andere planeten, zijn het mooiste voorbeeld van deze
beperkte hersenen en de vergelijking die u tijdens één van uw lezingen
gemaakt heeft van deze personen met kikvorsen die zich op de bodem
van hun poel afvroegen of er leven zou zijn in andere poelen, heeft ons
goed bevallen.

Het aards paradijs

U zou al heel snel in een echt aards paradijs kunnen leven, als
de technologie waarover u thans beschikt ten dienste zou worden
gesteld van het welzijn van de mensen in plaats van ten dienste van het
geweld, de legers, of het persoonlijk voordeel van sommigen. De
wetenschap en de techniek kunnen de mensen niet alleen totaal
bevrijden van de bekommerdheid omtrent de honger in de wereld, maar
hen eveneens in staat stellen te leven zonder verplicht te zijn te werken,
aangezien de machines dankzij de automatisering, heel goed helemaal
alleen de dagelijkse bezigheden op zich zouden kunnen nemen. In uw
modernste fabrieken volstaat nu, waar nog niet zo lang geleden honderd
personen moesten werken om een auto te fabriceren, één persoon die
gewoon een computer in het oog houdt die heel het fabricatieproces van
die wagen regelt en realiseert. En in de toekomst zal zelfs die ene
persoon niet meer nodig zijn. Dus zijn de arbeiders syndicaten niet
tevreden, want de fabriek heeft steeds minder personeel nodig en
ontslaat steeds meer mensen. Dat is nu het abnormale. Die fantastische
machines, die het werk doen van vijfhonderd personen, moeten die
vijfhonderd mensen in staat stellen te leven in plaats van te dienen tot
de verrijking van één persoon: de werkgever. Geen enkel mens moet in
dienst zijn van een ander of werken voor iemand anders tegen een

salaris. Machines kunnen heel goed karweien opknappen, al het werk
op zich nemen en zo de mens in staat stellen zich te wijden aan het
enige waarvoor hij gemaakt is: denken, creëren en zich ontplooien. Dit
alles bestaat bij ons. U moet uw kinderen niet meer opvoeden volgens
deze drie oude primitieve normen: werk-familie-vaderland, maar
volgens de volgende: ontplooiing - vrijheid - universele broederlijkheid. Werk heeft niets heiligs wanneer het door niets anders gemotiveerd is dan door de noodzaak om genoeg te verdienen om met moeite
het hoofd boven water te houden. Het is zelfs enorm verlagend zichzelf
te verkopen en zo zijn leven te verkopen om te kunnen eten door werk
uit te voeren dat eenvoudige machines kunnen doen. De familie is, voor
de oude en de moderne voorstanders van de slavernij, slechts een
middel geweest om de mensen te verplichten harder te werken voor een
ijdel beeld: de ideale familie. Tenslotte is het vaderland alsnog een
bijkomend middel om kompetitie tussen de mensen te creëren en hen
alle dagen met meer geestdrift tot dat allerheiligste werk te brengen.
Deze drie termen, werk-familie-vaderland zijn trouwens altijd ondersteund geweest door de primitieve godsdiensten, maar u bent nu geen
primitieven meer! Schud al die stoffige principes van u af en geniet van
het leven op deze aarde die door de wetenschap kan veranderd worden
in een paradijs! Laat u niet inlijven door degenen die het hebben over
een eventuele vijand, zodat de wapenindustrie slecht betaalde arbeiders
kan laten werken aan de productie van vernietigende wapens, terwijl ze
winstgevend is voor de grote industriëlen. Laat u niet beetnemen door
degenen die het hebben over het dalende geboortecijfer en ontzet
reageren omdat de jeugd begrepen heeft dat men niet te veel kinderen
moet hebben en dat het beter is er weinig te hebben zodat ze gelukkig
kunnen zijn, aangezien ze dan niet te talrijk zouden zijn op aarde. Laat
u niet bedonderen door degenen die u nog eens onder de neus wrijven
dat de buurvolkeren zich wel vermenigvuldigen en een bedreiging zouden kunnen worden! Het zijn dezelfde mensen die voorstanders zijn
van het ophopen van atoomwapens onder het voorwendsel van
'intimidatie' ...Laat u tenslotte niet inpalmen door degenen die u zeggen
dat men tijdens zijn militaire dienst met een geweer leert omgaan, en
dat "zoiets altijd van pas kan komen" , terwijl ze ondertussen nucleaire
raketten opstapelen. Ze willen u geweld leren, u leren niet bang te zijn

een mens zoals u te doden onder het voorwendsel dat hij een ander
uniform draagt, en er voor zorgen dat dit, door veel te oefenen op
schietschijven, voor u een machinaal gebaar wordt. Laat u niet beetnemen door diegenen die u zeggen dat men moet vechten voor het
vaderland! Geen enkel land verdient dat. Laat u niet beïnvloeden door
degenen die u zeggen: "En als de vijanden ons land aanvallen, moeten
we ons dan niet verdedigen?" Antwoord hen dan dat geweldloosheid
altijd doeltreffender is dan geweld. Het is niet bewezen dat diegenen
die 'gevallen zijn voor Frankrijk' gelijk hebben gehad, hoe agressief de
aanvaller ook was. Kijk eens naar de triomf van Gandhi in Indië. Ze
zullen u zeggen dat men moet vechten voor zijn vrijheden, maar zij
vergeten dat de Galliërs de oorlog tegen de Romeinen verloren hebben,
en dat het de Fransen, ook al zijn ze nakomelingen van degenen die
verloren hebben, niet slechter gaat, omdat ze van de beschaving van de
overwinnaars hebben geprofiteerd. Leef liever in ontluiking, vrijheid en
liefde in plaats van te luisteren naar die bekrompen, agressieve personen.
Het belangrijkste hulpmiddel dat u heeft om u te helpen een
duurzame, universele vrede te bereiken, is de televisie die een echt
planetair bewustzijn is dat het mogelijk maakt te weten wat er elke dag
op alle gebieden op de wereldbol gebeurt en zich te realiseren dat de
'barbaren' die aan de andere kant van de grens leven, dezelfde
vreugden, dezelfde moeilijkheden en problemen hebben als u, evenals
het u in staat stelt de vooruitgang van de wetenschap en de recentste
artistieke creaties, enz. vast te stellen. Men moet natuurlijk oppassen
dat dit prachtige uitzendings- en communicatieorgaan niet in handen
valt van personen die er misbruik van maken om de menigte te
conditioneren door de informatie te richten. Maar u kunt de televisie
werkelijk beschouwen als het zenuwstelsel van de mensheid dat
iedereen in staat stelt zich bewust te worden van het bestaan van de
anderen en hen te zien leven, en dat zo voorkomt dat men zich over hen
valse ideeën vormt die leiden tot angst voor 'de vreemdeling'. Vroeger
was er de angst voor de naburige stam, daarna de vrees voor het
naburige dorp, voor de naburige provincie, de naburige staat, nu is men
bang voor het naburige ras, en als dat niet meer zou bestaan, zou men
bang zijn voor eventuele aanvallers van een andere planeet…Men moet

daarentegen openstaan voor alles wat ergens anders vandaan komt,
want alle angst voor de vreemdeling is een bewijs van een primitief
beschavingsniveau. In die zin is televisie onvervangbaar en is zij één
van de belangrijkste etappes, zoniet de belangrijkste in het gehele
beschavingsproces, want zij stelt, net als de radio, al deze geïsoleerde
cellen van de mensheid, de mensen, in staat op elk ogenblik
geïnformeerd te worden over wat de anderen doen, net zoals het
zenuwstelsel dat doet in het lichaam van een levend wezen.

De andere wereld

Maar u vraagt zich ongetwijfeld af waar u zich bevindt. U bent
nu op een basis die zich relatief dicht bij de aarde bevindt. In de eerste
boodschap heeft u genoteerd dat we ons zeven maal sneller verplaatsen
dan het licht. Dat gold vijfentwintigduizend jaar geleden, toen we voor
het eerst op aarde landden. Sindsdien hebben we veel vooruitgang
gemaakt en we reizen nu nog veel sneller in de ruimte. Nu hebben we
slechts enkele ogenblikken nodig om de afstand af te leggen waar we in
die tijd bijna twee maanden over deden, en we maken nog steeds
vooruitgang. Als u mij wil volgen, gaan we samen een kleine reis
maken.’
Ik stond op en volgde mijn drie gidsen. We liepen een gang
door en in een reusachtige zaal ontdekte ik een toestel dat op het toestel
leek waarin ik van de aarde hiernaartoe was gekomen, maar veel groter.
Het moest langs buiten zo ongeveer twaalf meter diameter hebben en
binnen stonden er vierfauteuils in plaats van twee, die eveneens
tegenover elkaar stonden. Wegingen zitten, net zoals de eerste keer, en
ik voelde opnieuw dezelfde intense koude, maar dit keer duurde het
veel langer, een tiental minuten ongeveer. Vervolgens schommelde het
toestel een beetje, en we gingen naar de uitgangstrap. Ik kon een
prachtig landschap aanschouwen, het leek wel een paradijs. Ik kon
eigenlijk geen enkele uitdrukking vinden om de betovering te beschrijven die ik voelde bij het kijken naar de geweldige bloemen waarvan de
een nog mooier was dan de ander en waartussen onvoorstelbare dieren
rondliepen, vogels met veelkleurige pluimen, roze en blauwe eekhoorns
met koppen van jonge beertjes die in de takken van de bomen
klommen. De bomen hadden enorme vruchten en tegelijkertijd gigan-

tische bloemen. Op ongeveer dertig meter van het toestel wachtte een
klein groepje Elohim op ons, en ik kon achter de bomen een gebouwencomplex zien dat perfect in harmonie was met de plantengroei en leek
op schelpen met levendige kleuren. De temperatuur was heel zacht en
de lucht was geparfumeerd met duizenden geuren van exotische
bloemen. We liepen in de richting van een heuveltop en het panorama
dat zichtbaar begon te worden voor mij, was prachtig. Ontelbare
beekjes slingerden zich door een weelderige plantenwereld en in de
verte glinsterde een hemelsblauwe oceaan in de zon.
Toen we op een open plek in een bos aankwamen, zag ik met
verbazing een groep mensen die op mij leken, ik bedoel mensen die
leken op de mensen van de aarde, en niet op de Elohim. De meesten
waren naakt, of gekleed met kleren die gemaakt waren van veelkleurige
zijde. Zij bogen eerbiedig voor mijn drie gidsen, dan gingen we
allemaal zitten in fauteuils die blijkbaar in de stenen waren uitgehouwen en bedekt waren met dikke pelsen die ondanks de warmte altijd
heel fris en aangenaam bleven. Er kwamen mensen naderbij uit een
kleine grot die zich vlakbij ons bevond, en ze brachten ons schalen vol
vruchten, gegrild vlees met sausen waarvan de een nog lekkerder was
dan de ander, en ze serveerden ons drankjes met onvergetelijke smaken.
Achter iedere aanzittende hielden zich steeds twee van de
mensen die de schotels droegen, gehurkt klaar om degenen die aan tafel
zaten op hun wenken te bedienen. Die vroegen hen trouwens wat ze
wilden zonder aandacht te schenken aan hen. Gedurende de maaltijd
was er prachtige muziek beginnen spelen, maar ik weet niet waar die
vandaan kwam, en jonge vrouwen met een figuur dat net als dat van de
dienaars wel gebeeldhouwd leek, begonnen met een onvergelijkbare
gratie naakt te dansen op het omliggende gazon. Behalve mijn drie
begeleiders waren er ongeveer veertig tafelgenoten die leken op mensen van de aarde. Er waren blanken, gelen en zwarten, mannen en
vrouwen, en allen spraken ze een taal die ik niet begreep en die op het
Hebreeuws leek.
Ik zat rechts van de Eloha die ik twee jaar eerder had ontmoet
en links van de zes andere Elohim. Tegenover mij zat een jonge, een
heel mooie en slanke man met een baard. Hij glimlachte geheimzinnig
naar me, met een blik vol broederlijkheid. Aan zijn rechterhand zat een

man met een edel gezicht en een goed gevulde lange zwarte baard. Aan
zijn linkerhand zat een meer gezette man met een Aziatisch gezicht. Hij
was kaal geschoren.

Voorstelling aan de vroegere profeten

Tegen het einde van de maaltijd zei mijn gids me: ‘In mijn eerste boodschap heb ik u gesproken over een residentie die zich op onze
planeet bevindt en waar mensen van de aarde, onder wie Jezus, Mozes,
Elias, enz. in leven worden gehouden dankzij het wetenschappelijk
geheim van de eeuwigheid, uitgaande van een cel. Deze residentie is in
feite heel groot, want het gaat om een hele planeet waar eveneens de
leden van de raad der eeuwigen leven. Ik heet Jahweh en ben voorzitter
van de raad der eeuwigen. Op de planeet waar we nu zijn leven op dit
ogenblik achtduizend vierhonderd aardse mensen die gedurende hun
leven een voldoende niveau van openheid van geest voor het oneindige
hebben bereikt, of die het de mensheid van de aarde mogelijk hebben
gemaakt haar primitieve niveau te ontgroeien door middel van hun
ontdekkingen, hun geschriften, hun manier van de samenleving te
organiseren, hun voorbeeldige broederlijke handelingen, en hun liefde
of onbaatzuchtigheid. Verder wonen er de zevenhonderd Elohim, die
lid zijn van de raad der eeuwigen. Wat er verder ook van uw opdracht
terechtkomt, uw plaats temidden van ons is voorbehouden hier in dit
echte kleine 'paradijs' waar alles eenvoudig is dankzij de wetenschap en
waar we allemaal gelukkig en eeuwig leven. Ik zeg wel degelijk echt
eeuwig, want net als op aarde hebben wij hier al het leven geschapen en
we beginnen het leven van het oneindig grote, namelijk van de
planeten, volkomen te begrijpen. We kunnen de tekenen van veroudering van de zonnestelsels ontdekken, wat ons in staat zal stellen dit
zonnestelsel te verlaten om elders een ander 'paradijs' te scheppen van
zodra we ons ongerust zullen maken omtrent het voortbestaan van dit
zonnestelsel.
De eeuwige aardsen of de Elohim die hier leven, kunnen zich
ontplooien zoals zij dat wensen, zonder dat ze iets anders hoeven te
doen dan datgene wat ze leuk vinden, bijvoorbeeld wetenschappelijk
onderzoek, mediteren, muziek maken, schilderen, enz. ...of helemaal
niets als ze daar zin in hebben!

De dienaars die u zo-even de schotels heeft zien dragen, zijn net
als de danseressen slechts biologische robots. Ze zijn in feite gecreëerd
volgens hetzelfde principe dat we gebruikt hebben om de mensen van
de aarde te creëren, op een voor honderd procent wetenschappelijke
manier, maar ze zijn met opzet beperkt en totaal onderworpen aan ons.
Bovendien zijn ze niet in staat te handelen zonder dat men hen daartoe
bevel geeft, en ze zijn zeer gespecialiseerd. Ze hebben geen enkel eigen
verlangen en geen enkel plezier, behalve sommige door de specialisatie
vereiste plezieren. Ze worden oud en sterven, net als wij, maar de
machine die ze vervaardigt kan er veel meer produceren dan we nodig
hebben. Verder kunnen ze geen pijn voelen, hebben ze geen gevoelens
en kunnen ze zich niet voortplanten. Ze leven net zo lang als wij,
namelijk ongeveer zevenhonderd jaar, dankzij een kleine chirurgische
ingreep. Wanneer er één van hen vernietigd moet worden omdat hij te
oud is, maakt de scheppingsmachine er één of meerdere bij, naargelang
onze behoeften. Ze komen kant en klaar uit het apparaat en hebben hun
normale grootte, want ze hebben geen groeiperiode en dus ook geen
jeugd. Ze kunnen maar één ding: gehoorzamen aan de mensen en de
Elohim en ze zijn niet tot het minste geweld in staat. Ze zijn allen
herkenbaar aan het kleine blauwe steentje dat ze, zowel mannen als
vrouwen, tussen de ogen dragen. Ze houden zich bezig met al het
lagere werk en voeren alle werkzaamheden uit die oninteressant zijn.
Ze worden gemaakt, onderhouden en vernietigd onder de grond, waar
trouwens alle onderhoudswerken worden uitgevoerd door deze robots
en door reusachtige computers die alle vraag naar voeding, levering van
grondstoffen, energie, enz…regelen. Ieder van ons heeft gemiddeld een
tiental robots tot zijn dienst en aangezien we met iets meer dan
negenduizend aardsen en Elohim zijn, zijn er voortdurend zo ongeveer
negentigduizend, mannen en vrouwen.
Net als de Elohim, die lid zijn van de raad van eeuwigen,
hebben de eeuwige aardsen geen recht om kinderen te hebben en
aanvaarden ze een kleine ingreep te ondergaan die hen onvruchtbaar
maakt, maar die onvruchtbaarheid kan gemakkelijk ongedaan worden
gemaakt. Het doel van die maatregel is te voorkomen dat er wezens, die
dit niet verdiend hebben, zich komen bemoeien met dit prachtige universum. Daarentegen mogen de eeuwige mannen en vrouwen zich naar

hun goeddunken vrij met elkaar verenigen en kennen we geen jaloezie.
Verder kunnen de mannen die één of meerdere vriendinnen willen,
buiten de verhoudingen van gelijkheid die bestaan tussen eeuwige
mannen en vrouwen, of die niet met een vrouw willen leven op een
niveau van gelijkheid, één of meerdere vrouwelijke‘biologische robots’
hebben, die volledig gehoorzamen en waaraan de machine precies het
gewenste uiterlijk geeft. Dit geldt eveneens voor de vrouwen, die één of
meerdere mannelijke 'biologische robots' kunnen hebben die volledig
gehoorzamen.
De machine die deze robots produceert, geeft het wezen dat ze
fabriceert het gewenste uiterlijk en de specialiteit die men ervan
verlangt. Er bestaan verscheidene types 'ideale' vrouwen en mannen
wat vormen en uiterlijk betreft, maar men kan de lengte, de maten, de
vorm van het gezicht, enz…wijzigen zoals men dat wenst. Men kan
zelfs de foto geven van iemand die men bijvoorbeeld bewonderd heeft
of lief heeft gehad op aarde, en de machine zal u het exacte evenbeeld
produceren.
Zo zijn de betrekkingen tussen de twee seksen bij de eeuwigen
veel broederlijker en respectvoller, en de relaties tussen hen zijn zuiver
en verheven.
Omdat de mensen die hier worden toegelaten, buitengewoon
open van geest zijn, zijn er nooit problemen onder hen. De meerderheid
brengt het merendeel van zijn tijd door met meditatie, wetenschappelijk
onderzoek, artistieke komposities, uitvindingen, en met het maken van
allerlei creaties. Wij kunnen wonen in verscheidene steden met veelvuldige bouwstijlen in heel afwisselende landschappen die wij trouwens
naar goeddunken kunnen wijzigen. Ieder ontplooit zich zoals hij dat wil
en doet slechts waar hij plezier aan beleeft. Sommigen vinden het leuk
om wetenschappelijke proefnemingen voort te zetten, anderen om
muziek te maken of steeds verbazingwekkender dieren te creëren, weer
anderen om te mediteren of niets anders te doen dan te vrijen en de
veelvuldige genoegens van deze paradijselijke natuur te smaken, te
drinken aan de ontelbare fonteinen en te eten van de sappige vruchten
die altijd en zowat overal groeien. Er is hier geen winter, we leven allen
in een streek die te vergelijken is met uw evenaar, maar aangezien we
op wetenschappelijke wijze kunnen ingrijpen in de meteorologie, is het

steeds mooi weer en niet te heet. We laten het 's nachts regenen waar en
wanneer we dat willen.
Dit alles en nog heel wat andere dingen die u niet in één keer
zult kunnen begrijpen, maken van deze wereld een echt paradijs. Hier is
iedereen vrij en kan dat zonder gevaar zijn, want allen verdienen deze
vrijheid. Alle dingen die plezier verschaffen, zijn positief, op voorwaarde dat dit plezier echt aan niemand schade berokkent. Daarom zijn alle
sensuele genoegens positief, want sensualiteit is altijd een openstelling
voor de buitenwereld, en iedere openstelling is goed. Op aarde begint u
amper al deze primitieve taboes kwijt te geraken, die alles wat met seks
of naakt te maken heeft in een slecht daglicht wilden stellen, terwijl het
hoe dan ook het puurste is dat er bestaat. Wat is er nu teleurstellender
voor uw scheppers dan mensen te horen zeggen dat naakt iets slechts is,
de naaktheid, het beeld van wat wij gemaakt hebben! Zoals u kunt zien
is iedereen hier naakt, en diegenen die kleren dragen, doen dit ofwel
omdat die kleren handgemaakte kunstwerken zijn, die hen werden
aangeboden door andere eeuwigen, of omwille van de elegantie en het
decoratieve.
Wanneer een mens van de aarde wordt toegelaten in de wereld
van de eeuwigen, volgt hij allereerst een stage scheikundige opvoeding,
zodat niets hem hier zou verrassen en hij goed zou begrijpen waar hij is
en waarom’.
Jahweh, mijn gids, stopte een ogenblik en ging daarna verder:
‘U zit nu precies tegenover degene die tweeduizend jaar geleden de
opdracht kreeg een beweging op te richten die bestemd was om de
boodschap die wij hadden nagelaten aan het volk van Israël, wijder te
verspreiden, een boodschap die u in staat zou moeten stellen om nu
beter begrepen te worden. Het is Jezus, die we opnieuw hebben kunnen
creëren uitgaande van een cel die we vóór zijn kruisiging hebben
afgenomen. De mooie jonge man met de baard die juist tegenover mij
zat, schonk een glimlach vol broederlijkheid.
Aan zijn rechterhand zit Mozes, aan zijn linkerhand Elias. Links
van Jezus zit de man die men zich op aarde herinnert onder de naam
Boeddha. Een beetje verder kunt u Mohammed zien, in wiens geschriften ik Allah word genoemd, want uit eerbied durfden ze me niet bij
mijn naam te noemen. De ongeveer veertig mannen en vrouwen die bij

