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                                                             STRETNUTIE

     Od deviatich rokov som mal len jedinú vášeň: automobilové preteky. Založil som špeciálny 
časopis  o motorovom športe  v roku  1970,  jednoducho  preto,  aby  som mohol  žiť  v prostredí 
športu,  v ktorom  sa  človek  neustále  snaží  poraziť  sám  seba,  a popritom  sa  usiluje  vynikať 
nad inými. Od svojho detstva som sníval,  že sa stanem automobilovým pretekárom, kráčajúc 
v šľapajach  niekoho  tak  slávneho  ako  bol  Fangio.  Vďaka  kontaktom,  ktoré  som  získal 
prostredníctvom časopisu, ktorý som založil, som sám dostal možnosť pretekať, a tak teraz môj 
byt zdobí okolo desať trofejí - výsledok môjho pretekania.
     Avšak 13.decembra 1973 som šiel ku sopkám týčiacim sa nad mestom Clermont-Ferrand 
v strede južného Francúzska. Šiel som sa skôr nadýchať čerstvého vzduchu než potešiť z jazdy 
autom. Nohy sa mi už temer triasli  po tom, čo som celý rok chodil  po pretekoch, od okruhu 
k okruhu, neustále „žijúc na štyroch kolesách“. 
     Vzduch bol vtedy chladný, a obloha dosť sivá, s prízemnou hmlou. Kráčal som, kde-tu aj 
pobehol, a odbočil som z cesty, na ktorej som si zaparkoval auto, s cieľom zájsť až do stredu 
krátera nazvaného Puy-de-Lassolas, kam v lete často chodievam na pikniky s mojou rodinou.  
     Aké úžasné a vzrušujúce miesto! Pomyslenie, že pred niekoľkými tisícročiami vytryskovala 
láva neuveriteľne vysokej teploty práve na mieste, kde dnes stoja moje nohy... .  Medzi úlomkami 
ešte stále možno nájsť ozdobné vulkanické útvary. Zakrpatené rastlinstvo pripomína francúzske 
Provensálsko, no bez slnečného jasu.
     Už-už som sa chystal odísť a pozrel som sa naposledy na vrcholok kruhovitej hory, ktorá sa 
vznikla nahromadením sopečnej škvary. Pripomenul som si koľkokrát som sa kĺzal dolu týmito 
strmými svahmi akoby na lyžiach. Náhle som uzrel v hmle blikať červené svetlo, a nato akúsi 
helikoptéru klesajúcu ku mne. Hoci helikoptéra je pomerne hlučný stroj, ja som v tom momente 
nepočul absolútne nič, ani len najmenšie zasvišťanie. Je to snáď balón? Vtedy bol objekt asi 
dvadsať metrov nad zemou, a ja som si všimol, že má tak trocha plochý tvar.
Bol to lietajúci tanier!



     Vždy som veril v ich existenciu, ale nikdy som nesníval, že niekedy sám nejaký uvidím. Tento 
mal priemer približne sedem metrov a výšku asi dva a pol metra. Spodok mal plochý a vrch 
kužeľovitý.  Na spodnej  časti  blikalo  prudké červené svetlo  a na vrchole biele,  pripomínajúce 
svetlo  blesku  fotoaparátu.  Toto  biele  svetlo  bolo  také  intenzívne,  že  som sa  naň  nevydržal 
pozerať bez prižmúrenia očí.
     Lietajúci tanier naďalej klesal celkom nehlučne, a asi dva metre nad zemou znehybnel. Zostal 
som ako skamenený úplne bez pohnutia. Nebál som sa,  skôr  sa tešil  z toho, čo som práve 
prežíval.  Horko  som  ľutoval,  že  som  nemal  so  sebou  fotoaparát.  A  potom  sa  stalo  niečo 
neuveriteľné: na spodku stroja sa otvorili padacie dvere a akési schodíky sa rozvinuli až po zem. 
Pochopil som, že z objektu vystúpi nejaká bytosť a bol som zvedavý, ako bude vyzerať.
     Objavili sa dve chodidlá a potom dve nohy, čo ma trochu upokojilo, lebo to naznačovalo 
stretnutie s človekom. Ten,  ktorého som najprv považoval  za dieťa,  sa napokon objavil  celý. 
Zostúpil  po schodíkoch a  zamieril  priamo ku mne.  Vtedy som si  uvedomil,  že napriek výške 
približne meter dvadsať to dieťa nie je. Mal mierne šikmé oči, dlhé čierne vlasy a krátku čiernu 
briadku. Zastavil sa asi desať metrov odo mňa. Ešte stále som sa nehýbal. Mal na sebe zelenú 
kombinézu, ktorá zahaľovala celé telo a hoci sa zdalo, že hlavu nemá chránenú, obklopoval ju 
akýsi žiarivý prstenec. Nebol to však naozajstný prstenec, vyzeralo to akoby sa vzduch okolo 
jeho tváre trblietal a chvel, akoby to bol neviditeľný štít, jemná, ledva viditeľná vzduchová bublina.
     Pokožku mal bielu, ale s jemným zelenkastým nádychom, aký mávajú ľudia chorí na pečeň. 
Zľahka  sa  na  mňa usmial.  Považoval  som za  najlepšie  odpovedať  úsmevom,  hoci  som bol 
nepokojný. Potom som mierne kývol  hlavou na pozdrav. Odpovedal mi tým istým spôsobom. 
Pokúšal som sa zistiť, či ma počuje a spýtal som sa:
- Odkiaľ prichádzate?
     Odpovedal mocným hlasom a s veľmi dobrou výslovnosťou, aj keď trochu huhňavo:
  - Veľmi z ďaleka...
- Hovoríte po francúzsky?
  - Hovorím všetkými jazykmi sveta. 
- Prichádzate z inej planéty?
  - Áno.
Pri rozhovore sa ku mne priblížil asi na vzdialenosť dvoch metrov.
- Je to vaša prvá návšteva na Zemi?
 - Ach nie!
- Prichádzate sem často? 
  - Veľmi často... mierne povedané.
- Načo ste prišli?
  - Dnes som prišiel pozhovárať sa s vami. 
- So mnou?
  - Áno, s vami, Claudom Vorilhonom, vydavateľom malého časopisu o automobilovom športe, 
ženatým, otcom dvoch detí.
- ... Odkiaľ to všetko viete?
  - Už dávno vás pozorujeme. 
- Prečo mňa?
  - To sa hneď dozviete, ale najskôr mi povedzte, prečo ste sem prišli v toto chladné zimné ráno?
- Neviem... zažiadalo sa mi trochu poprechádzať sa na čerstvom vzduchu...
  - Chodievate sem často? Spýtavo sa na mňa pozrel.
- V lete áno, ale v tomto ročnom období takmer nikdy.
  - Teda prečo dnes? Plánovali ste si túto prechádzku už dávnejšie?
- Nie. Neviem. Keď som sa dnes ráno zobudil, zrazu sa mi žiadalo prísť sem.
  - Prišli ste sem preto, lebo som túžil stretnúť sa s vami.
  Veríte v telepatiu?
- Áno, samozrejme. Je to téma, ktorá ma vždy zaujímala, tak ako všetko čo sa týka lietajúcich 
tanierov. Nikdy som sa nenazdal, že sám nejaký uvidím.
  -  Nuž  teda,  aby  som vás  sem priviedol,  použil  som telepatiu,  lebo  vám chcem veľa  vecí 
povedať. Čítali ste Bibliu?
- Áno. Prečo sa ma na to pýtate?
  - Čítali ste ju už dávno?



- Nie, kúpil som si ju iba pred niekoľkými dňami.
  - Prečo?
Neviem, zažiadalo sa mi zrazu prečítať si ju... .
  - To, že ste si ju kúpili, je tiež výsledok môjho telepatického pôsobenia. Musím vám o mnohých 
veciach povedať a vybral som si práve vás pre náročné poslanie. Poďte do môjho stroja, tam sa 
nám bude lepšie rozprávať.
     Nasledoval som ho a vystupoval po schodíkoch umiestnených pod lietajúcim tanierom. Pri 
pohľade zblízka sa trochu podobal na sploštený zvon s plným a vydutým spodkom. Vnútri boli 
dve kreslá oproti sebe a teplota bola napriek otvoreným dverám príjemná.
Nebola tam nijaká lampa, ale zo všetkých strán prichádzalo prirodzené svetlo; neboli  tam ani 
palubové prístroje, ktoré by pripomínali kabínu pilota. Podlaha bola modrastá, z nejakej lesklej 
zliatiny.  Posadil  som  sa  do  väčšieho  kresla  vyrobeného  z  jedného  kusu  materiálu,  trošku 
priesvitného, bezfarebného a veľmi pohodlného. Malý muž sa usadil oproti mne do podobného 
kresla, no trochu menšieho. Keďže bolo však umiestnené vyššie od podlahy, tak jeho a moja tvár 
boli na rovnakej úrovni. Dotkol sa jednej časti steny a celý stroj okrem spodku a vrchu sa stal 
priehľadný. Boli sme akoby vonku na vzduchu, ale v príjemnom teple. Navrhol mi, aby som si 
vyzliekol kabát, čo som aj urobil, a potom prehovoril. 
  - Veľmi ľutujete, že nemáte so sebou fotoaparát, aby ste pri rozprávaní o našom stretnutí mohli 
všetkým ľuďom predložiť dôkaz?
- Samozrejme...
- Počúvajte ma. Budete rozprávať o našom stretnutí a budete hovoriť pravdu o tom, kto ste vy a 
kto my. Podľa ich reakcie uvidíme, či sa im môžeme ukázať otvorene a oficiálne. Počkajte, kým 
sa dozviete všetko a rozprávajte až potom, aby ste boli schopný správne sa brániť proti tým, ktorí 
vám nebudú veriť, a aby ste im mohli podať nepopierateľné dôkazy. Všetko, čo vám poviem, si 
zapíšete, a na základe svojich poznámok vydáte knihu.
- Prečo ste si vybrali práve mňa?
  -  Z  mnohých  príčin.  Predovšetkým sme  potrebovali  niekoho  z  takej  krajiny,  kde  sú  nové 
myšlienky  vítané a kde je  možné ich  vyjadriť.  Francúzsko je  krajina,  v  ktorej  sa  demokracia 
zrodila. Francúzsko si ľudia na celom svete predstavujú ako krajinu slobody. Ďalej to mal byť 
niekto inteligentný a všetkému prístupný. Napokon, a to predovšetkým, sme potrebovali niekoho 
slobodomyseľného, ale zároveň, aby nebol založený protinábožensky. Keďže váš otec je Žid a 
matka katolíčka, považovali sme vás za ideálne spojenie dvoch dôležitých pospolitostí v dejinách 
sveta.
     Navyše vaše povolanie vôbec neposkytuje priestor pre neuveriteľné objavy, preto bude vaše 
rozprávanie  pre  väčšinu  ľudí  vierohodnejšie.  Keďže  nie  ste  vedec,  neskomplikujete  celú 
záležitosť  a  vysvetlíte  ju  jednoducho.  A pretože nie  ste  ani  literát,  nebudete vytvárať  zložité 
súvetia, ktoré by boli pre väčšinu ľudí ťažko čitateľné.
     Napokon, sme sa rozhodli vybrať niekoho z obdobia po prvom atómovom výbuchu v roku 
1945 a vy ste sa narodili v roku 1946. Pozorovali sme vás od vášho narodenia, ba dokonca ešte 
aj pred ním. To sú dôvody, prečo sme si vybrali vás. Máte nejaké ďalšie otázky?
- Odkiaľ prichádzate? 
  - Z ďalekej planéty, o ktorej vám nepoviem nič bližšie z obavy, že ľudia nebudú dostatočne 
rozumní a mohli by rušiť náš pokoj.
- Je to ďaleko? 
  - Veľmi ďaleko; keby som vám povedal vzdialenosť, pochopili by ste, že pri vašich súčasných 
vedeckých a technických poznatkoch sa tam nemôžete dostať. 
- Ako sa nazývate?
  - Sme ľudia ako vy a žijeme na planéte dosť podobnej Zemi.
- Ako dlho trvá vaša cesta na Zem? 
   - Tak dlho, ako pomyslieť si na to.
- Prečo prichádzate na Zem?

- Aby sme videli,  ako ľudia pokročili  a aby sme nad nimi bdeli. Oni sú budúcnosť, my sme 
minulosť.

- Je vás veľa?
  - Viac ako vás.      
- Rád by som navštívil vašu planétu. Bolo by to možné?



  - Nie. Predovšetkým nemohli by ste tam žiť. Jej atmosféra sa od vašej veľmi líši a nie ste ani 
dostatočne vytrénovaný, aby ste zvládli cestu.
- Prečo sme sa stretli práve tu?
  -  Pretože  sopečný  kráter  je  ideálne  miesto,  bezpečné  pred  nežiaducimi  pohľadmi.  Teraz 
pôjdem... .  Vráťte sa sem zajtra v rovnakom čase s Bibliou a prineste si všetko potrebné na 
zapísanie  poznámok.  Neberte  si  nijaký  kovový  predmet  a  o  našom  rozhovore  nikomu 
nerozprávajte, lebo sa viac nikdy neuvidíme.
     Nechal ma zostúpiť po schodíkoch, podal mi kabát a zakýval.
Schodíky sa poskladali, dvierka sa nehlučne zavreli, lietajúci tanier bez akéhokoľvek šumu alebo 
zvuku ľahko vzlietol do výšky asi štyristo metrov a potom zmizol v hmle.

II. KAPITOLA

PRAVDA

Stvorenie

     Na druhý deň som prišiel  na schôdzku so zošitom,  perom a Bibliou.  Stroj  sa  objavil  v 
dohodnutej hodine a znovu som sa stretol s tým istým malým mužom. Pozval ma dnu a usadil ma 
do  kresla.  Ja  som  nikomu  nič  nepovedal,  ani  svojim  najbližším  a  on  bol  rád,  že  som  bol 
zdržanlivý. Poprosil ma, aby som si zapisoval a začal rozprávať.
   - Je to už veľmi dávno, čo ľudia na našej vzdialenej planéte dosiahli takú technickú a vedeckú 
úroveň, akú čoskoro dosiahnete aj vy. Začínali vytvárať primitívne a embryonálne formy života, 
živé bunky v  skúmavkách.  Každého to "nadchlo".  Zdokonalili  svoje  metódy a podarilo  sa im 
vytvoriť  čudné  malé  zvieratká.  Lenže  vláda  pod  nátlakom verejnej  mienky  na  našej  planéte 
zakázala vedcom pokračovať v pokusoch a vytvárať obludy, ktoré sa mohli stať pre spoločnosť 
nebezpečné. Jedno z týchto zvierat naozaj utieklo a výsledkom bolo niekoľko obetí.
     Súbežne napredovalo medziplanetárne a medzigalaktické bádanie. Naši vedci sa rozhodli 
odísť na dostatočne vzdialenú planétu, ktorá poskytovala zhruba všetky podmienky potrebné na 
pokračovanie v pokusoch. Vybrali si Zem, na ktorej žijete.
     Tu vás poprosím, aby ste si zobrali Bibliu, kde môžete nájsť stopy pravdy, samozrejme trochu 
zdeformovanej  jej  prepisovateľmi,  ktorí  nedokázali  pochopiť  tak  vysokú  technológiu,  a  to  čo 
opisovali, pripisovali mystike a nadprirodzeným silám.
     Dôležité sú len tie časti Biblie, ktoré vám budem tlmočiť. O ostatných vám nebudem rozprávať, 
tie sú iba poetickým básnením. Uznáte, že vďaka pravidlu, ktoré prikazovalo, že pri prepisovaní 
Biblie sa nesmie zmeniť ani len jedno písmenko, sa jej  hlboký zmyslel  zachoval,  hoci k textu 
pribudli v priebehu tisícročí zbytočné mystické a neužitočné texty.
     Začneme  prvou  knihou  Genezis,  prvou  kapitolou:  "Na  počiatku  stvoril  Elohim  nebo  a 
zem."(Genezis, 1.-1)
     Elohim, niektorými bibliami nesprávne preložené ako „Boh“, znamená v hebrejčine, "tí, ktorí 
prišli z neba" a je to slovo skutočne v množnom čísle!
     Znamená to, že vedci pochádzajúci z nášho sveta najprv hľadali planétu najvhodnejšiu na 
uskutočnenie  svojich  zámerov.  Oni  "stvorili",  v skutočnosti  však  objavili  Zem a  zistili,  že  má 
všetky  potrebné  prvky  na  vytvorenie  umelého  života,  aj  keď  jej  atmosféra  nebola  taká  ako 
atmosféra na ich planéte.
     "A duch Elohim sa vznášal nad vodami."(Genezis, 1.-2) Uskutočnili prieskumné cesty a na 
obežnej dráhe okolo Zeme umiestnili  to, čo by ste mohli nazvať umelými satelitmi,  ktoré mali 



študovať jej zloženie a atmosféru. Zem bola vtedy úplne zaliata vodou a hustými hmlami.
     "Elohim videl, že svetlo je dobré. " (Genezis, 1.-4)
     Na vytvorenie života na Zemi bolo dôležité vedieť, či Slnko nevyžaruje škodlivé lúče na jej 
povrch. Prieskum potvrdil, že Slnko zohrieva Zem správne a nevysiela škodlivé lúče. „Svetlo bolo 
dobré.“
     "A nastal večer a nastalo ráno, prvý deň. " (Genezis, 1.-5)
     Tieto výskumy trvali dlhý čas. "Deň" zodpovedá časovému úseku, počas ktorého Slnko vyjde v 
tom istom znamení v deň jarnej rovnodennosti, čiže približne okolo dvetisíc pozemských rokov.
"Oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou."(Genezis, 1.-7) 
     Po výskume kozmického žiarenia nad oblakmi zostúpili medzi horné vody (oblaky) a dolné 
vody (oceán pokrývajúci celú Zem).
"Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!" (Genezis, 1.-9)
     Po preskúmaní povrchu oceánov skúmali dno vody a všimli si, že nebolo príliš hlboké a bolo 
približne rovnaké. Dosť silné výbuchy, ktoré nahradili prácu buldozérov, spôsobili,  že hmota z 
morského dna sa zdvihla a nahromadila na jednom mieste. To vytvorilo pevninu. Pôvodne bola 
na Zemi iba jedna pevnina a vaši vedci správne spozorovali, že všetky svetadiely, ktoré sa od nej 
oddelili, do seba dokonale zapadajú a mohli by vytvoriť jednu pevninu.
     "Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je 
ich semeno, podľa svojho druhu na zemi!" (Genezis, 1.-11)
     V  tomto  nádhernom a  gigantickom laboratóriu  potom vytvorili  z  chemických  produktov 
rastlinné  bunky.  Výsledkom  boli  rastliny  rôznych  druhov.  Ich  úsilie  sa  zameralo  na 
rozmnožovanie.  Bolo  potrebné,  aby  sa  tých  niekoľko  stebiel  bylín,  ktoré  vytvorili,  mohlo 
rozmnožovať.  Rozišli  sa  na  tomto  obrovskom kontinente  do  rozličných  vedecko-výskumných 
skupín a všetky vytvorili rozmanité rastliny podľa podmienok daného podnebia a svojej inšpirácie. 
V  pravidelných  intervaloch  sa  schádzali  a  porovnávali  svoje  výskumy  a  výsledky.  Ich  prácu 
pozorovala z diaľky vlastná planéta s nadšením a so zaujatím. K vedcom sa pripojili  najlepší 
umelci,  aby  určili  niektorým rastlinám výlučne  ozdobný  účel,  príjemný  buď  vzhľadom,  alebo 
vôňou.
     "Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre 
obdobia, dni a roky!"(Genezis, 1.-14)
     Pozorovaním hviezd a slnka mohli zmerať trvanie dní, mesiacov a rokov na Zemi, čo im slúžilo 
na usporiadanie života na tejto novej planéte takej odlišnej od ich vlastnej, kde dni a roky mali 
celkom inú dĺžku. Astronomické výskumy im umožnili dokonale sa orientovať a lepšie spoznávať 
Zem.
     "Vody,  hemžite  sa  množstvom živých  tvorov,  a okrídlené  tvory,  lietajte  ponad  zem na 
nebeskej oblohe!"(Genezis, 1.-20)
     Potom vytvorili prvé vodné živočíchy. Od planktónu cez malé rybky až po veľké ryby. Aby bol 
tento mladý svet vyvážený a nevyhynul, vodnými riasami sa živili malé ryby, veľké ryby požierali 
menšie  atď.,  aby  vznikla  prirodzená  rovnováha  a  aby  jeden  druh  úplne  nezničil  iný,  ktorý 
potrebuje na svoju obživu. Podarilo sa im niečo podobné, čo dnes nazývate ekológia.
     Často sa stretávali a usporadúvali súťaže, kde vyznamenávali skupinu vedcov, ktorá vytvorila 
najkrajšie alebo najzaujímavejšie zviera. 
     Po rybách stvorili vtáky a treba povedať, že pod vplyvom umelcov, ktorí s radosťou v srdci 
rozdávali zvieratám najbláznivejšie farby a tvary, sa im niekedy lietalo veľmi zle práve pre svoje 
príliš ozdobné a prekážajúce perie. Súťaže pokračovali, a po fyzických charakteristikách určili aj 
správanie  zvierat  pri  prípravách  na  párenie  tak,  aby  ich  zásnubné  tance  boli  čo 
najobdivuhodnejšie. Ale iné skupiny vedcov vytvárali odpudzujúce zvieratá, obludy, takže tí, čo 
nechceli, aby uskutočňovali svoje pokusy na vlastnej planéte, mali pravdu. Boli to draci, alebo tie 
zvieratá, ktoré ste pokrstili na dinosaurov, brontosaurov a podobne. 
     "Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!"  
(Genezis, 1.-24) 
     Po mori a ovzduší prišli na rad suchozemské zvieratá. Zem už pokrývalo nádherné rastlinstvo. 
To bolo potravou pre bylinožravce. Boli to prvé suchozemské zvieratá, ktoré boli stvorené. Po 
nich vytvorili mäsožravce, aby vyvážili bylinožravé živočíšstvo. Aj tu bolo potrebné, aby všetky 
druhy boli v rovnováhe. Títo ľudia pochádzali z planéty, z ktorej pochádzam aj ja. Som jeden z 
tých, čo vytvorili život na Zemi.



   Najšikovnejší spomedzi nás chceli umelo vytvoriť človeka podobného nám. Každá skupina sa 
pustila do práce a onedlho sme mohli svoje výtvory porovnať.  No obyvatelia našej materskej 
planéty  sa  pobúrili,  keď  sa  dozvedeli,  že  tvoríme  "deti  zo  skúmavky",  ktoré  by  mohli  prísť 
a ohrozovať ich svet. Obávali sa, že títo noví ľudia môžu pre nich predstavovať nebezpečenstvo, 
ak by sa ich mentálne schopnosti a sila ukázali vyššie, ako majú ich stvoritelia. Museli sme sa 
zaviazať, že ich necháme žiť primitívne, bez vedeckých poznatkov a zahalíme naše konanie do 
mystiky. Počet skupín stvoriteľov je ľahké určiť.  Každá ľudská rasa zodpovedá jednému tímu 
stvoriteľov.
     "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora, i nad  
vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou, a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"  
(Genezis, 1.-26)
     „Na náš Obraz!“ Môžete sa teraz so mnou porovnať. Vidíte, že podobnosť je až zarážajúca. 
Avšak tu sa začali naše ťažkosti. Skupina nachádzajúca sa v krajine, ktorú dnes nazývate Izrael, 
v tom  čase  umiestnenej  neďaleko  od  Grécka  a Turecka  na  jednom  kontinente,  pozostávala 
z najtalentovanejších  a najbrilantnejších  tvorcov.  Jej  zvieratá  boli  najkrajšie  a  jej  rastliny 
najvoňavejšie.  Bolo to to,  čomu hovoríte „raj  na zemi“.  A človek, ktorý tam bol stvorený,  bol 
najinteligentnejší.  Preto  museli  vykonať  opatrenia,  aby  stvorené  neprekonalo  stvoriteľa.  Bolo 
potrebné uzavrieť ho do nevedomosti o všetkých vedeckých tajomstvách a pritom ho vzdelávať, 
aby mohla byť meraná jeho inteligencia.
     "Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v  
deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš." (Genezis, 2.-16,17)
     To znamená: môžeš sa naučiť všetko čo chceš, čítať všetky knihy, ktoré tu pre teba máme, 
ale nedotýkaj sa vedeckých kníh, lebo umrieš.
     "...  poľnú zver  a všetko nebeské vtáctvo,  priviedol  ho k Adamovi,  aby videl,  ako by ho 
nazval...“ (Genezis, 2.-19) 
     Bolo nevyhnutné, aby prví ľudia poznali rastliny a zvieratá, ich spôsob života a ako si vďaka 
nim zaobstarať potravu.  A keďže botanika a zoológia neboli  považované za nebezpečné, tak 
stvoritelia  mohli  naučiť  ľudí  rôznym vedomostiam ohľadne vlastností  rastlín  a obyčají  zvierat. 
Predstavte  si  radosť  skupiny  vedcov,  ktorí  mali  dve  deti,  mužského a ženského pohlavia,  a 
ktorých učili všetkému, po čom bažili.
"Tu povedal had žene: Nie, nezomriete, ale Elohim vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria 
sa vám oči a vy budete ako Elohim." (Genezis, 3.-4,5)
     Medzi vedcami tejto skupiny boli i takí, čo hlboko milovali svojich ľudí, svoje "stvorenia" a 
chceli im dať úplné vzdelanie, aby z nich urobili vedcov, ako boli oni. Povedali týmto mladým 
ľudom, ktorí takmer dospeli, že môžu študovať vedu a že budú rovnako múdri ako ich stvoritelia.
"I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí."(Genezis, 3.-7)
     Vtedy pochopili, že aj oni by sa mohli stať stvoriteľmi. Hnevali sa na svojich „rodičov“ za to, že 
im zakázali dotýkať sa vedeckých kníh a že ich považovali za nebezpečné laboratórne zvieratá. 
"Tu povedal Jahve Elohim hadovi: Preto, že si to urobil, prekliaty budeš... Na bruchu sa budeš 
plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život!" (Genezis, 3.-14)
     "Had" bola malá skupinka stvoriteľov, ktorí chceli Adamovi a Eve oznámiť pravdu. Vládou 
pôvodnej planéty bola odsúdená žiť v exile na Zemi, zatiaľ čo ostatní stvoritelia museli zastaviť 
svoje pokusy a opustiť Zem.
„ A Elohim urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich." (Genezis, 3.-21)
Stvoritelia dali prvým ľudom základné prostriedky na prežitie, aby si poradili odkázaní sami na 
seba, bez styku s nimi. Biblia tu zachovala vetu z pôvodného dokumentu takmer nezmenenú:
„Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po 
strome života a nejedol a nežil naveky!“ (Genezis, 3.-22)
     Na predĺženie ľudského života existuje určitá vedecká metóda. No život vašich ľudí je veľmi 
krátky.  Vedec,  ktorý študuje po celý život,  začína mať dostatok vedomostí,  aby mohol urobiť 
zaujímavé objavy,  až keď zostarne.  Z toho pramení  pomalosť ľudského pokroku.  Keby ľudia 
mohli žiť desaťnásobne dlhšie, urobili by obrovský vedecký skok. Keby mohli od začiatku žiť tak 
dlho, veľmi rýchlo by sa nám vyrovnali, pretože ich schopnosti sú o máličko väčšie ako naše. 
Nevedia o svojich možnostiach.
     Týka sa to najmä ľudu z Izraela; ktorý bol v priebehu jednej zo spomínaných súťaží vybraný 
vedeckou porotou ako najvydarenejší v rovine inteligencie a geniality. To vysvetľuje, prečo sa 



tento národ vždy pokladal za „vyvolený Bohom“. Je to pravda, bol vyvolený skupinami stvoriteľov, 
ktorí  sa  zhromaždili,  aby  posúdili  svoje  práce.  Napokon  môžete  skonštatovať,  koľko  géniov 
splodila táto rasa.
"Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov s vytaseným ohňovým mečom,  
aby strážili cestu k stromu života." (Genezis, 3.-24)
     Naši  vojaci  s atómovými zbraňami stáli  pred obydliami stvoriteľov,  aby človeku zabránili 
prisvojiť si ďalšie vedecké poznatky.