deze maaltijd aanwezig zijn, zijn allemaal leidende figuren in religies
die ontstaan zijn tengevolge van kontakten met ons op de aarde’.
Ze keken me allemaal met een heel broederlijk en geamuseerd
gezicht aan, en ze herinnerden zich vast en zeker hun eigen verbazing
bij hun aankomst op deze wereld.
Mijn gids ging verder: ‘Nu zal ik u enkele van onze installaties
laten zien’. Hij stond op en ik volgde hem. Hij vroeg me een heel brede
gordel om te doen die versierd was met een enorme gesp. Hij en zijn
twee vrienden hadden een soortgelijke versiering omgegespt. Onmiddellijk voelde ik dat ik van de grond werd opgelicht en met een zeer
hoge snelheid, misschien wel honderd kilometer per uur of meer, op
gelijke hoogte met de boomtoppen werd gedragen, op ongeveer twintig
meter boven het gras, in een welbepaalde richting. Mijn drie begeleiders waren bij me, Jahweh vóór mij en zijn twee vrienden achter mij.
Het was (o.a.) eigenaardig dat ik de kracht van de wind helemaal niet in
mijn aangezicht voelde slaan.
We landden op een kleine open plek in het bos, vlakbij de ingang van een kleine grot. We werden in feite nog steeds gedragen door
onze gordels, maar slechts op één meter boven de grond, en veel
langzamer. We passeerden door galerijen met metalen wanden en
kwamen aan in een grote zaal waar in het midden een reusachtige
machine stond, omringd door een tiental robots die herkenbaar waren
aan de siersteen op hun voorhoofd. Daar kwamen we weer op de grond
terecht en namen we onze gordels af. Jahweh sprak toen:
‘Dit is de machine die de biologische robots produceert. We
zullen voor u zo'n wezen maken’.
Hij gaf een teken aan één van de robots die dicht bij de machine
stond, en raakte bepaalde delen van de machine aan. Daarna deed hij
me teken naar voor te stappen tot bij een raam van ongeveer twee meter
lang en één meter breed. In een blauwachtige vloeistof zag ik toen de
vorm van een menselijk geraamte zich vaag aftekenen. Vervolgens
werd deze vorm steeds duidelijker en vormde uiteindelijk een echt
geraamte. Verder tekenden zich de pezen af die zich vormden op de
beenderen, vervolgens de spieren en tenslotte de huid en het haar. Een
prachtige atleet lag nu daar waar enkele minuten tevoren nog niets was.

Jahweh sprak: ‘Herinner u de beschrijving in het Oude Testament, in Ezechiel 37:
Mensenzoon, kunnen deze beenderen herleven? ...Er
ontstond een geluid, het werd een druk gedoe... Er kwamen pezen
op de beenderen, het vlees groeide en hij spande er de huid
overheen …ze begonnen te leven en stonden op, een heel talrijk
leger!
De beschrijving die u zult geven, benadert zeker die van
Ezechiël, met uitzondering van het geluid, dat we hebben kunnen
afschaffen.’
Inderdaad, wat ik gezien had, stemde volledig overeen met de
beschrijving van Ezechiël. Vervolgens was de liggende persoon naar
links gegleden en aan mijn zicht onttrokken, er opende zich een luik en
ik zag het schepsel waarvan ik de schepping in enkele minuten had
bijgewoond, op een wit weefsel liggen. Hij bewoog nog steeds niet,
maar plotseling opende hij zijn ogen en stond op, kwam de enkele treden af die hem van ons niveau scheidden, en na enkele woorden te hebben gewisseld met een andere robot kwam hij naar mij toe. Hij stak zijn
hand uit, ik drukte die en kon zijn zachte warme huid voelen.
Jahweh vroeg me: ‘Heeft u een foto van iemand die u dierbaar
is?’
‘Ja, ik heb een foto van mijn moeder in mijn portefeuille die in
mijn kleren is gebleven.’
Hij liet de foto zien en vroeg of het wel de juiste was. Toen ik
knikte, gaf hij die aan één van de robots die ze in de machine stopte en
enkele delen van de apparatuur aanraakte. Voor het raam zag ik opnieuw hoe men een levend wezen maakte. Pas toen de huid zich over
het vlees spande, merkte ik wat er aan de hand was: men was bezig een
exact evenbeeld van mijn moeder te fabrikeren aan de hand van de foto
die ik had gegeven... En inderdaad kon ik enkele ogenblikken later mijn
moeder omhelzen, of liever, het beeld van mijn moeder zoals ze tien
jaar geleden was, want de foto die ik gegeven had, dateerde van een
tiental jaren terug.
Jahweh zei me: ‘Staat u nu toe dat men u een heel klein prikje in
het voorhoofd geeft.’

Eén van de robots kwam naar me toe en maakte met behulp van
een klein apparaatje dat op een spuit leek, een prikje in mijn voorhoofd,
dat zo licht was dat ik het zelfs niet voelde. Vervolgens bracht hij het
spuitje in de enorme machine en raakte andere delen van het toestel
aan. Opnieuw was er zich voor mijn ogen een wezen aan het vormen.
Toen de huid het vlees bedekte, zag ik een andere 'ik' zich beetje bij
beetje aftekenen. En inderdaad, het wezen dat uit de machine kwam
was een exacte kopie van mezelf.
Jahweh zei me: ‘Zoals u kunt constateren, draagt uw andere ik
niet het kleine steentje op het voorhoofd waaraan men robots kan
herkennen en dat de kopie van uw moeder wél droeg. Uitgaande van
een foto kunnen we alleen een kopie van het uiterlijk maken, met geen
of bijna geen psychische persoonlijkheid, terwijl we uitgaande van een
cel, zoals die wij bij u tussen de ogen hebben afgenomen, een volledige
kopie van het individu bij wie we deze cel hebben afgenomen, tot stand
kunnen brengen, met zijn herinneringen, zijn persoonlijkheid, zijn karakter, enz... We zouden nu uw andere ik naar de aarde kunnen sturen
en niemand zou iets merken. We gaan onmiddellijk deze kopie vernietigen, want zij dient ons tot niets. Maar op dit ogenblik zijn er twee u's
die naar me luisteren, en de persoonlijkheden van deze wezens beginnen te verschillen, want u weet dat u gaat leven en hij weet dat hij
vernietigd zal worden. Dit stoort hem echter niet, want hij weet dat hij
enkel uzelf is. Dit is nog een bewijs, als dat nog nodig mocht zijn, van
het niet bestaan van de ziel waaraan bepaalde primitieven geloven, of
van een zuiver geestelijk wezen, eigen aan ieder lichaam.’
Toen verlieten wij het vertrek waar zich deze enorme machine
bevond. Via een gang gingen we dan een andere zaal binnen waar zich
andere apparaten bevonden. Wij liepen op een andere machine af.
‘Deze machine bevat de cellen van boosaardige mensen die
opnieuw zullen geschapen worden om beoordeeld te worden wanneer
de tijd aangebroken zal zijn. Alle mensen die op aarde geweld, kwaadaardigheid, agressiviteit en obscurantisme hebben opgehemeld, en
degenen die de waarheid niet hebben weten te herkennen, hoewel ze
alle informatie in handen hadden om te begrijpen waar ze vandaan
kwamen, zullen opnieuw geschapen worden om de straf te ondergaan

die ze verdienen, na gevonnist te zijn door degenen die ze hebben laten
lijden of door hun voor- of nageslacht.
U heeft nu wel wat rust verdiend. Deze robot zal u als gids
dienen en zal u tot morgenvroeg alles geven wat u maar wilt. Morgen
zullen we elkaar nog verder spreken en zullen we u naar de aarde
terugbrengen. Tot dan kunt u een voorsmaakje hebben van wat u te
wachten staat wanneer uw opdracht op uw planeet beëindigd zal zijn.’
Ik zag toen een robot naar mij toekomen en me eerbiedig
groeten. Hij was heel groot en heel mooi, bruin en met een gezicht
zonder baard en sportief.

Een voorsmaakje van het paradijs

De robot vroeg me of ik mijn kamer wilde zien en na mijn toestemming gaf hij me een gordel aan die diende om zich te verplaatsen.
Ik werd opnieuw van de grond geheven en toen ik terug neerkwam,
bevond ik me voor een huis dat meer op een Sint-Jakobsschelp, dan op
een woning leek. Het interieur was volledig bekleed met langharige
pelsen. en een enorm bed dat ten minste zo groot was als vier bedden
op aarde en dat als het ware in de vloer was ingewerkt, was slechts te
herkennen aan de verschillende kleur van de pelsen die erop lagen. In
een hoek van het geweldige vertrek bevond zich een enorm bad dat
eveneens in de vloer ingewerkt lag. Het was zo groot als een zwembad
en het was geplaatst tussen planten met prachtige vormen en kleuren.
‘Wenst u gezelschap?’ vroeg de robot. ‘Kom dan uw keuze
maken’.
Ik deed mijn gordel weer om en we gingen terug naar het
apparaat dat de robots maakte. Er verscheen een verlichte kubus vóór
me. Men liet me voor die kubus plaatsnemen in een fauteuil en zette me
een koptelefoon op. Eenmaal geïnstalleerd verscheen er in de verlichte
kubus, driedimensionaal, een prachtige jonge brunette met geweldig
harmonieuze proporties. Ze bewoog om zich te laten zien en als ze niet
in de kubus was geweest die één meter boven de grond zweefde, zou ik
werkelijk geloofd hebben dat ze echt was. Mijn robot vroeg me of ze
me beviel en of ik wenste dat ze andere vormen of een ander gezicht
had. Ik antwoordde hem dat ik haar perfect vond. Hij vertelde me dat ze
esthetisch gezien de ideale, of liever één van de drie ideale types vrouw

was die door de computer waren bepaald in functie van de smaak van
de meerderheid der planeetbewoners, maar dat ik alle wijzigingen
mocht vragen die me genoegen zouden doen. Op mijn weigering om
wat dan ook te veranderen aan dit prachtige schepsel, verscheen er een
tweede, blonde en bedwelmende vrouw in de verlichte kubus. Ze was
anders, maar net zo volmaakt als de eerste. Ook aan haar wist ik niets te
veranderen. Tenslotte verscheen er een derde jonge vrouw in de
vreemde kubus, die nog sensueler was dan de twee eersten en roodharig
was. De robot vroeg me of ik nog andere modellen wenste te zien of dat
deze drie ideale types in mijn ras volstonden. Ik antwoordde natuurlijk
dat ik deze drie vrouwen buitengewoon vond.
Op dat ogenblik verscheen er in de kubus een prachtige negerin,
vervolgens een rijzige en slanke Chinese en daarna een jonge, wulpse
Oosterse. De robot vroeg me wie van hen ik als gezelschap wilde
hebben. Toen ik antwoordde dat ze me allemaal bevielen, ging hij naar
de machine toe die de robots maakte en sprak een ogenblik met een van
zijn collega-robots. Toen zette de machine zich in gang en begreep ik
wat er ging gebeuren.
Enkele minuten later was ik terug in mijn kamer in gezelschap
van die zes jonge vrouwen. Daar nam ik samen met die bekoorlijke
robots, die volledig aan mijn wensen gehoorzaamden, het meest
onvergetelijke bad dat ik ooit genomen heb. Vervolgens vroeg mijn
robotgids me of ik muziek wilde maken. Op mijn bevestigende antwoord haalde hij een koptelefoon tevoorschijn die leek op de
koptelefoon die ik had opgezet bij het kijken naar de modellen van
vrouwelijke robots en zei me: denk nu aan de muziek die u graag zou
willen horen. Meteen weerklonk er een klank die precies overeenstemde met de muziek waaraan ik dacht, en naarmate ik in mijn hoofd een
melodie opbouwde, werd die realiteit, met klanken die een diepte en
een gevoeligheid hadden die veel buitengewoner waren dan alle klanken die ik ooit tevoren had gehoord. De droom van iedere componist
was werkelijkheid geworden: direct muziek kunnen componeren, zonder het lastige schrijfwerk en de orkestratie te moeten doen.
Vervolgens begonnen mijn zes mooie gezelschapsdames te
dansen op mijn muziek: een betoverende en wulpse dans. Na enige tijd
vroeg mijn robot me of ik ook beelden wilde samenstellen. Een andere

koptelefoon werd me aangereikt en ik ging zitten voor een scherm dat
in een halve cirkel was opgesteld. Ik begon me toen scènes in te
beelden en die werden zichtbaar op het scherm. Het was in feite een
onmiddellijke visualisatie van alle gedachten die bij me opkwamen. Ik
begon aan mijn grootmoeder te denken en zij verscheen op het scherm,
ik dacht aan een bloementuil en die verscheen en als ik me een roos
met groene stipjes zou hebben voorgesteld, zou die verschenen zijn.
Met dit apparaat kon men in feite ogenblikkelijk zijn gedachten
visualiseren zonder die te hoeven verklaren. Fantastisch!
Mijn robot zei me: ‘Door veel te oefenen slaagt men er in een
verhaal te creëren en het te laten afspelen. Hier vinden veel van dit
soort vertoningen plaats, vertoningen van rechtstreekse creaties.’
De volgende dag stond ik op en nam weer een geparfumeerd
bad, daarna serveerde een robot een heerlijk ontbijt. Vervolgens vroeg
hij me hem te volgen, want Jahweh verwachtte me. Ik deed mijn
draaggordel om en bevond me weldra voor een vreemde machine, waar
de voorzitter van de raad der eeuwigen me opwachtte. Ze was minder
groot dan de machines die de robots maakte, maar toch nog heel omvangrijk. In het midden was er een heel grote fauteuil ingebouwd.
Jahweh vroeg me of ik de nacht aangenaam had doorgebracht en legde
me daarna uit: ‘Deze machine gaat in u bepaalde vermogens wakker
maken die in slaap zijn. Uw hersenen zullen al hun mogelijkheden
kunnen benutten. Gaat u hier zitten.’
Ik ging zitten in de zetel die hij me aanduidde en een soort
schelp omsloot mijn schedel. Ik had de indruk een ogenblik mijn
bewustzijn te verliezen, en daarna leek het alsof mijn hoofd ging
barsten. Ik zag veelkleurige bliksemschichten voor mijn ogen passeren.
Tenslotte hield alles op en hielp de robot mij uit de zetel. Ik voelde me
geweldig verschillend. Ik had de indruk dat alles eenvoudig en gemakkelijk was.
Jahweh sprak: ‘Vanaf dit ogenblik zullen wij zien door uw
ogen, horen door uw oren en spreken door uw mond. We zullen zelfs,
zoals we dat al doen in Lourdes en op heel wat andere plaatsen van de
wereld, door uw handen bepaalde zieke mensen kunnen genezen van
wie we oordelen dat ze het verdienen, dat wij iets voor hen doen,
omwille van hun wilskracht om de boodschappen die wij u gegeven

hebben te laten uitstralen en omwille van hun inspanningen om de kosmische geest te verwerven door zich open te stellen voor het oneindige.
Wij observeren alle mensen. Enorm grote computers verzekeren een
voortdurend toezicht op alle mensen op aarde. Iedereen krijgt in functie
van wat hij gedaan heeft in zijn leven een cijfer, afhankelijk van de weg
die hij heeft gevolgd, de weg naar liefde of die naar haat en obscurantisme. Wanneer het uur van het oordeel is aangebroken, zullen degenen die de goede richting zijn ingeslagen, recht hebben op de
eeuwigheid op deze paradijselijke planeet, degenen die niets positiefs
gedaan hebben zonder kwaadaardig te zijn geweest, zullen niet opnieuw geschapen worden, en van degenen die bijzonder negatief zijn
geweest, wordt een lichaamscel bewaard waarmee we hen opnieuw
kunnen scheppen wanneer de tijd zal gekomen zijn, zodat zij beoordeeld kunnen worden en de straf zullen ondergaan die ze verdienen. U
die deze boodschap leest, besef heel goed dat u toegang kunt hebben tot
deze wonderlijke wereld, dit paradijs, u zult er hartelijk ontvangen
worden, u die onze boodschapper zult volgen. Claude Raël, onze ambassadeur op de weg naar de universele liefde en kosmische harmonie,
u die hem zult helpen realiseren wat wij van hem vragen, want wij zien
door zijn ogen, horen door zijn oren en spreken door zijn mond. Uw
idee om een vereniging van gidsen voor de mensheid op te richten, is
uitstekend. Maar wees streng wat hun selectie betreft, zodat onze boodschap nooit vervormd of verraden wordt.
Meditatie is onmisbaar om de geest te openen, maar ascese dient
nergens toe. Men moet van het leven genieten met de totale kracht van
zijn zintuigen, want het ontwaken van de zintuigen gaat samen met het
ontwaken van de geest. Blijf als u dat wenst, en als u tijd heeft, aan
sport doen, want alle sporten en spelen zijn goed, of ze nu de spieren
ontwikkelen, of beter nog, de zelfbeheersing, zoals de auto- of motorsport.
Wanneer iemand zich alleen voelt, kan hij altijd proberen telepathisch met ons te communiceren en zo proberen in harmonie te zijn
met het oneindige; hij zal daardoor een geweldig gevoel van
welbehagen krijgen. Wat u de mensen die in ons geloven heeft
aangeraden, namelijk om in elke streek de zondagmorgen om elf uur
een bijeenkomst te houden, is een heel goed idee, maar weinig mensen

doen dit op het ogenblik. Mediums zijn nuttig, zoek hen op maar hou
hen in evenwicht, want hun mediamieke gave die slechts een aanleg is
voor telepathie, brengt hen uit evenwicht waarna ze beginnen te geloven in het 'bovennatuurlijke', in magie en andere stupide dingen, zoals
het geloof in een ‘etherisch lichaam’, wat een andere manier is om de
mensen in een ziel te laten geloven... die niet bestaat!!! In feite stellen
ze zich werkelijk in verbinding met personen die enkele eeuwen
geleden geleefd hebben en die wij opnieuw geschapen hebben op deze
paradijselijke planeet.
Er is een belangrijk feit dat u vanaf nu bekend kunt maken: de
Joden zijn onze rechtstreekse afstammelingen op aarde. Het is daarom
dat hen een bijzondere bestemming is voorbehouden. Ze zijn de nakomelingen van de zonen van de Elohim en de mensendochters waarvan
sprake is in Genesis. Hun oorspronkelijke fout lag in het feit dat ze zich
hadden verenigd met hun wetenschappelijke schepping; daarom hebben
ze zo lang geleden. Maar de tijd van vergiffenis is aangebroken voor
hen en ze zullen nu in alle rust in hun teruggekregen land kunnen leven,
als ze tenminste geen nieuwe fout begaan door u niet te erkennen als
onze afgezant. We willen graag dat onze aardse ambassade in Israël
wordt gebouwd, op een terrein dat de regering u zal geven. Als ze u dat
weigeren, zult u de ambassade elders bouwen en zal Israël opnieuw
gestraft worden om onze afgezant niet te hebben erkend.
U moet zich uitsluitend aan uw opdracht wijden. Maakt u zich
geen zorgen, u zult al het nodige hebben om uw familie te onderhouden. De mensen die in u en dus in ons geloven, moeten u helpen. U
bent onze boodschapper, onze ambassadeur en profeet, en u heeft hier
in ieder geval uw plaats voorbehouden tussen alle andere profeten. U
bent degene die alle mensen van alle religies moet bijeenbrengen. Want
de beweging die u heeft opgericht, de Raëliaanse Beweging, moet de
religie der religies zijn.
Ik leg er de nadruk op dat het wel degelijk een religie is, maar
dan een atheïstische, zoals u al begrepen heeft. En u bent onze
ambassadeur, onze profeet. Degenen die u zullen helpen, zullen we niet
vergeten, maar degenen die u zullen dwarsbomen ook niet. Heb geen
angst, en wees voor niemand bang, want wat u ook overkomt, u heeft
uw plaats onder ons. En schud degenen die het vertrouwen verliezen

wakker. Tweeduizend jaar geleden wierp men degenen die in Jezus,
onze afgezant, geloofden in een leeuwenkuil, welk risico loopt u
vandaag? De ironie van een stel idioten? Het hoongelach van mensen
die niets begrepen hebben en zich liever aan hun primitieve geloven
vasthouden? En wat stelt dat voor in vergelijking met de leeuwenkuil?
Wat is dat alles in vergelijking met wat degenen die u zullen volgen, te
wachten staat? In werkelijkheid is het gemakkelijker dan ooit om zijn
intuïtie te volgen. Reeds in de Koran zei Mohammed, die zich in ons
midden bevindt, over de profeten:
Het ogenblik nadert voor de mensen om verantwoording af
te leggen; en ondertussen wenden ze zich in hun achteloosheid af
(van hun schepper).
Er zal hen geen nieuwe waarschuwing bereiken van hun
schepper, naar wie ze slechts luisteren om met hem te spotten.
En hun hart maakt er een amusement van.
Degenen die kwaad doen, onderhouden zich heimelijk met
elkaar en zeggen: is die man soms iets anders dan een sterveling
zoals wij? ...Het is een warboel van dromen. Hij heeft dit alles
verzonnen. Het is een dichter!
Maar dat hij voor ons een wonder verricht, net zoals
degenen die gezonden zijn geweest in de voorbije tijden.
(Koran, Sura 21:1-5).
Mohammed leed al onder het sarcasme van sommige mensen,
en ook Jezus leed eronder. Toen hij aan het kruis hing, zeiden sommigen:
Aangezien hij de zoon van God is, dat hij er nu dan
helemaal alleen afkomt! (Mattheüs 27 :40).
Dit heeft echter, zoals u zelf heeft kunnen zien, niet verhinderd
dat het Jezus uitstekend gaat, en voor eeuwig, net als Mohammed en
alle andere mensen die hen gevolgd en geloofd hebben, terwijl degenen
die hen bekritiseerd hebben, opnieuw geschapen zullen worden om hun
straf te ondergaan.
De computers die toezicht houden over de mensen die geen
kennis hebben genomen van de boodschap, zijn verbonden met een
systeem dat hen op het ogenblik van de dood automatisch van op

afstand een cel afneemt van waaruit ze, als ze dat verdienen, opnieuw
zullen kunnen geschapen worden .
In afwachting van het oprichten van onze ambassade moet u
vlakbij de plaats waar u woont, een klooster voor de gidsen van de
Madech bouwen, u die onze profeet bent, de Gids der Gidsen, zult er de
mensen kunnen opleiden die als opdracht hebben onze boodschappen
over de hele Aarde uit te stralen.