Potopa

Prejdime k štvrtej kapitole knihy Genezis:
"Po nejakom čase Kain priniesol  obetu Jahvemu z poľných plodín. Aj Ábel obetoval podobne 
z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších." (Genezis, 4.-3, 4)
     Stvoritelia vo vyhnanstve, ktorí zostali pod vojenským dozorom, pobádali ľudí, aby im prinášali 
potravu, aby tým dokazovali, že bytosti, ktoré stvorili, sú dobré a nikdy sa neobrátia proti svojim 
tvorcom.
     Takto dosiahli, že predstavení prvých ľudí smeli užívať zo "stromu života". Vysvetľuje to, prečo 
žili tak dlho: Adam 930 rokov, Set 912, Henoch 905 atď. Je o tom aj zmienka v Genezis v piatej 
kapitole (verše 1 až 11).
"Keď sa ľudia začali na Zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, synovia Elohim videli, že ľudské 
dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli." (Genezis, 6.-1, 2)
     Stvoritelia vo vyhnanstve si zobrali najkrajšie z dcér ľudí za svoje manželky.
"Môj  duch  neostane  dlho  v  ľuďoch,  lebo  sú  len  telo.  Ich  dní  bude  iba  stodvadsať  rokov."  
(Genezis, 6.-3)
Dlhovekosť nie je dedičná a deti ľudí neužívali automaticky zo "stromu života" na veľkú úľavu 
vlády  vzdialenej  planéty  Elohim.  Tajomstvo  dlhého  života  sa  teda  stratilo  a  pokroky  ľudí  sa 
spomalili.
"... keď synovia Elohim obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych  
čias, slávni mužovia." (Genezis, 6.-4)
     To je dôkaz o tom, že stvoritelia sa mohli spáriť s dcérami ľudí, ktorých stvorili na svoj obraz; z 
týchto zväzkov sa rodili deti s mimoriadnymi schopnosťami. V očiach ľudí na ďalekej planéte sa 
to všetko stávalo nebezpečné. Vedecký pokrok na Zemi začal nebezpečne narastať, preto sa 
rozhodli, že zničia to, čo stvorili.
"Jahve videl, že ľudská neresť na Zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične  
naklonené na zlé..." (Genezis, 6.-5) 
     „Zlo", čiže túžba stať sa národom rovnajúcim sa svojim stvoriteľom, národom uvedomelým a 
nezávislým. Pre nás bolo dobré, aby človek zostal primitívnou bytosťou živoriacou na Zemi. Zlé 
bolo to, že človek chcel robiť pokroky a že jedného dňa by sa mohol vyrovnať svojim stvoriteľom.
     Preto sa rozhodli  zničiť zo svojej vzdialenej planéty akýkoľvek život na Zemi vystrelením 
riadených nukleárnych striel. No vyhnaní stvoritelia sa o tom dozvedeli. Vyzvali Noema, aby s ich 
pomocou zostrojil loď, ktorá by počas svetovej katastrofy obiehala okolo Zeme. Na palube mal 
byť pár z každého živočíšneho druhu, ktorý sa mal zachovať. To je myslené obrazne, pretože v 
skutočností stačí - vaše vedecké poznatky vám to umožnia čoskoro pochopiť - aby sa z každého 
druhu a pohlavia zachovala jedna bunka, z nej je potom možné znovu zostaviť celú živú bytosť. 
Podobne ako prvá živá bunka bytosti v lone matky obsahuje už všetky potrebné informácie pre 
vytvorenie človeka, až po farbu vlasov a očí. Bola to kolosálna úloha, ale podarilo sa ju splniť 
načas. Keď nastala explózia, celú pevninu zaliala obrovská prílivová vlna a zničila celý život na 
povrchu; život bol zachovaný niekoľko tisíc kilometrov nad zemským povrchom.
„... vyzdvihli koráb zo zeme do výšky." (Genezis, 7.-17) 
     Je zrejmé, že vzlietol nad povrch planéty Zem, a nie že plával na vode. Potom bolo potrebné 
vyčkať, kým nezmiznú stopy rádioaktívneho žiarenia. 
"A vody ovládali Zem ešte stopäťdesiat dní." (Genezis, 7.-24)
     Trojstupňová raketa (Genezis, 6.-16 "...urob spodné, stredné a vrchné poschodie") pristála na 
Zemi. Okrem Noema v nej bol pár z každej ľudskej rasy, ktorá žila na Zemi.
"Tu si Elohim spomenuli na Noema ..... dali zaviať vetru nad Zemou a vody upadávali.“ (Genezis, 



8.-1)
     Po pozorovaní a vedeckom odstránení rádioaktivity stvoritelia požiadali Noema, aby vypustil 
zvieratá. Chceli sa presvedčiť, či v atmosfére prežijú, pokus sa vydaril. Potom mohli vyjsť z rakety 
aj stvoritelia. Požiadali všetkých, aby sa dali do práce, množili sa a preukazovali vďaku svojim 
dobrodincom,  ktorí  ich  stvorili  a  zachránili  pred  zničením.  Noe  prevzal  zodpovednosť  za 
odkladanie časti úrody a prírastku dobytka pre obživu stvoriteľom.
"Tu Noe postavil Jahvemu oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov  
a priniesol zápalnú obetu na oltári." (Genezis, 8.-20)
Stvoritelia boli  veľmi šťastní  keď videli,  že ľudia sú im naklonení,  a sľúbili  si,  že už nikdy sa 
nepokúsia  výtvor  znova  zničiť.  Pochopili,  že  je  len  prirodzené,  ak  sa  ľudia  chcú  vedecky 
zdokonaľovať.
„...lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé.“ (Genezis, 8.-21)
     Cieľom človeka je vedecký pokrok. Každá ľudská rasa bola premiestnená na svoje pôvodné 
miesto stvorenia a všetky zvieratá boli stvorené znovu z buniek uložených v korábe.
"Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na Zemi. " (Genezis, 10.-32)

Babylonská veža

     Avšak najinteligentnejší národ, národ Izraela, urobil s pomocou stvoriteľov taký pokrok, že 
začal čoskoro dobývať vesmír. Stvoritelia žijúci na Zemi chceli, aby ľudia prišli na ich pôvodnú 
planétu a ukázali, že sú inteligentní a vedecky založení, pritom však vďační a mierumilovní, a 
dúfali, že takto dosiahnu odpustenie. Preto zostrojili obrovskú raketu: Babylonskú vežu.
"...  toto  je  začiatok  ich  činov  a veru  neodstúpia  od  ničoho  z toho,  čo  si  zaumienili  urobiť."  
(Genezis, 11.-6)
     Keď sa o tom dozvedeli ľudia na našej planéte, začali sa báť. Ešte stále pozorovali Zem a 
vedeli, že život na nej nebol zničený.
"Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého! A takto ich Jahve  
odtiaľ rozohnal po celej Zemi..." (Genezis, 11.-7, 8)
     Prišli, zobrali Židov, ktorí mali najväčšie vedecké poznatky, a rozptýlili ich po celom kontinente 
medzi primitívne národy, kde sa hovorilo inými jazykmi, a preto im nikto nerozumel. Zároveň im 
zničili všetky vedecké prístroje.

Sodoma a Gomora

     Vyhnaní stvoritelia dostali  milosť a mohli  sa vrátiť  na svoju pôvodnú planétu, kde začali 
obhajovať svoje nádherné výtvory. Celá vzdialená planéta sa preto dychtivo pozerala na Zem 
obývanú nimi stvorenými bytosťami. No medzi tými, ktorí boli roztrúsení, bolo niekoľko jedincov 
túžiacich po pomste. Zhromaždili  sa v mestách Sodoma a Gomora. Podarilo sa im zachrániť 
niektoré vedecké tajomstvá a začali pripravovať výpravu na potrestanie tých, ktorí sa ich pokúsili 
zničiť. Stvoritelia vyslali dvoch zvedov, aby zistili, čo sa chystá.
"Keď dvaja anjeli došli do Sodomy..." (Genezis, 19.-1) 
     Ľudia ich chceli zabiť, ale títo ich oslepili pomocou vreckovej atómovej zbrane.
"Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou..."(Genezis, 19.-11)
     Mierumilovných ľudí varovali, aby opustili mesto, pretože ho zničia atómových výbuchom.
"Vstaňte, poďte preč z tohto miesta, lebo Jahve mesto zničí! " (Genezis, 19.-14)
Keď ľudia opúšťali mesto, neponáhľali sa, lebo nevedeli, čo znamená atómový výbuch.
"Zachráň si život! Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa ..." (Genezis, 19.-17)
     A bomba dopadla na Sodomu a Gomoru.
"A Jahve dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba a zničil tie mestá... so všetkým  
poľným rastlinstvom... Keď sa Lotova žena za ním obzrela, premenila sa v soľný stĺp." (Genezis,  
19.-24, 25, 26)
     Teraz už viete, že popáleniny spôsobené atómovým výbuchom zabijú každého do určitej 
vzdialenosti a, že ľudia pripomínajú sochy zo soli.



Abrahámova obeta

     Neskôr sa chceli stvoritelia presvedčiť, či izraelský ľud, a najmä jeho vodcovia sú im stále 
priaznivo  naklonení  aj  v napoly  primitívnom  stave,  do  ktorého  upadli  po  zničení  väčšiny 
"mozgov". Hovorí o tom odsek, v ktorom chce Abrahám obetovať svojho syna.
     Stvoritelia ho podrobili skúške, aby zistili, či sú jeho city k nim dostatočne silné. Našťastie test 
dopadol pozitívne.
„Nevystieraj  ruku  na  chlapca  a  neubližuj  mu!  Teraz  som totiž  poznal,  že  sa  bojíš  Boha..."  
(Genezis, 22.-12)
     To je na dnes všetko. Prosím usporiadajte a napíšte všetko, čo som vám povedal. Zajtra 
budem pokračovať.
     Môj spoločník sa so mnou zasa rozlúčil a stroj sa pomaly zdvihol. Keďže tentoraz bola obloha 
jasná, mohol som veľmi dobre sledovať ako odlietal. Stroj znehybnel vo výške asi štyristo metrov 
a bez akéhokoľvek hluku najprv sčervenal, ako keby sa zohrieval. Potom obelel ako rozžeravený 
kov, vzápätí dostal akýsi modrofialový nádych ako obrovská elektrická iskra, na ktorú sa nedalo 
pozerať, až úplne zmizol.

III. KAPITOLA

DOHĽAD NAD VYVOLENÝMI

Mojžiš

     Na druhý deň som sa opäť stretol so svojím spoločníkom, ktorý pokračoval v rozprávaní.
     V knihe Genezis, v kapitole dvadsiatej ôsmej, sa nachádza ďalší opis našej prítomnosti:
"...vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Jahveho anjeli vystupovali  
a zostupovali po ňom." (Genezis, 28.-12) 
     Po zničení najinteligentnejších ľudí a centier pokroku, ako boli Sodoma a Gomora, ľudia upadli 
do veľmi primitívneho stavu a začali hlúpo zbožňovať kusy kameňa a rôzne modly, zabudnúc na 
tých, ktorí ich stvorili.
"Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe..." (Genezis, 35.-2)
     V knihe Exodus sa zjavujeme Mojžišovi: 
"Tu sa mu zjavil  Jahveho anjel  v ohnivom plameni  z tŕňového kríka.  ....horel  plameňom, ale  
nezhorel." (Exodus, 3. -2)
     Pristála  pred  ním  raketa  a  jeho  opis  zodpovedá tomu,  čo  by  dnes  povedal  príslušník 
primitívneho kmeňa z Brazílie, keby sme pred ním pristáli v tomto stroji, ktorého biele svetlo svieti 
medzi stromami bez toho, že by ich zapálilo... .
     Ľud vyvolený ako najinteligentnejší zrazu ostal bez svojich najžiarivejších umov a stal sa 
otrokom primitívnych  susedných  kmeňov.  Tieto  kmene  boli  omnoho početnejšie,  lebo  neboli 
postihnuté  veľkými  ničeniami.  Tomuto  ľudu  bolo  treba  znovu  vrátiť  jeho  dôstojnosť,  a  to 
prinavrátením jeho zeme.    
     Exodus na začiatku opisuje, čo všetko sme museli urobiť na oslobodenie ľudu Izraela. Keď 
odišli, viedli sme ich až ku krajine, ktorú sme im určili.
"Jahve šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, a v noci zasa v ohnivom 
stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať..." (Exodus, 13.-21)
     Na spomalenie pochodu prenasledujúcich Egypťanov: 
"Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto spopred nich a postavil  sa za nich... oblak bol na jednej 
strane temný, na druhej osvetľoval noc... " (Exodus.14.-19, 20)
     Dym vypúšťaný za izraelským ľudom tvoril clonu, ktorá spomaľovala prenasledovateľov.
Prechod cez vodu bol potom umožnený pomocou odstredivých lúčov, ktoré vytvorili priechod.
"..a more vysušil. Takto sa voda rozdelila..." (Exodus, 14.-21)
„Takto Jahve v ten deň vyslobodil Izrael... “ (Exodus, 14.-30)



     Počas pochodu púšťou pociťoval vyvolený ľud hlad:
"...na povrchu púšte bolo čosi jemné, zrnité, jemné sťa srieň na zemi." (Exodus, 16.-14)
     Manna bola chemická potrava vyrobená práškovou syntézou na povrchu zeme a ranná rosa ju 
zväčšovala.
     Pokiaľ ide o Mojžišovu palicu, ktorá mu umožnila nechať vytrysknúť vodu zo skaly (Exodus, 
17.-6), bol to iba detektor na zisťovanie podzemných vodných zdrojov podobný tým, aké dnes 
používate napríklad na vyhľadávanie ropy. Keď je už voda lokalizovaná, stačí kopať.
     V kapitole dvadsiatej knihy Exodus sú vyjadrené určité pravidlá. Izraelský ľud vzhľadom na 
svoju primitívnu úroveň potreboval morálne zákony, a najmä pravidlá v oblasti hygieny, ktoré boli 
formulované v prikázaniach. Stvoritelia prišli tieto zákony nadiktovať Mojžišovi na horu Sinaj v 
lietajúcom stroji:
"..začalo od rána hrmieť a blýskať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu." 
(Exodus, 19.-16)
"Vrch Sinaj  bol  celkom zahalený v  dyme,  lebo Jahve zostúpil  naň v ohni,  a  dym vystupoval  
z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol. Zvuk rohu bol čoraz silnejší." (Exodus, 19.-18, 19)
     Stvoritelia sa však obávali napadnutia alebo zrážok s ľuďmi. Bolo potrebné, aby ich ľudia 
rešpektovali, ba dokonca uctievali, aby stvoriteľom nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.
"Ľud nevystúpi na Sinaj .... Kňazi a ľud nech sa neopovažujú vystupovať k Jahvemu, aby ich 
nezahubil!" (Exodus, 19.-23, 24)
Taktiež je napísané:
"Len sám Mojžiš sa priblíži k Jahvemu, oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním!" (Exodus, 24.-
2)
„ ....a tu videli  Izraelovho Boha. Pod jeho nohami bolo čosi ako plocha zo zafírových dlaždíc  
a lesklo sa to ako samo nebo.“ (Exodus, 24.-10) 
     To je opis podstavca, na ktorom sa ukázal jeden zo stvoriteľov. Podstavec bol vyrobený z tej 
istej modrastej zliatiny ako podlaha stroja, v ktorom sa teraz nachádzame.
"V očiach Izraelitov sa Jahveho sláva na končiari vrchu javila ako žeravý oheň.“(Exodus, 24.-17)
     To je opis "slávy", v skutočnosti lietajúceho stroja stvoriteľov; ako ste si mohli všimnúť, vo 
chvíli štartu sa sfarbuje podobne ako oheň.
     Táto skupina stvoriteľov mala nejaký čas ostať na Zemi a priala si čerstvú potravu; preto 
žiadala ľud Izraela, aby ju pravidelne prinášal, podobne ako rôzne dary, ktoré si neskôr chceli 
odniesť na svoju planétu. Môžete to nazvať kolonizácia.
"...od každého...  vyberte  dar  pre  mňa!  ...máte od nich  prijať:  zlato,  striebro a  meď...  belasý 
a červený purpur .....jemné plátno ...atď. " (Exodus, 25.-2,3,4)
     Rozhodli  sa pohodlnejšie ubytovať,  preto požiadali  ľudí,  aby im zhotovili  sídlo podľa ich 
plánov. Tieto plány sú opísané v kapitole dvadsiatej šiestej knihy Exodus. V tomto sídle mali 
prijímať  zástupcov ľudí:  bol  to  stánok stretnutia,  kam ľudia  prinášali  potravu a  dary na znak 
pokory.
„Keď vyšiel k stánku Mojžiš ... A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa nadeň oblačný stĺp  
a ostal stáť pri vchode do stánku... Jahve sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď 
sa niekto rozpráva so svojim priateľom." (Exodus, 33.-9,11)
     Tak ako sa dnes môžem ja zhovárať s vami a vy so mnou, ako človek s človekom.
"Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!" (Exodus, 33.-
20)
     To je narážka na rozdiel atmosfér našich planét. Človek nemôže vidieť svojich stvoriteľov bez 
ich ochranných skafandrov, lebo pozemská atmosféra nie je pre nich vhodná. Keby človek prišiel 
na  našu  planétu,  uvidel  by  stvoriteľov  bez  skafandrov,  ale  zomrel  by,  lebo  mu  nevyhovuje 
atmosféra.
     Celý  začiatok  knihy  Levitikus  vysvetľuje,  ako  majú  ľudia  prinášať  stvoriteľom  potravu. 
Napríklad v dvadsiatej prvej kapitole:
"Ak  by  mal  v budúcich  pokoleniach  niekto  z tvojho  potomstva  nejakú  telesnú  chybu,  ten  sa 
nesmie priblížiť, aby predložil chlieb svojho Boha." (Levitikus, 21.-17)
     Toto  má, prirodzene,  zabrániť  tomu,  aby nejakí  chorí,  či  znetvorení  ľudia,  neznesiteľné 
symboly neúspechu stvoriteľov, pred nich predstúpili.
     V knihe Numeri, v kapitole 11.-7 a 8, je veľmi presný opis manny, ktorú by vaši chemici mohli 
bez problémov vyrobiť.



"Manna bola ako koriandrové semiačko a podobala sa bdéliu. ... Chutilo to ako olejové koláče." 
(Numeri, 11.-7,8)
     Táto manna však bola iba chemickou potravou, pred ktorou stvoritelia uprednostňovali čerstvé 
ovocie a zeleninu.
"Prvotiny zo všetkej úrody, ktorá bude v ich krajine a ktoré prinesú Jahvemu..." (Numeri, 18.-13)
     Ďalej stvoritelia naučili ľudí, ako sa zaočkovať proti uštipnutiu hadom.
"Urob medeného hada a vyves ho na žrď! Potom každý, kto naň pozrie, ostane nažive." (Numeri,  
21.-8)
     Keď človek ihneď po uštipnutí hadom „pozrel na medeného hada", znamenalo to, že sa k 
nemu priblížili s injekciou a zaočkovali ho sérom.
     Nakoniec sa cesta, ktorá viedla "vyvolený ľud" do "zasľúbenej zeme", skončila. Podľa rady 
stvoriteľov ľudia zničili modly miestnych primitívnych kmeňov a obsadili ich územia.
"...zničte obrazy ich modiel, pováľajte ich liate sochy... Potom zaujmite krajinu..." (Numeri, 33.-
52,53)
     Vyvolený ľud mal konečne svoju zasľúbenú zem.
"Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si ich potomstvo...." (Deuteronómium, 4.-37)
V knihe Jozue, v kapitole 3, veršoch 15-16, sa dočítame o prekročení Jordánu:
„Len  čo  nosiči  archy  došli  k Jordánu....  vody,  ktoré  pritekajú  zhora,  sa  zastavili  a stáli  
nahromadené ďaleko ... Tie však, čo tečú ... odtiekli, až úplne zmizli. Tak ľud prechádzal oproti  
Jerichu.“ (Jozue, 3.-15,16)
     Stvoritelia pomohli "vyvolenému ľudu" prejsť suchou nohou, tak ako pri úteku pred Egypťanmi, 
použijúc ten istý odstredivý lúč.

Trúby z Jericha

     Na konci piatej kapitoly v Józuovej knihe je opísaný kontakt vojaka-stvoriteľa s vyvoleným 
ľudom pri vzdorovaní mesta Jericho. 
"Som vodca Jahveho vojska." (Jozue, 5.-14)
     Židovskému ľudu bol poslaný vojenský poradca, aby pomohol pri obliehaní Jericha. Veľmi 
ľahko pochopíte, ako sa zrútili hradby. Viete, že veľmi prenikavý hlas speváčky môže spôsobiť 
prasknutie  krištáľového  pohára.  Nuž  a  použitím zosilnených ultrazvukových vĺn  možno zvaliť 
hociktorý  betónový  múr.  To  sa aj  odohralo  pomocou veľmi  zložitého zariadenia,  ktoré  Biblia 
nazýva "trúba".
"Až zaznie znamenie rohu a začujete hlas trúby... mestské múry sa zosunú..." (Jozue, 6.-5)
     V určenom okamihu sú ultrazvukové vlny vysielané synchrónne a hradby sa rútia.
     O niečo neskôr sa odohralo skutočné bombardovanie: 
"..keď Jahve dopustil, že na nich padali z neba veľké kamene... A viac bolo tých, čo prišli o život 
pri ľadovci, ako tých, čo pobili Izraelovi synovia.“ (Jozue, 10.-11)
     Skutočné bombardovanie, ktoré zabilo viac ľudí než sečné a bodné zbrane izraelského ľudu.
     Jedna z najzdeformovanejších pasáží je v desiatej kapitole Józuovej knihy, kde sa hovorí:
"A slnko zostalo stáť  i  mesiac sa zastavil,  kým sa ľud nevypomstil  na svojich  nepriateľoch." 
(Jozue, 10.-13)
     Jednoducho to znamená, že išlo o bleskovú vojnu trvajúcu iba jeden deň, pretože ďalej sa 
píše, že trvala "takmer celý deň". Táto vojna bola vzhľadom na rozsah dobytého územia taká 
krátka, že si ľudia mysleli, že sa Slnko zastavilo.
     V šiestej kapitole Knihy Sudcov (verš 21) je jeden zo stvoriteľov ešte stále v styku s mužom 
menom Gedeon, ktorý ho zásobuje potravou.
"Tu  vystrel  Jahveho  anjel  koniec  palice,  ktorú  mal  v ruke,  a dotkol  sa  mäsa  a nekvasených 
chlebov. I vyšľahol oheň zo skaly a strávil mäso aj nekvasené chleby. A Jahveho anjel mu zmizol  
spred očí." (Kniha Sudcov, 6.-21)
     Stvoriteľom bránil skafander v prijímaní potravy na voľnom vzduchu. Prípadne mohli pomocou 
vedeckých metód užiť "obety" tak, že z nich získali výťažky, ktorými sa živili cez ohybnú trubicu, 
"palicu". Pri spracúvaní vyšľahli plamene. Ľudia v tej dobe verili, že ide o "obetovanie Bohu".
     V siedmej kapitole Knihy Sudcov tristo ľudí obkľučujúcich nepriateľský tábor „trúbilo“ súčasne, 
aby priviedlo všetkých nepriateľov do šialenstva.  Používali  zariadenie,  vydávajúce veľmi silný 



ultrazvuk. Dnes už viete, že niektoré extrémne zosilnené vysoké tóny môžu priviesť do šialenstva 
každého človeka. Obkľúčení vojaci sa naozaj zbláznili, začali medzi sebou bojovať a poutekali.