De nieuwe geboden

Degenen die u willen volgen, zullen de regels toepassen die ik u
nu zal geven:
U moet u op zijn minst eenmaal in uw leven voorstellen aan
de Gids der Gidsen, zodat hij door manueel contact uw cellulair
plan kan overseinen naar de computer, of dat kan laten doen door
een ingewijde gids. De computer zal er rekening mee houden als
het uur van de beoordeling van uw levensbalans is gekomen.
U moet op zijn minst één keer per dag aan de Elohim, uw
scheppers, denken.
U zult proberen met alle middelen de boodschap van de
Elohim in uw omgeving te verspreiden.
U moet op zijn minst éénmaal per jaar aan de Gids der
Gidsen een gift doen die minstens gelijk is aan één honderdste van
uw jaarinkomen, om hem te helpen zich volledig aan zijn opdracht
te kunnen wijden en over heel de wereld te kunnen reizen om de
boodschap te verspreiden.
U zult op zijn minst éénmaal per jaar de Gids van uw streek
aan uw tafel uitnodigen en de geïnteresseerde personen bij u laten
samenkomen, zodat hij hen de dimensies van de boodschap kan
uitleggen.
In geval van het heengaan van de Gids der Gidsen, zal de
nieuwe Gids der Gidsen degene zijn die door de vorige Gids der Gidsen
zal aangewezen worden. De Gids der Gidsen zal toezicht houden op de
aardse ambassade en er met zijn gezin en met de mensen van zijn keuze
kunnen wonen.
U, Claude Raël, bent onze ambassadeur op aarde en de mensen
die in u geloven, moeten u de middelen geven om uw opdracht te

kunnen volbrengen. U bent de laatste der profeten vóór het Oordeel, u
bent de profeet van de religie der religies, degene die de mysteries zal
ophelderen, de herder der herders. U bent degene wiens komst onze
afgevaardigden, de vorige profeten, in alle religies aangekondigd
hebben. U bent diegene die de kudde der herders zal terugbrengen
voordat het water uitgegoten zal worden, hij die degenen die ze hebben
geschapen naar hun scheppers zal terugbrengen. Degenen die oren
hebben zullen kunnen horen, degenen die ogen hebben zullen kunnen
zien. Alle mensen die hun ogen open hebben zullen zien dat u de eerste
profeet bent die alleen kan begrepen worden door wetenschappelijk
ontwikkelde mensen. Alles wat u vertelt is onbegrijpelijk voor primitieve volkeren. Dit is een teken dat degenen die hun ogen open hebben,
zullen herkennen, het teken van de openbaring, van de Apocalyps.

Aan het volk van Israël

De staat Israël moet de Gids der Gidsen een grondgebied geven
dat dichtbij Jeruzalem ligt, om hem daar de residentie, de ambassade
van de Elohim, te laten oprichten. De tijden zijn gekomen, volk van
Israël, om het nieuwe Jeruzalem te bouwen zoals dat voorzien was.
Claude Raël is diegene die aangekondigd werd, herlees uw geschriften
en open uw ogen.
We willen onze ambassade graag te midden van onze nakomelingen bouwen, aangezien het volk van Israël is samengesteld uit de
afstammelingen van de kinderen die geboren werden uit de
verenigingen van de Elohim en de dochters van de mensen.
Volk van Israël, we hebben u uit de klauwen van de Egyptenaren laten ontsnappen en u heeft zich ons vertrouwen niet waard
getoond. Wij hadden u een boodschap toevertrouwd die bestemd was
voor de hele mensheid, en u heeft die angstvallig voor uzelf gehouden
in plaats van haar te verspreiden.
U heeft lange tijd geleden om voor uw vergissingen te boeten,
maar de tijd van vergiffenis is aangebroken en zoals voorzien hebben
wij aan het Noorden gezegd: geef en aan het Zuiden: houd niet tegen.
Ik heb uw zonen en dochters vanuit de uithoeken van de aarde laten
komen, zoals Jesaja geschreven had, en u heeft uw land terug kunnen
krijgen en u zult er in vrede leven als u luistert naar de laatste der

profeten, degene die u aangekondigd was, en als u hem helpt te doen
wat wij van hem vragen.
Dat is uw laatste kans, anders zal een ander land de Gids der
Gidsen ontvangen en op zijn grondgebied onze ambassade bouwen, en
dat land zal nabij het uwe liggen. Het zal beschermd worden en er zal
geluk heersen, en de staat Israël zal opnieuw vernietigd worden.
U, zoon van Israël, die nog niet naar uw voorvaderlijke gronden
bent teruggekeerd, wacht er binnen te gaan om te zien of de regering
zal aanvaarden dat onze ambassade er opgericht zal worden. Als dat
geweigerd wordt, ga dan niet terug, en u zult bij degenen horen die
gered zullen worden van de vernietiging en wiens kinderen op een dag
het beloofde land zullen terugzien, wanneer de tijden zullen gekomen
zijn.
Volk van Israël, erken degene die u was aangekondigd, geef
hem het grondgebied om onze ambassade op te richten, en help hem
daarbij. Anders zal de ambassade, net als tweeduizend jaar geleden,
ergens anders gebouwd worden, en als dat het geval is, zult u opnieuw
verspreid worden.
Als u tweeduizend jaar geleden erkend had dat Jezus wel
degelijk onze afgezant was, zouden alle Christenen op de wereld geen
Christenen zijn, maar Joden, en u zou geen problemen hebben gehad. U
zou onze ambassadeurs gebleven zijn, in plaats van dat dit werk werd
toevertrouwd aan andere mensen, aan wie Rome als basis werd gegeven. Tweeduizend jaar geleden heeft u onze gezant niet erkend, en het
was niet Jeruzalem, maar Rome van wie het uitging. Nu heeft u een
nieuwe kans dat het opnieuw Jeruzalem zou zijn. Als u deze kans niet
aangrijpt, zal onze ambassade in een ander land ondergebracht worden
en zult u geen recht meer hebben op de grond die wij voor u gekozen
hadden.
Dat was alles. Eenmaal op aarde, zult u in staat zijn dit alles
alleen uit te leggen. Geniet nu nog een beetje van dit paradijs, dan zullen wij u terugbrengen om u uw opdracht te laten afwerken, voordat u
definitief bij ons terugkomt.’
Ik bleef nog enige uren om te profiteren van de vele genoegens
van die wereld. Ik wandelde tussen de talrijke fonteinen en hield me op

in gezelschap van de grote profeten die ik de vorige dag had ontmoet
bij meditatiebijeenkomsten.
Na een laatste maaltijd met dezelfde personen als de dag voordien, bevond ik me weer in het grote ruimteschip dat me afzette in het
observatiestation. Daar volgde ik opnieuw dezelfde weg van de vorige
dag en ik kwam met mijn eigen kleren aan weer in het kleine ruimteschip terecht dat me neerzette waar het mij had opgepikt, bij de RocPlat. Ik keek op mijn horloge: het was middernacht. Ik ging terug naar
huis, waar ik me onmiddellijk aan het werk zette om alles op te schrijven wat men mij verteld had. Alles was volkomen helder in mijn geest
en ik was verbaasd te merken dat ik alles in één keer neerschreef,
zonder één enkele aarzeling om de zinnen die ik had gehoord, terug te
vinden. De woorden waren als het ware in mijn geest gegrift gebleven,
zoals men mij dat in het begin had beloofd.
Toen ik het verhaal van wat mij was overkomen, beëindigd had,
begon ik heel duidelijk aan te voelen wat me nog nooit tevoren was
overkomen: iets in mij kwam los, ik begon te schrijven terwijl ik alles
wat ik schreef, observeerde en het ontdekte als een lezer. Ik schreef
maar voelde me niet de schrijver van wat er op papier verscheen. De
Elohim begonnen te spreken door mijn mond, of liever, te schrijven via
mijn hand. En wat er voor mijn ogen werd opgeschreven, betrof alle
onderwerpen waarmee een mens gedurende zijn leven geconfronteerd
wordt, evenals de wijze waarop men zich behoort te gedragen tegenover die problemen. Het was eigenlijk een levensreglement, een nieuwe
manier om zich te gedragen tegenover de levensgebeurtenissen, om
zich te gedragen als een mens, namelijk als een ontwikkeld wezen dat
met alle middelen probeert zijn geest open te stellen voor het oneindige
en zich hiermee in harmonie te brengen. Hier volgen dan in hun geheel
de grote regels die gedicteerd zijn door de Elohim, onze scheppers,onze
vaders die in de hemelen zijn, zoals onze voorouders zegden zonder het
goed te begrijpen.

Deel 3

De sleutels
Inleiding

Deze geschriften zijn sleutels die mensen in staat zullen stellen
hun geesten te openen die duizenden jaren van obscurantisme in een
bolster hebben opgesloten.
De deur die de menselijke geest gesloten houdt, is geblokkeerd
door talrijke sloten die men allen tegelijk moet openen, als men hem
wil laten buitentreden naar het oneindige. Gebruikt men slechts één
sleutel, dan zullen de andere sloten geblokkeerd blijven en als men ze
niet allemaal tegelijkertijd openhoudt terwijl men het volgende slot
opent, zal het eerste zich weer sluiten en het openmaken verhinderen.
De menselijke samenleving is bang voor het onbekende, en dus voor
wat zich achter die deur bevindt, zelfs als dat het geluk is door het
bereiken van de waarheid. De samenleving oefent dus zelf ook druk uit
om te verhinderen dat sommigen die deur op een kier zetten, en blijft
liever ongelukkig en onwetend. Dit is een extra hindernis op de
drempel van de deur waarlangs de geest zich kan bevrijden. Maar zoals
Gandhi zei: ‘Het is niet omdat niemand de waarheid ziet, dat ze een
vergissing wordt’. Als u deze deur begint te openen, negeer dan tevens
het sarcasme van degenen die niets gezien hebben, of die terwijl ze
gezien hebben maar doen alsof ze niets zien, uit angst voor datgene wat
ze niet kennen. En als het u moeilijk lijkt de deur te openen, vraag dan
hulp van een gids, want de gidsen hebben de deur van hun geest al
geopend en kennen de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Zij
zullen uw deur niet voor u kunnen openen, maar u wel de verschillende
technieken kunnen uitleggen die het zullen mogelijk maken dit te
bereiken. Ze zijn bovendien de levende getuigen van het geluk dat het
openen van de deur met zich meebrengt en tevens het bewijs dat
degenen die bang zijn voor wat zich achter de deur bevindt, zich vergissen.

De mens

In elk geval moet men steeds de dingen ten opzichte van vier niveaus beschouwen:
Allereerst ten opzichte van de oneindigheid;
Ten opzichte van onze vaders de Elohim, onze scheppers;
Dan ten opzichte van de menselijke samenleving;
En tenslotte ten opzichte van het individu.
Het allerbelangrijkste niveau is dat van de oneindigheid. Men moet alles beoordelen met betrekking tot dit niveau, maar met één constante
factor: liefde. Men dient dus rekening te houden met anderen aan wie
men liefde moet geven, want men moet in harmonie leven met het
oneindige en dus met anderen die ook een deel van het oneindige zijn.
Verder moet men rekening houden met de raadgevingen die de Elohim,
onze scheppers, ons gegeven hebben, en er voor zorgen dat de
menselijke samenleving de richtlijnen volgt van degenen die hen
voortgebracht hebben.
Vervolgens dient men rekening te houden met de samenleving
die de mensen de mogelijkheid heeft gegeven, geeft en zal geven om
zich te ontluiken op de weg van de waarheid. Men moet er rekening
mee houden, maar ze niet volgen, men moet haar in tegendeel helpen
uit haar primitieve omhulsels te treden door al haar gewoontes en
tradities in vraag te stellen, zelfs als de wetten die enkel proberen de
mensen in de dwangbuis van het obscurantisme op te sluiten deze tradities ondersteunen.
Tenslotte moet men rekening houden met de ontluiking van het
individu. Zonder ontluiking kan de geest niet zijn volle potentieel bereiken en is het niet mogelijk zich in harmonie te brengen met het oneindige en zo een nieuwe mens te worden.

De geboorte

U moet nooit een kind, dat eigenlijk nog maar een 'larve' is en
onmogelijk kan begrijpen wat hem overkomt, een of andere religie
opleggen. Men moet een kind dus niet dopen of besnijden, of het welke
behandeling ook laten ondergaan die het niet zou aanvaard hebben.
Men moet dus wachten tot het de leeftijd bereikt heeft waarop het kan

begrijpen en kiezen, en als het op dat ogenblik door een religie
aangetrokken wordt, moet men het kind vrijlaten tot die religie toe te
treden.
Een geboorte moet een feest zijn, want de Elohim hebben ons
geschapen naar hun beeld, dus in staat ons voort te planten, en door een
levend wezen te creëren houden wij onze soort in stand en eerbiedigen
wij het werk van onze scheppers.
Een geboorte moet een feest zijn en een liefdesdaad die
volbracht wordt in harmonie, zowel wat het geluid betreft als wat
betreft de kleuren en de temperatuur, zodat het wezen dat met het leven
in contact komt, kan wennen aan de harmonie.
Daarentegen moet men een kind onmiddellijk gewoon maken de
vrijheid van anderen te eerbiedigen. En wanneer het s nachts schreeuwt,
moet u onopvallend gaan zien, zonder dat het kind zich zou realiseren
dat het feit van te wenen een zeker gevoel van welbehagen teweegbrengt, omdat men zich dan bezighoudt met hem. Men moet in tegendeel naar het kind gaan zien en er zich mee bezighouden wanneer het
niets zegt, en niet gaan zien (of zonder dat het dit merkt) wanneer het
huilt. Zo zal het kind eraan wennen dat alles beter gaat als het in
harmonie is met zijn omgeving. 'Help uzelf, dan zal de hemel u helpen'.
Ouders moeten wel meteen vanaf de geboorte begrijpen dat een
kind vóór alles een individu is, en dat geen enkel individu als kind
behandeld mag worden.
Zelfs onze scheppers behandelen ons niet als kinderen, maar als
individuen, vandaar ook dat zij niet rechtstreeks tussenbeide komen om
ons te helpen onze problemen op te lossen en ons, door zelf na te denken als verantwoordelijke individuen, de hindernissen waarop we stuiten, laten overwinnen.

De opvoeding

Het kleine wezentje, dat nog maar een 'mensenlarve' is, moet in
zijn eerste kinderjaren gewoon gemaakt worden de vrijheid en de rust
van anderen te eerbiedigen. Aangezien het nog te klein is om te
begrijpen en te redeneren, moet een persoon die een kind opvoedt,
lichamelijke straf met strengheid toepassen om het te laten lijden
wanneer het anderen pijn doet of wanneer het hen stoort door gebrek

aan respect. Lichamelijke straf mag alleen worden toegepast bij heel
kleine kinderen en moet daarna, naarmate het kind redeneert en begrijpt, geleidelijk aan en tenslotte totaal verdwijnen. Vanaf zeven jaar
moet lichamelijke straf heel uitzonderlijk zijn, en vanaf veertien jaar
mag het nooit meer toegepast worden.
U mag lichamelijke straf enkel toepassen om een kind te
straffen voor een gebrek aan eerbied voor uw eigen vrijheid of rust, of
die van anderen.
U moet uw kind leren zich te ontplooien en altijd afstand te
nemen van wat de samenleving en haar scholen het willen inprenten. U
mag het nooit dwingen iets te leren dat hem nergens zal toe dienen, en
u moet het de richting laten kiezen die het wil volgen, want vergeet niet
dat zijn ontluiking het belangrijkste is.
U zult uw kind altijd leren de dingen achtereenvolgens te beoordelen ten opzichte van het oneindige, onze scheppers, de samenleving en zichzelf.
U mag uw kind geen enkele religie opleggen, maar u moet het
zonder vooringenomenheid de verschillende geloven leren kennen die
op de wereld bestaan, tenminste de belangrijkste, in chronologische
volgorde: de Joodse religie, de Christelijke en de Mohammedaanse. Als
u kunt moet u ook proberen de grote lijnen van de Oosterse religies te
leren om die aan uw kind te kunnen uitleggen. Tenslotte moet u het de
grote lijnen uitleggen van de boodschap die de Elohim aan de laatste
der profeten gegeven hebben.
U moet uw kind vooral leren te houden van de wereld waarin
het leeft en daardoor te houden van onze scheppers.
U zult uw kind het prachtige werk leren dat de Elohim, onze
scheppers, volbracht hebben, en het leren steeds na te denken en te
zoeken opdat de mensen op een dag in staat zouden zijn over te doen
wat hun scheppers gedaan hebben, namelijk ergens anders op wetenschappelijke wijze andere mensheden creëren.
U zult het leren zich als een deeltje van het oneindige te
beschouwen, wat veel en weinig wil zeggen. ‘U bent stof en tot stof
zult u wederkeren ‘.
U zult het leren dat geen enkele biecht of absolutie het kwaad
dat men anderen aandoet, weer kan goedmaken als het eenmaal begaan

is en dat men niet moet geloven dat het als de dood nabij is, volstaat om
plotseling te geloven in een of andere god of in de Elohim, om recht te
hebben op het eeuwig leven.
U moet het leren dat wij beoordeeld worden naar wat we in ons
hele leven gedaan hebben, dat de weg die naar de wijsheid leidt, lang is
en men een heel leven nodig heeft om er zich voldoende voor in te
zetten. Het is niet omdat iemand die niet gedurende zijn hele leven de
goede richting heeft gevolgd, plotseling de goede weg neemt, hij recht
zal hebben op de wetenschappelijke verrijzenis op de planeet der
eeuwigen. Tenzij zijn spijt oprecht is en hij intensief de goede richting
inslaat om de verloren tijd in te halen, door te proberen vergiffenis te
krijgen van degenen die hij kwaad heeft gedaan en door al zijn
middelen proberen aan te wenden om hen liefde en geluk te brengen.
En dat zal nog niet genoeg zijn voor wie anderen heeft laten lijden.
Want als hij vergiffenis weet te krijgen van hen en hen liefde schenkt.
zal hij er enkel toe gekomen zijn zijn fouten uit te wissen, hij zal nog
niets positief gedaan hebben. Hij zal dus nieuwe daden moeten stellen
door geluk te brengen aan mensen die hij nooit schade heeft toegebracht en door degenen te helpen die de waarheid verspreiden: namelijk
de gidsen. Maar voor iemand die slechts spijt krijgt op het ogenblik van
zijn dood, of kort ervoor, is het te laat, hem zal niet vergeven worden.

De sensuele opvoeding

Dit is één van de belangrijkste dingen, en iets dat momenteel
praktisch onbestaande is. U zult de geest van uw kind laten ontwaken,
maar ook zijn lichaam, want het ontwaken van het lichaam gaat
gepaard met het ontwaken van de geest. Alle mensen die proberen het
lichaam te laten te laten inslapen, zijn ook in-slaap-sussers van de
geest. Onze scheppers hebben ons zintuigen gegeven om die te
gebruiken. De neus is gemaakt om te ruiken, de ogen om te zien, de
oren om te horen, de mond om te proeven en de vingers om te voelen.
We moeten onze zintuigen ontwikkelen om beter te kunnen genieten
van alles wat ons omringt en wat onze scheppers daar geplaatst hebben
omdat we er zouden van genieten.
Iemand die sensueel is heeft veel meer kans in harmonie te zijn
met het oneindige, omdat hij het aanvoelt zonder te moeten mediteren

of na te denken. Meditatie en beschouwing zullen een dergelijk iemand
in staat stellen deze harmonie beter te begrijpen en ze in zijn omgeving
te laten uitstralen door ze te onderwijzen.
Sensueel zijn betekent genoegen scheppen in het milieu waarin
men zich bevindt. Seksuele opvoeding is heel belangrijk, maar die leert
ons slechts de technische werking en het gebruik van onze organen,
terwijl de sensuele opvoeding moet leren hoe men aan die organen
plezier kan beleven door enkel naar plezier te streven, zonder zijn
organen alleen maar te willen gebruiken voor het nuttige doel dat ze
eigen is.
Kinderen niets zeggen over het onderwerp ‘seks’ is slecht, hen
uitleggen waartoe het dient is beter, maar nog niet genoeg: men moet
hen uitleggen hoe ze er plezier aan kunnen beleven.
Hen enkel uitleggen 'waarvoor het dient' is hetzelfde als hen
wijsmaken dat muziek alleen dient om op te marcheren, of andere
onnozelheden. of dat kunnen schrijven er slechts toe dient om
klachtenbrieven te schrijven, of dat film enkel dient om audiovisuele
cursussen te geven. Gelukkig kan men dankzij de kunstenaars en door
het ontwaken van de zintuigen plezier beleven door het lezen,
beluisteren of bekijken van hun kunstwerken die enkel gemaakt zijn om
plezier te verschaffen. Voor de geslachtsorganen geldt hetzelfde. Deze
organen dienen niet enkel om aan de natuurlijke behoeften te voldoen
of de voortplanting te verzekeren, maar ook om plezier te geven aan
anderen en aan zichzelf. De tijden dat het een ‘zonde’ was zijn lichaam
te tonen en dat elke seksuele vereniging haar straf in zich droeg: de
conceptie van een kind, zijn dankzij de wetenschap eindelijk voorbij.
Nu kan men dankzij de anticonceptietechnieken vrijuit seksuele relaties
hebben, zonder dat het een blijvende verbintenis wordt of dat kan
worden. Dit moet u uw kind zonder schaamte leren, maar met liefde,
door het goed uit te leggen dat het gemaakt is om gelukkig te zijn en
zich volledig te ontplooien, dat wil zeggen: met zijn totale zintuiglijke
kracht en met al zijn zintuigen genieten van het leven.
Schaam u nooit voor uw lichaam of naaktheid, want niets valt
onze scheppers zo tegen als te zien dat degenen die ze geschapen
hebben, zich schamen voor het uiterlijk dat hen werd gegeven.

U moet uw kinderen leren van hun lichaam te houden zoals men
van ieder deel van de schepping der Elohim moet houden, want door
hun schepping te beminnen heeft men ook hen lief.
Elk van onze organen werd door onze vaders, de Elohim,
geschapen om er gebruik van te maken zonder het minste schaamtegevoel. We moeten juist gelukkig zijn dat we wat gemaakt is om te
functioneren ook laten functioneren. En als het feit van één van deze
organen te laten functioneren plezier verschaft, dan is dat omdat onze
scheppers gewild hebben dat we er plezier aan zouden beleven dit
orgaan te gebruiken.
Ieder mens is als een tuin die niet onbebouwd mag blijven. Een
leven zonder plezier is als een onbebouwde tuin. Het plezier is een
meststof die de geest doet openbloeien. Ascese heeft geen nut, tenzij
het om een tijdelijke beproeving gaat, bestemd om zijn geest te oefenen
in het beheersen van zijn lichaam. Maar als de proef die men zich
gesteld had en die altijd tijdelijk moet zijn, eenmaal geslaagd is, moet
men opnieuw van de genoegens van het leven genieten. Ascese kan
gezien worden als het braakleggen van de tuin die de mens is, namelijk
een tijdelijke stilstand van het streven naar plezier om dit daarna des te
beter te waarderen.
Uw moet uw kinderen gewoon maken om steeds meer vrijheid
te hebben, door hen altijd en vóór alles als individuen te beschouwen.
U moet hun streven en smaken eerbiedigen net zoals u zou
willen dat ze uw ambities en smaken eerbiedigen. En besef wel dat uw
kind is zoals het is en dat u er niet kunt van maken wat u zou willen,
net zoals uw kind van u niet kan maken wat het wil. Eerbiedig uw kind
opdat het u zou eerbiedigen en heb respect voor zijn smaken opdat het
de uwe zou respecteren.

De ontluiking

Een individu moet proberen zich te ontplooien volgens zijn
aspiraties en zijn smaken, zonder zich zorgen te maken over wat de
anderen ervan denken, voor zover hij anderen natuurlijk geen kwaad
berokkent. Als u iets wil doen, kijk dan eerst of dat niemand kwaad
doet en doe het daarna zonder u erom te bekommeren wat anderen
ervan denken. Als u zin heeft een sensuele of seksuele ervaring te

hebben met één of meerdere personen van welk geslacht dan ook,
handel dan volgens uw verlangens, op voorwaarde dat de betreffende
persoon of personen het ermee eens zijn. Alles is toegestaan op de weg
van de ontluiking, van het openstellen van zijn lichaam en dus van zijn
geest.
Eindelijk laten we het primitieve tijdperk, waarin de vrouw
enkel werd beschouwd als een voortplantingsorgaan dat aan de maatschappij toebehoorde, achter ons. De vrouw kan zich nu dankzij de
wetenschap vrijuit sensueel ontplooien, zonder bang te moeten zijn
voor de straf van het zwanger worden. De vrouw is eindelijk echt gelijk
aan de man, aangezien ze werkelijk van haar lichaam kan genieten
zonder bang te moeten zijn de ongewenste gevolgen van haar handelingen alleen te moeten dragen.
Een kind maken is veel te belangrijk om dat alleen maar aan het
toeval over te laten.
Wanneer u een kind verwekt, moet u dit bewust doen en dit
wensen te doen, in een prachtige weloverwogen liefdesdaad, ervan
overtuigd dit echt te willen. Want een kind kan alleen geslaagd zijn als
het werkelijk gewenst werd op het ogenblik van zijn conceptie.
Het ogenblik van de conceptie is het belangrijkst, want het is het
moment waarop de eerste cel, dus het plan van het individu, gemaakt
wordt. Dat moment moet dus gewenst zijn, zodat de eerste cel in totale
harmonie wordt gemaakt, terwijl de twee geesten van de ouders bewust
zijn van het wezen dat ze bezig zijn te verwekken en er intens aan
denken. Dit is één van de geheimen van de nieuwe mens. Als u enkel
de ontluiking van uw lichaam en dus van uw geest nastreeft, gebruik
dan de middelen die de wetenschap binnen uw bereik brengt, om te
beginnen de voorbehoedsmiddelen.
Maak alleen een kind wanneer u zelf opengebloeid bent, zodat
het wezen dat u zult verwekken, de vrucht zal zijn van de vereniging
van twee ontloken wezens.
Gebruik om ontplooiing te bereiken, de middelen die de
wetenschap tot uw beschikking stelt om uw lichaam zonder risico’s
open te stellen voor het plezier. Plezier en voortplanting zijn twee
verschillende dingen die men niet mag verwarren. Het eerste is er voor

het individu, het tweede voor de soort. Pas als een wezen is opengebloeid, kan het een opengebloeid wezen creëren.
Als u per ongeluk een wezen verwekt heeft zonder het te
wensen, gebruik dan de middelen die de wetenschap tot uw dienst stelt:
abortus. Want een wezen dat niet gewenst is geweest op het ogenblik
van zijn conceptie, kan niet opengebloeid zijn, omdat het niet in
harmonie is gecreëerd. Luister niet naar degenen die proberen u bang te
maken door het te hebben over de lichamelijke en vooral morele
gevolgen van abortus. Die zijn er niet als u het door bekwame personen
laat doen. Het is veeleer door een niet gewenst kind te houden dat u
lichamelijke en morele gevolgen kunt ondervinden, waaronder het kind
dat u ter wereld zult brengen, zelf zal lijden.
Dat men een kind heeft, wil nog niet zeggen dat men verplicht is
getrouwd te zijn of met een man samen te wonen. Reeds heel veel
vrouwen hebben besloten om één of meer kinderen te hebben zonder
getrouwd te zijn en zelfs zonder met een man samen te leven. Een kind
dat vanaf zijn geboorte een individu is, hoeft niet perse door de ouders
te worden opgevoed. Het zou dikwijls beter zijn dat een kind wordt
opgevoed door gespecialiseerde personen, die heel wat meer zouden
bijdragen tot de ontplooiing van de kinderen dan sommige ouders.
Als u een kind verlangt te hebben zonder met een man samen te
leven, doe dat dan. Ontplooi u zoals u wil, zonder u te bekommeren
over wat anderen ervan denken. En als u die manier van leven verkiest,
denk dan niet dat u dan ook veroordeeld bent om altijd alleen te leven;
nodig mannen uit die u bevallen en die allemaal mannelijke voorbeelden zullen zijn voor uw kind. En u kunt zelfs op een dag beslissen met
een man samen te wonen, dat zal geen enkel probleem stellen voor uw
kind, maar bijdragen tot zijn ontplooiing. Verandering van omgeving is
altijd positief voor een kind.
De maatschappij moet zich organiseren om gedeeltelijk of geheel, al naargelang de wens van de ouders, de opvoeding van de
kinderen op zich te nemen. Degenen die willen werken, moeten hun
kinderen onder de hoede van bevoegde personen kunnen laten en
degenen die wensen dat hun kinderen volledig opgevoed worden door
daartoe opgeleide personen, moeten hun kinderen totaal kunnen
toevertrouwen aan instellingen die voor dit doel bestemd zijn.

Zo zult u als u een kind maakt, een gewenst kind, dat u echter
niet meer wenst te behouden omdat u en uw partner, als het eenmaal
geboren is, uit elkaar gaan, of om een heel andere reden, dat kind aan
de maatschappij kunnen toevertrouwen, zodat die het kan grootbrengen
in de harmonie die nodig is voor zijn ontplooiing. Want een kind dat
opgroeit in een milieu waar het niet echt en innig is gewenst, kan zich
niet ontplooien.
Een kind is een wederzijdse ontplooiing. Als het enigszins een
last wordt, zal het dat beseffen en wordt zijn ontplooiing daardoor
beïnvloed. Men moet het alleen bij zich houden als zijn aanwezigheid
als een opbloei wordt ervaren. Anders moet men het kind in de instellingen plaatsen die door de maatschappij opgericht moeten worden om
de kinderen zich te laten ontplooien. Men moet dat doen zonder de
minste spijt, maar in tegendeel met de vreugde van iemand die zijn kind
toevertrouwt aan personen die beter dan zijzelf dit kleine wezentje
kunnen laten ontluiken.
Er kunnen zelfs regelmatige bezoeken plaatsvinden als het kind,
wiens mening voorrang heeft, dat wenst. De personen die deze
kinderen opvoeden moeten de ouders trouwens altijd aan de kinderen
beschrij-ven als bijzondere mensen, aangezien ze de ontplooiing van
hun kinde-ren vóór het egoïstische plezier van zijn kinderen zelf op te
voeden, hebben laten gaan door ze toe te vertrouwen aan mensen die
bekwamer zijn om kinderen op te voeden dan zijzelf.
Als u dus een partner wenst, kunt u die vrijuit kiezen. Een
huwelijk, of het nu kerkelijk of burgerlijk is, is nutteloos. Men kan niet,
zoals bij de verkoop van petroleum, een contract tekenen om levende
wezens te verbinden, wezens die veranderen aangezien ze levend zijn.
U zult dus het huwelijk, dat slechts een affichage is van het
eigendom van een mens, weigeren. Een man of een vrouw kan geen
eigendom zijn van wie dan ook. Ieder contract kan slechts de bestaande
harmonie tussen twee mensen vernietigen. Als men zich bemind voelt,
voelt men zich vrij lief te hebben, maar wanneer men een contract heeft
ondertekend, voelt men zich gevangen, verplicht lief te hebben, en een
of andere dag begint men zichzelf te haten.
U zult met de persoon van uw keuze leven, zolang u er zich
goed bij voelt.

Wanneer u het niet meer met elkaar kunt vinden, blijf dan niet
samen, want uw relatie zou een hel worden. Elk levend wezen evolueert, en dat is goed zo. Als de evoluties gelijk opgaan, zijn de relaties
duurzaam, maar als de evoluties verschillen, zijn de relaties niet meer
mogelijk. De persoon die u zo aanstond, bevalt u dan niet meer, want u
(of hij) bent (is) veranderd. U moet dan uit elkaar gaan met een goede
herinnering aan uw relatie, in plaats van die te bezoedelen door
onenigheden die de agressiviteit aanwakkeren. Een kind kiest een
kledingstuk dat hem past, en wanneer het kind gegroeid is, is dat
kledingstuk te klein voor hem, hij moet het uittrekken om een ander aan
te doen, anders zal het tenslotte scheuren. Voor relaties geldt hetzelfde:
men moet elkaar verlaten voordat men elkaar verscheurt.
Maak u vooral geen zorgen over uw kind, het is beter voor hem
alleen te zijn met één van zijn ouders in harmonie, dan met zijn twee
ouders in onenigheid of zonder volmaakte harmonie. Want vergeet niet
dat kinderen vóór alles individuen zijn.
De maatschappij moet bejaarden beslist een gelukkig leven zonder materiële zorgen verzekeren.
Maar ook al moet men bejaarden eerbiedigen en alles doen voor
hun geluk, men moet niet naar de ouden luisteren. Een intelligente
mens geeft goede raad, hou oud hij ook is, maar een dom persoon
verdient het niet dat men ook maar één seconde naar hem luistert, ook
al is hij honderd jaar. Erger nog, hij heeft geen enkel excuus, want hij
heeft zijn hele leven gehad om te proberen zich te ontwaken. Voor
iemand die dom is, én jong, is er dus nog hoop.
Maar een domme oude man moet in ieder geval comfortabel
kunnen leven. Dat is een plicht voor de maatschappij.
De dood moet geen gelegenheid zijn voor droevige bijeenkomsten, maar integendeel voor een vrolijk feest, want het is het ogenblik
dat het dierbare wezen misschien toegang krijgt tot het paradijs van de
eeuwigen in gezelschap van de Elohim, onze scheppers.
U zult dus vragen niet godsdienstig begraven te worden, maar
uw lichaam aan de wetenschap schenken of vragen het zo diskreet
mogelijk te laten verdwijnen, behalve uw voorhoofdsbeen, meer
precies het gedeelte dat zich boven het begin van de neus bevindt, op
33 mm boven het midden van de as die uw twee pupillen verbindt. Op

zijn minst één vierkante centimeter van dit been moet u naar de Gids
der Gidsen laten zenden, zodat hij het bewaart in onze aardse
ambassade. Want iedere mens wordt gevolgd door een computer die
nota neemt van zijn daden en er de balans van zal opmaken aan het
einde van zijn leven. Maar de mensen die kennis nemen van de
boodschappen die Claude Raël overbrengt, zullen herschapen worden
uitgaande van de cellen die ze op onze ambassade achtergelaten zullen
hebben. Zij zullen alleen opnieuw geschapen worden als ze na hun
dood het gevraagde deeltje van hun lichaam naar de Gids der Gidsen
hebben laten verzenden, want vanaf de dag dat ze kennis hebben
genomen van de boodschap, blijft het systeem van de computer dat
inlichtingen opneemt die voor het oordeel zullen dienen, aangesloten,
maar het systeem dat op het ogenblik van zijn dood een automatische
afname van een cel mogelijk maakt, wordt afgekoppeld, want enkel
degenen die kennis genomen hebben van de boodschap en precies
zullen toepassen wat die vraagt, zullen zo opnieuw geschapen worden.
U zult ervoor gezorgd hebben op zijn minst éénmaal in uw
leven de Gids der Gidsen te zien, of een Gids die door hem bevoegd is
verklaard om uw cellulair plan over te seinen naar de Elohim, zodat ze
uw geest kunnen ontwaken en u kunnen helpen wakker te blijven.
In overeenstemming met wat in het Boek geschreven is, zult u
behalve het familiaal appartement of huis geen erfenis aan uw kinderen
nalaten. De rest zult u aan de Gids der Gidsen nalaten en als u bang
bent dat uw nakomelingen uw laatste wensen niet zullen eerbiedigen
door via het menselijk gerechtsapparaat uw bezittingen te willen
terugkrijgen, zult u ze tijdens uw leven aan de Gids der Gidsen schenken om hem te helpen de boodschap van onze scheppers op aarde te
verspreiden.
En u die achterblijft, wees niet bedroefd en jammer niet na de
dood van een geliefd persoon. Probeer eerder liefde te geven aan
degenen van wie u houdt terwijl ze nog in leven zijn, want wat u
ongelukkig maakt als ze eenmaal dood zijn, is de gedachte dat u de
overledene misschien niet genoeg heeft liefgehad en dat het nu te laat
is. Als hij goed is geweest, heeft hij recht op de tuinen van de Elohim
voor de eeuwigheid en zal hij het geluk kennen, en als hij geen goed
mens is geweest, verdient hij het niet dat er om hem wordt getreurd.

Hoe dan ook, zelfs als hij niet bij de uitverkorenen is, verdwijnt
hij niet werkelijk. De dood is geen al te belangrijke zaak, men hoeft er
niet bang voor te zijn. Het is net alsof men inslaapt, maar dan definitief.
En omdat we een deeltje van het oneindige zijn, verdwijnt de materie
waaruit we zijn samengesteld niet. Die blijft verder bestaan in de grond,
in planten of in dieren, maar verliest natuurlijk iedere homogeniteit en
dus iedere identiteit. Maar dit gedeelte van het oneindige dat door onze
scheppers georganiseerd werd volgens een heel nauwkeurig plan, keert
terug naar het oneindige en blijft een deeltje van deze kleine bol die
aarde heet en die levend is.
Ieder wezen heeft recht op het leven, de liefde en de dood. Ieder
wezen is meester over zijn leven en zijn dood. De dood is niets, maar
pijn is verschrikkelijk, en men moet alles doen om dat te doen
verdwijnen. Iemand die teveel pijn heeft, heeft het recht om zelfmoord
te plegen. Als hij goed gehandeld heeft gedurende zijn hele leven, zal
hij toegelaten worden op de planeet der eeuwigen.
Als iemand van wie u houdt, teveel pijn heeft en wenst te sterven, zonder er de kracht toe te hebben zichzelf te doden, help hem dan
zelfmoord te plegen.
Wanneer de mensen dankzij de wetenschap het lijden van hun
medemensen kunnen wegnemen, zullen zij zich kunnen afvragen of het
wel of niet goed is zelfmoord te plegen.

Samenleving en regering
Een regering die beslissingen neemt, is onmisbaar, net zoals er
in het menselijk lichaam hersenen zijn die de beslissingen nemen.
U zult al het mogelijke doen om een regering in voege te
brengen die de Geniokratie, een systeem dat de intelligentie aan de
macht plaatst, in praktijk brengt.
U moet deelnemen aan de oprichting van een Humanitaristische
wereldpartij die het humanitarisme en de Geniokratie aanbeveelt, en u
zult de kandidaten van die partij steunen. Het humanitarisme en de
Geniokratie staan beschreven in 'Het boek dat de waarheid zegt'.
Enkel de geniokratie kan de mens in staat stellen ten volle het
gouden tijdperk binnen te treden.