Telepat Samson

V trinástej kapitole Knihy Sudcov sa nachádza ďalší príklad párenia medzi stvoriteľmi a ženami 
ľudí:
"Tu sa manželke zjavil Jahveho anjel a povedal jej: Hľa, si neplodná a ešte si neporodila! Ale 
počneš a porodíš syna."(Kniha Sudcov, 13.-3)
Bolo nevyhnutné, aby ovocie tohto spojenia bolo zdravé a dalo sa pozorovať jeho správanie. 
Preto jej povedal:
"Nepi ani víno, ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté! Lebo počneš a porodíš syna, ktorého  
hlavy  sa  britva  nedotkne;  chlapec  bude  zasvätený  Jahvemu  od  materského  lona."  (Kniha 
Sudcov, 13.-4,5)
Ďalej je napísané:
"Jahveho anjel prišiel ešte raz k manželke, keď bola na poli. Ale Manue, jej manžel, nebol s 
ňou."(Kniha Sudcov, 13.-9)
     Ľahko si môžete predstaviť, čo sa asi stalo počas neprítomnosti manžela... Pre vedcov nebolo 
problémom odstrániť neplodnosť tejto ženy. Dali jej jasne najavo, že porodí výnimočnú bytosť a 
musí  sa  o  ňu  aj  mimoriadne  starať.  Pre  stvoriteľov  bolo  párenie  s  dcérami  ľudí  úžasné. 
Umožňovalo im mať synov vládnucich priamo na Zemi, v atmosfére, ktorá bola pre stvoriteľov 
nevhodná.
     Pokiaľ ide o to, aby sa neholili vlasy, to je veľmi dôležité. Mozog človeka je ako veľký vysielač, 
schopný vysielať množstvo veľmi presných vĺn a myšlienok. Telepatia v skutočnosti nie je nič iné. 
Tento vysielač však potrebuje antény, ktorými sú vlasy a brada. Keď chce niekto tieto antény 
používať, nemal by si holiť vlasy ani tvár. Určite ste si všimli, že mnoho vašich vedcov má dlhé 
vlasy a často aj bradu. Rovnako aj proroci a mudrci. Teraz už lepšie chápete prečo.
     Dieťa sa narodilo, bol to Samson, príbeh ktorého poznáte.
     Bol schopný komunikovať priamo s "Bohom" pomocou telepatie vďaka svojim prirodzeným 
"anténam" - vlasom. A stvoritelia mu mohli v ťažkých okamihoch prísť na pomoc alebo urobiť 
zázraky  posilňujúce  jeho  autoritu.  Keď mu však  Dalila  vlasy  ostrihala,  nemohol  už  žiadať  o 
pomoc. Nepriatelia mu vtedy vypichli oči, ale keď mu vlasy znova narástli, opäť získal svoju "silu". 
To znamená, že opäť mohol zavolať na pomoc stvoriteľov a oni zničili chrám, ktorého stĺpov sa 
dotkol. Všetko sa to pripísalo Samsonovej "sile"... .
     V tretej  kapitole Prvej  Samuelovej  knihy Héli  skutočne zasväcuje Samuela do telepatie. 
Stvoritelia sa snažia spojiť so Samuelom a on si myslí, že ho volá Héli. „Počuje hlasy“:
"Choď, ľahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, Jahve, tvoj sluha počúva!" (Prvá kniha  
Samuelova, 3.-9)
     Pripomína to trochu činnosť rádioamatérov, z ktorých jeden by povedal: Hovorte, počujem vás 
zreteľne a jasne. A telepatická konverzácia sa začína:
"Samuel, Samuel... A Samuel odvetil: Hovor, tvoj sluha počúva!" (Prvá kniha Samuelova, 3.-10)
     V príbehu, kde Dávid vyzýva Goliáša, sa tiež nachádza zaujímavá veta:
„...že hanobí šíky živého Boha!" (Prvá kniha Samuelova 17.-26) 
     Jasne to ukazuje na prítomnosť skutočne hmatateľného "Boha" v tom čase... .
     Telepatia ako prostriedok komunikácie medzi stvoriteľmi a ľuďmi bola možná vtedy, keď boli 
Elohim v blízkosti  Zeme. Ak boli  na svojej  vzdialenej  planéte či niekde inde, dorozumievanie 
týmto  spôsobom  možné  nebolo.  Z  toho  dôvodu  zriadili  vysielaciu  a  prijímaciu  stanicu 
prepravovanú v "truhle Božej", s vlastnou atómovou batériou. Preto sa v piatej a šiestej kapitole 
hovorí, že keď Filištínci ukradli truhlu Božiu, ich modla Dagon pred ňou ležala tvárou na zemi, 
lebo s ňou nesprávne narábali,  čo spôsobilo elektrický výboj.  A navyše im nebezpečné lúče 
rádioaktívneho žiarenia spôsobovali popáleniny.
"....ste rovnako postihnutí všetci ....podoby svojich vredov ...." (Prvá kniha Samuelova, 6.-4,5)
Dokonca aj Židia, ktorí zaobchádzali s "truhlou Božou" neopatrne, boli postihnutí:
"...vystrel Oza ruku k Božej arche a zachytil ju, lebo voly sa potkli. Preto sa Jahve rozhneval na  
Ozu  a udrel  ho  tam  pre  opovážlivosť,  takže  zomrel  tam  pri  Božej  arche."  (Druhá  kniha 



Samuelova, 6.-6,7)
     Truhla sa takmer prevrátila a Oza sa ju pokúsil zadržať, pričom sa dotkol nebezpečnej časti 
zariadenia a bol zasiahnutý elektrickým prúdom.
     V prvej a druhej kapitole Prvej knihy Kráľov je viackrát napísané:
"...išiel sa chytiť rohov oltára." (Prvá kniha Kráľov, 1.-50) 
„....chytil sa rohov oltára.“ (Prvá kniha Kráľov, 2.-28)
Je to opis narábania s pákami vysielača - prijímača pri pokuse spojiť sa so stvoriteľmi.

Prvé sídlo na privítanie Elohim

     Veľký kráľ  Šalamún dal  postaviť  na Zemi  veľkolepé sídlo  na privítanie  stvoriteľov,  keď 
prichádzali na návštevu.  "Jahve povedal, že bude bývať v oblaku. Rád som ti postavil dom za  
príbytok..." (Prvá kniha Kráľov, 8.-12,13)
"Jahveho dom naplnil oblak .... lebo Jahveho dom naplnila Jahveho sláva." (Prvá kniha Kráľov,  
8.-10,11) 
"Budem bývať uprostred synov Izraela." (Prvá kniha Kráľov, 6.-13) 
     To, že sídli v oblaku presnejšie znamená v rakete na obežnej dráhe okolo Zeme, nad oblakmi. 
Ale pokúste sa vysvetliť to jednoduchým bytostiam.
"Tu prišiel z Júdska na Jahveho pokyn Boží muž do Betelu... hovoril: „Hľa, oltár sa roztrhne..!“  
...odtiahol Jeroboam ruku od oltára a volal: „Chyťte ho!“ Vtom mu ruka, ktorú mal proti nemu 
vystretú, uschla a už ju nemohol pritiahnuť k sebe. Oltár sa roztrhol..." (Prvá kniha Kráľov, 13.-1,  
3, 4, 5)
     Jeden zo stvoriteľov zničil pomocou atómového dezintegrátora oltár a spálil ruku jednému z 
ľudí, ktorí nerešpektovali stvoriteľov. Potom sa vrátil do jedného z pozemských táborov Elohim 
inou cestou, aby jeho miesto zostalo utajené.
"...ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel! Potom odišiel inou cestou a nevrátil sa cestou, 
ktorou prišiel do Betelu." (Prvá kniha Kráľov, 13.-9,10)
     V kapitole sedemnástej Prvej knihy Kráľov (verš 6.) je opísaný príklad diaľkového ovládania 
zvierat pomocou elektród, čo práve začínate objavovať:
"Krkavce mu prinášali chlieb a mäso ráno, a chlieb a mäso večer...."(Prvá kniha Kráľov, 17.-6) 
     Stvoritelia sa v tom čase, kvôli svojim vtedy nedávnym objavom, rozhodli zjavovať ľudom čo 
možno  najmenej,  aby  príliš  neovplyvňovali  ich  osud  a  aby  zistili,  či  budú  ľudia  schopní 
samostatne dospieť  do éry vedy.  Preto používali  čoraz nenápadnejšie prostriedky spojenia s 
ľuďmi, ako napríklad spôsob zásobovania Eliáša "riadenými havranmi".
     To  je  začiatok  obrovského  pokusu  súťaže  medzi  viacerými  ľudskými  pokoleniami  na 
galaktickej  úrovni.  Stvoritelia  sa  rozhodli  ukazovať  sa  zriedkavejšie,  avšak  zároveň  posilniť 
autoritu  aj  povesť  svojich  vyslancov,  prorokov,  uskutočňovaním "zázrakov",  teda  používaním 
vedeckých prostriedkov, ktoré boli v tej dobe nepochopiteľné.
"Pozri, tvoj syn žije! .... Teraz už viem, že si muž Elohim a že Jahveho slovo, ktoré máš v ústach, 
je pravdivé." (Prvá kniha Kráľov, 17.-23)
     Eliáš opatroval a uzdravil zomierajúce dieťa. Potom prikázal položiť na vrch Karmel dvoch 
býkov  na  hranicu:  jeden  mal  byť  obetovaný  Bálovi,  druhý  stvoriteľom.  Samočinné  zapálenie 
hranice pod jedným z býkov malo potvrdiť existenciu jediného, skutočného "Boha". Prirodzene, 
vo  vopred  dohodnutom okamihu  medzi  Eliášom a  stvoriteľmi,  sa  im určená hranica zapálila 
napriek tomu, že drevo bolo mokré, pomocou silného lúča podobného laseru, ktorý bol vyslaný z 
lietajúceho stroja ukrytého v oblakoch.
"Vtom spadol Jahveho oheň a strávil obetu, drevo, kamene, zem a zlízal aj vodu, ktorá bola v 
jarčeku." (Prvá kniha Kráľov, 18.-38)

Posol Eliáš

Stvoritelia dívali na Eliáša obzvlášť pozor.
„Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: „Vezmi a jedz!“ Pozrel sa a hľa, pri hlave mal užiarený 
podpopolný pecník a krčah vody!" (Prvá kniha Kráľov, 19.-5,6)



     Odohráva sa to uprostred púšte... .
"Práve prechádzal Jahve. Pred Jahvem išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. 
Ale  Jahve  nebol  vo  vetre.  Po  vetre  zemetrasenie,  ale  Jahve  nebol  v  zemetrasení.  Po  
zemetrasení oheň, ale Jahve nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum." (Prvá kniha Kráľov,  
19.-11,12)
     Toto je presný opis pristávania stroja podobného vašim dnešným raketám. Ďalej opisuje 
zjavenie stvoriteľov:
"Videl som Jahveho sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť pri ňom..." (Prvá kniha Kráľov,  
22.-19)
     Stvoritelia  znovu  použili  telepatiu,  tentoraz  skupinovú,  aby  nikto  z  prorokov  nemohol 
predpovedať pravdu kráľovi:
"..budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov." (Prvá kniha Kráľov, 22.-22)
     V Druhej knihe Kráľov je ďalší dôkaz o ochrane, ktorú stvoritelia poskytovali Eliášovi:
"Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich päťdesiatich! Vtom 
zostúpil Boží oheň z neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich." (Druhá kniha Kráľov, 1.-12)
Tento zákrok sa ešte zopakoval, aj tretí raz:
„Vtedy hovoril Jahveho anjel Eliášovi: „Zostúp s ním dolu, neboj sa ho!".“ (Druhá kniha Kráľov, 1.-
15)
     V druhej kapitole Druhej knihy Kráľov je Eliáš pozvaný stvoriteľmi do vesmírnej lode, ktorá 
odštartuje a vezme ho so sebou: "Keď Jahve chcel Eliáša vziať vo víchrici do neba..." (Druhá  
kniha Kráľov, 2.-1)
Neskôr je dodané:
"...zrazu ich oddelil od seba (Eliáša a Elizea) ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici  
do neba." (Druhá kniha Kráľov, 2.-11) 
     Odlet lietajúceho stroja a oheň šľahajúci z trysiek podnietili  jeho rozprávanie o "ohnivých 
koňoch". Ak by ste dnes predviedli  primitívnym kmeňom v Južnej Amerike alebo Afrike odlet 
rakety, po návrate ku svojim druhom by rozprávali o ohnivom voze a ohnivých koňoch, pretože 
nie sú schopní pochopiť ani len všeobecné vedecké javy rozumným spôsobom a vidia v nich 
nadprirodzenosť, tajomnosť a božstvo.
     Ďalej vo štvrtej kapitole Druhej knihy Kráľov (verše 32 až 37) Elizeus predvádza "vzkriesenie" 
ako  jeho  otec.  Oživí  a  uzdraví  mŕtve  dieťa.  Dnes  je  to  bežná  vec,  keď  pomocou  umelého 
dýchania  z  úst  do  úst  a  masáže  srdca  vrátime život  človeku,  ktorému  sa  zastavila  činnosť 
srdcového svalu.
Elizeus potom pristúpi k rozmnožovaniu chlebov.

Rozmnožovanie chleba

"....akýsi človek ...doniesol Božiemu mužovi... dvadsať jačmenných chlebíkov... Jeho sluha však  
vravel: Ako mám toto predložiť sto chlapom? ... Budú jesť a ešte zvýši. I predložil im to a oni jedli  
a ešte aj zvýšilo, podľa Jahveho slova." (Druhá kniha Kráľov, 4.-42, 43, 44)

Stvoritelia  priniesli  so  sebou  syntetickú  dehydrovanú  potravu,  ktorá  po  pridaní  vody 
päťnásobne zväčšila svoj pôvodný objem. A tak dvadsať malých pecňov "chleba" predstavovalo 
dosť potravy pre sto ľudí. Aj vy už poznáte vitamínové tabletky, ktorými sa stravovali vaši prví 
kozmonauti. Zaberajú málo miesta, ale obsahujú všetky potrebné zložky výživy. Jedna tabletka 
postačí na obživu jedného človeka, ako objemovo postačí malý peceň chleba piatim ľuďom. Preto 
stačilo dvadsať pecňov chleba na nasýtenie stovky ľudí.

Izraelský ľud však uctieval  kovové modly,  bol  kanibalský a stal  sa úplne nemorálny.  Jeho 
stvoritelia ním boli zhnusení:
"...a odviedol Izrael z jeho krajiny..." (Druhá kniha Kráľov, 17.-23)

Tu nastáva začiatok rozptýlenia izraelského ľudu, ktorého civilizácia namiesto napredovania 
sústavne upadala, na rozdiel od ich susedov, ktorí tento fakt využívali.

V Izaiášovej knihe znovu nájdete:
"V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Jahveho sedieť na vysokom a vznešenom tróne... Nad 
ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali  
nohy a dvoma lietali." (Izaiáš, 6.-1,2)



Toto je opis stvoriteľov oblečených v autonómnych skafandroch so šiestimi malými reaktormi: dva 
na chrbte, dva na rukách a dva na nohách, ktoré riadili smer.
"Hluk na vrchoch,  ako množstva ľudí.  Lomoz kráľovstiev zhromaždených národov.  To Jahve  
vojsk prehliada bojovné vojsko. Idú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Jahve a nástroje jeho 
hnevu, aby zničili celú Zem." (Izaiáš, 13.-4, 5)

Tu je napísaná celá pravda. Treba čítať medzi riadkami a ... porozumieť. "Idú z ďalekej krajiny, 
od končín nebies...". Nedá sa to vyjadriť jasnejšie.
"Veď v srdci si si hovoril: Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón..." (Izaiáš,  
14.-13)

To je narážka na vedcov, ktorí získali dostatok vedeckých poznatkov a chceli podniknúť let k 
planéte stvoriteľov, boli  však zničení v Sodome a Gomore. Nebeské vojsko je opisované v 
okamihu, keď prišlo s nástrojmi svojho hnevu, aby zničilo celú krajinu. Títo ľudia zo Sodomy a 
Gomory povedali:
"Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa Najvyššiemu.“ (Izaiáš, 14.-14)

Zničenie však zabránilo človeku vyrovnať sa stvoriteľom, "Najvyššiemu".
"...čo svet obrátil na pustatinu..." (Izaiáš, 14.-17) 
     Nukleárny výbuch je opísaný ďalej:
"Áno, krik obkľučuje hranice Moabu, až po Eglaim jeho kvílenie a po Beer-Elim jeho kvílenie.  
Áno, vody Dimonu sú plné krvi.." (Izaiáš, 15.-8, 9)

Niektorí sa predsa len zachránili tým, že sa ukryli v "krytoch". 
"Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zapri dvere za sebou, schovaj sa trocha, nakrátko, kým 
neprejde hnev." (Izaiáš, 26.-20)

Ezechielove lietajúce taniere

Najzaujímavejší opis našich lietajúcich strojov sa nachádza v Ezechielovom proroctve:
"Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blýskavý oheň s jasom 
dookola; z jeho vnútra, totiž zo stredu ohňa sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho stredu  
vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor: podobali sa človeku. Každá 
mala štyri tváre a každá z nich mala štvoro krídel. Ich nohy boli rovné a chodidlá boli podobné 
teľacím a jagali sa ako bronzové zrkadlo.
Pod svojimi krídlami na štyroch stranách mali ľudské ruky a tváre; krídla všetkých štyroch sa 
navzájom dotýkali; nemohli sa obracať; keď šli: všetky šli smerom svojej tváre. Podoba ich tvárí  
bola ako ľudská tvár a po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všetky štyri  
mali býčiu tvár a zozadu všetky štyri mali orliu tvár. To boli ich tváre; a ich krídla boli rozpäté  
nahor, takže krídlami sa vzájomne dotýkali a dvoma si zakrývali telá.
Všetky šli priamo smerom svojej tváre: ta šli, kam chcel ísť duch; keď šli, neobracali sa. Medzi 
štyrmi bytosťami bolo čosi, čo vyzeralo ako žeravé uhlíky, ako fakle, ktoré sa pohybovali medzi  
živými bytosťami. Oheň vydával žiaru a z ohňa šľahali blesky. Živé bytosti pobiehali sem i tam,  
takže vyzerali ako blesky.
Keď som hľadel na živé bytosti, videl som vedľa všetkých štyroch po jednom kolese na zemi.  
Vzhľad kolies a ich výroba pripomínali lesk chryzolitu a všetky štyri mali rovnakú podobu. Vyzerali  
a boli  zostrojené tak,  akoby bolo koleso uprostred kolesa.  Tak vyzerali  všetky štyri  strany,  v  
chode sa neobracali. Mali bahry a videl som, že ich bahry boli  dookola plné očí na všetkých  
štyroch kolesách. Keď živé bytosti šli, išli vedľa nich aj kolesá. Keď sa živé bytosti vzniesli zo  
zeme, vzniesli sa aj kolesá. Kam chcel ísť duch, tam išli a kolesá sa súčasne vzniesli, lebo duch  
bytostí bol v kolesách. Keď šli tie, išli aj ony; keď tamtie zastali, zastali aj ony; keď sa vzniesli zo  
zeme, vzniesli sa aj kolesá, lebo duch bytostí bol v kolesách.
Nad hlavami živých bytostí bolo čosi  ako pevná obloha, leskom podobná hroznému kryštálu,  
rozprestretá zhora nad ich hlavami. Pod oblohou boli ich krídla rozpäté, pričom jedno sa dotýkalo  
druhého. Dve krídla každej bytosti zakrývali ich telá. Keď šli, počul som šum krídel ako hučanie 
mnohých vôd, ako hlas Všemohúceho, ako zvuk vojenského tábora. Keď bytosti zastali, zvesili  
krídla. A sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami, zaznieval hlas. Zhora nad oblohou, ktorá  
bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, čo vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola  



zhora postava, ktorá vyzerala ako človek." (Ezechiel, 1.-4 až 26)
Opis stvoriteľov, ktorí pristáli vo svojich lietajúcich strojoch, ani nemohol byt presnejší. „Veľký 

oblak“, to je stopa, ktorú za sebou nechávajú dnešné veľmi vysoko lietajúce lietadlá. Potom sa 
objavil stroj so svojim blikajúcim osvetlením, "blýskavý oheň" a "lesk mosadzného zrkadla". Štyria 
stvoritelia sa potom pohybujú v antigravitačných kombinézach s malými smerovými reaktormi. 
Tieto  sú  opisované  ako  „krídla“  na  ich  kovových  oblekoch  a ako  „chodidlá  jagajúce  sa  ako 
bronzové zrkadlo“. Iste ste si všimli, že kombinézy vašich kozmonautov sú veľmi lesklé.

Pokiaľ ide o „lietajúci tanier“, "koleso", jeho výzor a chod nie je zle opísaný vzhľadom na to, že 
rozpráva primitív. "Ako keby koleso bolo uprostred kolesa... v chode sa neobracali".  V strede 
"lietajúcich  tanierov",  ktoré  sa  veľmi  podobajú  tomu,  v  ktorom  sa  teraz  nachádzame,  je 
umiestnená  obývateľná  časť:  bahor:  "...ich  bahry  boli  dookola  plné  očí  na  všetkých  štyroch 
kolesách". Ako sa vyvíjali naše odevy a my už nemusíme nosiť tie ťažkopádne skafandre, tak sa 
menili aj naše lode. Stroje mali v tom čase po boku okná, "oči", pretože vtedy sme ešte nepoznali 
prostriedok na pozeranie cez kovové steny ľubovoľným menením ich atómovej štruktúry.

"Lietajúce taniere" zostávali neďaleko stvoriteľov, aby im v prípade potreby pomohli, pretože 
sa práve zásobovali rôznymi surovinami a vykonávali kontrolu veľkej medzigalaktickej kozmickej 
lode, ktorá bola nad nimi. Iní stvoritelia, ktorí zostali v lodiach, ich riadia: " ...duch bytostí bol v 
kolesách".  Je to úplne samozrejmé. Aj  skafander je opísaný so štyrmi  priezormi;  podobal sa 
prvým potápačským skafandrom: "Každá mala štyri tváre... keď šli, neobracali sa."
     Malé "taniere" sú niečo ako vaše "mesačné prieskumné moduly", malé dopravné prostriedky s 
krátkym doletom. Používajú sa na prieskumné cesty na krátke vzdialenosti. Nad nimi čaká veľká 
medziplanetárna vesmírna loď: "Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná obloha, leskom 
podobná hroznému kryštálu... nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, čo 
vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek."
     Tento človek na kozmickej lodi kontroloval a koordinoval prácu stvoriteľov.
     Prestrašený Ezechiel  padol  tvárou na zem, pretože všetky tieto tajomné úkazy nemohli 
pochádzať od nikoho iného ako od "Boha", ale jeden zo stvoriteľov mu povedal:
"Syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť. ... Ty teda počúvaj, čo ti hovorím...  
a zjedz, čo ti ja dám." (Ezechiel, 2.-1,8)
     To je podobenstvo činu "jedenia"  zo stromu poznania dobra a zla.  V skutočnosti  ide o 
intelektuálnu "potravu". Naozaj mu bola podaná kniha.
"...a hľa,  oproti  mne vystretá ruka a v nej  zvitok knihy.  ...bola popísaná na prednej i  zadnej  
strane..." (Ezechiel, 2.-9,10) 

Bola to prekvapivá vec, že bola popísaná na prednej i zadnej strane, lebo v tej dobe sa písalo 
len na jednu stranu pergamenu. Zvitok bol potom "zjedený", čiže Ezechiel nadobudol vedomosti, 
a to,  čo sa dozvedel,  teda to,  čo sa aj  vy dozvedáte o pôvode ľudí,  bolo také vzrušujúce a 
povzbudzujúce, že povedal:
"Zjedol som ho teda, a bol mi v ústach sladký ako med." (Ezechiel, 3.-3)
     Kozmická loď stvoriteľov potom preniesla Ezechiela na miesto, kde mal rozširovať novinu:
„Vtom ma duch zdvihol i počul som za sebou zvuk veľkého hluku." (Ezechiel, 3.-12)

Proroka Ezechiela vzali do lietajúceho stroja ešte raz:
"...nato ma duch zdvihol medzi nebo a zem a zaviedol ma v Božích videniach do Jeruzalema..."  
(Ezechiel, 8.-3)

Ezechiel potom spozoruje, že cherubíni majú pod "krídlami" ruky ako ľudia:
"A na cheruboch pod ich krídlami sa zjavila podoba ľudskej ruky. (Ezechiel, 10.-8)
"Nato si cherubi zdvihli krídla a pred mojimi očami sa pri odchode vzniesli sa zo zeme, podobne  
s nimi aj kolesá... " (Ezechiel, 10.-19)
"Potom ma duch zdvihol a zaviedol..."(Ezechiel, 11.-1)
"Potom  sa  Jahveho  sláva  vzniesla  sponad  stredu  mesta  a zastala  nad  vrchom,  ktorý  je 
východne od mesta. Vtedy ma uchopil  duch a zaviedol ma vo videní, v Jahveho duchu, do 
Chaldejska..." (Ezechiel, 11.-23,24)

Toľko o Ezechielových cestách v jednej z lietajúcich lodí stvoriteľov. Neskôr je opisovaný 
ďalší zážitok:
"...Jahve ma vyviedol v duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí.“ (Ezechiel,  
37.-1)

Tam sa odohrá "zázrak". Stvoritelia vzkriesia ľudí, ktorých jediným pozostatkom boli kosti. Ako 



už bolo povedané, v každej bunke živej  bytosti  sú obsiahnuté všetky informácie potrebné na 
znovuvytvorenie celej  bytosti.  Stačí umiestniť jednu z týchto buniek,  ktorá môže pochádzať z 
pozostatkov kostí, do prístroja, ktorý dodá všetku živú hmotu potrebnú na rekonštrukciu pôvodnej 
bytosti. Stroj dodá hmotu, a bunka vnesie informácie, plány, podľa ktorých má byť zostavená celá 
bytosť, presne tak isto, ako aj spermie už obsahujú všetky informácie potrebné na vytvorenie 
živej bytosti, vrátane farby vlasov alebo očí.
"Syn človeka, ožijú tieto kosti?... zaznel hlas a strhol sa lomoz: kosti sa zbližovali, každá kosť k 
svojmu stavcu. Videl som, ako sa na ne uložili žily a mäso a na povrchu sa im natiahla koža,..  
...vtom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nadmieru veľké." (Ezechiel, 37.-
3,7,8,10)

To všetko možno uskutočniť veľmi ľahko a jedného dňa to dokážete. Na základe toho vznikol 
veľmi starý obrad pochovávania významných ľudí do podľa možnosti čo najchránenejších hrobiek 
tak, aby mohli  byť jedného dňa opäť privedení k životu, a to naveky. Toto je časť tajomstva 
"stromu života", večnosti.

V kapitole štyridsiatej je Ezechiel opäť odvážaný na lietajúcom stroji  k človeku oblečenému 
v skafandri:
"...ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom od juhu bola 
akoby stavba mesta. ..a hľa, bol tam muž, ktorého výzor bol ako výzor kovu." (Ezechiel, 40.-2,3)

Toto mesto je jedna z pozemských základní, ktoré mali stvoritelia v tých časoch umiestnené 
vždy  na  vysokých  vrchoch,  aby  ich  ľudia  nevyrušovali.  Človek  „s  výzorom  kovu“  mal, 
samozrejme,  oblečený  kovový  skafander...  .  Pre  naše  malé  postavy  nás  podobne  zvyknú 
považovať za deti, za cherubínov... .

Kňazi poverení službou v pozemskom sídle stvoriteľov, v "chráme", ktorý navštívil Ezechiel, 
mali pri vykonávaní služby oblečené aseptické odevy. Tieto odevy museli zostať v "chráme", aby 
sa zabránilo prenosu nebezpečných zárodkov k stvoriteľom:
"Keď ta kňazi vkročia, nemajú vychádzať zo svätyne na vonkajšie nádvorie, ale tam nech zložia  
rúcha, v ktorých vykonávajú službu, lebo sú sväté." (Ezechiel, 42.-14)

Malo tam byt napísané "lebo tie rúcha sú čisté" alebo „sterilné“, avšak pre primitívov je to 
nepochopiteľné. Čokoľvek im bolo povedané alebo ukázané, je zbožňované.

V štyridsiatej  tretej  kapitole  veľká kozmická loď,  úctivo  pomenovaná "velebnosť  Boha",  sa 
približuje: 
"A hľa,  velebnosť Izraelovho Boha prichádzala smerom od východu, jej  hukot  bol  ako hukot  
veľkých vôd a zem sa jagala od jeho velebnosti." (Ezechiel, 43.-2)

Stvoritelia nechceli byť vyrušovaní a tak vydali smernice:
"Táto brána bude zatvorená; neotvorí sa a nik cez ňu neprejde, lebo cez ňu vtiahol Jahve, Boh 
Izraela; preto bude zatvorená." (Ezechiel, 44.-2)

Len "knieža" malo právo prísť a zhovárať sa so stvoriteľmi: 
"Čo sa kniežaťa týka,  pretože je knieža,  môže sa v nej  zdržovať,  aby tam jedol  chlieb pred 
Jahvem." (Ezechiel, 44.-3)

No  i  knieža  muselo  prejsť  cez  komoru,  kde  ho  špeciálne  lúče  zbavili  choroboplodných 
zárodkov:
„Nech prichádza smerom od predsiene brány a tou istou cestou nech odchádza!"(Ezechiel, 44.-3)

Levítski kňazi zabezpečujú službu stvoriteľom:
"..tí sa mi budú približovať, aby mi slúžili, a nech stoja predo mnou, aby mi obetovali tuk a krv...  
Oni vstúpia do mojej svätyne a pristúpia k môjmu stolu, aby mi slúžili..." (Ezechiel, 44.-15,16)
Zápach potu pozemšťanov bol stvoriteľom veľmi nepríjemný:

"Keď však vkročia cez brány vnútorného nádvoria, oblečú si plátenné rúcha... prepotenými sa 
nesmú opásať." (Ezechiel, 44. -17,18)

 Takto prebiehalo zásobovanie stvoriteľov čerstvými produktmi:
"Výber všetkých prvotín zo všetkého .. budú patriť kňazom; a prvotinu svojej tlče dajte kňazovi,  
aby privolal na tvoj dom požehnanie." (Ezechiel, 44.-30)

V tretej kapitole Danielovho proroctva kráľ Nabuchodonozor odsúdil troch mužov k upáleniu na 
hranici, lebo odmietali uctievať kovového boha namiesto stvoriteľov, o existencii ktorých vedeli. 
Troch  mužov  však  zachráni  jeden  zo  stvoriteľov,  príde  im  na  pomoc  do  rozpálenej  pece  a 
pomocou odpudivého a zmrazujúceho lúča potlačí teplotu a plamene okolo nich a umožní im 
vyjsť bez akéhokoľvek utrpenia:



"Ja vidím štyroch rozpútaných mužov prechádzať sa uprostred ohňa a niet na nich nijakého  
úrazu, výzor štvrtého je však podobný synovi bohov." (Daniel, 3.-92)

Ďalej  Daniela hodia do jamy s levmi, ale levy sa ho ani nedotknú. Ani na tom nebolo nič 
zvláštne: použili  sme iba paralyzujúci  lúč, čo poskytlo Danielovi dostatok času, aby sa mohol 
stamodtiaľ dostať bez ujmy.
"Môj Boh poslal svojho anjela, aby zavrel pysky levom..." (Daniel, 6.-23)

V desiatej kapitole Danielovho proroctva sa nachádza ešte jeden zaujímavý opis stvoriteľa:
"Zdvihol som oči, díval som sa a hľa, človek odliaty do plátna... Jeho telo bolo ako chryzolit, jeho 
tvár ako zjav blesku, jeho oči ako ohnivé fakle, jeho ramená a nohy ako svit ligotavého kovu a 
zvuk jeho reči ako hukot zástupu." (Daniel, 10.-5,6)

Posledný súd

Peržania a Gréci  vládli  nad židovským ľudom preto,  lebo stvoritelia  ho chceli  potrestať  za 
nedostatok viery. Preto vyslali medzi nich niekoľko svojich ľudí, "anjelov", aby mohli dosiahnuť 
určitý technický pokrok. To zároveň vysvetľuje veľké okamihy ich civilizácií.  Anjel  Michael bol 
vodcom skupiny poverenej pomáhať Peržanom:
"...Michael,  jedno  z  prvých  kniežat,  prišlo  mi  na  pomoc  a  nechal  som  ho  tam pri  kniežati  
perzského kráľa." (Daniel, 10.-13)

V dvanástej kapitole Danielovho proroctva sa opäť hovorí o zmŕtvychvstaní:
"A mnohí z tých,  čo spia v prachu zeme, sa zobudia;  niektorí  na večný život,  iní  na hanbu 
a večnú potupu." (Daniel, 12.-2)
     "Posledný súd" umožní významným ľudom znova ožiť. Tí, ktorí boli prínosom pre ľudstvo, 
úprimne verili v stvoriteľov a riadili sa ich prikázaniami, budú s radosťou prijatí ľuďmi tej doby, 
kedy sa tak stane. Naopak, všetci zlí ľudia sa budú hanbiť pred svojimi sudcami a budú žiť vo 
večnej ľútosti ako negatívny príklad pre ostatné ľudstvo:
"Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako 
hviezdy na večné veky." (Daniel, 12.-3)

Najvyššie  ocenení  a  najviac  odmenení  budú  géniovia  a  spravodliví  ľudia,  ktorí  umožnili 
géniom rozvinúť sa, alebo tí, čo pomáhali zvíťaziť pravde, budú takisto odmenení.
"Ty však, Daniel, uzavri slová a zapečať knihu na posledný čas; mnohí ju preskúmajú a rozšíri sa 
poznanie." (Daniel, 12.-4)

Tieto  slová  budú  naozaj  pochopené  až  vtedy,  keď  človek  dosiahne  dostatočnú  úroveň 
vedeckého poznania a ten čas teraz nastal. A toto všetko nastane:
"....keď sa dovŕši zlomenie moci svätého ľudu... " (Daniel, 12.-7) 
     Bude to vtedy, keď Izraelský ľud po dlhom rozptýlení znova nájde svoju zem. Štát Izrael bol 
vytvorený pred niekoľkými desiatkami rokov, v čase explózie vedeckých poznatkov pozemšťanov.
"Choď, Daniel, lebo slová sú uzavreté a zapečatené do posledného času." (Daniel, 12.-9)

To všetko bude môcť byt pochopené až v tejto dobe. Teraz možno všetkému porozumieť. 
Vedecký pokrok posledných rokov je taký veľký, vrátane počiatkov vesmírneho bádania ľudí, že 
všetko sa oprávnene zdá ľudským očiam možné. Ľudí,  zvyknutých vidieť rozličné zázraky na 
vlastné oči na televíznych obrazovkách už nič neprekvapuje. Bez veľkého prekvapenia sa už teda 
môžu dozvedieť aj to, že skutočne sú stvorení na obraz "Boha", svojho všemohúceho stvoriteľa, 
a rovnako aj to, aké majú vedecké možnosti. "Zázraky" sa teraz stávajú pochopiteľné.

"Veľká ryba", ktorá v Jonášovej knihe zhltne proroka, je veľmi zaujímavá. Jonáš bol zhodený z 
loďky do mora:
     "Jahve priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci."  
(Jonáš, 2.-1) 
"Veľká ryba" bola v skutočnosti ponorka, aká je pre vás celkom bežná, ale pre ľudí tých čias 
mohla znamenať jedine "veľkú rybu", hoci žalúdočné šťavy takej ryby by boli veľmi rýchlo strávili 
človeka a nemal by žiadnu nádej na návrat do života. Navyše ryba by musela hltať vzduch, aby v 
nej  Jonáš mohol  tri  dni  a tri  noci  dýchať...  .  Stvoritelia  sa mohli  v  tejto ponorke s  Jonášom 
rozprávať a dozvedieť sa o vývoji a o politických udalostiach tej doby. 
"I prikázal Jahve rybe a vydala Jonáša na suchú zem." (Jonáš, 2.-11) 



     Ponorka sa priblížila k brehu a Jonáš sa vrátil na suchú zem. V piatej kapitole Zachariášovho 
proroctva sa nachádza ďalší opis lietajúceho stroja: 
     "A znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, letel zvitok. ...jeho dĺžka je dvadsať lakťov,  
šírka desať lakťov." (Zachariáš, 5.-1,2)
     O niečo ďalej sa po prvý raz objavujú ženy stvoriteľov: 
     "...a hľa, predstupovali dve ženy, krídla im nadúval vietor, mali totiž krídla podobné krídlam 
bociana..." (Zachariáš, 5.-9) 
     Dve ženy-spoločníčky, sprevádzajúce stvoriteľov, vystrojené kombinézami na samostatný let, 
sa pohybovali pred Zachariášom. V ôsmej kapitole Žalmov (verš 6.) sa o človeku hovorí:
"Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov..." (Žalmy, 8.-6)
     Ľudia  sú  intelektuálne  v  skutočnosti  úplne  rovnako  schopní  ako  Stvoritelia.  Tí,  čo  to 
prepisovali, sa neodvážili napísať "rovní Elohim", ako to bolo pôvodne nadiktované. 
"Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému..." (Žalmy, 19.-7) 
     Stvoritelia prišli z planéty veľmi vzdialenej od obežnej dráhy Zeme. 
"Tam hore vybudoval stan pre slnko..." (Žalmy, 19.-6) 
     Je to ďalšia narážka na nahromadenie pôdy, ktorá vytvorila pôvodnú pevninu, keď ešte oceán 
pokrýval Zem. 
"Jahve hľadí z neba a vidí všetkých ľudí. Pozerá z miesta, kde prebýva, na všetkých obyvateľov 
Zeme..." (Žalmy, 33.-13,14)

Stvoritelia dozerajú zo svojich lietajúcich strojov na konanie ľudstva tak, ako to vždy robili.

Satan

V prvej kapitole Jóbovej knihy sa nachádza vysvetlenie, kto bol Satan:
"Tu v ktorýsi deň prišli synovia Elohim a postavili sa pred Jahveho. S nimi prišiel aj Satan." (Jób,  
1.-6)

Pomenovanie „Elohim“, ako už viete, znamená v hebrejčine „tí, ktorí prišli z oblohy“. „Synovia 
Elohim“, inými slovami stvoritelia, ktorí dozerajú na ľudí, pravidelne podávajú správy na planétu, z 
ktorej pochádzajú, väčšinou hlásiac, že ľudia ich uctievajú a že ich milujú. Lenže jeden z nich, 
menom Satan, patrí k tým, čo vždy odsudzovali vytváranie iných inteligentných bytostí na takej 
blízkej  planéte,  ako  je  Zem,  vidiac  v  tom  možné  ohrozenie.  O  Jóbovej  oddanosti,  ktorá  je 
najkrajším príkladom človeka milujúceho svojich stvoriteľov, povie:
"Satan odpovedal Jahvemu: Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! ... Ale vztiahni ruku a zasiahni  
všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí! Tu Jahve povedal Satanovi: Hľa, všetko, čo má, je v  
tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!" (Jób, 1.-9,11,12)

Na Satanovo tvrdenie, že keby Jób nebol boháčom, nemal by svojich stvoriteľov rád, mu vláda 
dá plnú moc na to, aby ho priviedol na mizinu. Potom sa uvidí, či bude svojich stvoriteľov ešte 
uctievať. Preto ho netreba zabiť.

Pred vytrvalosťou zruinovaného Jóba v uctievaní svojich stvoriteľov vláda víťazí nad opozíciou: 
nad Satanom. Tento však odpovie, že síce stratil mnoho, ale ešte stále má pevné zdravie. Vláda 
mu dá voľnú ruku pod podmienkou, že ho nezabije:
"Hľa, je v tvojich rukách, len jeho život ušetri!" (Jób, 2.-6)

Zaujímavá je veta z tridsiatej siedmej kapitoly Knihy Jóbovej:
"Hádam chceš s ním mračná po oblohe rozostrieť, pevné zrkadlo jak z kovu bieleho?" (Jób, 37.-
18)

Či je človek schopný tvoriť "pevné oblaky", v skutočnosti kovové lietajúce stroje? Ľudia z tej 
doby si myslia, že to nie je možné nikomu len „Bohu“. A predsa to dnes možné je... .

Napokon stvoritelia pokorného Jóba vyliečia, vrátia mu bohatstvo, deti a zdravie.

Ľudia nemohli pochopiť

V Knihe Tobiášovej jeden z robotov stvoriteľov nazývaný Rafael prišiel skúšať správanie sa 



ľudí voči stvoriteľom. Keď ukončil svoje poslanie, preukázal im kto je, a znova odišiel.
"Aj  keď ste ma videli  jesť,  nič som nejedol;  čo ste videli,  bolo iba zdanie.  ...  Ja vystupujem  
k tomu, ktorý ma poslal. A vy toto všetko, čo sa vám prihodilo, napíšte." (Tobiáš, 12.-19,20)

To všetko možno ľahko vidieť v písmach. Treba sa však pokúsiť to aj pochopiť.
"Čo je teda múdrosť a ako vznikla, rozpoviem, neukryjem pred vami jej tajomstvá, ale stopovať ju  
budem  od  začiatku  stvorenia,  otvorene  vyrozprávam,  čo  sa  o nej  vie,  neobídem  pravdu." 
(Múdrosť Šalamúnova, 6.-22)

Keď nastane ten čas, "múdrosť", veda, ktorá umožnila existenciu toho všetkého, bude človeku 
pochopiteľná. Biblické písomnosti budú tomu všetkému dôkazom.
"Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ."(Múdrosť Šalamúnova,13.-5)

Vidieť pravdu bolo ľahké, pozorovaním stvoreného spoznať stvoriteľov.
"..ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je..." (Múdrosť Šalamúnova, 13.-1)

Aby stvoritelia neboli vyrušovaní ľuďmi, mali základne na vysokých vrchoch, kde teraz znovu 
nachádzame stopy po rozvinutých civilizáciách (v Himalájach, v Peru, atď.). A tak isto na dne 
morí.  Postupne  boli  základne  na  vysokých  vrchoch  opustené  a  nahradené  podmorskými 
základňami, menej prístupnými človeku. Stvoritelia, ktorí boli spočiatku vo vyhnanstve, sa ukryli 
v oceánoch.
"V ten deň Jahve potresce svojím tvrdým, veľkým a silným mečom Leviatana, rezkého hada a 
zabije draka, ktorý je v mori." (Izaiáš, 27.-1)

Vláda planéty chcela v tej dobe zničiť stvoriteľov ľudí. Nebolo ľahké mať jasno vo všetkých 
týchto zázrakoch a stvoritelia boli nevyhnutne zbožstvení abstraktným spôsobom, pretože ľudia 
neboli schopní pochopiť vedecké záležitosti:
"A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia: Čítajže toto!, odpovie: Neviem čítať." (Izaiáš,  
29.-12)

Ľudia majú pravdu v rukách už dávno, ale nemohli ju pochopiť skôr, než "vedeli čítať", teda 
pokým sa vedecky dostatočne nerozvinuli.
"Osprostel každý človek, vedomosti nemá..."(Jeremiáš, 10.-14)
     Veda umožnila stvoriteľom tvoriť a rovnako to umožní aj ľuďom.
"Jahve vládol nado mnou od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril od pradávna čokoľvek. Od 
večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet. ... Keď zhotovoval nebesia, bola  
som tam... ..keď vymedzoval moru jeho hranicu, aby vody neprelievali  sa cez svoj breh, keď 
ustaľoval základy zeme, ja som bola uňho chovankou, bola som deň po deň jeho rozkošou a  
hrala som sa pred ním v každý čas; hrávala som sa na okruhu jeho zeme a moja rozkoš je byť 
medzi synmi ľudskými." (Príslovia, 8.-22,23,27,29,30,31)

Inteligencia a veda. Vďaka týmto dvom cnostiam mohli stvoritelia vytvoriť "pevnú zem", jediný 
kontinent a živé bytosti. A táto inteligencia a um vedú teraz ľudský mozog k novému započatiu 
činov ich stvoriteľov. Od počiatku všetkých čias je to takto: ľudia vytvárajú iných ľudí, podobných 
im samým, na iných planétach. Cyklus pokračuje. Jedni umierajú, iní ich vystriedajú. My sme 
vašimi stvoriteľmi a vy stvoríte iných ľudí.
"Čo je, už dávno bolo, a čo má byť, bolo už tiež." (Kazateľ, 3.-15)
     Aj zvieratá boli stvorené a budú znovu vytvárané. Práve tak, ako človek, o nič viac a o nič 
menej. Druhy, ktoré vyhynú, budú môcť ožiť, keď ich budete vedieť znovu stvoriť.
"...rovnaký  dych  života  má  všetko  –  človek  ničím  nevyniká  nad  zvieratá;  ..lebo  všetko  je  
márnosť." (Kazateľ, 3.-19)     
     My, stvoritelia, sa chceme oficiálne ukázať len vtedy, ak nám človek bude vďačný za to, že 
sme ho stvorili. Obávame sa nevraživosti, ktorú by sme nemohli pripustiť. Radi by sme s vami 
vstúpili do styku, aby ste mali úžitok z nášho veľkého vedeckého predstihu, keby sme si boli istí, 
že sa neobrátite proti nám, a že nás budete mat radi ako otcov.
"Beda tomu, čo sa so svojim tvorcom háda .. Či hlina povie tvorcovi: Čo robíš, veď tvoje  
dielo nemá rúk? Beda tomu, čo vraví otcovi: Čo plodíš?" (Izaiáš, 45.-9,10)
“...skúšal som ťa v peci biedy. Kvôli sebe, kvôli sebe to robím..." (Izaiáš, 48.-10,11)

Zo  strachu,  že  ľudia  nemilujú  svojich  stvoriteľov,  nechali  ich  samých  postupovať  vo 
vedeckom pokroku, takmer bez pomoci.

Symbol, ktorý vidíte vyrytý na tomto stroji a na mojej kombinéze, predstavuje pravdu. Je 
to aj symbol židovského národa: Dávidova hviezda, ktorá znamená: "To, čo je hore, je také 
ako to, čo je dole". "Svastika" v jej prostriedku znamená, že je to cyklické, vrchol sa stáva 



spodkom a spodok vrchom. Pôvod a osudy stvoriteľov a ľudí sú podobné a spojené.
"Nuž či  neviete? Či  nepočujete? Či  vám nebolo  oznámené od začiatku? Či  nechápete  
základy Zeme?" (Izaiáš, 40.-21)

Zmienka o základniach stvoriteľov na vysokých vrchoch sa nachádza v Amosovej knihe:
"..a kráča po výšinách zeme."(Amos, 4.-13) 
     Stvoritelia mali sedem základní:
"Tých sedem, to sú Jahveho oči, ktoré obchádzajú celú Zem." (Zachariáš, 4.-10)
Z toho pochádza sedemramenný svietnik,  zmysel  ktorého sa stratil.  Pôvodne, na veliteľskom 
stanovišti stvoriteľov, v centrále, bola komunikačná ústredňa so siedmimi svetelnými kontrolkami, 
ktorá  im umožňovala  zostať  v  spojení  s  inými  základňami  a  s  medziplanetárnou raketou na 
obežnej dráhe okolo Zeme.

Pokiaľ ide o narážku na telepatiu:
"Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Jahve, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma 
spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká  
veľká, že ju nemôžem pochopiť." (Žalmy, 139.-4, 5, 6)

Telepatia je v tej dobe nepredstaviteľná: "...obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť...".
Tak isto nepredstaviteľné boli astronómia a medziplanetárne lety:

"On pozná počet hviezd a každú volá po mene. Veľký je náš Jahve a veľmi mocný, jeho múdrosť 
je nesmierna." (Žalmy, 147.-4,5)
     Ľudia taktiež neboli schopní pochopiť telekomunikáciu:
„Svoj rozkaz na Zem zosiela; rýchlo sa šíri jeho slovo.“ (Žalmy, 147.-15)

Prišli sme teda k rozhodujúcemu momentu v konaní stvoriteľov. Rozhodli sa teda nechať ľudí 
rozvíjať  sa  vedecky  bez  toho,  aby  priamo  zasahovali.  Uvedomili  si,  že  aj  oni  boli  stvorení 
rovnakým spôsobom, a že vytvorením bytostí podľa svojej podoby umožnili pokračovanie cyklu. 

Avšak najprv, tak aby sa pravda rozšírila do celého sveta, rozhodli sa vyslať Mesiáša, ktorý 
mal za úlohu oznámiť celému svetu to, čo dovtedy vedel iba národ Izraela, pripravujúc týmto 
ľudstvo na deň, kedy prapôvodná záhada bude objasnená vo svetle vedeckého pokroku, v dobe 
Apokalypsy, Odhalenia. A tak ho predpovedali:
"Ale ty, Betlehem.. ..z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo 
dní večnosti. ... Vstane a bude pásť silou Jahveho.. ..lebo teraz sa zvelebí až do končín Zeme.  
On bude pokoj. " (Micheáš, 5.-1,3,4)
"Plesaj hlasno.. dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza.. ..ponížený je a nesie sa na oslovi..  
..o pokoji bude rokovať s národmi a jeho vladárstvo je od mora k moru.." (Zachariáš, 9.-9,10)

 
IV. KAPITOLA

KRISTOVA PROSPEŠNOSŤ

Počatie

Nasledujúce ráno sme sa stretli zase na tom istom mieste a môj hostiteľ začal:
Kristus  mal  do  celého  sveta  rozšíriť  pravdu  biblických  písiem,  aby  slúžili  ako  dôkaz,  keď 

ľuďom, celému ľudstvu, všetko vysvetlí vedecká éra.
Stvoritelia sa teda rozhodli nechať zrodiť dieťa pochádzajúce z pozemskej ženy a z jedného z 

nich, aby dieťa dedičnosťou nadobudlo určité telepatické schopnosti, ktoré ľudom chýbajú.
"... ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého."(Matúš, 1.-18) 
     Samozrejme, snúbenec Márie, ktorá bola vybratou pozemšťankou, musel prehltnúť horkú 
pilulku, ale:
"..zjavil sa mu ..Jahveho anjel...“(Matúš, 1.-20).
     Jeden zo stvoriteľov sa mu zjavil, aby mu vysvetlil, že Márii sa narodí syn „Boží“. Proroci, ktorí 



boli  v kontakte  so  stvoriteľmi,  sa  prišli  pozrieť  na  „božie“  dieťa  až  z veľkej  diaľky.  Jedna 
z vesmírnych lodí stvoriteľov ich vedie:
„Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. .. A hľa, hviezda, ktorú videli na 
východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa.“ (Matúš, 2.-2,9)
     Stvoritelia na dieťa bedlivo dozerali:
„Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Jahveho anjel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa 
i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa,  
aby ho zmárnil.“ (Matúš, 2.-13)
     Kráľ nebol obzvlášť nadšený narodením „kráľovského“ dieťaťa na jeho území, ako mu to 
oznamovali  proroci.  Avšak po smrti  kráľa Herodesa stvoritelia  povedali  Jozefovi,  že sa môže 
vrátiť do Izraela.
„Po Herodesovej smrti sa Jahveho anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: Vstaň,  
vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už  
pomreli. “ (Matúš, 2.-19,20)

Zasvätenie

Keď Ježiš dospel, stvoritelia ho odviedli, aby mu odhalili, kto je, predstavili mu jeho skutočného 
otca, prezradili mu jeho poslanie, a zasvätili ho do rozličných vedeckých postupov.
"Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal  
nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Potom  
Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal." (Matúš, 3.-16,17; 4.-1)
     Diabol, stvoriteľ, o ktorom sme už hovorili, bol stále presvedčený, že od pozemských ľudí 
nemožno  očakávať  nič  dobré.  Bol  to  skeptický  "Satan".  Podporovaný  opozíciou  vlády  našej 
vzdialenej planéty, podrobil Ježiša skúške, aby zistil, či je jeho inteligencia pozitívna a či si ctí a 
miluje stvoriteľov. Vidiac, že Ježišovi možno dôverovať, nechal ho ísť vykonávať svoje poslanie.
Aby sa k nemu pridala čo najväčšia časť ľudu, boli potrebné "zázraky". V skutočnosti aplikoval 
vedecké metódy, do ktorých ho zasvätili stvoritelia.
"Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých ... a on ich uzdravoval." (Matúš, 4.-24)
"Blahoslavení chudobní duchom.." (Matúš, 5.-3)
     Táto veta bola nesprávne preložená ako "blahoslavení  chudobní duchom".  Jej  pôvodný 
význam bol: "...chudobní, ak majú ducha, budú šťastní." – čo vyjadruje niečo úplne iného.
     Potom Ježiš svojim apoštolom povedal, že majú rozširovať pravdu po celom svete.
     V modlitbe nazývanej "Otče náš" je pravda povedaná doslovne:
"..príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na Zemi." (Matúš, 6.-10)

V „nebi“, na planéte stvoriteľov, začali vládnuť vedci a stvorili iné inteligentné bytosti. Na Zemi 
sa  stane  to  isté.  Tradícia  bude  pokračovať.  Táto  modlitba  opakovaná  bez  pochopenia  jej 
hlbokého zmyslu teraz nadobúda svoj plný význam: "..ako v nebi, tak i na Zemi..".