De totale democratie is niet goed. Een lichaam waarvan alle
cellen bevelen, kan niet overleven. Alleen de intelligente mensen moeten beslissingen kunnen nemen die de mensheid aangaan. U zult dus
weigeren te stemmen, behalve als er een kandidaat is die de geniokratie
en het humanitarisme aanprijst.
Algemeen stemrecht of opiniepeilingen zijn van geen waarde
om de wereld te regeren. Regeren is vooruitzien, en niet het volgen van
de reacties van een kuddevolk waarvan er maar een heel klein gedeelte
voldoende ontwaakt is om de mensheid te leiden. Als men vertrouwt op
het algemeen stemrecht of op de opiniepeilingen, zijn de genomen beslissingen, aangezien er maar weinig ontwaakte mensen zijn, de keuze
van de meerderheid, dus van diegenen die niet ontwaakt zijn en die
reageren in functie van hun onmiddellijke voldoening of hun instinctieve reacties die onbewust vastgeroest zitten in hun ivoren toren van
obscurantistische verworvenheden.
Alleen de geniokratie, wat een selectieve democratie is, is van
waarde. Zoals gezegd wordt in 'Het boek dat de waarheid zegt', kunnen
alleen de personen wiens bruto-intelligentieniveau 50% boven het
gemiddelde ligt, verkiesbaar zijn en alleen diegenen van wie het butointelligentie-niveau 10% boven het gemiddelde ligt, mogen kiezers
zijn. Geleerden zijn al bezig technieken op punt te stellen die het zullen
mogelijk maken de bruto-intelligentie te meten. Volg hun raadgevingen
en zorg ervoor dat de meest kostbare grondstof van de mensheid, de
buitengewoon begaafde kinderen, een opvoeding krijgen op het niveau
van hun begaafdheid, want de normale opvoeding is er voor de normale, dus middelmatig intelligente kinderen.
Het is niet het aantal behaalde diploma's dat telt, want daarbij
wordt slechts beroep gedaan op een weinig interessant deel van de
hersenen, namelijk het geheugen dat door machines vervangen kan
worden. Bruto-intelligentie maakt dat boeren of arbeiders intelligenter
kunnen zijn dan ingenieurs of professoren. Dit kan vergeleken worden
met gezond verstand, met creatieve begaafdheid, want de meeste uitvindingen zijn slechts een kwestie van gezond verstand.
Regeren is vooruitzien, en alle grote problemen die zich nu aan
de mensheid stellen, bewijzen dat regeringen niet hebben vooruitgezien
en dus niet bekwaam waren om te regeren. Het is geen kwestie van

personen, maar een kwestie van techniek voor het verkiezen van
verantwoordelijken. Het is het verkiezingssysteem dat niet goed is.
Men moet de 'wilde' democratie vervangen door een selectieve democratie, de geniokratie die intelligente mensen aan de macht brengt. Dat
is het minste wat men kan doen.
Menselijke wetten zijn onmisbaar, en u moet ze eerbiedigen
door ervoor te zorgen dat de wetten die onrechtvaardig óf verouderd
zijn, gewijzigd worden.
U zult geen ogenblik twijfelen tussen de menselijke wetten en
die van onze scheppers. Want zelfs de menselijke rechters zullen op een
dag door onze scheppers beoordeeld worden.
De politie is onmisbaar zolang de mens het geneeskundig
middel nog niet ontdekt heeft dat het mogelijk maakt geweld uit te
schakelen en de misdadigers of degenen die zich vergrijpen aan
andermans vrijheid, te verhinderen te handelen.
In tegenstelling tot militairen, die beschermers van de oorlog
zijn, zijn politiemannen beschermers van de vrede en ze zijn, totdat de
wetenschap dit probleem heeft opgelost, voorlopig onmisbaar.
U zult weigeren uw militaire dienst te doen en vragen om te
kunnen genieten van het statuut van gewetensbezwaarde, dat u in staat
zal stellen een dienst te vervullen op een afdeling waar men geen
wapens draagt, daar u er het recht toe heeft wanneer uw religieuze of
filosofische overtuigingen het u verbieden uw naaste te doden, wat het
geval is voor degenen die in de Elohim, onze scheppers, geloven, en die
de richtlijnen van de Gids der Gidsen van de Madech willen volgen. In
tegenstelling tot wat veel jongeren denken, gaan gewetensbezwaarden
niet de gevangenis in, maar vervullen ze een burgerdienst of een dienst
in een specialiteit waarbij men geen wapens draagt, maar dan wel
gedurende het dubbele van de normale dienstplichttijd. Het is beter
twee jaar lang op een bureau te zitten dan zich één jaar lang te oefenen
in de technieken die het mogelijk maken zijn naaste te doden.
De militaire dienst moet dringend afgeschaft worden in alle
landen van de wereld. Alle beroepsmilitairen moeten beschermers van
de wereldvrede worden, dat wil zeggen ten dienste gesteld worden van
de vrijheid en de rechten van de mens.

Het enige waardevolle regeringsstelsel is dat van de geniokratie,
dat het humanitarisme in praktijk brengt.
Het kapitalisme is slecht, want het onderwerpt de mens aan geld
en bevoordeelt enkelen ten koste van anderen.
Het communisme is eveneens slecht, want het hecht meer
belang aan gelijkheid dan aan vrijheid. Aanvankelijk, bij de geboorte,
moet er gelijkheid zijn tussen de mensen onderling, maar niet daarna.
Al hebben alle mensen recht op wat ze nodig hebben om behoorlijk te
leven, degenen die meer doen voor hun medemensen dan de anderen,
hebben er recht op meer te bezitten dan degenen die niets doen voor de
gemeenschap.
Dit is natuurlijk een voorlopige regel die van kracht zal zijn
totdat de mens in staat zal zijn om al zijn werk te laten uitvoeren door
robots, om zich uitsluitend te kunnen wijten aan zijn ontplooiing, nadat
hij het geld volledig heeft afgeschaft.
In afwachting daarvan is het beschamend dat terwijl er mensen
sterven van honger, anderen levensmiddelen wegwerpen om de
beurskoersen niet te laten instorten. In plaats van dat voedsel weg te
werpen, moeten ze het uitdelen aan degenen die niets te eten hebben.
Werk moet niet beschouwd worden als iets heiligs. Ieder mens
heeft recht op wat hij nodig heeft om te leven, zelfs als hij niet werkt.
Iedereen moet proberen zich te ontplooien in de branche die hem
aantrekt. Als de mensen zich organiseren, zullen ze niet veel tijd nodig
hebben om al het noodzakelijke werk volledig te mechaniseren en
automatiseren. Dan zullen ze zich vrijuit kunnen ontplooien.
Als alle mensen werkelijk zouden meewerken, zou het nog maar
enkele jaren duren voor de mens volledig bevrijd zou zijn van de
verplichting tot werken. Het volstaat dat alle technische en wetenschappelijke krachten, dat alle arbeiders zich, in een prachtige geest van
solidariteit om de mens te bevrijden van de materiële dwang,
onafgebroken aan het werk zetten, niet meer voor persoonlijke
belangen, maar voor de hele gemeenschap en haar welzijn, door al het
geld te gebruiken dat wordt verspild aan militaire budgetten of aan
andere onnozelheden van hetzelfde type, zoals de realisatie van atoomwapens en ruimtevluchten, die veel beter bestudeerd zouden zijn en
veel gemakkelijker uit te voeren als de mens eenmaal bevrijd zou zijn

van de materiële dwang. U heeft computers en elektronische apparatuur
die de mens in gunstige zin kunnen vervangen. Stel alles in het werk
om die technische middelen werkelijk ten dienste van de mensheid te
stellen. In enkele jaren kunt u een volledig andere wereld maken. U
bent in het gouden tijdperk aangekomen.
Stel alles in het werk om de biologische robot te maken die u
van het lagere werk zal bevrijden en u in staat zal stellen u te ontluiken.
De stedenbouw moet opgevat worden zoals in 'Het boek dat de
waarheid zegt' wordt behandeld. De mensen moeten zich op het platteland heel hoge gemeenschappelijke huizen bouwen, zodat de individuele huizen de natuur niet zouden 'verslinden'. Vergeet nooit dat er, als
iedereen zijn buitenhuis met tuintje heeft, geen platteland meer is. Die
gemeenschappelijke huizen moeten steden zijn die alles bevatten wat
voor de mens noodzakelijk is en moeten ongeveer vijftigduizend
bewoners kunnen huisvesten.
De mens moet de natuur eerbiedigen zolang hij niet in staat is
haar opnieuw te creëren en zolang hij niet in staat is zelf schepper te
worden. Door de natuur te eerbiedigen, eerbiedigt u degenen die de
natuur gecreëerd hebben, onze vaders, de Elohim.
U zult dieren nooit laten lijden. U mag ze doden om hun vlees te
eten, maar zonder ze te laten lijden. Want al is de dood niets, lijden is
afschuwelijk en u moet het lijden voor de dieren vermijden, zoals u dat
voor de mensen moet vermijden. Maar eet evenwel niet teveel vlees; u
zult er zich beter door voelen.
U mag u voeden met alles wat de aarde u verschaft. U bent niet
verplicht een speciaal dieet te volgen, u mag vlees eten, groenten,
vruchten, plantaardig en dierlijk voedsel. Het is dom een vegetarisch
dieet te volgen onder het voorwendsel zich niet te willen voeden met
het vlees van andere levende wezens. Planten zijn ook levend en lijden
op dezelfde manier als u.
U zult geen planten pijn doen die levend zijn. net als u.
U zult u niet bedrinken met alcoholische dranken. U mag een
beetje wijn drinken tijdens het eten, want het is een product van de
aarde, maar u mag u nooit bedrinken. U mag bij uitzondering alcoholische dranken drinken, maar in een geringe hoeveelheid en bij stevig
voedsel, zodat u nooit dronken wordt. Want een dronken mens is niet

meer in staat zich in harmonie te brengen met het oneindige of zich te
beheersen en dat is een bedroevende zaak in de ogen van onze scheppers.
U zult niet roken, want het menselijk lichaam is niet gemaakt
om rook in te halen. Dat heeft rampzalige uitwerkingen op het
organisme, het belet een totale ontluiking, evenals het verhindert zich
in harmonie te brengen met het oneindige.
U zult geen drugs gebruiken, geen verdovende middelen, want
een ontwaakte geest heeft niets nodig om dichter bij het oneindige te
komen. Het is afschuwelijk in de ogen van onze scheppers wanneer
mensen denken dat de mens drugs moet nemen om beter te worden. De
mens heeft het niet nodig beter te worden, want hij is volmaakt, daar hij
gemaakt is naar het beeld van zijn scheppers. Zeggen dat de mens
onvolmaakt is, is de scheppers beledigen die ons geschapen hebben
naar hun beeld. De mens is volmaakt, maar wordt onvolmaakt door te
denken dat hij niet volmaakt is en daarin te berusten. Een inspanning op
ieder ogenblik om zich in ontwaakte toestand te houden, maakt het
mogelijk volmaakt te blijven, namelijk zoals de Elohim ons geschapen
hebben.

Meditatie en gebed
U zult er u aan houden elke dag tenminste éénmaal te mediteren, dat wil zeggen u te situeren ten opzichte van het oneindige, de
Elohim, de samenleving en uzelf.
U zult mediteren bij het ontwaken, om uw hele wezen volkomen
bewust te laten zijn van het oneindige en in het volle bezit van zijn
mogelijkheden te zijn.
U zult vóór elke maaltijd mediteren, zodat uw lichaam eet
wanneer u eet, en wanneer u zich voedt, zult u denken aan wat u doet.
Uw meditatie zal geen droge meditatie zijn, maar integendeel een sensuele meditatie. U zult u laten overweldigen door vrede en harmonie
totdat het een genot wordt.
Uw meditatie moet geen corvee zijn, maar een plezier. Het is
beter niet te mediteren, dan te mediteren zonder er zin in te hebben.

Verplicht uw kinderen of uw naaste niet te mediteren, maar leg
hen het plezier uit en het gevoel van welbehagen dat dit geeft, en als zij
zin hebben om te mediteren, probeer hen dan te leren wat u ervan weet.
U zult op zijn minst één keer per dag intens aan onze scheppers,
de Elohim, denken door te proberen telepathisch met hen in contact te
komen. Zo zult u de originele zin van het gebed terugvinden. Als u niet
weet hoe u het moet aanpakken, kunt u zich laten inspireren door het
'Onze Vader', waarvan de woorden perfect zijn aangepast aan de
communicatie met onze scheppers.
U zult op zijn minst één keer per week een poging doen tot
telepathische groepscommunicatie met de Elohim, samen met de andere personen uit uw streek die in de Elohim geloven en in de Boodschappen die zij de laatste der profeten gegeven hebben.

Techniek voor een poging tot telepathisch contact
met de Elohim
Dit is een voorbeeld van wat u zou kunnen zeggen, terwijl u
intens denkt aan de woorden van de tekst en daarbij naar de hemel
kijkt.
Elohim, u bent daar ergens dichtbij deze sterren,
Elohim, u bent daar en ik weet dat u ons observeert,
Elohim, u bent daar en ik zou u zo graag ontmoeten,
Elohim, u bent daar en wat ben ik om te hopen een contact
te verdienen,
Elohim, ik erken u als scheppers en ik stel me nederig tot uw
dienst,
Elohim, ik erken Claude Raël, uw gezant, als mijn Gids en
ik geloof in hem en in de boodschappen die u hem gegeven heeft,
Elohim, ik zal het maximum doen om deze boodschappen
om me heen bekend te maken, want ik weet dat ik niet genoeg heb
gedaan,
Elohim, ik bemin alle mensen als mijn broeders, want ze
zijn gemaakt naar uw beeld.

Elohim, ik probeer hen het geluk te brengen door hun geest
te openen voor het oneindige, en door hen te openbaren wat mij
geopenbaard is.
Elohim, ik probeer hun lijden te doen verdwijnen door mijn
hele wezen ten dienste te stellen van de mensheid waarvan ik deel
uitmaak,
Elohim, ik probeer mijn geest, die u mij gegeven heeft,
maximaal te benutten om de mensheid uit de duisternis en het
lijden te halen,
Elohim, ik hoop dat u het weinige dat ik gedaan zal hebben
op het einde van mijn leven, voldoende zult oordelen om me recht
te geven op het eeuwig leven op de planeet der wijzen.
Ik bemin u zoals u de mensen heeft moeten beminnen om de
besten onder hen toe te laten onder uw eeuwigen.

De kunst

U zult al het mogelijke doen om de kunstenaars aan te moedigen
en om uw kind te helpen als het zich aangetrokken voelt tot de kunst.
Kunst is één van de dingen die de mensen het beste in staat
stellen zich in harmonie te brengen met het oneindige.
Beschouw al wat natuurlijk is als kunst en iedere kunst als een
natuurlijke zaak.
Omring u met kunstzinnige dingen, of ze zich nu tot de oren, de
ogen, de tastzin, de reuk of de smaak richten. Alles wat zich tot de
zintuigen richt, is kunstzinnig. Dat zijn niet alleen muziek, schilder- of
beeldhouwkunst of andere officieel erkende kunsten; gastronomie is
bijvoorbeeld ook een kunst, net als het maken van parfums, want ze
richten zich tot de zintuigen, en vooral de liefde.
Elke kunstvorm maakt gebruik van harmonie en laat degenen
die het waarderen, dus toe zich te laten 'overweldigen' door iets
harmonieus, iets dat in staat stelt zich in harmonie te brengen met het
oneindige.
Literatuur is bijzonder belangrijk, want het draagt er toe bij de
geesten te openen door nieuwe horizonten te tonen. Literatuur om de
literatuur is maar kletskoek. Wat telt is niet het maken van mooie
zinnen, maar het overbrengen van nieuwe ideeën aan de anderen via

lectuur. Audiovisuele middelen zijn nog belangrijker, want die richten
zich tegelijkertijd tot de ogen en de oren. Zij kunnen heel goed de
literatuur vervangen, want ze zijn vollediger. In afwachting is literatuur
voorlopig nuttig.

De sensuele meditatie

Als u tot een hoog niveau van harmonie met het oneindige wil
komen, richt u dan een plaats in voor sensuele meditatie. Hang er
kunstwerken, schilderijen, reproducties, wandtapijten, posters, tekeningen en foto's op en plaats er beeldhouwwerken of andere kunstwerken
die liefde trachten uit te drukken, oneindigheid en sensualiteit, dit voor
het plezier van de ogen. Installeert u een hoek waar u dicht bij de grond
kunt zitten, op kussens bijvoorbeeld, of waar u op een divan of op een
pels kunt liggen, dit voor het plezier van het gevoel.
Verspreid er aangename parfums, dit voor het plezier van het
reukorgaan. Installeer er een bandrecorder waarop u de muziek die u
bevalt, zult opgenomen hebben, dit voor het plezier van de oren. Zet er
schalen en flessen neer met spijzen en dranken die u lekker vindt, dit
voor het plezier van de mond, en laat er , naargelang uw smaken, één of
meerdere personen komen waar u van houdt en met wie u zich goed
voelt en in harmonie, en voedt samen uw zintuigen, open uw lichamen
zodat uw geesten zich openen in liefde en broederschap.
Als iemand u lichamelijk aantrekt en u voelt dat zoiets wederkerig is, laat die dan naar deze plaats komen en u zult samen het hoogtepunt van harmonie bereiken, wat het mogelijk maakt met het oneindige in aanraking te komen door die vijf zintuigen te bevredigen en aan
die toestand de synthese van al deze genoegens toe te voegen, de lichamelijke vereniging van twee mensen in de totale harmonie en in de
verhevenheid van de liefdesdaad.
Harmonie moet uiteraard eerst op geestelijk niveau bestaan, dat
wil zeggen dat de geesten, dus de lichamen, zich in hun manier van met
elkaar om te gaan en van elkaar te bekijken, tot elkaar aangetrokken
moeten voelen. Maar een geestelijke liefde wordt altijd gesublimeerd
door het verwezen1ijken van lichamelijke liefde. Liefde is geven en er
niets voor terugverwachten. Als u van iemand houdt, moet u zich
volledig geven aan hem of haar als hij of zij dit verlangt.

U zal nooit jaloers zijn, want jaloezie is het tegenovergestelde
van liefde. Wanneer men iemand liefheeft, moet men met alle middelen
en vóór alles zijn geluk nastreven. Liefde is het geluk zoeken van de
anderen en niet zijn eigen geluk. Als degene die u liefheeft, zich aangetrokken voelt tot een ander, wees dan niet jaloers maar juist gelukkig
als degene die u liefheeft gelukkig is, ook al is dat dankzij iemand
anders. Hou ook van de persoon die, net als u, geluk wil brengen aan de
persoon van wie u houdt, en die dus hetzelfde doel heeft als u. Jaloezie
is de angst dat iemand anders degene die men liefheeft gelukkiger zal
maken dan men zelf zou kunnen, en dat men degene die men liefheeft
zou verliezen. Men moet juist proberen het maximum te doen om de
persoon die men liefheeft gelukkig te maken, en als iemand anders dan
uzelf hem gelukkiger maakt, moet men er gelukkig mee zijn, want wat
telt is niet dat uw geliefde gelukkig is dankzij u, maar dat die gewoonweg gelukkig is, wie ook de persoon is die hem gelukkig maakt.
Als de persoon van wie u houdt, gelukkig is met iemand anders,
verheug u dan om zijn geluk.
U zult de persoon die van u houdt, herkennen aan het feit dat hij
er zich niet zal tegen verzetten dat u gelukkig zou zijn met iemand
anders. U bent van uw kant verplicht te houden van iemand die zoveel
van u houdt en aan die persoon op uw beurt geluk te schenken. Dat is
de weg van de universele liefde.
Wijs iemand die u gelukkig wil maken niet af, want door te
aanvaarden dat hij dat doet, maakt u hemzelf gelukkig en dat is een
daad van liefde.
Verheug u om het geluk van anderen, opdat ze zich over het
uwe zouden verheugen.

De rechtspleging van de mensen
U zult geen enkele keer twijfelen tussen de menselijke wetten
en die van de scheppers, want zelfs de menselijke rechters zullen op
een dag beoordeeld worden door onze scheppers.
De menselijke wetten zijn onmisbaar, maar ze moeten verbeterd
worden want ze houden niet genoeg rekening met liefde en broederlijkheid.