Ježiš sa okrem iného naučil rozprávať presvedčivo vďaka skupinovej telepatickej hypnóze:
"Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a  
nie ako ich zákonníci." (Matúš, 7.-28,29)

Pokračoval v liečení  chorých s pomocou stvoriteľov,  ktorí  na diaľku pôsobili  sústredenými 
lúčmi:
"Tu prišiel k nemu istý malomocný... On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A 
hneď bol očistený od malomocenstva." (Matúš, 8.-2,3)

Tak  isto  pomohol  mužovi,  ktorý  bol  úplne  ochrnutý.  Operácia  sa  uskutočnila  na  diaľku 
sústredeným lúčom podobným laseru,  ktorý  prechádza  cez jednotlivé  vrstvy,  horí  však len 
v jednom bode.
"Vstaň, ..a choď..! A on vstal .." (Matúš, 9.-6,7)

V Evanjeliu podľa Matúša Ježiš ďalej oznamuje, aké je jeho poslanie:
"Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." (Matúš, 9.-13)



Neprišiel  kvôli  ľudu  Izraela,  ktorý  vedel  o  existencii  stvoriteľov,  ale  preto,  aby  sa  toto 
poznanie rozšírilo po celom svete.

Ďalej sa uskutočňujú "zázraky" podobné prvým. Všetky sú na lekárskom základe. V súčasnej 
dobe viete transplantovať srdce, prípadne iný orgán, malomocenstvo a iné choroby sú liečiteľné, 
a ľudia  sa  dostávajú  z kómy  vďaka  správnej  opatere.  Všetko  toto  by  bolo  technologicky 
primitívnymi  národmi  považované za „zázračné“.  V tej  dobe pozemskí  ľudia  primitívni  boli,  a 
stvoritelia  sa podobali  ľuďom vašich súčasných "civilizovaných" národov,  ale boli  ešte o čosi 
pokročilejší vedecky.

Ďalej nachádzame narážku na stvoriteľov, medzi ktorými je aj Ježišov skutočný otec:
"Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach."  
(Matúš, 10.-32)

Tu  je  povedané  všetko:  „pred  svojim  otcom,  ktorý  je  na  nebesiach“.  Nejde  teda  o 
nehmatateľného či nemateriálneho "Boha". Je "na nebesiach". Samozrejme, je to nepochopiteľné 
pre ľudí, ktorí  veria, že hviezdy sú pripevnené na nebeskej klenbe ako žiarovky, a všetky sa 
otáčajú okolo stredu vesmíru, okolo Zeme. Naproti tomu teraz, s objavením ciest do vesmíru a s 
pochopením jeho nekonečnosti, sú citáty z Biblie vysvetľované celkom inak.

Paralelné ľudstvá

V trinástej  kapitole  Evanjelia  podľa  Matúša  sa  nachádza  dôležitá  pasáž,  v  ktorej  Ježiš  v 
podobenstve  vysvetľuje,  že  stvoritelia  odišli  zo  svojej  planéty,  aby  vytvárali  život  na  iných 
svetoch:
"Rozsievač vyšiel rozsievať.. ..niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné  
padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme.. ..ale keď vyšlo slnko, zahoreli .. uschli. Zasa iné  
padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: 
jedno  stonásobnú,  iné  šesťdesiatnásobnú  a  iné  tridsaťnásobnú.  Kto  má  uši,  nech  počúva!"  
(Matúš, 13.-3 až 9)

Je to narážka na rozličné pokusy vytvoriť život na iných planétach. Tri z nich neuspeli: prvý 
kvôli "vtákom", ktorí prišli zrno vyzobať; v skutočnosti to bol nezdar kvôli prílišnej blízkosti tejto 
planéty k planéte pôvodu stvoriteľov. Protivníci tohto stvorenia im podobných ľudí, ktorí v tom 
videli možné ohrozenie, prišli zničiť výtvor. Druhý pokus bol vykonaný na planéte umiestnenej 
príliš blízko niektorého prihorúceho slnka, ktorého škodlivé žiarenie zničilo výtvor. Tretí pokus 
naopak  prebehol  "medzi  tŕním",  na  planéte  príliš  vlhkej,  kde  rastlinná  ríša  prevládla,  zničila 
rovnováhu  a nakoniec  i celý  živočíšny  svet.  Tento  výlučne  rastlinný  svet  ešte  stále  existuje. 
Napokon  štvrtý  pokus  bol  úspešný,  "do  dobrej  zeme".  Dôležité  je,  že  úspechy  boli  tri,  čo 
znamená, že na dvoch iných, relatívne blízkych planétach sú bytosti podobné človeku, ktoré boli 
stvorené tými istými stvoriteľmi.
"Kto má uši, nech počúva!" – nech pochopí, kto môže. Keď príde správna doba, tí čo bádajú, 
pochopia. Ostatní, ktorí hľadia, ale nevidia a počúvajú, ale nepočujú a ani nerozumejú, tí pravdu 
nepochopia.

Tí,  čo  sami  od  seba  prejavia  inteligenciu,  a  tým dokážu,  že  sú hodní,  aby  im  stvoritelia 
pomáhali, tým sa pomôže:
"Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má." 
(Matúš, 13.-12) 
     Ľudia, ktorí nevedia dokázať svoju inteligenciu, neprežijú. Nuž, ľudia takmer dokázali, že sú 
hodní toho, aby boli prijatí svojimi stvoriteľmi ako im rovní, chýba im... iba trochu lásky. Láska 
medzi nimi a najmä k ich stvoriteľom.
"...vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva.." (Matúš, 13.-11)

Tri planéty, na ktorých bol stvorený život, súperia. Tá, kde ľudstvo uskutoční najväčší vedecký 
pokrok,  a  takto  dokáže  svoju  inteligenciu,  bude  môcť  čerpať  z  dedičstva  stvoriteľov.  Pod 
podmienkou, že nebude voči stvoriteľom agresívna, dostane toto dedičstvo v deň "posledného 
súdu". V deň, kedy sa dosiahne dostatočná úroveň poznatkov. A pozemšťania nie sú ďaleko od 
tejto doby. Ľudské nadanie je:
"...síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho  



strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch." (Matúš, 13.-32)
"Nebeské vtáky" – stvoritelia, „prídu hniezdiť na jeho konároch“ – prinesú svoje poznatky ľuďom, 
keď toho budú hodní.
"Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa 
všetko prekvasí." (Matúš, 13.-33)

Je to ďalšia narážka na tri svety, na ktorých stvoritelia očakávajú rozkvet vedy.
"...vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta." (Matúš, 13.-35)

Toto je jedna z najdôležitejších vecí - planéty majú svoju životnosť a jedného dňa už nebudú 
obývateľné. Človek bude musieť v tej chvíli dosiahnuť vedeckú úroveň dostačujúcu na to, aby sa 
podujal buď na presťahovanie sa na inú planétu, alebo – ak už sám nemôže existovať inde – na 
vytvorenie humanoidnej formy života, prispôsobenej inému svetu, tak aby ľudstvo prežilo. Ak sa 
prostredie nemôže prispôsobiť ľudom, treba vytvoriť človeka, ktorý bude uspôsobený do nového 
prostredia.  Napríklad  pred  svojím  vyhynutím  vytvoriť  inú  rasu  ľudí  žijúcich  v  úplne  odlišnej 
atmosfére, ktorá zdedí pred zánikom stvoriteľov ich poznatky.

Aby sa dedičstvo nestratilo, stvoritelia založili život na troch svetoch a len najlepší bude mať 
právo na dedičstvo:
"Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých..." (Matúš, 13.-49)
     Pasáž o rozmnožovaní chleba už bola vysvetlená. Ide o koncentrovaný potravinový produkt vo 
forme  veľkých  tabletiek,  podobný  tomu,  ktorým  sa  stravovali  vaši  prví  kozmonauti,  a ktorý 
obsahuje všetky potrebné zložky výživy. Hostie, „svätý chlieb“, sú akousi spomienkou na túto 
potravu. S množstvom rovnajúcim sa niekoľkým pecňom chleba je možné nasýtiť tisíce ľudí.

Vedecké zázraky

Keď Ježiš chodil po vodách, stvoritelia ho niesli antigravitačným lúčom, ktorý v určenom bode 
ruší účinky príťažlivosti.

"Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš." (Matúš, 14.-25)
Pôsobenie lúča vytváralo turbulenciu, ktorá je opísaná nasledovne:

"Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. .. A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol." (Matúš, 14.-30,32)
"Vietor  utíchol",  keď  vstúpil  na  loď,  pretože  keď  bol  Ježiš  na  lodi,  vysielanie  lúča  bolo 

prerušené. Je to ďalší, celkom vedecký "zázrak". Zázrakov niet, existuje len posun civilizácií.
Keby ste v Ježišovej dobe prišli s kozmickou loďou alebo hoci len s jednoduchou helikoptérou, 

v očiach vtedajších ľudí  by ste konali  zázraky aj napriek tomu, aká je vaša technológia ešte 
obmedzená. Napríklad umelým osvetlením pri zostupe z neba, jazdou v automobile, pozeraním 
televízie, alebo zabitím vtáka puškou, pretože by neboli schopní ihneď pochopiť mechanizmus za 
všetkými týmito úkazmi, a videli by v tom "božskú" alebo nadprirodzenú silu.
     Taktiež nezabúdajte, že medzi vami a ľuďmi z Ježišových čias je rovnaký posun ako medzi 
nami a vami.  Ešte stále dokážeme robiť veci,  ktoré by boli  vo vašich očiach "zázrakmi".  Pre 
najvyspelejších spomedzi  vás by to  však úplne "zázraky"  neboli,  keďže ste sa pustili  cestou 
vedeckého rozvoja už pred niekoľkými desiatkami rokov a hľadáte príčinu javov, namiesto toho, 
aby ste sa naivne plazili po bruchu, prinášajúc obetné dary.

Naše poznatky sú však také,  že ak by sme sa pár  týchto "zázrakov“  rozhodli  predviesť, 
dokonca  ani  vaši  najlepší  vedci,  by  nemohli  ani  len  tušiť,  ako  ich  uskutočňujeme.  Zopár 
mimoriadne vyvinutých hláv by sa možno nevydesilo, ale davu by sa zmocnila panika. Hoci sa 
tieto davy už hocičomu nečudujú, predsa len ich máme ešte čím prekvapiť. Je však nutné, aby sa 
dozvedeli, že neexistuje „éterický Boh“, ale že sú ľudia, ktorí stvorili iných ľudí "na svoj obraz". 

Stvoritelia sa znovu objavujú v sedemnástej kapitole Matúšovho evanjelia:
"...  vzal  Ježiš so sebou Petra,  Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do 
samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.  
Vtom sa im zjavil  Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. ...zahalil  ich jasný oblak a z oblaku  
zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn... počúvajte ho." (Matúš, 17.-1,2,3,5)

Dej sa odohráva v noci a apoštoli sú všetci vydesení, keď vidia Ježiša osvetleného silnými 
reflektormi  lietajúceho  stroja,  z  ktorého  vystupujú  stále  živí  Mojžiš  a  Eliáš,  vďaka  "stromu 
života", z ktorého užívali. Nesmrteľnosť je vedecká realita, i keď nezodpovedá predstave, akú si 



o nej urobil človek.
"A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými." (Matúš, 19.-30) – znamená, že stvorení 
budú stvoriteľmi tak, ako boli stvorení stvoritelia.

Zaslúžiť si dedičstvo

V dvadsiatej piatej kapitole Evanjelia podľa Matúša sa znova hovorí, že tri planéty sa majú 
rozvíjať vedecky, a že v istý deň sa to bude posudzovať. Hovorí o tom podobenstvo:
"...ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal  
päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden.. Ten, čo dostal päť talentov.. obchodoval s nimi 
a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva.. ..čo dostal jeden.. peniaze.. ukryl.. Po dlhom  
čase sa pán tých sluhov vrátil.. ..čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť.. a vravel: Pane, päť  
talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal. .. Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a  
vravel: Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva. .. Predstúpil aj ten, čo  
dostal jeden talent..: .. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je  
tvoje. ..Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa  
pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má."(Matúš, 25.-14 až 29)

Z troch svetov, na ktorých bol stvorený život, dostane dedičstvo ten, ktorý najviac pokročil. 
Ten, ktorý sa nerozvíjal, bude predbehnutý druhým a vynechaný. Toto platí aj na Zemi medzi 
národmi.

V dvadsiatej  šiestej  kapitole  evanjelia  podľa Matúša Ježiš  odhaľuje  dôležitosť  svojej  smrti 
a Písma, určeného neskôr svedčiť. Keď ho jeden z jeho blízkych chce brániť mečom, odpovie:
"Daj svoj meč na jeho miesto! ...Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on 
by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov? Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má  
byť takto?" (Matúš, 26.-52,53,54)

Ježiš musí skutočne umrieť kvôli tomu, aby sa rozšírila pravda po celom svete, aby neskôr, 
keď sa stvoritelia vrátia na Zem, neboli považovaní za uchvatiteľov alebo okupantov. V tomto väzí 
užitočnosť  biblických  a  evanjelických  písiem:  aby  sa  zachovali  stopy  o činnosti  a prítomnosti 
vašich stvoriteľov, a aby boli spoznaní, keď sa vrátia. 

Mŕtvy Ježiš "vstane z mŕtvych" vďaka pomoci stvoriteľov.
"Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Jahveho anjel, pristúpil, odvalil kameň a  
sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh." (Matúš, 28.-2,3)

Stvoritelia opatrujú a oživia Ježiša, ktorý povie:
"Choďte teda,  učte  všetky národy ...a naučte  ich  zachovávať všetko,  čo som vám prikázal."  
(Matúš, 28.-19,20) 
     Ježišovo poslanie je ukončené.
"Keď im to pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba..." (Marek, 16.-19)
     Stvoritelia ho odviedli po tejto tak dôležitej poslednej vete:
"A  tých,  čo  uveria,  budú  sprevádzať  tieto  znamenia:  ...hady  budú  brať  do  rúk  a  ak  niečo  
smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú." (Marek, 14.-17,18)

Bude to v čase, keď ľudia spoznajú protijedové sérum, protijedy, rozvinú chirurgiu atď., a to sa 
odohráva teraz.

Stvoritelia pred svojim návratom na Zem budú robiť čoraz častejšie zjavenia, aby pripravili 
ľudí na svoj príchod, ako sa to deje v tejto dobe, a aby oživili svoje odhalenia:
"Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto."  
(Lukáš, 21.-29,30)

Keď sa vo veľkom množstve objavia neidentifikované lietajúce objekty ako teraz, znamená to, 
že ten čas prišiel.

V druhej kapitole Skutkov apoštolov sa ešte hovorí:
"Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba,  
ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé 
jazyky,  ktoré  sa  rozdelili,  a  na  každom z  nich  spočinul  jeden.  Všetkých  naplnil  Duch  Svätý  
a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť." (Skutky Apoštolov, 2.-1 až 4)

Stvoritelia  prostredníctvom  zhusteného  a rýchlo  vštepeného  učenia  vo  forme  zosilnených 



telepatických vĺn, používaných formou podobnou elektrickému šoku, vryjú do pamäte apoštolov 
prvky iných jazykov. Takto budú môcť rozširovať pravdu po celom svete.

V  Skutkoch  apoštolov  si  môžete  všimnúť  množstvo  opakujúcich  sa  zjavení  stvoriteľov  – 
„anjelov“, najmä pri oslobodení Petra uviazaného Herodesom reťazou:
"Tu zastal pri ňom Jahveho anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a 
povedal: „Vstaň, rýchlo!“ A reťaze mu spadli z rúk. .. „Opáš sa a obuj si sandále!“ ..povedal mu: 
„Prehoď si plášť a poď za mnou!“ Vyšiel von a šiel za ním; ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa 
dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie." (Skutky apoštolov, 12.-7,8,9)

Peter,  pretože bol  jednoduchý,  musel  považovať za víziu keď z neho reťaze spadli  samé. 
Nepoznal  elektronický  laserový  horák,  ktorý  používal  jeden  zo  stvoriteľov.  Keď sa  dejú  také 
fantastické veci, ľudia si myslia, že sa im sníva. Preto sa často hovorí o tých, čo videli stvoriteľov, 
že mali víziu, že videli  v sne. Podobne sa často hovorí o tých, ktorí v skutočnosti vidia naše 
lietajúce „taniere“, že majú halucinácie. Tu je jasne vysvetlené, že Peter si iba myslel, že sa mu to 
len sníva, no bola to skutočnosť.
"Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila.  
Vyšli ňou, a keď prešli jednou ulicou, anjel mu zmizol." (Skutky apoštolov, 12.-10)

Iným znamením toho, že daný čas nastal, je znovuzískanie svojej krajiny ľudom izraelským.
"Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok." (Skutky apoštolov, 15.-16)

Ďalšia dôležitá veta je v sedemnástej kapitole:
"Veď aj jeho pokolenie sme." (Skutky apoštolov, 17.-28) 
     To bolo povedané apoštolom, ktorý hovoril o „Bohu“.

Nebudeme pokračovať  v  čítaní  Evanjelií,  v  ktorých sa nachádza  ešte  mnoho narážok  na 
stvoriteľov, ale menej významných. Tým, ktorí sa vás budú pýtať, ich pretlmočíte sám v duchu 
vysvetlení, ktoré som vám doteraz poskytol.

A vzdialil sa tak, ako v predchádzajúcich prípadoch.

V. KAPITOLA

KONIEC SVETA

Rok 1946 - prvý rok Novej Éry

     Na druhý deň sa vrátil tak ako predtým a hovoril:
     Nastáva čas konca sveta. Nie konca sveta v zmysle katastrofy ktorá by zničila svet, ale koniec 
sveta  Cirkvi,  pretože  tá  ukončila  svoju  úlohu,  ktorú  uskutočňovala  viac  alebo  menej  dobre. 
Jednalo  sa  o  rozšírenie  diela,  ktoré  malo  umožniť  spoznanie  stvoriteľov  pri  ich  opätovnom 
príchode. Ako ste spozorovali, kresťanská cirkev odumiera. Je to teda koniec jej sveta, lebo už 
splnila svoje poslanie, hoci s mnohými omylmi, keďže sa snažila tak dlho zbožňovať stvoriteľov.
     Toto zbožňovanie bolo akceptovateľné do nástupu vedeckej civilizácie. Vtedy mal nastať v ich 
myslení prudký obrat. To však bolo možné len ak by sa bola zachovala skutočná pravda, alebo 
ak by boli vedeli čítať medzi riadkami. Ale urobilo sa priveľa chýb. 
     Bolo to predpovedané, a tak sa Cirkev zrúti, keďže už nie je v ničom užitočná. Ľudia krajín 
s vyvinutou vedou sú už plní nevrlosti a to preto, že už niet čomu veriť. Nikto predsa nemôže viac 
veriť v “nebeského Boha” s bielou bradou, ktorý lieta na oblaku a je všadeprítomný a všemocný, 
čo Cirkev učí. Rovnako nik nemôže veriť v milých anjelikov strážnych alebo v diabla s rohami a 
kopytami...  a  tak  už nikto  vlastne nevie,  v čo veriť.  Iba niekoľko mladých ľudí  pochopilo,  že 
prvoradá je láska... Dospeli ste do zlatého veku.
     Vy, ľudia zo Zeme, lietate do nebies, rádiovými vlnami prenášate vaše hlasy do štyroch kútov 
Zeme, prišiel čas, aby vám bola odhalená pravda. Ako to bolo predpovedané, všetko nastáva 
teraz, keď Zem vstúpila do veku Vodnára. Niektorí ľudia to už napísali, ale neuverili im. Približne 
pred 22000 rokmi sa stvoritelia rozhodli začať svoje práce na Zemi, a všetko, čo sa odvtedy stalo, 
bolo  očakávané,  pretože  pohyb  galaxie  predpokladá  toto  poznanie. Znamenie  Rýb  je 
charakteristické pre Krista a jeho rybárov, a Vodnár, ktorý nasleduje, je tu od roku 1946. Éra, v 
ktorej Izraelský ľud nachádza svoju zem:



     “V ten deň, hovorí Jahve, bude hlasný krik od Rybnej brány..” (Sofoniáš, 1.-10)
     “Rybná brána” je prechod do novej éry Vodnára. Okamih, keď Slnko vychádza nad Zemou 
v deň  jarnej  rovnodennosti  v súhvezdí  Vodnára.  “Hlasný  krik”  je  rozruch  vyvolaný  týmto 
odhalením. A nie náhodou ste sa narodili v roku 1946.

Koniec Cirkvi

     Toto odhalenie vráti nádej a šťastie mrzutým svojim svetlom, ktoré prináša, ale tiež urýchli pád 
cirkvi, ktorá má jedinú možnosť: pochopiť svoj omyl a dať sa do služieb pravdy.
     “Veď zmizol násilník a zhynul posmešník a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom, čo obvinili  
človeka pre slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla a pre nič odmietli spravodlivého.” (Izaiáš, 29.-
20,21)  
To je koniec tých, ktorí chcú, aby sme verili v pôvodný hriech a chcú, aby sme sa cítili vinní; tých, 
ktorí robia úklady proti tým, čo rozširujú pravdu na konci Veku Rýb a začiatku Veku Vodnára; 
tých, ktorí sa pokúšajú zachrániť cirkev takú ako doposiaľ existovala, zamietajú spravodlivého, 
toho, kto povie, alebo napíše pravdu. Presne ako tí, čo v presvedčení, že bránia pravdu, ale bez 
snahy  o  porozumenie  ukrižovali  v čase  prechodu  do  éry  Rýb  Ježiša,  lebo  sa  báli,  že  budú 
zruinovaní a zničení.
     “Nezalepia sa viac oči vidiacich a uši čujných budú načúvať. ...Nebudú viac volať blázna  
šľachetným, ani podvodníka nenazvú vznešeným. Veď blázon hovorí bláznovstvo a srdce mu  
zamýšľa zlo; konať nečestne, hovoriť bludne proti Jahvemu, sklamať túžbu hladného a odstrániť  
nápoj od smädného. A zbrane podvodníka sú zlé; ten zamýšľa plány, aby zničil  chudobného 
klamnými rečami, i keď chudák háji pravdu. Šľachetný však zmýšľa šľachetne, zastáva sa vecí  
šľachetných.” (Izaiáš 32.-3,5 až 8)
     Vtedy všetci porozumejú: “..nezalepia sa viac oči..”.  Je to cirkev, ktorá oslovuje Jahveho 
bludným spôsobom a necháva prázdne duše ľudí hladných po pravde; je to cirkev, kto robí plány 
na zničenie chudobných. Takže tí, ktorí nevedia, alebo sa neodvažujú pochopiť, zostávajú jej 
verní  zo  strachu  pred  hriechom,  “vyobcovaním”,  alebo  inými  nezmyslami.  Zatiaľ  čo  biedny 
obhajuje pravdu, ten, kto nemá dostatok inteligencie na pochopenie pravdy sa na radu cirkvi 
dvíha na jej obranu. Ale šľachetný, ten, kto hlasno kričí pravdu, koná šľachetne, napriek tomu, že 
bude odmietaný odumierajúcou cirkvou. 
     “Nuž či neviete? Či nepočujete? Či vám nebolo oznámené od začiatku? Či nechápete základy 
Zeme?“ (Izaiáš, 40.-21)
     “Hľa, môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som 
vložil na neho, prinesie právo národom.“ (Izaiáš, 42.-1)
     Vy ste ten, kto rozšíri pravdu po celom svete, tú pravdu, ktorá je vám odhaľovaná v niekoľkých 
posledných dňoch.
     “Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí..” (Izaiáš, 42.-3) 
     Nedosiahnete  úplné  zničenie  Cirkvi  a  jej  lží,  ale  ona  sama  napokon  vyhasne.  Toto 
vyhasínanie ostatne už nejaký čas trvá. ”Knôt hasne”. Splnila svoje poslanie a je čas, aby sa 
stratila.  Robila chyby a obohacovala sa na úkor pravdy, bez snahy vysvetľovať ju spôsobom 
dostatočne jasným pre ľudí tejto éry. Ale nehanobte ju príliš, lebo rozširovala slovo Biblie, svedka 
pravdy  po  celom  svete.  Napriek  všetkému  jej  omyly  sú  veľké,  hlavne  vkladanie  priveľa 
nadprirodzenosti  do pravdy,  ako aj  nesprávny preklad biblického  písma,  kde nahradila  slovo 
“Elohim”, ktoré označuje stvoriteľov, slovom “Boh” v jednotnom čísle. V hebrejskej reči je Elohim 
množné číslo od Eloha, takže stvoritelia boli nesprávne interpretovaní ako jeden nepochopiteľný 
Boh. Ďalšou chybou bolo, že nechala ľudí zbožňovať drevený kríž ako spomienku na Ježiša 
Krista. Kríž nie je Kristus. Kúsky dreva v tvare kríža neznamenajú nič.
     “Nepremieta si v srdci, nevie a neuvažuje takto: Polovicu z neho som spálil v ohni, hej, nad 
jeho uhlím som napiekol chleba, upiekol som mäso a nasýtil som sa; a zo zvyšku mám spraviť  
ohavu? Polenu dreva sa mám koriť?” (Izaiáš, 44.-19)    

Vytvorenie štátu Izrael



     Návrat židovského ľudu do Izraela je znakom Zlatého Veku, o ktorom je napísané:
     “...od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím. Severu poviem: Vydaj!  
– a juhu: Nezdržiavaj! – priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme, všetkých, čo  
sa mojim menom zvú a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil.” (Izaiáš,43.- 5 až 7)
     To je naozaj utvorenie štátu Izrael, ktorý víta Židov zo severu i z juhu. V Biblii, zachovanej 
židovským  ľudom,  ktorá  slúži  ako  svedectvo  príchodu  stvoriteľov,  je  napísané:  “Vy  ste  mi 
svedkami..”. (Izaiáš, 43.-10)
     “Vyveď von ľud slepý, hoci majú oči, a hluchý, hoci majú uši. Nech sa zídu všetci pohania a  
zhromaždia  sa národy!  Kto  z nich toto  zvestuje? Veci  predošlé  nech nám oznámia,  nech si  
postavia svedkov a vyhrajú spor, nech počujú a nech povedia: Pravda!” (Izaiáš, 43.-8,9)
     “Vy ste mi svedkami – hovorí Jahve – a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a 
uverili mi a pochopili, že som to ja, predo mnou nebol utvorený nijaký Boh a ani po mne nebude.  
..a  okrem mňa niet  spasiteľa.  ..nuž  vy  ste  mi  svedkami...  ja  som však Boh,  aj  odteraz  ním 
budem...” (Izaiáš, 43.-10 až 13)    
     “Vy ste mi svedkami...”, to je jasné, či nie? A aj dnes vám môžem povedať: “...od prastarých 
časov som jeden a ten istý...“, vďaka dôkazu, ktorý máte v rukách - Biblii.
     “Na krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem.” (Izaiáš, 54.-7)
     Židovský ľud skutočne znovu našiel svoju zem, keď sa zúčastnil na ochraňovaní pravdy.
     Je predpovedaný čas, keď bude človek liečiť choroby prostriedkami vedy:
“Nebude tam už pár dňové dieťa, ani starec, ktorý nedoplní svoj vek...” (Izaiáš, 65.-20)
     Lekárska veda umožňuje ľuďom víťaziť nad chorobami a najmä nad detskou úmrtnosťou.
     “Na perách rozumného sa nachádza múdrosť, prút však dolieha na chrbát človeka, čo rozum  
potratil.“ (Kniha prísloví, 10.-13)

Omyly Cirkvi

     Cirkev sa dopustila chýb, keď ukladala na ľudí pocity viny a keď ich nútila modliť sa bez 
pochopenia významu. A napriek tomu je napísané v Evanjeliách:
     “Keď  sa  modlíte,  nehovorte  veľa  ako  pohania.  Myslia  si,  že  budú  vypočutí  pre  svoju  
mnohovravnosť.” (Matúš, 6.-7)
     Cirkev sa tiež príliš obohacovala, hoci stojí napísané:
     “Nezhromažďujte si poklady na Zemi... Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného 
bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.  
Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.” (Matúš, 6.-19,24)
     Inde je zas napísané:
     „Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte, ani  
dvoje šiat, ani obuv, ani palicu...” (Matúš, 10.-9,10)
     Svojimi hlúpymi pravidlami a bezmäsitými piatkami nerešpektovali svoje vlastné Evanjelium:
     „Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.” 
(Matúš, 15.-11)
     Ako sa odvažujú  títo  ľudia,  ktorí  sú  iba ľuďmi,  ľahkovážne sa  vyvaľovať  v bohatstve a 
prepychu Vatikánu,  zatiaľ  čo  ich  Evanjeliá  im prikazujú  nevlastniť  “ani  zlato,  ani  striebro,  ba 
dokonca ani náhradný kabát“? Ako sa odvažujú kázať dobrotu?
     „A Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského  
kráľovstva.” (Matúš, 19.-23)
     Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ani len prstom 
nechcú pohnúť.  Všetko,  čo robia,  konajú  iba preto,  aby ich  ľudia  videli...radi  majú popredné  
miesta na hostinách...pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať  
Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na Zemi, lebo  
len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ,  
Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom.” (Matúš, 23.-4 až 11)
     To majú všetko napísané vo svojich Evanjeliách. Ako sa opovažuje cirkev zaťažovať ľudí 
takzvanými hriechmi, ktoré sú iba rozličné chápanie mravov a spôsobov života, hovoriť o dobrote 
a pritom žiť v bohatstve Vatikánu, keď ľudia umierajú hladom; nechávajú sa pozývať, vyhľadávajú 
pocty, a pritom kážu poníženosť, nechávajú sa oslovovať „otče“, „vaša eminencia“ alebo „vaša 



svätosť“, a ich vlastné evanjeliá im to zakazujú! Ako sa len opovažujú..! Ak sa zajtra Pápež vydá 
na cestu ako žobrák, cirkev ožije, ale s humánnym cieľom, úplne odlišným od toho, ktorý jej bol 
vlastný až doteraz. Tým cieľom, ktorý má začať nasledovať, je rozširovanie toho, čo musí slúžiť 
ako dôkaz dnešku. Jej poslanie je ukončené, ale Cirkev sa môže preorientovať na cestu dobra a 
pomáhania nešťastným ľuďom a to tak, že bude pomáhať rozširovať naozajstnú pravdu o týchto 
písmach, ktorá bola doteraz deformovaná, alebo udržiavaná v tajnosti. Veľkodušnosť niektorých 
duchovných takto dosiahne uspokojenie.  Aby sa to mohlo stať,  je  potrebné, aby Vatikán dal 
príklad predajom všetkého svojho bohatstva v prospech finančnej podpory nevyvinutým štátom a 
osobnou pomocou ľuďom v týchto krajinách, priložením vlastných holých rúk k dielu, a nie len 
“dobrým slovom”.
     Je neprípustné, aby existovali rôzne kategórie sobášov a najmä pohrebov v závislosti na 
majetku ľudí. To je ďalší omyl cirkvi. Avšak čas nadišiel!

Pri počiatku všetkých náboženstiev

Stopy pravdy sa nenachádzajú len v Biblii a v Evanjeliách, svedectvá sú prakticky vo všetkých 
náboženstvách. Najmä Kabala je jedna z najbohatších kníh na svedectvá, ale nebude pre vás 
ľahké zohnať si  jej  kópiu.  Ak sa vám raz podarí získať jeden výtlačok,  nájdete v nej  mnoho 
narážok na nás. Napríklad v piatej Veľpiesni je opis planéty stvoriteľov, ako aj vzdialenosť, ktorá 
ju delí od Zeme. Hovorí sa tam, že "výška stvoriteľa" je 236 tisíc "parasangov", a že "výška jeho 
piet"  je  30 miliónov "parasangov".  Parasang je jednotka miery,  označujúca vzdialenosť,  ktorú 
prebehne svetlo za sekundu, čiže približne 300 tisíc kilometrov. Naša planéta je vzdialená 30 
miliónov parasangov, teda približne 9 tisíc miliárd kilometrov, alebo o čosi menej, ako je jeden 
svetelný rok. Pohybujúc sa rýchlosťou svetla, čiže 300 tisíc kilometrov za sekundu, potrebovali by 
ste takmer rok na cestu k nám. S vašimi dnešnými raketami, pohybujúcimi sa rýchlosťou len 40 
tisíc kilometrov za hodinu, by ste potrebovali asi 26 tisíc rokov na cestu.

Vidíte,  že  v  tejto  chvíli  sa  nemusíme  ničoho  obávať.  Máme  prostriedky,  s  ktorými  sa 
dostaneme z našej planéty na Zem za menej ako dva mesiace vďaka atómovému pohonu, ktorý 
nám umožňuje pohybovať sa rýchlosťou lúčov sedemkrát rýchlejších, ako je svetlo. Tieto lúče 
nás  "nesú",  a  aby  nás  niesli,  opúšťame  optickú  štrbinu,  škálu  lúčov  vnímateľných  očami, 
zosúladiac sa tak s nosným žiarením. Preto pozemskí pozorovatelia opísali naše lietajúce stroje 
ako meniace sa na svetelné, veľmi žiarivo biele, potom modré a nakoniec miznúce. Je zrejmé, že 
ak  stroj  presiahne  rýchlosť  svetla  "zmizne",  nie  je  už  viditeľný  voľným  okom.  „Výška  piet 
stvoriteľa“ je teda dalo by sa povedať: vzdialenosť, z ktorej „našimi pätami dosiahneme“ na vašu 
planétu.

Planéta stvoriteľov je od svojho slnka, od veľmi veľkej hviezdy, vzdialená 236 tisíc parasangov, 
čiže 70 miliárd 800 miliónov kilometrov, a toto je "výška stvoriteľa".

Kabala je kniha najbližšia k pravde, ale takmer vo všetkých náboženských knihách sú na nás 
viac či menej jasné narážky, najmä v krajinách, kde mali stvoritelia základne: v horskom
pásme  Ánd  a  Himalájí,  v  Grécku,  ktorého  mytológia  obsahuje  tiež  významné  svedectvá, 
budhistické a islamské náboženstvá,  mormónske náboženstvo...  .  Aby sme mohli  vymenovať 
všetky  náboženstvá  a  sekty,  ktoré  svedčia  viac  či  menej  jasným spôsobom o  našom diele, 
potrebovali by sme veľa strán.

Ľudstvo – choroba Vesmíru

Tak teda teraz poznáte pravdu. Treba ju napísať a oboznámiť s ňou celý svet. Ak pozemšťania 
chcú, aby mali osoh z našich poznatkov a ušetrili tak 25 tisíc rokov vedeckého napredovania, 
musia nám dať najavo, že sa s nami chcú stretnúť, a najmä, že to pre nás nebude nebezpečné. 
Ak dáme ľuďom naše poznatky, musíme si byt istí, že ich budú používať správne.

Naše  pozorovania  z  posledných  rokov  neukázali,  že  by  na  Zemi  vládla  múdrosť.  Pravda, 
pokroky sú, ale ľudia ešte stále umierajú od hladu a bojachtivý duch ešte stále existuje na celom 
svete. Vieme, že náš príchod by mohol dať do poriadku mnoho vecí a spojiť národy, ale musíme 
cítiť, že nás ľudia naozaj chcú stretnúť, a že sú skutočne pripravení na zjednotenie. Ľudia musia 



však najprv vedieť, kto vlastne sme, a chápať skutočný význam nášho príchodu.
Na druhej strane vaše lietadlá s vojenským poslaním sa viackrát pokúšali prenasledovať naše 

stroje, považujúc nás za nepriateľov. Treba ich oboznámiť s tým, kto sme, aby sme sa mohli 
ukázať  bez  vystavenia  sa  nebezpečenstvu,  bez  obáv,  že  budeme ranení  alebo  zabití,  čo  v 
súčasnosti tak nie je. Nechceme riskovať, že vytvoríme zhubnú a nebezpečnú paniku. Niektorí 
vedci sa chcú s nami spojiť rádiom, aby mohli na základe našej odpovede zistiť polohu našej 
planéty,  a  to  tiež  nechceme.  Okrem toho,  čas  prenosu  by  bol  príliš  dlhý  a  naše  vysielače 
používajú vlny, ktoré vaša technika nemôže prijímať, pretože ich ešte nepoznáte. Sú sedemkrát 
rýchlejšie ako rádiové vlny. Skúšame nové vlny jedenapolkrát rýchlejšie.

Pokrok pokračuje a náš výskum sleduje cieľ pochopiť a uviesť sa do vzťahu s veľkým bytím, 
ktorého  sme  všetci  súčasťou.  Sme parazitmi  jeho  atómov,  ktoré  sú  planétami  a  hviezdami. 
Podarilo  sa  nám  objaviť,  že  na nekonečne  malej  úrovni  žijú  inteligentné  živé  bytosti,  na 
časticiach, ktoré pre nich predstavujú planéty a slnká, a kladú si rovnaké otázky ako my. Človek 
je "chorobou" gigantickej bytosti, pre ktorú sú jeho planéty a hviezdy atómami. A táto bytosť je 
určite tiež parazitom iných, väčších atómov. V oboch smeroch je to nekonečné. Dôležité však je 
zaistiť, aby naša "choroba", ľudstvo, existovalo ďalej a nikdy nevyhynulo.

Keď sme vás stvorili, nevedeli sme, že uskutočňujeme vedľajšie poslanie "vpísané" do nás, 
opakujúc to, čo bolo vykonané s nami. Prostredníctvom nášho výtvoru a jeho vývoja sme objavili 
náš vlastný pôvod. Pretože aj  my sme boli  stvorení inými ľuďmi,  ktorí  už zanikli,  ich svet  sa 
dozaista rozpadol,  ale vďaka nim sme mohli  nastúpiť my a vytvoriť  vás. Možno jedného dňa 
zanikneme, no vy nás vystriedate a zaujmete našu pozíciu. Ste teda ďalším dielcom vzácneho 
reťazca ľudskej kontinuity.

Existujú aj iné svety a ľudstvo sa istotne rozvíja aj v iných bodoch vesmíru. Ale v tejto časti je 
jedine náš svet stvoriteľský. To je dôležité, pretože každý takýto svet musí zrodiť nespočetné 
množstvo vzácnych potomkov potrebných na zachovanie kontinuity. Dáva to nádej, že človek raz 
nebude  ohrozený  úplným  vyhynutím.  Nie  sme  však  istí,  či  sa  človek  bude  môcť  niekedy 
stabilizovať v početnosti. Reťaz pokračuje od nepamäti, avšak my nesmieme narušiť rovnováhu 
samotného  obrovského  tela,  ktorého  sme  "chorobou",  parazitom,  lebo  ak  by  sme  sa  príliš 
rozrástli,  mohlo  by  to  mať  za  následok  reakciu,  ktorá  by  zapríčinila  katastrofu  vyúsťujúcu 
prinajlepšom do ústupu a prinajhoršom i do úplnej deštrukcie. Napríklad v zdravom tele, môže 
existovať niekoľko mikróbov bez obáv,  ale ak sa priveľmi  rozmnožia, vyvolajú chorobu,  ktorá 
organizmu prekáža a ten sa bráni buď prirodzene, alebo pomocou liekov určených na zničenie 
choroboplodných mikróbov.

Podľa všetkého je dôležité vytvoriť dostatočný počet svetov, aby ľudstvo nevyhynulo a snažiť 
sa najmä o to, aby sa nenarušila rovnováha našim úsilím o zlepšenie života tých, ktorí existujú. V 
tejto oblasti vám môžeme v mnohom pomôcť.

Evolúcia – mýtus

Tu  obočím  od  témy,  pretože  pre  vás  je  potrebné  rozohnať  vo  vašej  mysli  pochybnosti  o 
evolúcii.  Vaši vedci,  ktorí  zostavili  teórie o evolúcii, sa celkom nemýlia, ak hovoria, že človek 
pochádza z opice, opica z rýb atď. ...

V skutočnosti prvý živý organizmus stvorený na Zemi bol jednobunečný a až neskôr spôsobil 
zrod zložitejších bytostí. No nestalo sa tak náhodou! Keď sme prišli stvoriť život na Zem, začali 
sme veľmi jednoduchými výtvormi. Vyvíjali sme naše metódy adaptácie na prostredie, aby sme 
potom vytvorili ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, primáty a napokon človeka, ktorý je iba 
typom vylepšenej opice. Pridali sme mu to, čo charakterizuje nás, ľudí. Stvorili sme ho na náš 
obraz, ako je to napísané v biblickej Genezis.

Sami ste si iste uvedomili, že náhodný vývin by mal veľmi málo nádejí dospieť k takej veľkej 
rozmanitosti foriem života, farieb vtákov, ich prejavov lásky, tvaru rohov niektorých antilop... . Aká 
prirodzená potreba mohla viesť antilopy či kozorožce k tomu, aby mali špirálovité rohy? Alebo 
vtáky, aby mali modré či červené perie? A krása exotických rýb? Je to dielo našich "umelcov".

Keď príde rad na vás vytvárať život, nezabudnite na umelcov. Predstavte si svet bez hudby, 
filmov, obrazov či sôch atď. ... Život by bol veľmi nudný a zvieratá veľmi škaredé, keby mali mať 
telá  zodpovedajúce  len  ich  potrebám  alebo  funkciám.  Vývoj  foriem  života  na  Zemi  je  teda 



vývojom techník tvorenia a kultivovania diel uskutočnených stvoriteľmi, aby napokon vyústil do 
stvorenia im podobnej bytosti.

Nachádzate  lebky  prehistorických  ľudí.  Sú  to  lebky  prvých  prototypov  človeka,  ktoré  boli 
nahradené inými, vyvinutejšími, až po typ, ktorý bol presným dvojníkom stvoriteľov, obávajúcich 
sa vytvoriť bytosť oveľa dokonalejšiu, hoci niektorí boli v pokušení urobiť to. Keby si boli istí, že 
ľudia sa nikdy neobrátia proti svojim stvoriteľom v snahe dominovať nad nimi alebo ich zničiť – 
ako sa to už dialo medzi rasami postupne vytváranými na Zemi v minulosti – ale namiesto toho 
ak by ich milovali ako svojich rodičov, pokušenie vylepšiť ľudský rod by bolo veľké. Je to možné, 
ale predstavuje to obrovské nebezpečenstvo!

Niektorí  stvoritelia  sa okrem toho obávajú,  že pozemský človek je o niečo lepší  ako jeho 
rodičia; "Satan" je jedným z tých, čo si vždy mysleli a ešte si stále myslia, že pozemský človek je 
nebezpečenstvom pre našu planétu, pretože je trochu inteligentnejší. No väčšina z nás si myslí, 
že  nám dokážete  svoju  lásku  a  nikdy  sa  nepokúsite  zničiť  nás.  Minimálne  toto  očakávame 
predtým, než vám prídeme na pomoc.

Okrem  toho  je  možné,  že  pri  každom  stvorení  človeka  človekom  sa  uskutoční  mierne 
vylepšenie,  skutočná  evolúcia  ľudskej  rasy,  ale  iba  jemne,  aby  sa  stvoriteľ  necítil  v 
nebezpečenstve voči stvorenému. Umožňuje to zrýchlenie pokroku. Ešte si nemyslíme, že vám 
teraz môžeme dať naše vedecké znalosti, ale už vám môžeme odovzdať naše poznatky politické 
a humanitárne, lebo to nás neohrozí. Poskytnúť vám možnosť byt šťastnejšími na Zemi a vďaka 
šťastiu rýchlejšie sa vyvíjať. Mohlo by vám to napomôcť rýchlejšie sa nám prejaviť, že si zaslúžite 
našu  pomoc,  naše  dedičstvo,  prejaviť  sa  v  snahách  dospieť  na  medzigalaktickú  úroveň 
civilizácie.

V opačnom prípade, ak sa agresivita ľudí neutíši, ak sa mier nestane vašim jediným cieľom a 
ľudia  budú  podporovať  vojnu  výrobou  zbraní,  atómovými  pokusmi,  či  zachovávaním  armád, 
zabránime vám stať sa pre nás nebezpečenstvom, a to bude nová "Sodoma a Gomora". My sa 
musíme obávať pozemských ľudí, veď útočia na svojich blížnych, čo potom my, ktorí sme z iného 
sveta a mierne odlišní?

Vy, Claude Vorilhon, rozšírte pravdu pod vaším súčasným menom, ktoré postupne nahradíte 
menom, ktorým vás nazývame my: RAEL. Doslova znamená "božie svetlo" a ak ho preložíme 
ešte presnejšie "svetlo tých, ktorí prišli z neba (Elohim)", alebo ešte presnejšie: "ten, ktorý prináša 
svetlo Elohim", či "vyslanec Elohim", pretože budete vskutku naším vyslancom na Zemi a my 
prídeme oficiálne len do vašej Ambasády. "RAEL" môže byt jednoduchšie preložené ako "posol".

Mimochodom, telepaticky sme vám prikázali  pomenovať vášho syna Ramuel,  čo znamená 
"syn toho, ktorý prináša svetlo", pretože je synom nášho posla, nášho vyslanca.

A vzdialil sa ako ostatné rána.

VI. KAPITOLA

NOVE PRIKÁZANIA

Géniokracia

Na druhý deň som sa s ním stretol znova a pokračoval. 
V prvom rade rozoberme politické a ekonomické hľadisko:
Aký typ ľudí umožňuje ľudstvu vyvíjať sa? Géniovia. Je teda potrebné, aby váš svet oceňoval 

géniov a umožnil im viesť Zem. Najprv ste mali vo vláde surovcov, ktorí boli od ostatných lepší 
silou svalov, neskôr boháčov, ktorí mali prostriedky na to, aby mali v službách mnohých surovcov 
a potom politikov, ktorí lapili do pasce nádeje ľudu demokratických krajín, nehovoriac o vojakoch, 
ktorí svoj úspech založili na racionálnom zorganizovaní brutálnosti. Jediný typ človeka, ktorý ste 
ešte nikdy nepostavili do čela vlády, je práve ten, vďaka ktorému sa ľudstvo vyvíjalo. Či už objaví 
koleso,  pušný  prach,  spaľovací  motor  alebo  atóm,  z  vynálezov  géniov  vždy  ťažia  menej 
inteligentní, tí, ktorí sú pri moci a často využívajú mierumilovné vynálezy na vražedné účely, a to 
sa musí zmeniť!

Na  to  treba  odstrániť  volebné  a hlasovacie  systémy  ktoré  v  súčasnej  forme  vôbec 



nezodpovedajú vývinu ľudstva. Všetci ľudia sú bunkami obrovského tela nazývaného ľudstvo. 
Bunka  na  nohe  nemá  čo  rozhodovať  o  tom,  či  má  ruka  vziať  nejaký  predmet  alebo  nie. 
Rozhodovať musí mozog, a keď bude tento predmet dobrý, bude mať z toho osoh aj bunka na 
nohe. Ona nemá čo hlasovať, pretože je určená na to, aby celok, ktorého súčasťou je aj mozog, 
mohol  chodiť,  preto  nie  je  schopná  posúdiť,  či  to,  čo  môže  ruka  vziať,  je  dobré  alebo  zlé. 
Hlasovanie je opodstatnené iba vtedy, keď existuje rovnosť poznatkov a intelektuálnych úrovní.

Kopernik bol odsúdený neschopnými ľuďmi tvoriacimi väčšinu a to preto, lebo iba on jediný bol 
na takej úrovni, aby to pochopil. A hoci cirkev hlásala, že Zem je stredom vesmíru, ukázalo sa, že 
tak nie je, že Zem sa skutočné točí okolo Slnka, a že Kopernik mal pravdu. Keď začalo jazdiť 
prvé auto a bolo by sa dalo hlasovať všetkým, aby sa zistilo,  či povoliť,  alebo zakázať autá, 
odpoveď ľudí, ktorí o aute nič nevedeli a posmievali sa z neho, by bola záporná a ešte stále by 
ste sa vozili na konských povozoch. Ako to všetko zmeniť?

Dnes máte psychológov schopných vytvoriť testy na posúdenie inteligencie a prispôsobivosti 
každého jedinca. Je potrebné, aby sa tieto testy používali systematicky už od detstva, jednak na 
určenie  orientácie  štúdií  testovaného  a napokon  na  definitívne  určenie  jeho  inteligenčného 
koeficientu v období dosiahnutia dospelosti,  ktorý sa zaznačí do jeho preukazu totožnosti.  Na 
zastávanie akéhokoľvek verejného miesta by sa mali voliť len jedinci s inteligenčným kvocientom 
vyšším o 50 percent nad priemer a voliť by mohli len tí, ktorí majú inteligenčný kvocient vyšší o 
10 percent nad priemer.

Mnohí z vašich súčasných politikov by nemohli vykonávať svoje funkcie, keby takýto výber 
existoval už dnes. Je to úplne demokratický spôsob. Sú inžinieri, ktorí majú nižšiu inteligenciu, 
ako je priemer, ale majú dobrú pamäť a vďaka tomu získali mnoho diplomov a sú robotníci alebo 
sedliaci, hoci i  nekvalifikovaní, ktorých inteligencia je o 50 percent vyššia, ako je priemer... V 
súčasnosti  je  neprijateľné,  aby  hlas  tých,  ktorých  vulgárne  nazývate  "trkvas",  mal  takú  istú 
hodnotu ako hlas génia, zrelo premýšľajúceho nad tým, koho bude voliť.