De doodstraf moet afgeschaft worden, want geen enkel mens
heeft het recht om een ander mens koelbloedig en op een weldoordachte en georganiseerde manier te doden. In afwachting dat de mens
het geweld dat kan ontstaan bij zekere individuen door de wetenschap
heeft weten te beheersen en hen kan genezen van deze ziekte, zult u
misdadigers afgezonderd houden van de maatschappij terwijl u hen de
liefde geeft die zij gemist hebben, er probeert voor te zorgen dat ze het
verschrikkelijke van hun daad inzien en u hen het verlangen geeft om
het weer goed te maken.
Zet grote misdadigers, die aan een ziekte lijden die besmettelijk
kan zijn, niet samen met personen die maar kleine misdaden hebben
begaan, zodat deze laatsten niet besmet worden.
Vergeet nooit dat iedere misdadiger ziek is en beschouw hem
als zodanig. Men ergert zich als men denkt aan een bepaalde periode
waarin men de mensen die een crisis van hysterie hadden, tussen twee
matrassen tot bedaren bracht. Als men de ziekte die misdaad heet, zal
kunnen genezen en vooral zal kunnen voorkomen, zal men zich op een
dag ook ergeren als men terugdenkt aan het tijdperk waarin men
misdadigers ter dood bracht.
Vergeef degenen die u onopzettelijk kwaad hebben gedaan en
neem het degenen die u met opzet kwaad hebben gedaan niet kwalijk.
Ze zijn ziek, want men moet wel ziek zijn om kwaad te doen aan zijn
medemens. Bedenk verder dat degenen die anderen kwaaddoen, ongelukkig zijn, want zij zullen geen recht hebben op het eeuwig leven in de
tuinen der Elohim.
Maar als iemand kwaad wil berokkenen aan degenen die u
bemint of aan uzelf, probeer hem dan in bedwang te houden en als u er
niet in slaagt, heeft u het recht u te verdedigen om uw leven of dat van
uw naasten te redden. Maar sla nooit om te doden, zelfs niet in het
geval van wettige zelfverdediging; sla om hem onschadelijk te maken,
door hem bijvoorbeeld bewusteloos te slaan. Als de slag die u heeft toegebracht dodelijk blijkt te zijn, zonder dat dat de bedoeling was, hoeft u
zich geen verwijten te maken.
Want u zult de gewelddadige mensen tot onmacht brengen met
geweld en als het nodig is door in actie te treden. Geweld is onduldbaar
en u zult het niet dulden, ook al moet u gewelddadige mensen met

kracht tot onmacht brengen, maar met een niet gewelddadige kracht,
met een evenwichtige kracht die nooit gebruikt wordt met de bedoeling
kwaad te doen, maar met de bedoeling het degenen te verhinderen die
er aanstalten toe maken dit te doen.
Elke dreiging met geweld moet net zo streng aanzien worden als
een gepleegde gewelddaad. Dreigen gewelddadig te worden is bedenken dat dit mogelijk is en het is een middel om zijn zin door te drijven.
Iemand die in staat is iemand anders te bedreigen met geweld, is net zo
gevaarlijk als iemand die geweld heeft gepleegd en in afwachting dat
men de mensen die zulke bedreigingen uiten medisch kan genezen,
moet men ze buiten de samenleving houden en proberen ze te laten
begrijpen op welk punt hun handelswijze afschuwelijk is.
Als u voor een gijzelingszaak komt te staan, denk er dan eerst
aan het leven te redden van de onschuldigen die in handen zijn van
deze zieken en geef niet toe aan de eisen van degenen die gijzelen. De
maatschappij mag degenen die gijzelaars nemen, niet geven wat ze
vragen want zo'n chantage aanvaarden betekent dat men andere misdadigers aanmoedigt hetzelfde te doen en dat men belang hecht aan de
bedreiging.
Alle mensen, wat hun ras ook is, moeten bij de geboorte gelijke
rechten en mogelijkheden hebben. Wees racistisch tegenover domme
mensen, wat voor huidskleur ze ook hebben. Alle rassen die de aarde
bevolken, zijn door de Elohim geschapen en moeten allemaal evenzeer
gerespecteerd worden.
Alle mensen op aarde moeten zich verenigen om een wereldregering te vormen, zoals dit beschreven is in 'Het boek dat de waarheid
zegt'.
Laat kinderen op alle scholen van de wereld een nieuwe wereldtaal leren. Het Esperanto bestaat en als niemand iets beters voorstelt,
kies dan het Esperanto.
Maak in afwachting dat het geld afgeschaft kan worden, een
nieuwe wereldmunt die de nationale munten vervangt. Dat is de
oplossing voor de monetaire crisis.
Gebruik, als niemand een beter idee heeft, het federalistisch
systeem. Richt een federatie van wereldstaten op. Laat de regio's die
zich moeten kunnen organiseren zoals zij willen, hun onafhankelijk-

heid. De wereld zal in harmonie leven als die niet meer is samengesteld
uit staten, maar uit regio's die in federaties zijn verenigd om het lot van
de aarde in handen te nemen.

De wetenschap

De wetenschap is het belangrijkste voor de mens. U zult u op de
hoogte houden van alle uitvindingen die gedaan zijn door de wetenschapsmensen, die alle problemen kunnen oplossen. Laat de wetenschappelijke uitvindingen niet in handen vallen van degenen die er
slechts profijt willen uithalen, of in handen van militairen die bepaalde
uitvindingen geheim houden om een hypothetische suprematie te behouden over denkbeeldige vijanden.
De wetenschap moet uw religie zijn, want de Elohim, uw
scheppers, hebben u op wetenschappelijke wijze geschapen. Door
wetenschapper te zijn, bevalt u uw scheppers, want u handelt net als zij
en u toont hen dat u zich ervan bewust bent te zijn gemaakt naar hun
beeld en dat u graag al uw mogelijkheden exploiteert.
De wetenschap moet gebruikt worden om de mens te dienen en
hem te bevrijden, niet om hem te vernietigen en te vervreemden. Heb
vertrouwen in de wetenschapsmensen die niet gemanipuleerd zijn door
persoonlijke financiële belangen, en alleen dié.
U kunt aan sport doen, want dat is heel goed voor uw
evenwicht. Vooral sporten die de zelfbeheersing ontwikkelen.
De maatschappij moet gewelddadige, zelfs zeer gewelddadige
sporten toelaten, want dat zijn de veiligheidskleppen. Een beschaafde
maatschappij die niet gewelddadig is, moet gewelddadige spelen hebben die een beeld van geweld behouden, wat de jongeren die dit wensen de gelegenheid geeft gewelddadig te zijn met anderen die dat ook
wensen, en de anderen de mogelijkheid geeft gewelddadige voorstellingen bij te wonen om zich van hun agressieve neigingen te bevrijden.
U mag deelnemen aan spelen die een beroep doen op geestelijke
arbeid en die u aan het denken zetten, maar speel zolang het geld nog
niet is afgeschaft, nooit om geld te winnen, maar voor het plezier van
uw geest te laten functioneren.
U zult uw brieven dateren door het jaar 1946 als het jaar één na
Claude Raël, de laatste der profeten, te tellen. 1976 is dus het jaar 31 na

Claude Raël, of het jaar 31 van het waterman tijdperk, de Apocalyps, of
het gouden tijdperk.

De menselijke hersenen

De mogelijkheden van de menselijke hersenen zijn verre van
allemaal gekend. Het zesde zintuig, de directe waarneming, moet bij
jonge kinderen ontwikkeld worden. Het gaat om wat wij telepathie
noemen. Telepathie laat ons toe rechtstreeks met onze scheppers, de
Elohim, te communiceren.
Heel wat mediums zijn me komen opzoeken en vroegen me wat
ze moesten doen, want zij hadden boodschappen ontvangen van wat zij
het ‘hiernamaals’ noemen, waarin men vroeg zich met mij in verbinding te stellen zodat ik hen het licht kon brengen en zij me konden
helpen. Mediums zijn heel belangrijke mensen, want zij hebben een
telepathische gave die boven het gemiddelde ligt en hun hersenen zijn
op de weg van de ontwakingstoestand. Zij moeten aan meditatie blijven
doen om ten volle hun mogelijkheden te beheersen.
Ik wacht met ongeduld tot alle mediums die opdracht hebben
gekregen om zich met mij in verbinding te stellen dat doen, zodat we
regelmatig bijeenkomsten kunnen organiseren. De echte mediums die
proberen ingelicht te worden, zullen allemaal richtlijnen ontvangen.
De macht van één stel hersenen is groot, maar de macht van
meerdere breinen is oneindig. Dat degenen die oren hebben horen.
Vergeet nooit dat alles wat u niet begrijpt en wat uw wetenschappers niet kunnen uitleggen, van de Elohim komt, want de horlogemaker kent alle radertjes van het horloge dat hij heeft gemaakt.

De Apocalyps

Vergeet niet dat de Apocalyps, wat letterlijk wil zeggen: het
tijdperk van de openbaring, is aangebroken, zoals dat voorzien was.
Er is gezegd dat wanneer de tijden gekomen zouden zijn, er veel
valse profeten zouden zijn: u hoeft maar om u heen te kijken om te beseffen dat die tijden er zijn. Valse profeten, zoals de horoscooptrekkers,
de kranten staan er vol van, valse profeten zoals degenen die zich
willen houden aan de letterlijke interpretatie van de oude geschriften,
namelijk van de boodschappen die de Elohim gegeven hebben aan de

primitieve mensen uit vroegere tijdperken, en die de zegeningen van de
wetenschap weigeren. Wat de primitieve en bekrompen mensen bevend
van angst hebben overgeschreven terwijl ze luisterden naar degenen die
ze voor goden hielden omdat ze uit de hemel kwamen, geloven ze
liever dan de boodschap die aan wezens is overgedragen die niet meer
domweg neerknielen voor alles wat uit de hemel komt en die proberen
het heelal waartoe men zich kan richten zoals tot volwassenen, te
begrijpen. Kijk om u heen en u zult de massa van fanatieke en obscurantistische religieuze sekten zien, die toegankelijke jongeren aantrekken die dorst hebben naar waarheid.
Een filosoof heeft gezegd: ‘Jezus is gekomen om de te volgen
richting aan te geven en de mensen hebben hun ogen op zijn vinger
gericht gehouden’. Denk eens na over deze zin. Het is niet de boodschapper die telt, maar de persoon die de boodschapper zend, en de
boodschap zelf.
Verdwaal niet tussen de Oosterse sekten, de waarheid bevindt
zich niet méér op de top van de Himalaya dan in Peru of ergens anders,
de waarheid is in u, maar als u aan toerisme wil doen en van exotisme
houdt, ga dan naar al die verre landen, u zult daarna begrijpen dat u uw
tijd verloren heeft en dat datgene wat u zocht in u is. Reis in uw
innerlijk, want anders bent u maar een toerist, een passant die denkt de
waarheid te vinden door anderen te bekijken die zoeken in het diepst
van henzelf. Die zullen de waarheid misschien vinden, maar niet wie
hen observeert. En om in het diepst van uzelf te reizen, hoeft u geen
vliegtuig te nemen.
Het Oosten heeft het Westen niets te leren op gebied van
wijsheid en het openen van de geest, het omgekeerde zou zelfs veeleer
het geval zijn. Hoe denkt u de wijsheid te kunnen vinden tussen mensen
die sterven van honger, terwijl ze kuddes 'heilige' koeien voorbij zien
gaan? Het is integendeel het Westen dat met zijn geest en wetenschap
hulp biedt aan de volkeren die opgesloten waren in primitieve en
moorddadige geloven. Het is geen toeval dat het Westen de problemen
van de Derde Wereld niet kent. Daar waar de geest heerst, sterft het
lichaam niet van de honger. Daar waar onwetendheid heerst, kan het
lichaam niet overleven. Kunnen de primitieven de hongerproblemen in
de wereld oplossen en eten geven aan uitgehongerden? Ze hebben al

zoveel moeite om zichzelf te voeden, en u zou de wijsheid bij hen
willen vinden?
Alle volkeren van de aarde hebben in het begin dezelfde kansen
gekregen, sommigen hebben hun problemen opgelost en hebben zelfs
teveel, terwijl anderen zelfs niet genoeg hebben om te overleven. Wie
is volgens u degene die de andere kan helpen? De Westerse volkeren
hebben nog een enorme weg af te leggen naar het openen van de geest,
maar de Oosterse volkeren hebben nog geen tiende van de weg
afgelegd die de Westerse volkeren achter zich hebben.

Telepathische communicatie

‘De geest en de materie zijn eeuwig hetzelfde’
(Het Tibetaanse Dodenboek)
Als u telepathische communicaties van grote kwaliteit wil bereiken, knip dan niet uw haren of uw baard af. Sommige mensen hebben
een telepathisch orgaan dat voldoende is ontwikkeld om goed te functioneren, zelfs als ze kaalgeschoren zijn, maar als u alles op alles wil
zetten, knip dan niet het haar af dat de scheppers op uw hoofd en op uw
gezicht hebben laten groeien. Als dat groeit, is er wel een reden voor,
want geen enkele fysieke karakteristiek is de mensen voor niets gegeven. Door de schepping te eerbiedigen, eerbiedigt u de schepper.
Het beste ogenblik om met de scheppers in contact te treden, is
bij het ontwaken, want wanneer uw lichaam ontwaakt, ontwaakt uw
geest eveneens. Dan zet er zich een mechanisme in werking, het ontwakings-mechanisme, dat u moet activeren door u maximaal open te stellen voor alles wat u omringt en voor het oneindige, door ervoor op te
letten dit verschijnsel niet te stoppen.
Ga in kleermakerszit zitten, of beter nog, ga op de rug liggen,
als het mogelijk is op de grond en in open lucht, en kijk naar de hemel.
De geest is als een roos. 's Morgens begint zij zich te openen,
maar u plukt haar altijd als ze nog in de knop is. Als u een beetje zou
wachten, zou ze zich ontluiken. Lichamelijke oefening is goed, maar
het is beter de geest te oefenen.
Word niet ongeduldig als u niet meteen resultaten bekomt.
Wanneer een orgaan niet wordt gebruikt, stompt het af. Als u
bijvoorbeeld een lange tijd een gipsverband heeft gedragen, is er een

lange revalidatie nodig om het normale gebruik van het in het gips
gezette lichaamsdeel terug te vinden.
Kijk naar de hemel en denk aan de positie die u inneemt ten
opzichte van alles wat u omringt, situeer u ten opzichte van het huis
waarin u zich bevindt, een klein verloren punt tussen stenen muren, ten
opzichte van alle mensen die tegelijkertijd ontwaken als u, ten opzichte
van hen die op andere punten van de wereldbol gaan slapen, denk aan
alle mensen die geboren worden, die zich lichamelijk verenigen, die
lijden, werken of sterven terwijl u wakker wordt, situeer u dus ten
opzichte van uw niveau.
Situeer u eveneens ten opzichte van het oneindig grote, denk
aan de stad waarin u zich bevindt, een klein verloren punt in een gebied
dat een land is, het continent of het eiland waarop u woont, vlieg weg
alsof u in een vliegtuig zit dat zich steeds verder van de grond
verwijdert, totdat de stad en daarna het continent nog maar een heel
klein puntje is. Word u bewust dat u op aarde bent, het kleine bolletje
waarop de mensheid maar een parasiet is en dat ronddraait terwijl u
zich niet eens realiseert dat het ronddraait en situeer u ten opzichte van
de aarde en ten opzichte van de maan die rond de zon draait, ten
opzichte van de aarde die rond de zon draait en ten opzichte van de zon
die zelf ook om haar eigen as draait en rond het centrum van onze
galaxie, ten opzichte van de sterren die eveneens zonnen zijn die rond
zich planeten hebben waarop een oneindig aantal andere wezens leven
en waaronder zich de planeet van onze scheppers de Elohim en de
planeet van de Eeuwigen bevinden, waar u op een dag zult toegelaten
worden voor eeuwig. Situeer u ten opzichte van al die werelden waar
andere wezens leven die verder geëvolueerd zijn dan wij en anderen die
primitiever zijn dan wij en ten opzichte van de galaxies die zelf rond
het centrum van het universum draaien, situeer u ten opzichte van ons
universum, dat zelf een atoom is van een atoom van een molecule die
zich misschien in de arm van een wezen bevindt dat naar de hemel
kijkt, terwijl het zich afvraagt of er leven is op de andere planeten. Dit
met betrekking tot het oneindig grote.
En situeer u ten opzichte van uw lichaam, van alle organen die
het samenstellen en van alle ledematen die het vormen, denk aan alle
organen die op dit ogenblik in werking zijn zonder dat u dat beseft,

denk aan uw hart dat slaat zonder dat u het dat vraagt, aan uw bloed dat
circuleert en uw lichaam en zelfs uw hersenen irrigeert, wat u in staat
stelt na te denken en er bewust van te worden. Denk aan alle
bloedlichaampjes die uw bloed samenstellen, aan alle cellen die in uw
lichaam bezig zijn geboren te worden, zich reproduceren terwijl ze daar
plezier aan beleven, die bezig zijn te sterven zonder dat u zich daar
rekenschap van geeft en die er zich misschien niet van bewust zijn dat
zij het wezen vormen dat u bent. Denk aan alle moleculen die deze
cellen vormen en aan de atomen die deze moleculen vormen en die als
zonnen rond het centrum van een galaxie draaien. Denk aan de
partikulen die deze atomen vormen, en aan de partikulen van die
partikulen waarop wezens leven die zich afvragen of er leven is op
andere planeten. Doe dat ten opzichte van het oneindig kleine. Breng u
in harmonie met het oneindig grote en het oneindig kleine, door liefde
uit te sturen naar boven en naar beneden, en door u ervan bewust te
worden dat u zelf deel uitmaakt van het oneindige.
Probeer dan, door er heel intens aan te denken, uw boodschap
van liefde aan de Elohim, onze scheppers, over te brengen door hen
door te sturen dat u hen wenst te zien, op een dag onder hen wil zijn en
de kracht wil hebben het te verdienen onder de uitverkorenen te zijn.
Dan zult u zich licht voelen en klaar om de hele dag rondom u
goed te doen met al uw kracht, want u zult in harmonie zijn met het
oneindige.
U kunt die oefeningen ook gedurende de dag doen in het vertrek
voor sensuele meditatie, alleen of met anderen.
Maar het moment waarop u de dichtst volmaakte harmonie met
het oneindige zult benaderen, is wanneer dit plaats heeft in uw vertrek
voor Sensuele Meditatie met iemand waarvan u houdt, terwijl u zich
lichamelijk verenigt met die persoon en door u allebei in harmonie te
brengen gedurende uw vereniging.
Wanneer ‘s avonds de hemel vol sterren staat en de temperatuur
zacht is, ga dan op de grond liggen en kijk naar de sterren, terwijl u
intens aan de Elohim denkt en het wenst te verdienen op een dag onder
hen te zijn, en terwijl u intens denkt dat u beschikbaar en klaar bent om
precies te doen wat zij u zouden kunnen vragen, zelfs al zou u niet goed

begrijpen waarom zij het u vragen. Misschien zult u een teken zien als
u voldoende klaar bent.
Wanneer u daar op uw rug ligt, besef dan hoe beperkt uw waarnemingsorganen zijn, wat de moeilijkheden verklaart die u kunt hebben
om het oneindige te bevatten. Een kracht houdt u aan de grond genageld en u kunt niet zomaar wegvliegen naar de sterren toe. En toch ziet
u geen enkel touw dat u tegenhoudt. Miljoenen mensen luisteren naar
duizenden radiostations en kijken naar honderden televisie-uitzendingen die zich verspreiden in de atmosfeer en toch ziet en hoort u deze
golven niet. De kompassen hebben allemaal hun naalden naar het
noorden gericht, en u hoort en ziet de kracht die de naalden aantrekken
niet. Ik herhaal het u, uw waarnemingsorganen zijn heel beperkt en de
energieën zijn, zoals het heelal, oneindig. Ontwaak en maak ook de
organen wakker die u in u heeft en die u in staat stellen golven op te
vangen die u niet kan opvangen of die u zelfs niet vermoedt. Gewone
duiven zijn in staat het noorden te vinden, en u, een mens, zou dat niet
kunnen? Denk even na.
En leer dit alles aan uw kinderen, wiens organen in ontwikkeling zijn. Het is zo dat de nieuwe mens zal geboren worden van wie de
capaciteiten oneindig superieur zullen zijn aan die van de huidige mens.
Een mens die nog niet heeft leren lopen wanneer zijn groeiperiode beëindigd is, zal altijd een gebrekkige zijn, ook al leert men het
hem daarna, hij zal altijd gehandicapt zijn, ook al is hij heel begaafd.
Het is gedurende de groeiperiode dat u de geest van uw
kinderen moet openen, zodat al hun vermogens zich kunnen ontluiken,
en dit zullen nieuwe mensen zijn die niet meer vergeleken zullen
kunnen worden met wat wij zijn: arme beperkte primitieven.

De beloning
Moge dit boek de mensen leiden die onze scheppers, de Elohim,
erkennen en beminnen. Degenen die in hen geloven en niet vergeten
telepathisch met hen te communiceren en daarin de oorspronkelijke
betekenis van het gebed terugvinden; degenen die goed doen aan hun
medemensen.

Degenen die geloven in wat mij geopenbaard is en in wat geopenbaard is vóór mij, en die er zeker van zijn dat de wetenschappelijke reïncarnatie een realiteit is.
Die mensen hebben een leidraad en een doel in hun leven en
zijn gelukkig.
Wat betreft degenen die niet ontwaakt zijn, het heeft geen nut
met hen over deze boodschap te spreken, een slapend wezen kan niet
horen en de slaap van de geest ontwaakt niet in enkele ogenblikken,
vooral als diegene die slaapt zijn slaap heel comfortabel vindt.
Maar verspreid deze boodschappen om u heen aan degenen die
goed doen aan andere mensen, en vooral aan degenen die door hun
hersenen te laten werken die de Elohim hen gegeven hebben, de
mensen verlossen van de vrees voor het voedseltekort, van ziekte en
van de dagelijkse inspanningen, door hen de mogelijkheid te geven tijd
te hebben om zich te ontluiken. Voor hen zijn de tuinen van de planeet
van de eeuwigen en hun duizenden fonteinen voorbehouden.
Want het is niet genoeg anderen geen kwaad te doen zonder hen
goed te doen. Een wezen wiens leven neutraal is, zal recht hebben op
neutraliteit, wat wil zeggen dat het niet opnieuw zal geschapen worden,
noch om te betalen voor zijn misdaden, want die heeft hij niet begaan,
noch om de beloning te krijgen voor zijn weldaden, want die heeft hij
ook niet gedaan.
Iemand die gedurende een gedeelte van zijn leven veel mensen
heeft doen lijden, terwijl hij dat daarna weer goedmaakt door evenveel
goed te doen als hij kwaad heeft gedaan, zal eveneens neutraal zijn. Om
recht te hebben op de wetenschappelijke reïncarnatie op de planeet der
eeuwigen, moet men op het einde van zijn leven een duidelijk positieve
balans hebben.
Genoegen nemen met een klein beetje goed te doen om zich
heen, is voldoende voor iemand die niet superieur intelligent is of die
niet veel middelen heeft, maar het is niet voldoende voor iemand die
heel intelligent is of veel middelen heeft. Een heel intelligent wezen
moet zijn geest, die de Elohim hem gegeven hebben, laten werken om
andere mensen geluk te brengen door nieuwe technieken uit te vinden
die hun levensomstandigheden verbeteren.