V niektorých malých mestečkách zvíťazia vo voľbách tí, čo usporiadali nákladnejšie hostiny a 
nie  tí,  čo  majú  najzaujímavejšie  plány.  Čiže  spočiatku  by  malo  byť  právo  voľby  vyhradené 
intelektuálnej elite, tým, ktorých mozog je najschopnejší rozmýšľať a nájsť riešenie problémov. 
Nemusia  to  byť  práve tí,  ktorí  najviac študovali.  Ide o  to,  aby bol  k  moci  postavený génius, 
môžete tomu hovoriť „géniokracia“.

Humanitarizmus

Váš svet je ochromený ziskom a komunizmus nedokáže dať ľudom dostatočné lákadlo, aby 
mali chuť snažiť sa a vyvíjať sa. Rodíte sa rovní, i to je v biblických textoch. Vaša vláda by vás 
mala nechať rodiť sa približne rovnako majetných. Je neprijateľné, aby málo inteligentné deti 
mohli  žiť  v blahobyte vďaka majetku, ktorý nazhromaždili  ich otcovia, zatiaľ čo géniovia hynú 
hladom a vykonávajú akúkoľvek nízku prácu, aby zarobili na prežitie, zrieknuc sa činnosti, v ktorej 
mohli vykonať objavy osožné celému ľudstvu.

Aby sa tomu vyhlo, treba odstrániť vlastníctvo, ale bez nastolenia komunizmu. Tento svet vám 
nepatrí,  aj to je napísané v Biblii.  Ste len jeho nájomníkmi. Teda všetky majetky by mali byť 
prenajaté na štyridsaťdeväť rokov. To by odstránilo nespravodlivosť dedičstiev. Vaše dedičstvo, 
dedičstvo vašich detí,  je  celý  svet,  ak sa budete vedieť  zorganizovať  tak,  aby ste ho urobili 
príjemným. Táto politická orientácia ľudstva nie je komunizmom, je však budúcnosťou ľudstva. Ak 
chcete, nazvite ju „humanitarizmom“.

Vezmite si príklad. Nejaký človek skončil štúdia vo veku dvadsaťjeden rokov a chce vstúpiť do 
aktívneho života. Vyberie si povolanie a zarába peniaze. Ak sa chce ubytovať a jeho rodičia ešte 
žijú,  "kúpi"  si  dom, v  skutočnosti  si  prenajme dom alebo byt  na 49 rokov od štátu,  ktorý ho 
postavil.  Ak je bývanie ohodnotené na stotisíc frankov,  bude splácať túto sumu mesačne 49 
rokov. V sedemdesiatich rokoch (21 + 49) svoj dom splatil a môže v ňom bývať až do smrti bez 
ďalšieho platenia. Po jeho smrti sa dom vráti štátu, ktorý by ho mal nechať v užívacom práve 
deťom zosnulého,  ak nejaké má.  Predpokladajme,  že mal  jedno dieťa,  ktoré bude celý  život 
zdarma užívať dom svojho otca. Po smrti tohto potomka môže užívať rodinný dom aj jeho vnúča 
a  takto  do nekonečna.  Dedičstvo by malo  byť  úplne odstránené,  okrem dedičstva rodinných 
domov. To nebráni odmeniť zásluhy každého.



Vezmime si iný príklad. Niekto má dve deti. Jedno veľmi pracovité, druhé lenivé. Keď majú 21 
rokov, každé sa rozhodne ísť svojou cestou. Každý si prenajme dom v hodnote 100 tisíc frankov. 
Pracovitý zarobí čoskoro viac peňazí ako lenivý. Bude si teda môcť prenajať dva razy drahší 
dom, než bol pôvodný. Ak bude mať prostriedky, bude si môcť prenajať aj dva a jeden mu bude 
slúžiť ako vidiecky dom. Ak má dostatok úspor, bude môcť dať postaviť a prenajať sám nejaký 
dom na 49 rokov, z čoho mu budú plynúť peniaze. Po jeho smrti sa však všetko vráti spoločnosti, 
okrem rodinného domu, ktorý bude patriť jeho deťom.

Človek si určitým spôsobom môže získať majetok pre seba podľa svojich zásluh, ale nie pre 
svoje deti. Každému to, čo si zaslúži. Pre obchodné a priemyselné podniky platí to isté. Ten, kto 
vytvorí nejakú hodnotu, patrí mu po celý život a môže ju prenajať, nie však na viac ako na 49 
rokov.

Aj roľníci si môžu pôdu prenajať na 49 rokov, aby ju obrábali, potom sa vráti štátu, ktorý ju 
môže znova prenajať na 49 rokov. Syn ju môže prenajať znovu na 49 rokov. Tak to musí platiť 
pre všetky majetky, ktoré sú zužitkovateľné, nič sa nemení, pokiaľ ide o hodnotu vecí.  Akcie, 
zlato, či podniky, hotové peniaze, nehnuteľnosti, všetko, čo má hodnotu, patrí spoločnosti, ale 
môže byť prenajaté na 49 rokov tými, ktorí svojimi zásluhami a prácou na to získali prostriedky.

Takto človek,  ktorý nadobudol majetok približne vo veku 40 rokov,  môže postaviť  budovy, 
prenajať  ich  ako  byty  na  49  rokov  a  užívať  tieto  peniaze  až  do  smrti.  Potom  peniaze 
pochádzajúce z prenájmov budú patriť spoločnosti. Tento humanitarizmus je nariadený už aj v 
Biblii:
"Počítaj aj sedem ročných týždňov, sedemkrát sedem rokov, takže čas siedmich ročných týždňov 
bude činiť štyridsaťdeväť rokov." (Levitikus, 25.-8)
"Ak  svojmu  blížnemu  niečo  predáš,  alebo  od  svojho  blížneho  niečo  kúpiš,  nevydierajte  sa  
navzájom! Podľa počtu rokov od posledného jubilejného roku kupuj od svojho blížneho a podľa 
počtu žatiev ti má odpredať. Pri väčšom počte rokov ponúkni za to vyššiu cenu a pri menšom 
počte rokov dávaj nižšiu kúpnu cenu, lebo ti predáva počet žatiev." (Levitikus, 25.-14,15,16)
"Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja a vy ste len cudzincami a prišelcami 
u mňa." (Levitikus, 25.-23)

Ak bude k moci pripustený génius, pochopí užitočnosť týchto úprav. Mali by ste konať tak, aby 
sa všetky národy Zeme spojili, aby mali jedinú vládu.

Svetová vláda

Vytvorenie novej celosvetovej meny a jednotného jazyka vám pomôže vytvoriť celosvetovú 
vládu. Čoskoro sa nebude v Clermont-Ferrande hovoriť auvergnským nárečím, ani po francúzsky 
v Paríži, či anglicky v Londýne, ani nemecky vo Frankfurte. Vaši vedci a odborníci na jazyky by sa 
mali zísť a pracovať na vytvorení nového jazyka inšpirovaného všetkými; povinne by sa vyučoval 
potom vo všetkých školách sveta ako druhý jazyk.

To isté platí aj pre celosvetovú menu. Nemôže ňou byť ani frank, ani dolár či jen, ale nová 
mena vytvorená pre potreby celého sveta bez poškodenia národa, ktorý by sa spytoval, prečo 
bola vybraná mena inej krajiny a nie jeho.

Napokon nevyhnutnými krokmi umožňujúcimi takéto zjednotenie sú zrušenie vojenskej služby, 
ktorá mladých ľudí učí len agresivite, a následne vytvorenie celosvetovej profesionálnej armády 
určenej  výlučne na  ochranu verejného  poriadku.  Toto  by  malo  nastať  vo všetkých  krajinách 
zároveň, je to nevyhnutná záruka bezpečnosti.

                                                                 Vaše poslanie

     Ako som vám už povedal, vieme, že náš oficiálny príchod by mohol urýchliť množstvo vecí. 
Počkáme však dovtedy, kým sa nepresvedčíme, že ľudia naozaj chcú, aby sme prišli, že si nás 
ctia a milujú nás ako svojich rodičov, ktorými sme, a že naše vesmírne lode nebudú ohrozované 
vašimi deštrukčnými vojenskými silami.
     Aby sa toto dosiahlo, oboznámte celý svet s tým, že ste ma stretli a zopakujte im, čo som vám 
povedal. Múdri vás budú počúvať. Mnohí vás budú mať za šialenca alebo vizionára, ale vysvetlil 



som vám už čo si treba myslieť o hlupákoch – o väčšine.
     Poznáte teda pravdu a my zostaneme s vami v kontakte prostredníctvom telepatie, aby sme 
vám dodali sebadôveru a prípadne vám poskytli dodatočné informácie, keď posúdime, že je to 
potrebné.
     To, čo chceme vedieť je, či je na Zemi dostatočné množstvo múdrych ľudí. Ak vás bude 
nasledovať  dostatočné  množstvo  ľudí,  prídeme  otvorene.  Kam?  Na  miesto,  ktoré  pre  nás 
pripravíte.  Postavte  rezidenciu  v  príjemnom  kraji  miernej  klímy,  so  siedmimi  izbami  vždy 
pripravenými  prijať  hostí,  kde  každá  bude mať  vlastnú  kúpeľňu,  kde bude  konferenčná sála 
schopná pojať  dvadsaťjeden ľudí,  s plavárňou a jedálňou taktiež pre  dvadsaťjeden ľudí.  Táto 
rezidencia by mala byť postavená uprostred parku a mala by byť chránená pred nežiaducimi 
pohľadmi. Park by mal byť celý obkolesený múrmi tak, aby nik nemohol sídlo a plaváreň zvonku 
vidieť. Sídlo by malo byť umiestnené vo vzdialenosti minimálne jeden kilometer od múru okolo 
parku zo všetkých strán. Malo by mať maximálne dve poschodia a tiež by malo byť zaclonené 
pred  zrakmi  vnútornou  bariérou  vegetácie  kríkov  a stromov.  Nech  sú  dva  vchody  v okolitom 
múre, jeden od severu a druhý od juhu; takisto aj rezidencia nech má dva vchody.
     Na streche bude terasa,  na ktorej  môže pristáť vesmírna loď o veľkosti  dvanásť metrov 
v priemere. V každom prípade nech je tiež vchod z terasy priamo do interiéru. Vzdušný priestor 
nad a okolo ambasády nesmie byť pod priamym vojenským radarovým dohľadom! 
     Budete sa snažiť zaistiť, aby územie, na ktorom bude toto sídlo postavené – pokiaľ možno 
väčšieho rozsahu než je tuná uvedené – bolo uznané ako neutrálne teritórium ostatnými národmi 
a tiež národom, na ktorého území bude stáť, pretože bude vskutku našou ambasádou na Zemi.
     Môžete v nej žiť so svojou manželkou a deťmi, bude pod vašim priamym vedením, a môžete 
tam mať služobníctvo a takisto si pozývať hostí podľa svojej ľubovôle. Avšak časť so siedmimi 
izbami má byť priamo pod pristávacou terasou a má byť oddelená od sekcie používanej ľuďmi 
hrubými  kovovými  dverami  zamknuteľnými  zvnútra,  ktoré  budú  neustále  zatvorené.  Pred 
vchodom do konferenčnej sály musí byť umiestnená aseptická komora. 
     Finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu získate vďaka pomoci všetkých, ktorí budú 
vo vás veriť, a tým i v nás, od ľudí múdrych a inteligentných. Títo ľudia budú po našom príchode 
odmenení.  Veďte  preto  evidenciu  všetkých,  ktorí  finančne  prispejú  na  postavenie  alebo 
prevádzku  ambasády,  nech  je  ich  príspevok  akokoľvek nepatrný.  Každý  národ  Zeme  určí 
človeka, ktorý bude zodpovedný za ohlasovanie tejto pravdy, a ktorý pomôže ostatným sa spojiť 
na jej rozširovaní.
     Raz ročne na kopci neďaleko rezidencie zhromaždite ľudí z celého sveta, všetkých tých, ktorí 
o nás počuli a chcú, aby sme prišli. Zhromaždite čo najväčší počet ľudí a požiadajte ich, aby na 
nás intenzívne mysleli a dúfali v náš príchod. Keď tam bude dostatočný počet ľudí a keď si budú 
dostatočne intenzívne želať, aby sme prišli, bez náboženského mysticizmu, ako zodpovední ľudia 
rešpektujúci svojich stvoriteľov, potom oficiálne pristaneme a dáme naše vedecké znalosti ako 
naše dedičstvo všetkým obyvateľom Zeme.
     Toto všetko nastane vtedy, až bude vplyv ľudí s vojnovým temperamentom všade na svete 
zredukovaný  na  hranicu  úplnej  bezmocnosti.  Ak  bude  láska  k životu,  láska  ľudí  voči  svojim 
stvoriteľom a taktiež aj medzi nimi samotnými dostatočne silná, áno, prídeme oficiálne.   
     Počkáme a uvidíme! Avšak ak ľudské bytosti zostanú naďalej agresívne a ak budú i naďalej 
napredovať spôsobom nebezpečným pre ostatné svety, potom vašu civilizáciu zničíme, jej centrá 
vedeckého bohatstva,  a to bude ďalšia „Sodoma a Gomora“.  Bude to tak až dovtedy, kým si 
človek morálne nezaslúži svoju vedeckú úroveň. 
     Budúcnosť ľudstva je v jeho vlastných rukách, a pravda je vo vašich. Rozširujte ju po celom 
svete a nenechajte sa odradiť. Nikdy vám nepomôžeme otvorene, nijakým spôsobom, ktorý by 
poslúžil ako dôkaz skeptikom, pretože skepticizmus je často spojený s agresivitou. Inteligentní 
ľudia vám budú veriť, pretože nehovoríte nič mystického. Pre nás je dôležité, aby vám verili bez 
materiálneho dôkazu. Toto nám dokáže viac než čokoľvek iné, že ľudia sú inteligentní, a že si 
zaslúžia dostať naše vedecké znalosti ako dedičstvo. 
     Teraz choďte. Nezabudneme na vás či uspejete ešte počas svojho života na Zemi, alebo až 
neskôr. Ak to bude potrebné, môžeme počkať s našim pristátím až do doby vašich potomkov, 
keďže  vás  môžeme vedecky  znovustvoriť,  rovnako  ako  môžeme oživiť  všetkých,  ktorí  viedli 
ľudstvo na ceste ľudského génia s láskou ku stvoriteľom, pokiaľ budú ich pozostatky uložené 
v hroboch.



     Jediná pomoc,  ktorú  vám poskytneme bude to,  že sa budeme odteraz čoraz častejšie 
objavovať na oblohe, aby si ľudia uvedomili  tento problém, a aby sme v nich vzbudili  záujem 
o pravdu, ktorú rozširujete.
     Postupne sa s čoraz častejšími zjavovaniami zlepší aj vedomie populácie a naša prítomnosť 
už  nebude viac  vzbudzovať  hlúpe zbožňovanie,  namiesto  toho sa  však  medzi  ľuďmi  vytvorí 
hlboká túžba skontaktovať sa s nami. 
     Vaše hnutie budete nazývať MADECH – „Hnutie na privítanie Elohim, stvoriteľov ľudstva“. 
(franc.: Mouvement pour l‘accueil des Elohim, créateurs de l‘humanité), ktorého iniciálky zároveň 
znamenajú aj posolstvo: „Mojžiš predchádzal Eliášovi a Kristovi“. (franc.: Moise a devancé Elie et 
le Christ). 

- Pozn. prekladateľa: V roku 1975 bolo s dovolením Elohim hnutie premenované na „International 
Raelian  Movement“,  teda  na  Medzinárodné  Raeliánske  Hnutie,  a 6.augusta  53  (1998)  na 
„Raelian Religion“, teda Raeliánske Náboženstvo.

 

VII. KAPITOLA

ELOHIM

Jadrové zbrane

- Chcete mi položiť nejaké otázky skôr, ako sa posledný raz rozlúčime? – spýtal sa.
- Ezechielovo zjavenie ste mi opísali ako zjavenie ľudí vybavených skafandrami a povedali ste mi, 
že  atmosféra  vašej  planéty  nie  je  taká  istá  ako  na  Zemi.  Ako  je  možné,  že  teraz  nemáte 
skafander?

-  Pretože aj  my sme vedecky pokročili  a teraz sa bez nich môžeme zaobísť.  Moja tvár je 
zdanlivo na voľnom vzduchu, ale v skutočnosti je chránená neviditeľným ochranným štítom, ktorý 
sa skladá z odpudivých lúčov, a vnútri ktorého dýcham odlišný vzduch od vášho. Tieto lúče sú 
priepustné pre vlnenie, ale nepriepustné pre molekuly vzduchu. Môžete to prirovnať k vypúšťaniu 
bublín vo vašich prístavoch, ktoré zabraňujú úniku mazutu.
- Predstavujú atómové bomby nebezpečenstvo pre ľudstvo?

-  Áno,  veľké  nebezpečenstvo.  To,  že  ich  máte,  nám však  v  prípade  nutnosti  umožní  bez 
námahy zničiť vašu civilizáciu, ak sa ľudia neumúdria. Možno sa zničíte sami. Ak sa stanete pre 
nás hrozbou, postačí nám nechať vybuchnúť vaše sklady bômb bez toho, aby sme proti vám 
vyslali útočné zbrane. Mohli by sme to urobiť buď lúčmi, alebo telepatiou tak, aby sa niektorá 
veľmoc stala "agresorom", čo by automaticky vyvolalo osudovú odvetu.

Ak  ľudia  nechcú  byť  vystavení  tomuto  nebezpečenstvu,  stačí,  aby  vojsku  odňali  atómové 
zbrane. Nukleárna sila, ktorou disponujú, by po opatrnej transformácii poskytla krajinám, ktorým 
chýba  energia,  možnosť  vysoko  sa  rozvinúť.  Pre  vás  je  naliehavé  zastaviť  jadrové  skúšky, 
pretože neviete nič o rizikách, ktorým sa vystavujete. Ak však ľudia budú pokračovať v hre s 
atómovými zbraňami, v prípade potreby nám to uľahčí celú situáciu.
- Sú na vašej planéte ženy?

- Áno, je o tom zmienka v Biblii a nechal som vás poznamenať si príslušnú pasáž.
- Aj deti?

- Áno, môžeme mať deti presne tak, ako vy.

Preľudnenie

- Ale povedali ste mi, že ste takpovediac nesmrteľní? Ako bojujete proti preľudneniu?
- Tento problém skutočne čoskoro nastane na Zemi. Aby ste ho vyriešili, a musíte ho vyriešiť 



hneď, pretože už teraz je vás dosť, musíte rozvinúť antikoncepciu a prijať veľmi prísne zákony 
povoľujúce ženám mať len dve deti. Ak sa dve rovnajú dvom, obyvateľstvo nebude pribúdať. Aj 
toto budeme pozorovať, ako to vyriešite. To je tiež dôkaz inteligencie zohľadňujúci, či si zaslúžite 
naše dedičstvo.

Toto riešenie, ktoré vám ponúkame, platí však pre ľudstvo v súčasnosti, kedy ľudia žijú len 
sedemdesiatpäť rokov v priemere. Náš problém je skutočne odlišný. Nie sme veční. Žiť môžeme 
vďaka  malému  chirurgickému  zákroku  desaťkrát  dlhšie  ako  vy,  vďaka  operácii,  ktorú  Biblia 
nazýva  „strom života".  Máme deti  a  aplikujeme pravidlo,  o  ktorom som práve hovoril,  dvaja 
rodičia, dve deti, vďaka čomu je počet nášho obyvateľstva stály.
- Koľko vás je?

- Približne sedem miliárd.
- Stretávali sme sa šesť dní po sebe, vrátili ste sa vždy na svoju planétu?

-  Nie,  vrátil  som sa na medziplanetárnu loď,  ktorá  nám slúži  ako základňa a zdržiava sa 
nepretržite v blízkosti Zeme.
- Koľkí ste na tejto kozmickej lodi?

- Siedmi, na našej planéte je sedem provincií. V tejto kozmickej lodi je predstaviteľ každej z 
nich. Ak pridáme dvoch zodpovedných za kozmickú loď, je nás v stálej službe deväť.
- Čo sa stane, ak pozemšťania urobia presne to, čo si želáte?

- Oficiálne prídeme do priestorov, ktoré pripravíte a požiadame vás zvolať tam predstaviteľov 
najvýznamnejších  krajín  ľudstva,  aby  sme  dosiahli  úplné  zjednotenie  pozemšťanov.  Ak  to 
dopadne priaznivo, umožníme ľudstvu postupne ťažiť z nášho vedeckého predstihu. Podľa toho, 
ako ho ľudia budú používať, uvidíme, či môžeme dať ľudom všetky naše poznatky a umožniť im 
vstúpiť do medzigalaktickej éry s naším dedičstvom, ktoré znamená 25 tisíc rokov vedeckého 
predstihu.
- Ste jediný svet, ktorý má túto vedeckú úroveň?

- V tejto oblasti vesmíru áno. Je nekonečné množstvo svetov obývaných humanoidným typom 
bytostí, ktorých vedecká úroveň je nižšia od našej, ale omnoho vyššia od vašej. Obavy zo zániku 
v  nás vzbudzuje to,  že sme nenašli  planétu s  rovnako rozvinutou civilizáciou,  akou je  naša. 
Udržiavame ekonomické vzťahy s mnohými inými planétami, na ktorých bol život stvorený ľuďmi, 
ktorí museli mať našu vedeckú úroveň, ako nám to dokazujú ich náboženské texty.

Nanešťastie, nepodarilo sa nám nájsť stvoriteľské civilizácie blízke týmto svetom. Možno ich 
nájdeme neskôr, pretože pokračujeme v skúmaní vesmíru. Vo väčšine prípadov sa ich planéta 
príliš priblížila k ich slnku a život sa stal nemožný, alebo ich slnko vybuchlo, či príliš ochladlo. To 
všetko, hoci v súčasnosti nebádame v našom systéme nič mimoriadne, v nás vzbudzuje obavy z 
najhoršieho.
- U vás teda neexistuje náboženstvo?

-  Naším náboženstvom je  viera  v  ľudského  génia.  Máme mimoriadne  radi  spomienku  na 
našich stvoriteľov,  s  ktorými  sme sa  nikdy  viac  nestretli  a  ktorých svet  sme nenašli.  Museli 
zahynúť. Urobili potrebné opatrenie a umiestnili na obežnú dráhu okolo našej planéty obrovskú 
raketu obsahujúcu všetky ich poznatky, ktorá automaticky pristála na našej planéte, keď ich svet 
zanikol. Vďaka nim sme pokračovali v tradícii. V tradícii, ktorej pokračovanie by sme radi videli na 
Zemi.
- A keby vaša planéta zanikla?
    - Plánovaný je rovnaký proces, ktorý vám automaticky odovzdá dedičstvo v prípade, že by bol 
náš svet zničený.

Tajomstvá Večnosti

- Žijete desaťkrát dlhšie ako my?
-  Naše telo  žije  v  priemere desaťkrát  dlhšie  ako vaše,  tak  ako prví  ľudia  z  Biblie.  Okolo 

sedemstopäťdesiat až tisícdvesto rokov. Ale naše vedomie, teda naša skutočná osobnosť môže 
byt naozaj nesmrteľná. Vysvetlil som vám, že z akejkoľvek bunky tela možno vytvoriť celú bytosť 
s novou živou hmotou. Keď sú naše schopnosti plne rozvinuté a náš mozog je na maxime svojho 
výkonu a poznatkov, chirurgicky si dáme vybrať maličkú časť tela, ktorá sa uchováva.



Keď umrieme, z bunky vybranej z malého kúska nášho tela, ktorý sa odobral predtým, znovu 
vytvoríme telo presne také, aké bolo v danej chvíli. Vravím, že také, aké bolo v danej chvíli, čiže 
so všetkými svojimi vedeckými poznatkami a s jeho vtedajšou osobnosťou. Ale telo sa skladá z 
nových prvkov, a má pred sebou tisíc vašich rokov života. Toto sa opakuje do nekonečna. Aby 
sme obmedzili rast populácie, na túto večnosť majú právo len géniovia. Všetci ľudia našej planéty 
si dávajú odobrať v určitom veku bunky a dúfajú, že budú vybraní na znovuzrodenie po smrti. 
Nielen dúfajú, ale všetci aj žijú po celý svoj život v snahe zaslúžiť si toto vzkriesenie.