En degenen die recht zullen hebben op wetenschappelijke
reïncarnatie op de planeet der Elohim, zullen eeuwig leven in een
wereld waar het voedsel hen zal aangebracht worden zonder dat zij er
ook maar de minste inspanning hoeven voor te doen, en waar prachtig
mooie vrouwen of mannen die wetenschappelijk gefabrikeerd zijn voor
dit doel, slechts zullen trachten hun genoegens te bevredigen. Ze zullen
daar eeuwig kunnen leven, terwijl ze alleen maar zullen proberen zich
te ontplooien door te doen waar ze zin in hebben.
Degenen die anderen hebben laten lijden, zullen opnieuw
geschapen worden, en hun lijden zal gelijk zijn aan het plezier van de
eeuwigen.
Hoe zou u dit alles niet kunnen geloven, terwijl de wetenschap
en de oude religies nu sluitend in elkaar passen! U was slechts materie,
stof, en de Elohim hebben van u levende wezens gemaakt, naar hun
beeld, wezens die in staat zijn de materie te beheersen en u zult weer
materie worden, stof en zij zullen u opnieuw laten leven net zoals ze u
geschapen hebben, op wetenschappelijke wijze. De Elohim hebben de
eerste mensen geschapen zonder te weten dat datgene wat ze deden
reeds vóór hen gedaan werd. Zij dachten enkel een wetenschappelijk
experiment te doen zonder veel belang en het is daarom dat zij een
eerste maal bijna de hele mensheid vernietigden, maar toen zij
begrepen dat ze geschapen waren zoals wij, begonnen zij ons te
beminnen zoals hun eigen kinderen en zwoeren ze ons nooit meer te
proberen te vernietigen en ons zelf ons eigen geweld te laten overwinnen.
Ook al komen de Elohim niet rechtstreeks tussenbeide in het
voor- of nadeel van de mensheid in haar geheel, ze werken daarentegen
wel in op bepaalde individuen waarvan de handelingen hen al dan niet
bevallen. Ongeluk aan degenen die beweren hen te hebben ontmoet of
een boodschap van hen te hebben ontvangen wanneer dat niet waar is.
Hun leven zal een hel worden en ze zullen spijt hebben van hun leugen
bij alle moeilijkheden die ze zullen hebben. En zij die de Gids der
Gidsen tegenwerken en hem trachten te beletten zijn opdracht tot een
goed einde te brengen, of die in zijn nabijheid blijven om tweedracht te
zaaien tussen hen die hem volgen, zullen eveneens hun leven tot een
hel zien worden, en ze zullen weten waarom, zonder dat het schijnt te

wijten te zijn aan iets dat van boven komt; ziekten, familiale,
professionele en andere onaangenaamheden zullen hun aardse bestaan
teisteren, in afwachting van de eeuwige straf.
U die zult glimlachen bij het lezen van deze lijnen, u bent één
van diegenen die Jezus gekruisigd zouden hebben als u in dat tijdperk
zou hebben geleefd, en nu wilt u uw familie zien geboren worden, zien
huwen en sterven onder zijn beeltenis, omdat dat in de zeden en
gewoontes is ingetreden. En u steekt de draak met diegenen die in deze
geschriften geloven door van hen te zeggen dat zij een verblijf in een
psychiatrische inrichting nodig hebben en u handelt net als diegenen
die gingen kijken hoe de leeuwen zich voedden met de eerste
Christenen. Want wanneer iemand nu ideeën heeft die afwijken,
kruisigt men hem niet meer en geeft men hem niet als voer aan wilde
dieren, dat is echt te barbaars, maar men stopt hem in een
psychiatrische inrichting. Als deze inrichtingen tweeduizend jaar
geleden zouden bestaan hebben, had men er Jezus en diegenen die in
hem geloofden, in opgesloten.
Wat betreft degenen die in een eeuwig leven geloven, vraag hen
eens waarom ze huilen als ze een geliefd iemand verliezen.
Zolang de mens niet in staat was aan de hand van de
wetenschap het werk van de Elohim te begrijpen, was het normaal dat
de mens geloofde in een ontastbare god, maar nu de mens de materie
door middel van de wetenschap begrijpt, het oneindig grote en het
oneindig kleine, heeft hij geen recht meer te blijven geloven in een god
waarin zijn primitieve voorouders geloofden. Onze scheppers, de Elohim, willen erkend worden door degenen die nu in staat zijn te begrijpen hoe het leven geschapen kan worden en die eveneens in staat zijn
het verband te leggen met de oude geschriften. Dié mensen zullen het
recht hebben op de eeuwigheid.
En u, Christenen, u heeft honderd maal herlezen dat Jezus zou
terug komen, maar als hij terug zou komen, zou u hem in een
psychiatrische instelling plaatsen. Vooruit, open uw ogen!
En u, kind van Israël, u wacht nog steeds op uw Messias, maar u
opent uw deuren niet!

En u, Boeddhist, uw geschriften geven aan dat de nieuwe
Boeddha in het Westen geboren moet worden, herken de voorziene
tekens!
En u, Mohammedaan. Mohammed heeft u eraan herinnerd dat
de Joden een fout hadden gemaakt door de profeten te doden en dat de
Christenen een vergissing hadden begaan door de profeet méér te
vereren dan degene die de profeet gezonden heeft; ontvang de laatste
der profeten en bemin degenen die hem sturen!
Als u de Elohim erkent als uw scheppers, als u hen bemint en
ernaar verlangt hen te ontvangen, als u probeert goed te doen aan
andere mensen door al uw mogelijkheden maximaal te benutten, als u
regelmatig aan uw scheppers denkt door te proberen hen telepathisch te
laten verstaan dat u van hen houdt, als u de Gids der Gidsen helpt zijn
opdracht te volbrengen, dan zult u ongetwijfeld recht hebben op de
wetenschappelijke reïncarnatie op de planeet der eeuwigen.
Wanneer de mens voldoende energiebronnen heeft ontdekt om
naar de maan te gaan, bezit hij eveneens voldoende energie om al het
leven op aarde te vernietigen.
Het uur nadert wanneer de maan gespleten wordt!
(Koran, sura 54, vers 1).
De mens kan zichzelf van de ene op de andere dag vernietigen.
Alleen degenen die de laatste der profeten volgen, zullen van de vernietiging gered worden.
Destijds werd Noach niet geloofd. en de mensen dreven de spot
met hem toen hij zich op de vernietiging voorbereidde. Maar wie het
laatst lacht, lacht het best.
En toen de Elohim de bewoners van Sodom en Gomorra zegden
de stad te verlaten zonder zich om te draaien, geloofden sommigen niet
wat er aangekondigd was, en ze werden vernietigd.
Nu is het tijdperk aangebroken waarin de mens misschien zelf al
het leven op aarde gaat vernietigen en alleen degenen die de Elohim
erkennen als hun scheppers zullen van de vernietiging gered worden. U
kunt er natuurlijk nog steeds niets van geloven, maar als het ogenblik
aangebroken is, zult u aan deze regels terugdenken, maar het zal te laat
zijn.

En wanneer de ramp zal plaatsvinden, want er is een grote kans
dat dit zich zal voordoen en gezien de wijze waarop de mensen tegenwoordig handelen, zal dat niet meer zolang uitblijven, zullen er twee
soorten mensen zijn: degenen die hun scheppers niet hebben erkend en
de laatste der profeten niet hebben gevolgd, en degenen die hun ogen
en oren hebben geopend en erkend hebben wat sinds lang was aangekondigd.
De eersten zullen de pijnen van de vernietiging in de uiteindelijke vuurpoel ondergaan en de anderen zullen behoed worden en met
de Gids der Gidsen naar de planeet der eeuwigen gebracht worden waar
zij met de vroegere wijzen van een verrukkelijk leven van ontluiking en
plezier zullen genieten. Zij zullen bediend worden door prachtige atleten met prachtig gevormde lichamen die hen verfijnd voedsel zullen
aanbieden waarvan ze zullen genieten in gezelschap van vrouwen en
mannen met een ongeëvenaarde schoonheid en charme, en die volledig
onderworpen zijn aan hun verlangens.
Op bedden met artistiek geschikte stoffen zullen zij rusten,
de één tegenover de ander,
Rondom hen jongelingen, eeuwig jong,
Met schalen, waterkruiken en glazen met heldere dranken,
Zij zullen geen hoofdpijn krijgen van die dranken en zullen
er beslist niet dronken van worden,
Zij zullen ook vruchten van hun keuze hebben,
En het vlees van het gevogelte dat zij verlangen,
Prachtige jonge meisjes, met grote zwarte ogen die lijken op
echte parels zullen de beloning zijn voor hun geloof.
(Koran, Sura 56, Vers 15 tot 24)
U die gelooft in alles wat hier geschreven staat, wanneer de
Gids der Gidsen u ergens bijeenroept, laat dan al uw bezigheden
schieten, want het is misschien omdat hij informatie heeft ontvangen
betreffende het einde. En als u op dat ogenblik bij hem bent, zult u
gered worden en met hem meegenomen worden, ver weg van het
lijden.

U die gelooft, oordeel niet over de daden of woorden van de
Elohim. De geschapene heeft het recht niet om zijn schepper te
beoordelen. Eerbiedig onze profeet en beoordeel zijn daden en woorden
niet, want wij horen door zijn oren, zien door zijn ogen en spreken door
zijn mond. Door gebrek aan eerbied tegenover de profeet, toont u
gebrek aan eerbied tegenover diegenen die hem stuurden, tegenover uw
scheppers.
De boodschappen die door de Elohim gegeven zijn en de
mensen die er volledig mee hebben ingestemd, hebben het bij het
rechte einde, maar de obscurantistische systemen die gebouwd zijn op
deze boodschappen door de mensen te gebruiken die deze
boodschappen aanvoelden, hebben het bij het verkeerde eind. De kerk
is bezig te verdwijnen en verdient niet beter dan dat. Wat de mensen
van de kerk betreft, dat degenen die hun ogen geopend hebben, zich bij
de laatste der profeten voegen en hem helpen de boodschappen die hem
werden toevertrouwd, over de wereld te verspreiden. Hij zal hen met
open armen ontvangen en zij zullen zich volledig kunnen ontluiken en
toch boodschappers kunnen blijven van degenen in wie zij altijd
hebben geloofd, maar wel door tenslotte echt te begrijpen wat het werk
van de Elohim is geweest toen zij de mensen creëerden, en wanneer ze
Jezus hadden gezonden.
Zij zullen zich echt kunnen ontluiken, ver van de dwang, wat
hen altijd geweigerd werd door de kerk, die vastgeroest zit in een
duizendjarig omhulsel en overladen is met misdadige inquisities. Zij
zullen kunnen doen wat zij moeten doen, namelijk hun organen die
onze scheppers hen hebben gegeven, laten werken, want de scheppers
houden er niet van dat men de organen die ze u hebben gegeven, niet
gebruikt. Zij zullen kunnen genieten van hun vijf zintuigen en zich voor
altijd, of voor een ogenblik van geluk, lichamelijk kunnen verenigen
met de wezens die hen bevallen zonder zich daar schuldig over te
voelen, want eigenlijk zouden ze zich nu schuldig moeten voelen omdat
ze niet alles gebruiken wat de scheppers hen gegeven hebben.
En ze zullen werkelijk mensen zijn die de geest openen, in
plaats van in-slaap-sussers.
Er zijn al bijna geen seminaristen meer, maar er zijn mensen
ongelukkig, mensen die in zich de roeping hebben om liefde rondom

zich uit te stralen en de geesten te openen. Vijftig jaar geleden waren er
vijftigduizend seminaristen in Frankrijk, nu zijn er nog slechts vijfhonderd, wat wil zeggen dat er tenminste negenenveertigduizend vijfhonderd mensen ongelukkig zijn, mensen die een uitstralingsvermogen
in zich hebben dat door onze scheppers in hen werd geplaatst om het te
gebruiken. Maar ze voelen zich niet aangetrokken tot die kerk die overladen is met misdaden en duisternis.
U die één van die negenenveertigduizend vijfhonderd mensen
bent en de behoefte voelt om iets uit te dragen en iets te doen voor uw
medemensen, u die trouw wil blijven aan uw scheppers en aan Jezus
toen hij zei elkaar te beminnen en De Scheppers te eerbiedigen, 'de
vader die in de hemelen is', u die aanvoelt dat deze boodschap waar is,
kom bij ons en word Gids, dat wil zeggen iemand die zich aan de
Elohim wijdt, in de traditie van Mozes, Elias en Jezus, en aan de verspreiding van hun boodschappen, terwijl u toch een normaal leven
leidt, namelijk terwijl u zich ten volle ontplooit door te genieten van al
uw zintuigen die uw scheppers u hebben gegeven.
U die nu mensen van de kerk bent, leg die gewaden af die zo
droevig zijn als hun kleur en die de kleur hebben van de misdaden die
bedreven zijn onder hun facade. Kom bij ons en word Gidsen voor de
mensheid, op de weg van de universele vrede en liefde.
Verlaat die kerken die slechts monumenten zijn, opgericht door
primitieven, tempels waarin zij waardeloze dingen, stukken hout en
stukken metaal, komen aanbidden. De Elohim hebben niet in iedere
stad tempels nodig om zich geliefd te voelen. Voor hen is het voldoende dat de mensen proberen telepathisch met hen te communiceren en zo
de oorspronkelijke betekenis van het gebed terugvinden door zich open
te stellen voor het oneindige in plaats van zich op te sluiten in obscure
en mystieke stenen gebouwen.
De hypocrisie en de mystificatie hebben lang genoeg geduurd;
op waarheidslievende boodschappen heeft men organisaties
opgebouwd die zich verrijken ten koste van die boodschappen, terwijl
men leeft in een misplaatste luxe en gebruik maakt van de angst van de
mensen om zijn doeleinden te bereiken. Men heeft oorlogen gevoerd
onder het mom die boodschappen te verspreiden. Schande! Men heeft
liefde voor zijn medemens gepredikt met de wapens in de hand.

Schande! Men heeft de gelijkheid van de mensen gepredikt terwijl men
dictaturen steunde. Schande! Men heeft gezegd 'God is met ons' om de
mensen mee te krijgen in broedermoordende oorlogen. Schande! Men
heeft de evangeliën gelezen en herlezen die zeggen: ‘U zult zich niet
'mijn vader' laten noemen, want u heeft maar één vader, diegene die in
de hemelen is’, en men laat zich om de haverklap 'mijn vader' en 'monseigneur' noemen. Schande!
Men heeft teksten gelezen en herlezen waarin staat: ‘U zult op
weg gaan zonder zelfs een extra paar sandalen mee te nemen’ en men
baadt in de luxe van het Vaticaan. Schande!
Als de paus niet alle bezittingen van het Vaticaan laat verkopen
om de ongelukkigen te helpen, zal hij niet tot de rechtvaardigen behoren die op de planeet der eeuwigen toegelaten worden, want het is een
schande in luxe te baden die verworven is op de rug van de armen, dit
door gebruik te maken van waarachtige boodschappen en door het uitbuiten van geboorten, huwelijken en overlijdens van de mensen.
Maar als dit alles verandert, zullen de mensen die deel hebben
uitgemaakt van deze afschuwelijke organisatie zonder hun vergissing te
begrijpen, als ze uit die organisatie stappen en hun dwaling berouwen,
vergiffenis krijgen en recht hebben op de eeuwigheid, want de Elohim,
onze scheppers, beminnen ons, hun kinderen en zij vergeven diegenen
die hun vergissing echt berouwen.
De kerk heeft geen enkele bestaansreden meer, want zij was
ermee belast de boodschap van Jezus te verspreiden in het vooruitzicht
van het tijdperk van de Apocalyps. Dit tijdperk is aangebroken en de
kerk heeft gepropageerd op een manier die een schande is voor haar.
Ook al heeft de kerk haar opdracht volbracht, haar misdaden
zullen haar verweten worden en degenen die nog de gewaden vol bloed
aantrekken, zullen tot de schuldigen behoren.
Word wakker, slaapkop die u bent! Dit alles is geen sprookje.
Lees alle geschriften van de oude profeten nog eens door, neem kennis
van de recentste wetenschappelijke ontdekkingen, in het bijzonder die
in de biologie en kijk naar de hemel. De aangekondigde tekens zijn
daar! De niet-geïdentificeerde vliegende voorwerpen die de mens
‘vliegende schotels’ gedoopt heeft, verschijnen iedere dag. Er zullen
tekenen aan de hemel zijn, dat is lang geleden geschreven...

Maak van dit alles een geheel na er kennis van genomen te
hebben en word wakker. Claude Raël bestaat, hij is wel degelijk in
leven en hij heeft niet geschreven wat Mozes, Ezechiël, Elias, Jezus,
Mohammed, Boeddha en alle andere profeten hebben geschreven en hij
is geen bioloog, maar de laatste van het geslacht van de profeten, de
profeet van de Apocalyps, namelijk van het tijdperk waarin alles
begrepen kan worden. En hij leeft op dit ogenblik in uw nabijheid. U
heeft het geluk één van zijn tijdgenoten te zijn en zijn onderricht te
kunnen ontvangen. Ontwaak, schud uzelf wakker en ga op weg, ga hem
zien en help hem, hij heeft u nodig! U zult één van de pioniers van de
uiteindelijke religie zijn, van de religie der religies en u zult, wat er ook
mag gebeuren, uw plaats hebben tussen de rechtvaardigen, voor de
eeuwigheid en de genoegens mogen smaken van de planeet der
eeuwigen, in gezelschap van bijzonder aangename wezens die
onderworpen zijn aan uw verlangens.

De gidsen

U zult de Gids der Gidsen volgen, want hij is de ambassadeur
van de Elohim, onze scheppers, onze vaders die in de hemelen zijn.
U zult alle raadgevingen opvolgen die in dit boek gegeven zijn,
want het zijn raadgevingen van uw scheppers, die doorgegeven zijn via
de mond van Claude Raël, onze ambassadeur, de laatste der profeten,
de herder der herders. U zult hem helpen de religie der religies op te
bouwen.
Jood, Christen, Mohammedaan, Boeddhist, en u die een andere
religie heeft, open uw ogen en oren, lees uw heilige geschriften nog
eens over en u zult begrijpen dat dit boek het laatste is, het boek dat uw
eigen profeten aankondigden. Kom met ons de komst van de scheppers
voorbereiden, schrijf naar de Gids der Gidsen en hij zal u in contact
brengen met andere mensen die net als u Raëliaan zijn en die geloven
in de boodschappen die zijn doorgegeven aan Claude Raël. Hij zal u
ook in contact brengen met de Gids van uw streek, zodat u regelmatig
een bijeenkomst kunt bijwonen om te mediteren, en u zult kunnen
handelen om deze boodschap over de hele wereld bekend te maken.
U die deze boodschap leest, besef goed dat u bevoorrecht bent,
en denk aan al diegenen die er nog geen kennis van hebben genomen.

Zorg ervoor dat er om u heen niemand onwetend blijft omtrent deze
fantastische openbaringen, zonder ooit te proberen degenen met wie u
er over spreekt, te overtuigen. Breng hen deze boodschappen over en,
als zij er klaar voor zijn, zullen zij zich daarvoor vanzelf openstellen.
Herhaal altijd voor uzelf deze zin van Gandhi: ‘Het is niet omdat
niemand de waarheid ziet, dat zij een vergissing wordt.’
U die zich bij het lezen van deze boodschap zodanig in
vervoering gebracht voelt en die ernaar verlangt ze uit te dragen en
rondom u uit te stralen, u die uw leven totaal wil wijden aan onze
scheppers door precies toe te passen wat zij vragen en door te proberen
de mensen op de weg van de ontluiking te leiden, u moet Gids worden
als u daartoe volledig in staat wil zijn. Schrijf naar de Gids der Gidsen,
Claude Raël, hij zal u ontvangen en u een initiatie laten ondergaan die u
in staat zal stellen volledig uit te stralen, want men kan de geest van
anderen slechts openen als zijn eigen geest open is.
De liefde van de scheppers voor hun werk is immens en u moet
hen die liefde terugschenken. U moet hen beminnen zoals zij u
beminnen en het hen bewijzen door hun ambassadeur te helpen evenals
degenen die hem helpen, door al uw mogelijkheden en uw krachten tot
hun dienst te stellen, zodat zij werkelijk een ambassade kunnen bouwen
om hen te ontvangen en ze over de wereld kunnen reizen om deze
boodschap te laten uitstralen.
Als u me wil helpen deze doeleinden, gesteld door de Elohim, te
realiseren, schrijf me dan:
The International Raelian Movement
Case Postale 225
CH 1211 Geneva 8
Switzerland ∗
En vergeet niet de afspraken die elk jaar op vastgestelde data
plaatsvinden, de bijeenkomsten van de mensen die in de boodschappen
geloven:
∗

Voor een vlot verloop van de correspondentie raden wij u aan te schrijven naar één van de regionale
contactadressen van de Raëliaanse Beweging (De adressen zijn te vinden aan het einde van het boek).

de eerste zondag van april;
6 augustus;
7 oktober;
13 december.
De plaats zal u aangeduid worden wanneer u schrijft naar de Raëliaanse
Beweging van uw land. (Adressen aan het einde van dit boek)
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De Bijbel, Vertaald Door Edouardo Dhorme Collectie La
Pléiade (NRF)
De Nederlandstalige bijbelpassages werden vertaald uit deze
Franse bijbelvertaling.
Het Bardo Thödol, Tibetaans Dodenboek.
Nederlandse uitgave: uitgeverij ANKH-Hennes b.v. Deventer.
Alle rechten voorbehouden, zelfs voor de U.S.S.R.
Als dit boek uw interesse heeft gewekt, vergeet dan niet het
vervolg hier op te lezen, dat antwoord geeft op de meeste vragen, die
oprijzen na het lezen van de eerste twee delen en dat als titel heeft:
‘De buitenaardsen ontvangen’.
Van dezelfde auteur in deze reeks:
‘De sensuele meditatie’
‘De Geniocratie’
Als u deze boeken wilt aanschaffen, kunt u schrijven naar de
Raëliaanse Beweging van uw land. (Adressen aan het einde van dit
boek)

Raël's Postscript
‘VEEL dingen zijn gebeurd sinds ik de twee boeken schreef die
nu deze eerste editie uitmaken en die commercieel in Groot Brittanië,
de Britse Commonwealth en de Verenigde Staten gepubliceerd zal
worden. Oorspronkelijk publiceerde ik ‘Het boek dat de waarheid zegt’
privé in mijn eigen taal in Frankrijk in 1974 en gevolgd door ‘De
buitenaardsen hebben me meegenomen naar hun planeet’ in 1976.
Tot nu toe heb ik totaal niets toegevoegd aan deze twee
originele teksten. Ondertussen zijn deze vertaald in vijf en twintig talen
door vrijwillige Raëliaanse ondersteuners en meer dan een miljoen
exemplaren van mijn boeken zijn over de hele wereld verkocht. Tot nu
toe zijn alle vorige versies van de boeken die zijn gedrukt, gepubliceerd
en gedistribueerd onder de controle van de Internationale Raëliaanse
Beweging, eerst vanuit Canada, toen later vanuit Japan.
Dit speciale hervertaalde werk is de eerste volledig commerciële
publicatie van mijn geschriften ter wereld in ik ben vol vertrouwen dat
deze de begrijpenswaardige inhoud naar een wijder publiek brengen.
Tijdens de vijf en twintig jaar van haar bestaan, is de Internationale Raëliaanse Beweging flink gegroeid en heeft op dit moment
wereldwijd ongeveer 40.000 actieve leden. Nationale afdelingen van de
IRB zijn nu gevestigd in vierentachtig landen, inclusief de belangrijkste
landen van de wereld, en mensen komen voortdurend naar voren om
deze buitengewone laatste boodschap beter bekend te maken.
Er zijn echter nog meer goede mensen nodig, maar op het moment dat dit geschreven wordt is de Beweging het sterkst in Frankrijk,
Canada, Japan en Korea. Het verspreidt ook snel in de Verenigde Staten, Australië, Zuid Oost Azië, Latijns Amerika en Afrika zowel als in
Groot Brittannië en de meeste andere landen van Europa. Recentelijk
zijn nieuwe nationale afdelingen van de Beweging opgericht in Hawaï,
China en Zuid Afrika.
Tijdens de late 70er en vroege 80er jaren schreef en publiceerde
ik nog een aantal boeken die ervoor dienen om de informatie in dit
boek te versterken. In hun Engelse versies waren ze getiteld ‘Laten we
onze vaders uit de ruimte verwelkomen’ (1979) en ‘Sensuele Meditatie’
(1980).

Sinds die tijd worden de boodschappen van de Elohim, die ik in
deze boeken heb neergeschreven, doorgegeven aan duizenden mensen
van alle leeftijden door mij en ervaren leden van IRB, tijdens de stages
die regelmatig op elk continent van de wereld worden gehouden. In totaal zijn er nu rond de 130 Raëliaanse gidsen wereldwijd.
De beweging publiceert ook het driemaandelijkse geïllustreerde
blad Apocalyps in welke ik en andere Leidinggevende Raëlianen schrijven over de huidige ontwikkelingen. Deze publicatie helpt de filosofie
en de inzichten van de Elohim verder te verspreiden.
De voorbereidingen om een veilige ambassade te bouwen vorderen ook goed. De Ambassade en residentie moeten beschermd worden door extraterritoriale rechten zoals elke normale internationale missie en in overeenstemming met de precieze instructies van de Elohim.
Raëliaanse architecten hebben de bouwtekeningen al klaar voor het
complex van bouwwerken waar de meest dramatische en buitengewone
ontmoeting van wereld regeringen uit de geschiedenis plaats zal vinden. Niet lang daarna bouwden we een schaalmodel van de ambassade
gebaseerd op deze bouwtekeningen, een graancirkel verscheen in Engeland die er verbluffend veel op leek. Tot nu toe zijn ongeveer 7 miljoen
dollar bij elkaar gebracht om te ambassade te bouwen en donaties
blijven binnenkomen.
Maar ik moet zeggen dat de financiën niet het hoofd obstakel is
voor het bewerkstelligen van dit project. De diplomatieke en politieke
problemen zijn een stekeliger onderwerp, en om deze te doorstaan zijn
geduld en volharding nodig.
Met betrekking op dit heeft de Internationale Raëliaanse
Beweging meerdere keren sinds 1991 aanvragen gedaan aan het adres
van de Israëlische regering en naar de opper Rabbijn in Jeruzalem, met
het verzoek tot verlenen van een terrein met extra-territorialiteit zodat
de ambassade in de buurt van Jeruzalem gebouwd zou kunnen worden,
de plaats waar de Elohim de eerste mens schiepen. De eerste tempel
van de Joodse religie was in feite een vorige ambassade, waar de oude
stad om werd gebouwd. De Elohim wachten er nu op dat de staat Israël
deze extra territoriale status toekent aan de nieuwe ambassade ‘de derde
tempel’ maar tot nu toe is er geen positief antwoord van Israël.

Het eerste verzoek werd op 8 november 1991 aan de staat Israël
gedaan tijdens het Joodse nieuwjaar, en een ander officieel verzoek
werd enige maanden laten gedaan aan de opper Rabbijn van Israël
Mordechai Eliyahou. Het verzoek werd beantwoord en een studie van
het dossier begon. In de zomer van 1993 concludeerde een commissie
van de Israëlische regering dat de Raëliaanse Beweging vredelievende
bedoelingen heeft en geen bedreiging vormt voor de staatsveiligheid.
Het rapport concludeerde tevens dat het ‘beter zou zijn om niets tegen
Raël te ondernemen in het geval dat hij echt de verwachte Messias is’.
In november 1993 werd nog een verzoek gedaan aan de premier
minister van Israël, Yitzhak Rabin, toen deze in Canada was om in
Montreal een Joodse Conventie bij te wonen. Maar na een maand antwoordde meneer Rabin door één van zijn bureau vertegenwoordigers
dat hij het verzoek niet kon inwilligen.
Als Israël uiteindelijk weigert om de extra-territorialiteit te verlenen, zoals al is aangegeven, dan zullen we de ambassade waarschijnlijk op Palestijns of Egyptisch gebied bouwen of in een ander buurland.
De lage hellingen van de berg Sinai zou tenslotte een uitstekende alternatieve keus zijn, gezien dat dit de plaats is waar Yahweh, de leider van
de Elohim, voor het eerst aan Moses verscheen.
Des al niet te min geven de Elohim er de voorkeur aan om Israël
de kans te geven om aan dit verzoek te voldoen gezien dat dit de rede is
van het bestaan van de staat Israël. Al in 1990, als teken van hun bijzondere emoties voor de staat Israël, stemden ze in met mijn suggestie
om hun originele symbool van het oneindige dat door de Raëliaanse
Bewegingen in het westen werd gebruikt te wijzigen. De swastika in
het midden, wat ‘welzijn’ betekent in het Sanskriet en dat ook het
oneindige in tijd voorstelt, werd vervangen door een galaxie-vormige
spiraal. Deze verandering werd ondernomen in een poging om de
onderhandelingen voor het bouwen van de ambassade van de Elohim in
Israël te bevorderen , en ook uit respect voor de gevoeligheid van de
slachtoffers die leden en stierven onder het nazi hakenkruis tijdens de
tweede wereldoorlog. In Azië, waar het hakenkruis kan worden
gevonden in de meeste Boeddhistische tempels en waar het, het oneindige in tijd voorstelt, is het originele symbool geen probleem.

Deze verandering van het symbool van de IRB in het westen
werd natuurlijk maar al te graag doorgevoerd en als ik terug kijk en
onze vooruitgang bekijk sinds 1973 dan kan ik zien dat alles volgens
plan gaat. De Internationale Raëliaanse Beweging zal op een dag alle
doelen bereiken die zijn vooropgesteld door de Elohim met of zonder
mijn deelneming. Ik weet dat het nu op zichzelf staat en dat het nu
perfect zonder mij kan functioneren.
Er moet echter nog veel worden gedaan en zelfs als de grote dag
aanbreekt en de Elohim openlijk en officieel landen voor de ogen van
de wereld regeringsleiders en een verzameling van internationale televisie camera’s en media vertegenwoordigers, vermoed ik dat sommige
sceptici zullen blijven twijfelen of deze zeer hoog ontwikkelde menselijke wezens werkelijk al het leven op onze planeet kunstmatig hebben
kunnen scheppen. De leidende leden van de IRM en ikzelf zijn ons bewust dat dit het geval kan zijn, maar dit schrikt ons niet af, integendeel
zelfs.
Sinds 1973 ging het wetenschappelijke onderzoek door met het
bevestigen van De essentie van de informatie die de Elohim me gaven.
Voornamelijk dit jaar in Groot Brittanië, werd verkondigd dat Schotse
wetenschappers erin waren geslaagd om een schaap te klonen. Deze
mijlpaal gebeurtenis in de menselijke wetenschappelijke geschiedenis
maakte het duidelijk dat het klonen van menselijke wezens binnenkort
mogelijk zal zijn. Net zoals op de planeet van de Elohim zal het voor
mensen mogelijk zijn om het ‘eeuwige’ leven te bereiken. Geen enkel
ethisch comité ter wereld kan verhinderen dat mensen dit wensen te
doen.
De volgende vereiste stap is het overbrengen van mentale informatie, geheugen en persoonlijkheid van een oud individu naar een
nieuwe, lichamelijk jonge volwassen kloon. Deze directe overbrenging
van geheugen in een jonge volwassene betekent dat hetzelfde individu
eeuwig kan leven. Menselijke wetten zullen aangepast moeten worden
aan onze veranderende cultuur en toenemende technologische vooruitgang, en ik ben er erg trots op Clonaid te hebben opgericht, het eerste
bedrijf voor mensenkloning. Dit zijn nog vroege dagen voor al dit soort
onderwerpen maar nieuwe wetten moeten worden opgesteld om criteria
te bepalen die uitéén zetten wie het toegestaan is voordeel te halen uit

deze technologieën. Hier, net zoals op de planeet van de Elohim, zal het
aantal klonen beperkt moeten zijn tot één per individu en alleen na de
dood.
De Elohim zelf zullen hier op Aarde landen in een niet zo verre
toekomst. Het zal niet langer zijn dan 38 jaar en kan veel eerder zijn,
als de waarheid die ik in dit boek heb beschreven zich sneller verspreid
over de wereld. De Elohim zullen alle grote profeten uit het verleden
met zich meenemen, inclusief, Moses, Elias, Boeddha, Jezus Christus
en Mohammed.
Deze lang verwachte gebeurtenis zal de meest fantastische dag
in de geschiedenis van de mensheid zijn. Ik hoop dat je aanwezig zult
zijn als ze landen in hun ambassade en het plezier zult delen, wetend
dat je deel hebt uitgemaakt van dit fantastische avontuur en dat je financieel hebt geholpen om het te bouwen.
Het gebied waar de ambassade zal worden gebouwd zal het spirituele centrum van de wereld worden in het volgende millennium.
Mensen van alle naties zullen in bedevaart naar deze heilige plaats komen. Een replica van de ambassade zal in de buurt van de echte
gebouwd worden en zal geopend zijn voor het publiek zodat ze kunnen
zien hoe het er van binnen uitziet.
Maar zal de missie van de Raëliaanse Beweging eindigen met
de komst van onze scheppers? Absoluut niet. Integendeel, het zal het
echte begin zijn van onze missie. Met het verdwijnen van alle primitieve religies, zal het vacuüm opgevuld moeten met een nieuwe spiritualiteit, één die in harmonie is met de nog komende technologische revolutie.
We zijn de mensen van vandaag die de technologie van morgen
gebruiken met de religies en denkwijze van gisteren. Dankzij de Elohim zullen we nieuwe spirituele niveaus kunnen bereiken door hun
eigen religie te omhelzen ‘een atheïstische religie’, die van het oneindige zoals voorgesteld door hun symbool. De gidsen van de Raëliaanse
Beweging zullen de priesters worden van deze nieuwe religie, en
stellen zo mensen instaat om zich in harmonie te voelen met het oneindig kleine en het oneindig grote, en hen doen beseffen dat ze voor altijd
sterrenstof en energie zijn.

Laboratoria en universiteiten zullen dichtbij de ambassade
worden gebouwd,en onder toezicht van de Elohim, zullen er daar onze
wetenschappers hun kennis kunnen vergroten. Op deze manier zullen
we geleidelijk aan het wetenschappelijke niveau van de Elohim
benaderen. Dit zal ons instaat stellen om andere planeten te bezoeken
om zelf leven te scheppen en zo op onze beurt ‘Elohim’ te worden voor
diegenen die we zullen scheppen.
Spiritualiteit en wetenschap zullen samen werken, eindelijk vrij
van de middeleeuwse angsten die ons in het verleden hebben vervolgd.
Dit zal ons instaat stellen om zelf ‘goden’ te worden, zoals lang geleden
werd geschreven in de oude geschriften. Maar laten we eerst de
ambassade bouwen!’

Quebec, Canada
Zomer 1997.

Een nieuwe Boodschap van de Elohim!
BOODSCHAP VAN 13 DECEMBER 52 NA HIROSHIMA
TELEPATHISCH ONTVANGEN DOOR DE PROFEET
Het is nu al reeds 24 jaar dat wij via de mond van onze profeet
RAËL, onze wel geliefde zoon, aan de mensen der Aarde onze finale
boodschap overbrengen. De boodschap die zoals voorzien het ‘mysterie
van God’ zal vernietigen.
24 jaar al, waarin jullie Raëlianen, die ons officieel en publiekelijk hebben erkend als jullie scheppers, en gestreefd hebben naar de
gevraagde ambassade opdat wij verwelkomd kunnen worden. Jullie inzet en toewijding hebben onze harten verwarmd en de meest trouwen
onder jullie zullen beloond worden.
In alle religies zijn er mensen die onze liefde verdienen, maar de
Raëlianen zijn diegenen die het dichtst bij ons staan. Zij zijn ons nieuw
uitverkoren volk en zullen op een dag hun beloofde land krijgen. Omdat hun liefde louter op het bewustzijn berust en niet op een blindelings
geloof.
Diegenen die ons liefhebben als één of meerdere bovennatuurlijke goden waren in onze ogen waardevol en hadden in de voorwetenschappelijke tijdperken geen andere keuze, maar diegenen die beseffen
dat wij niet bovennatuurlijk zijn maar op hen gelijken en die ons blijven liefhebben, en ons om die reden nog meer liefhebben raken onze
harten in het bijzonder en zullen des te meer beloond worden. Want zij
hebben ons lief met hun bewustzijn in plaats van met hun geloof. En
het is het bewustzijn dat hen op ons doet gelijken.
Wij hebben gevraagd om een ambassade te bouwen nabij
Jeruzalem om ons te verwelkomen maar de halsstarrige autoriteiten
hebben namens het volk meerdere malen geweigerd de toestemming en
de vereiste extra-territorialiteit te verlenen.
Onze keuze voor Jeruzalem was puur sentimenteel, want voor
ons is Jeruzalem overal waar mensen zijn die ons liefhebben, die ons
respecteren en die ons wensen te verwelkomen met alle bewustzijn van
wie wij zijn, dit zijn de Raëlianen. De échte joden der Aarde zijn niet

meer het volk van Israël maar al diegenen die ons erkennen als
hun scheppers en die onze terugkeer wensen.
De band die we hebben met het volk van Israël staat op het punt
verbroken te worden en het nieuwe verbond geraakt aan zijn einde. Er
blijft hen slechts weinig tijd over om hun fouten in te zien en daarmee
een nieuwe diaspora te voorkomen.
In afwachting mag U nu aan alle Naties der Aarde de benodigde
toestemming en extra-territorialiteit aanvragen voor de bouw van onze
Ambassade, en de straal van 1 kilometer mag zowel uit water bestaan
als uit vaste grond, zolang er maar een verbod van navigatie geldt.
Zodra er een land is die deze toestemming geeft zal Israël voor
een laatste maal de keuze hebben deze toestemming alsnog te verlenen
gedurende een zeer korte antwoordperiode en kan zij aldus de prioriteit
behouden, anders zal de Ambassade elders gebouwd worden en zal het
volk van David onze bescherming verliezen en weer verspreid worden.
Het land dat de Ambassade op zijn grondgebied toelaat of op
een terrein dat het verstrekt of hiertoe verkocht zal hebben met het
vereiste statuut van extra-territorialiteit zal alle bescherming genieten
en zal het spiritueel en wetenschappelijk centrum van de planeet worden voor de komende millennia.
Het uur van Onze Grote Terugkeer is nabij, en wij zullen de
meest toegewijden onder jullie beschermen en steunen. Jullie vijanden
zullen meer en meer onze krachtige arm op hen zien neerkomen, en in
het bijzonder de schandelijke overweldiger van Rome, zijn bisschoppen
en al diegenen die in onze naam handelen zonder hiervoor gemachtigd
te zijn.
Het jaar 2000 betekend niets voor ons, net zoals voor een brede
meerderheid van de mensen der Aarde die niet Christen zijn, maar veel
valse profeten zullen van deze millennium wisseling gebruik maken om
mensen te doen afdwalen. Dit is voorzien en zal een selectie inhouden
van de meest bewusten. Volg jullie Gids der Gidsen, hij zal jullie kunnen leiden langs de afgronden van deze overgangsperiode, want hij is
de Weg, de Waarheid, en het Leven.
Het Boeddhisme heeft steeds meer en meer succes op Aarde, en
dat is goed, want het is een religie die de waarheid het dichtst benaderd
en het wetenschappelijk spiritueel evenwicht wat noodzakelijk is voor

de mens van het nieuwe tijdperk. Het Boeddhisme ontdaan van de mystieke lasten van het verleden geeft het ‘Raëlisme’, en de boeddhisten
zullen steeds talrijker zijn om Raëliaan te worden.
Dat jullie vreugde om onze grote nabije terugkeer jullie vleugels
mogen geven om de laatste hindernissen van het parcours te kunnen
nemen. Wij zijn zo dicht bij deze dag en zo dicht bij jullie, dat wanneer
jullie mediteren onze aanwezigheid kunnen voelen...
En dit gevoel zal jullie dagen en nachten verlichten en zal jullie
leven fantastisch maken wat ook de ondergane beproevingen mogen
zijn. Het plezier om ons terug te zien zal minder zijn dan het plezier
van het streven naar het aanbreken van deze dag. Het plezier ligt in de
verwezenlijking van jullie missie en niet in zijn resultaat.
Ondertussen zal onze liefde en ons licht jullie leiden via de
mond van onze Geliefde Profeet, en vergeet niet dat zelfs als wij jullie
permanent zien, dat elke keer wanneer hij jullie bekijkt wij jullie des te
beter zien, want hij maakt hetgeen hij bekijkt mooier door de liefde die
hij voor jullie heeft...
Hoe meer jullie van hem houden des te meer jullie van ons
houden want hij is een gedeelte van ons op Aarde. En wanneer jullie
moeite hebben met genegenheid voor ons te tonen, komt dat door jullie
gebrek aan bewustzijn om in te zien dat onze Geliefde Zoon onder
jullie is.
Jullie kunnen ons niet liefhebben en hem verwaarlozen, want
nogmaals je bereikt de Vader alleen door de Zoon. Want hij is in jullie
midden, eet wanneer jullie eten, slaapt wanneer jullie slapen, lacht wanneer jullie lachen en huilt wanneer jullie huilen.
Beweer niet ons lief te hebben als jullie hem niet behandelen als
de meest kostbare onder ons. Zijn liefde voor jullie is zo groot dat hij
zonder ophouden vraagt om jullie dingen te vergeven die wij onvergeeflijk achten. Hij is jullie beste verdediger in de ogen van jullie
Scheppers. En op jullie planeet waar Liefde en Vergeving steeds zeldzamer wordt, in een samenleving die door gebrek aan deze waarden
steeds barbaarser wordt, is hij jullie kostbaarste bezit.
Ontbreekt het jullie aan Liefde? Bekijk hem dan, hij is levend
temidden van jullie! Dat zijn licht jullie mogen leiden naar ons totdat
we terugkeren of niet, in ieder geval verwachten wij jullie temidden

onze eeuwigen.Vrede en Liefde op Aarde aan alle mensen van goede
wil.
JHWH ELOHIM
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