Keď umrú, zíde sa veľká Rada Večných, aby posúdila "posledným súdom", ktorí z tých, čo 
počas roka umreli, si zaslúžia žiť ďalší život. Počas prvých troch životov sú veční v skúšobnej 
dobe a po uplynutí tohto obdobia sa schádza Rada Večných, aby z ich činnosti posúdila, kto si 
zaslúži vstúpiť do Rady Večných ako stály člen. Od okamihu, keď túžime po novom živote, už 
nemáme právo mať deti. To, samozrejme, nebráni milovať. Umožňuje nám to pochopiť, prečo 
vedci z Rady Večných chceli vytvoriť život na iných planétach. Svoj inštinkt plodenia preniesli na 
iné svety.
- Ako sa nazývate?
     - Ak nám chcete dať nejaké meno, hoci my sa v našom jazyku nazývame ľudia, môžete nás 
volať Elohim, pretože sme prišli z oblohy.
- Akým jazykom hovoríte na vašej planéte?
     - Náš oficiálny jazyk je veľmi blízky starej hebrejčine.
- Zhovárali sme sa tu každý deň, neobávali ste sa, že nás prekvapia iní ľudia?
     - Automatický systém by ma okamžite upozornil na priblíženie sa iných ľudí v nebezpečnom 
okruhu, či na zemi alebo vo vzduchu.
- Aký je spôsob života a práce u vás?
     -  Pracujeme  prakticky  len  intelektuálne,  naša  vedecká  úroveň  nám  umožnila  všade 
rozmiestniť roboty. Pracujeme len vtedy, keď sa nám chce a len naším mozgom. Len umelci a 
športovci "pracujú" svojím telom, ale preto, lebo si to vybrali. Veľmi rozvinutá atómová energia je 
takmer nevyčerpateľná, najmä preto, lebo sme našli spôsob využitia atómu v uzavretom obvode 
a spôsob využitia slnečnej energie. Máme množstvo iných zdrojov energie. Do našich atómových 
reaktorov  nepoužívame  výlučne  urán,  ale  aj  mnoho  iných  obyčajných  látok,  ktoré  nie  sú 
nebezpečné.
- Ale ak žijete tak dlho a nepracujete, nenudíte sa?
     - Nie, nikdy, pretože robíme všetko, čo máme radi, a najmä sa milujeme. Považujeme naše 
ženy za veľmi pekné a využívame to.
- Existuje manželstvo?
     - Nie, ženy aj muži sú slobodní. Niektorí však žijú vo dvojiciach. Tí, čo sa rozhodnú takto žiť, 
môžu to urobiť, ale kedykoľvek sa môžu vrátiť ku svojej slobode. My sa všetci máme navzájom 
radi.  Žiarlivosť  neexistuje,  pretože  každý  môže  mať  všetko  a  neexistuje  vlastníctvo.  U  nás 
neexistuje kriminalita, teda niet ani väzení, ani polície. Naproti tomu máme veľa lekárov a mnoho 
pravidelných duševných prehliadok. Ak sa u niekoho objaví čo i len najmenšia morálna odchýlka, 
ktorá by mohla viesť k činom škodiacim slobode alebo životu iných, ten sa okamžite podrobí 
liečbe, ktorá ho vráti na správnu cestu.
- Môžete mi opísať deň človeka u vás?

- Ráno vstane, okúpe sa, pretože u nás máme všade bazény, raňajkuje a potom robí, čo sa 
mu chce. Všetci ľudia "pracujú", ale preto, lebo na to majú chuť, keďže u nás neexistujú peniaze. 
Takto tí, ktorí "pracujú", robia vždy všetko veľmi dobre, pretože to robia ako poslanie.

Jedine veční majú veľmi presné povinnosti, ako napríklad dohľad nad elektronickými mozgami 
a počítačmi, ktoré sa zaoberajú životnými problémami, ako je energia, potrava, organizácia atď.. 
Zo siedmych miliárd obyvateľov je iba sedemsto večných, ktorí žijú úplne izolovane od ostatných 
ľudí.  Majú  výsadu,  že  sú  veční,  ale  aj  povinnosť  postarať  sa  o  všetko  pre  ostatných,  ktorí 
nemusia pracovať.

K  týmto  sedemsto  večným  treba  prirátať  dvestodesať  „čakateľov“  v skúšobnej  dobe  (asi 
sedemdesiat ročne, čiže desať z každej provincie).

Zo sedem miliárd obyvateľov je len asi  štyridsať miliónov detí.  Až keď dospejú (asi  medzi 
osemnástym a dvadsiatym prvým rokom, podľa vyspelosti subjektu) podstúpia operáciu, ktorá im 
dá  dlhovekosť  vyše  sedemstopäťdesiat  rokov.  Od  tejto  chvíle  môžu  mať  aj  oni  deti.  To 
zapríčiňuje,  že  naši  bežní  najstarší  obyvatelia  poznajú  svojich  potomkov  až  do  päťdesiatej 



generácie.
Zo sedem miliárd obyvateľov je možno len milión neaktívnych, a temer všetci z nich sú pod 

liečbou psychologických porúch. Naši doktori ich liečia po dobu šiestich mesiacov. Väčšina ľudí 
sa zaujíma o umenie: maľujú, robia sochy, hrajú na nástrojoch, píšu, produkujú filmy, športujú 
atď. ... Naša civilizácia je civilizáciou voľného času v pravom zmysle slova.

Mestá  majú  priemerne  päťstotisíc  obyvateľov  a  zaberajú  veľmi  malý  priestor.  Mesto  je  v 
skutočnosti obrovský dom umiestnený na návrší, v ktorom môžu ľudia spať, milovať sa, robiť čo 
sa im chce. Tieto "mestá - domy" majú stranu aj výšku približne kilometrovú a všetkými smermi 
sú brázdené vlnami kolektívneho premiestňovania. Pripevníte si pás a umiestnite sa do toku vĺn, 
ktorý vás veľmi rýchlo odnesie, kam chcete. Mestá sú akési kocky, aby sa neukrajovalo z prírody, 
ako je to u vás. Vaše mestá s počtom päťstotisíc obyvateľov zaberajú asi dvadsaťkrát väčšiu 
plochu ako naše. Výsledkom je, že kým vám trvá cesta do prírody viac hodín, my sme tam za 
nejakých desať sekúnd. Celé mesto zostavuje jediný architekt, aby bolo príjemnejšie na pohľad a 
aby sa pekne včlenilo do krajiny.
- Ale ľudia, ktorí nemajú naozaj čo robiť sa nenudia?

- Nie, pretože im poskytujeme mnoho činností. Uznávané sú skutočné hodnoty jednotlivca a 
každý chce ukázať, že hodnotu má. Či už v umení, vede, v športe, každý sa chce zaskvieť, aby 
sa stal  večným, alebo jednoducho preto, aby ho obdivovala spoločnosť, alebo niektorá žena. 
Niektorí  obľubujú  nebezpečenstvo a  zbavenie  sa  nebezpečenstva  smrti  by  im  odobralo  celú 
radosť zo života, preto sú mimoriadne rozšírené nebezpečné športy.

Môžeme vrátiť do života akokoľvek raneného človeka, ale tí, čo sa zaoberajú takýmito športmi 
ich môžu vykonávať len ak podpíšu, že súhlasia, že ak pri tej športovej činnosti zomrú, nebudú 
vzkriesení. Máme akýsi druh pretekov atómových áut, ktorý by vás nadchol a surovejšie športy v 
štýle boxu, alebo ešte surovejšie, akýsi druh rugby, ktorý hrajú nahí hráči a sú v ňom dovolené 
všetky hmaty, box, zápasenie atď. ...

To  všetko  sa  vám  môže  zdať  barbarské,  ale  nezabúdajte,  že  každá  krajnosť  musí  byť 
vyvážená, aby sa nezrútila. Krajne vyumelkovaná civilizácia musí mat primitívne protiváhy. Keby 
náš ľud nemal  svoje idoly  zo svojich obľúbených športov,  mal  by chuť už iba umrieť.  Treba 
rešpektovať život iných, ale treba rešpektovať aj chuť umrieť, alebo sa zahrávať so smrťou v 
presne vymedzených odboroch.

Vo  všetkých  odvetviach  sa  u  nás  každoročne  konajú  súťaže  a  svetová  súťaž  umožňuje 
navrhnúť najlepších pre večnosť. Všetci žijú len pre toto. Každý rok, či už v maľovaní, literatúre, 
biológii, medicíne, vo všetkých odboroch, kde sa ľudský duch môže prejaviť, sa koná v každej 
provincii  súťaž  s hlasovaním  večných  provincie.  "Majstri"  sa  stretnú  v  hlavnom  meste  a  sú 
podrobení  hlasovaniu  Poroty  Večných,  ktorá  určí  „majstrov  z majstrov“,  čiže  tých,  ktorí  sú 
napokon predstavení pred veľkou Radou Večných. Títo vyberú takých, ktorí  sú hodní stať sa 
„čakateľmi“ večných. Toto je cieľ, ideál každého. Rozptýlenie môže mat primitívny charakter, ak 
najvyšší cieľ je taký vysoký.
- Takže veční majú celkom odlišný život od ostatných obyvateľov?

- Samozrejme, žijú bokom, v mestách, ktoré sú pre nich vyhradené a pravidelne zasadajú, aby 
rozhodovali.
- Koľko majú rokov najstarší?

- Najstarší, predseda Rady Večných má dvadsaťpäťtisíc rokov a máte ho pred sebou. Dodnes 
som pobýval v dvadsiatich piatich telách a som prvý, na ktorom sa uskutočnil tento pokus, preto 
som predsedom večných. Sám som riadil stvorenie života na Zemi.
- Musíte mať nesmierne poznatky?

- Áno, nazhromaždil som nemálo poznatkov a zrejme by sa mi už nepodarilo zosumarizovať 
ich viac. V tomto bude pozemský človek možno lepší ako my, pretože objem časti mozgu, ktorá 
hromadí  informácie,  pamäť,  je  väčšia.  Ľudia  môžu  teda  nahromadiť  viac  poznatkov  a  teda 
vedecky  zájsť  ďalej  ako my,  ak budú mať  na to  možnosti.  Práve tento  fakt  vyvoláva obavy 
protivníkov Rady Večných. Pozemskí ľudia sa môžu vyvíjať rýchlejšie než my, ak im v tom nič 
nezabráni.

Chemické vzdelávanie



- Ale poznatky, ktoré musia študenti nahromadiť musia byť ohromné a príprava musí zrejme trvať 
dlho?

- Nie, pretože vďaka dôležitému vedeckému objavu, ktorý začínajú vaši  vedci tušiť, možno 
osobu naučiť jej úlohy chirurgickým spôsobom.

Vaši  vedci  práve  objavili,  že  do  mozgu  necvičeného potkana  možno vstreknúť  tekutinu  z 
pamäte cvičeného potkana a tým spôsobiť, že potkan, ktorý sa nenaučil nič, vie to, čo vedel ten 
druhý.  Vstreknutím pamäťovej  mozgovej  hmoty možno odovzdať  informácie,  a  tak  naše deti 
takmer nemajú prácu. Pravidelne sa podrobujú vstrekovaniu mozgovej hmoty odobratej osobám, 
ktoré majú  informácie  potrebné k  vzdelávaniu.  Deti  sa takto môžu zaoberať len zaujímavými 
vecami, ktoré programujú samé, teoretickým prebudovávaním sveta, rozvíjaním sa v športe a v 
umení.
- Nikdy nevznikajú vojny medzi provinciami Vášho sveta?

- Nikdy. Športové súťaže sú dostatočne rozvinuté na to, aby odstránili  bojovný inštinkt.  Na 
druhej strane, psychologicky, skutočnosť, že mladí ľudia môžu riskovať svoje životy v hrách, pri 
ktorých je systematicky zakaždým niekoľko mŕtvych, odstraňuje bojovný inštinkt a umožňuje tým, 
ktorí ho pociťujú príliš intenzívne, uspokojiť ho vystavovaním sa nebezpečenstvu vlastnej smrti. 
Takto na nebezpečné cesty nezatiahnu tých, ktorí to nechcú. Keby boli na Zemi športy alebo hry 
ešte  nebezpečnejšie,  ale  organizované,  prispelo  by  to  k  zníženiu  možnosti  vytvárania 
medzinárodných konfliktov.
- Je si sedem provincií vašej planéty podobných?

- Nie, tak ako u vás máme rozličné rasy a kultúry. Tieto provincie boli vytvorené so zreteľom na 
tieto rasy a kultúry, rešpektujúc slobodu a nezávislosť každej z nich.
- Bolo by možné, aby pozemšťan navštívil vašu planétu?

- Áno, stačilo by vám obliecť si skafander prispôsobený vášmu dýchaniu a mohli by ste prísť. 
Mohli by ste žiť bez skafandra v sídle, v ktorom sme napodobnili pozemskú atmosféru a kde žije 
viacero ľudí zo Zeme, medzi nimi Mojžiš, Eliáš, Ježiš Kristus a mnoho iných živých svedectiev 
nášho stvorenia. Až nastane vhodná doba, privedieme týchto ľudí naspäť na Zem, aby podopreli 
vaše rozprávanie.
- Prečo ich neprivediete hneď?

- Preto, lebo keby sa Ježiš Kristus vrátil do vášho neveriaceho sveta, strčili by ho do blázinca.
Predstavte si človeka, ktorý by medzi vás nečakane prišiel a tvrdil by, že je Kristus. Zožal by iba 
posmešky a veľmi rýchlo by bol zavretý do psychiatrickej liečebne. Keby sme zasiahli, aby sme 
ukázali, že je naozaj Kristus, znova by sa tým oživilo náboženstvo založené na Bohu a podporila 
predstava nadprirodzenosti či mystiky, a to vôbec nechceme.

Malý človiečik ma teda pozdravil poslednýkrát, keď mi povedal, že sa vráti až potom, keď sa 
uskutoční to, o čo ma žiadal. Nastúpil do svojej rakety, ktorá odštartovala a zmizla ako predošlé 
ráno.

Raeliánske Hnutie

Aký príbeh! Aké odhalenie!
Keď  som doma robil  poriadok  v  poznámkach,  zoraďujúc  ich  a  prepisujúc,  uvedomil  som si 
jedinečnosť poslania, ktoré mi bolo zverené, pociťoval som však iba malú nádej, že sa mi podarí 
ho splniť. Ale keďže nádej nie je nevyhnutnou podmienkou konania, rozhodol som sa urobiť, o čo 
som bol požiadaný, riskujúc, že ma budú mať za blázna. Napokon, ak byť bláznom znamená 
“vidieť svetlo”, tak budem rád za blázna považovaný. Je lepšie byť označovaný za rojka a poznať 
pravdu, než za jasnozrivého a nepoznať ju. 
     Musím jasne prehlásiť skeptikom každého druhu že nepijem alkohol a v noci spávam veľmi 
dobre. Nemožno snívať šesť dní za sebou a toto vymyslieť.
    Vám, ktorí mi neveríte hovorím: dívajte sa na oblohu a uvidíte čoraz viac zjavení, ktoré ani vaši 
vedci ani vaši vojaci nebudú môcť vysvetliť inak ako táranie, aby si zachovali dôstojnosť, o ktorú, 
ako si  myslia, by prišli,  ak by pravda nepochádzala od niektorého z tých, ktorí  patria do ich 
uzavretého kruhu. Ako je možné, že to vedec nevie!? Tak ako tí, čo odsúdili Kopernika, pretože 
sa opovážil povedať, že Zem nie je stredom vesmíru, nemohli by pripustiť, aby to všetko odhalil 
niekto iný ako oni.



     Ale vy všetci, čo ste videli alebo uvidíte neidentifikovateľné lietajúce objekty, o ktorých niektorí 
budú  horlivo  tvrdiť,  že  sa  jedná  o  lietadlá  Mirage,  alebo  o  meteorologické  balóny,  alebo  o 
halucinácie, vy všetci,  čo sa neodvážite o tom hovoriť z obavy z posmechu, len vtedy budete 
môcť slobodne hovoriť pravdu, ak sa spojíte s tými, ktorí veria.
     Všetky tieto odhalenia mi priniesli také šťastie a taký vnútorný pokoj, v tomto svete, kde už 
nevieme v čo veriť, pretože už nemôžme veriť v “Boha s bielou bradou” a diabla s kopytami, kde 
oficiálni  vedci  nie sú schopní poskytnúť dostatočne presné vysvetlenie o našom pôvode a o 
našom cieli.
     Vo svetle týchto odhalení sa všetko objasňuje a všetko sa zdá jednoduché. Či nie je hlboko 
dojímavé vedieť, že kdesi vo vesmíre existuje planéta plná ľudí, ktorí nás stvorili im podobným, 
ktorí nás milujú a obávajú sa, aby tí, ktorých stvorili, ich neprevýšili? Najmä ak si uvedomíme, že 
čoskoro  budeme  mať  možnosť  zúčastniť  sa  na  ďalšom  rozvoji  človečenstva,  ktorého  sme 
súčasťou, tým, že budeme vytvárať život na iných planétach. Dočítali ste knihu, ktorú som napísal 
pokúšajúc  sa zopakovať  čo možno najjednoduchšie  všetko,  čo mi  bolo  povedané.  Možno si 
pomyslíte, že mám prehnanú fantáziu a že tieto zápisky vás jednoducho pobavili  či  rozptýlili. 
Hlboko by ma to sklamalo. Možno však odhalenie týchto vecí vám vráti vieru v budúcnosť tým, že 
vám umožní pochopiť záhadu stvorenia a osudy človeka, odpovedajúc takto na otázky, ktoré si 
kladieme v noci, od detstva, spytujúc sa načo sme na tejto Zemi. 
     Napokon, ak chápete, že to, čo som napísal, ukrýva hlbokú pravdu a túžite, tak ako ja túžim, 
čo najskôr  uvidieť  príchod týchto  ľudí  odovzdávajúcich nám svoje  dedičstvo,  a ak sa chcete 
zúčastniť na realizácii všetkého toho, o čo som bol požiadaný, potom som napísaním tejto knihy 
splnil  svoje  poslanie.  V tom prípade  mi  prosím napíšte,  privítame  vás  v Raeliánskom Hnutí, 
postavíme ambasádu, o ktorú žiadajú, a keď nás bude na celom svete dostatočný počet na to, 
aby sme mohli privítať tých, ktorí nás stvorili,  privítať ich s úctou a láskou, ktorú si zasluhujú, 
potom otvorene pristanú a budeme môcť čerpať z ich nesmiernych vedomostí.
     Všetci z vás, ktorí ste doposiaľ verili v Boha, alebo v Ježiša Krista, boli ste v práve. Aj keď ste 
si mysleli, že všetko nebolo úplne tak, ako sa nás to Cirkev učila, cítili ste, že v tejto viere bol 
základ  pravdy.  Mali  ste  pravdu,  keď  ste  verili  základom  Písma  Svätého,  ale  bolo  chybou 
podporovať Cirkev. Ak budete teraz aj naďalej rozdeľovať svoje peniaze tak, aby kardináli mohli 
byť dobre oblečení a schvaľovať existenciu vojska, ktoré vám za vaše peniaze vešia nad hlavu 
stálu atómovú hrozbu, musí to byť tým, že nemáte záujem stať sa oprávnenými pre Zlatý Vek a 
že chcete zostať na primitívnej úrovni.
     Ale na druhej strane, ak máte záujem zúčastniť sa, či už aktívne alebo pasívne, podľa svojich 
možností, vytvorenia Raeliánskeho Hnutia vo vašej krajine, vezmite pero a napíšte mi. Onedlho 
nás bude dostatočne veľa na to, aby sme sa mohli rozhodnúť, kde bude vybudovaná rezidencia. 
Ak máte ešte stále pochybnosti, tak čítajte noviny, dívajte sa na oblohu a uvidíte, že tajomné 
objekty sa objavujú čoraz častejšie, akoby vám chceli dodať odvahu na odoslanie vášho listu.

Pozn.: Kontakty sú na konci druhej knihy.



                          

                                        

                              Symbol nájdený na Tibetskej knihe Mŕtvych alebo Bardo Thodol.



                          

Tento symbol, ktorý mal mimozemšťan na svojej kombinéze a bol aj vyrytý na jeho lietajúcom 
stroji Vás možno najprv šokoval, pretože obsahuje aj svastiku (smutne známy „hákový kríž“), ale 
spolu s Dávidovou (šesťcípou) hviezdou sú to dva úplne najstaršie symboly na Zemi. Možeme 
ich nájsť na všetkých kontinentoch; sú to symboly mnohých starovekých civilizácií. Nachádzajú 
sa  napríklad  na  Tibetskej  knihe  Mŕtvych  a obidva  taktiež  aj  v izraelských  synagógach. 
Svastika predstavuje  NEKONEČNO  V ČASE  (večnosť)  a Dávidova  hviezda  NEKONEČNO 
V PRIESTORE (nekonečnosť  vesmíru).  Keďže zločinecký fašizmus svastiku  zneužil,  Rael  sa 
z úcty k obetiam nacizmu rozhodol nahradiť svastiku galaxiou. 

 

                                                                  

                          Symbol NEKONEČNA je dnes aj symbolom Raeliánskeho Hnutia.



                           

                                                Prorok RAEL

                     



Kniha Druhá:
* MIMOZEMŠŤANIA MA ZAVIEDLI NA SVOJU PLANÉTU *

 ÚVOD

     Úvodom  tejto  druhej  knihy  chcem  jednoducho  vyrozprávať,  aký  bol  môj  život  pred 
fantastickým stretnutím 13. decembra 1973. Je to potrebné na to, aby som dal odpoveď mnohým 
ľuďom, ktorí sa pýtajú, ako som žil predtým, a či som v detstve zažil nejaké mimoriadne udalosti, 
ktoré by mohli byť predzvesťou takéhoto osudu. 
     Sám som bol prekvapený, keď som pátral vo svojich spomienkach, lebo hoci som si myslel, že 
na začiatku môjho života sa nevyskytlo nič mimoriadne, našiel som niektoré vynárajúce sa scény, 
ktoré po pospájaní tvoria celok, a zistil som, že môj život bol skutočne usmerňovaný tak, aby som 
sa stal tým, kto som, a aby som bol tam, kde som sa ocitol 13. decembra 1973.
      Keď som temer ukončil písanie všetkých týchto poznámok, uskutočnilo sa druhé stretnutie. 
Z tohoto dôvodu som čo najstručnejšie zhrnul svoje ranné spomienky, aby som mohol poskytnúť 
čo  najviac  priestoru  druhému  Posolstvu  a  rozprávaniu  o  druhom  stretnutí,  ktoré  je  ešte 
fantastickejšie ako prvé.

   I. MOJ ŽIVOT DO PRVÉHO STRETNUTIA

1. UPLYNULI UŽ DVA ROKY 
2. MOJE DETSTVO, UFO NAD AMBERTOM

3. DRUIDSKÝ KŇAZ
4. POÉZIA

5. STRETNUTIE
6. PREDNÁŠKY

UPLYNULI UŽ DVA ROKY

     Dva roky! Už sú to takmer dva roky, čo sa pokúšam rozširovať túto pravdu, pre mňa tak 
ohromnú.  Čas plynie a  ja mám pocit,  že som sa nikam nedostal.  Ale predsa sa okolo  mňa 
postupne  sformovala  solídna  skupina  ľudí,  ktorí  chápu,  že  „Kniha,  ktorá  hovorí  pravdu“  ju 
skutočne hovorí.
     Sedemsto ľudí, je ich sedemsto v čase keď píšem tieto riadky, a je mi jasné, aký je počet 
malý,  a  zároveň  aj  veľký.  Malý  z hľadiska  štyroch  miliárd  ľudí  obývajúcich  Zem a  veľký,  ak 
berieme do úvahy, koľko málo ľudí sa po dvoch rokoch rozhodlo nasledovať toho muža, ktorý 
pred dvoma tisíc rokmi znášal rovnako ťažké bremeno zaúčania sa a následne zasväcovania 
vtedajších primitívov.
     Týchto sedemsto ľudí, kto sú to? Sú to, ako by tomu bezpochyby posmeškári radi verili, 
priemerní hlupáčikovia, ktorí naletia na čokoľvek? Nuž teda určite nie! Niektorí z nich sú dokonca 
absolventi  univerzít,  alebo  promovaní doktori  filozofie,  psychológie,  teológie,  sociológie, 
medicíny, fyziky a chémie.



     Ale môj rovnako veľký obdiv patrí aj tým bez vysokoškolského vzdelania, pretože hoci nemali 
možnosť prostredníctvom vzdelania získať vedomosti, na základe ktorých by mohli pochopiť, že 
život a ľudí ako my sa dá stvoriť na základe vedeckých poznatkov, dokázali to intuitívne vycítiť 
ako ľudia schopní pochopiť hmotu a bytie, a schopní vložiť sa do harmónie s vesmírom, ktorého 
sú súčasťou.
     Chcem predovšetkým zdôrazniť, že som úplne optimistický, a verím, že poslanie, ktoré my 
bolo zverené, som doposiaľ viedol správnou cestou. Pretože čokoľvek by sa mi stalo, Raeliánske 
Hnutie nemôže na začatej ceste už nič zastaviť.  
      Za dva roky som uskutočnil približne štyridsať prednášok, a keďže sa niektoré otázky 
pravidelne opakovali, predpokladám, že je potrebné niektoré časti posolstva objasniť, a chcem sa 
o to v tejto knihe pokúsiť.
      Teda ako som žil pred stretnutím 13. decembra 1973?
      Musím sa priznať, že to nie je dávno, čo som sa začal ohliadať na svoj život v minulosti 
s úmyslom zistiť presne, ako bol môj život usmerňovaný, aby som bol vhodne pripravený začať 
činnosť, po duchovnej, psychickej a emocionálnej stránke.
      Niektoré udalosti z môjho detstva sa nezdali byť vôbec dôležité, keď som ich posudzoval 
jednotlivo, nadobudli význam až po syntéze.
      Teraz sa mi zdá byť všetko úplne jasné a spomínam s emóciami na tie momenty, o ktorých 
som si vtedy myslel, že nie sú veľmi zaujímavé. Nie je mojim zámerom rozpovedať príbeh svojho 
života z toho hľadiska, že každá udalosť je výnimočná. Zdá sa však, že mnohí ľudia chcú vedieť 
viac o tom, čo sa dialo so mnou „predtým“, a tak radšej vyrozprávam všetko sám, ako by som mal 
dať príležitosť ohováračským jazykom povedať čokoľvek ... .

MOJE DETSTVO, UFO NAD AMBERTOM
 

     Keďže som sa narodil ako dieťa, ktorého otec bol neznámy, nemôžem povedať, že som mal 
typické detstvo. Bol som to, čomu hovoria „prírodné“ dieťa (ako keby všetky ostatné deti  boli 
„umelé“).
     Moje narodenie bolo nešťastím, teda aspoň pre toto malé mesto Ambert, ktoré je pre svoju 
katolícku oddanosť známe ako „ružencové hlavné mesto sveta“, keďže neznámy otec (nie tak 
celkom neznámy) bol, zdá sa, židovský emigrant! Aká to svätokrádež!
     Moje narodenie sa utajovalo ako sa len dalo a tak som sa narodil síce nie v jaskyni, ale na 
klinike vo Vichy. Narodil som sa 30. septembra 1946 okolo druhej hodiny ráno a bol to veľmi 
ťažký pôrod. Dôležité však je, že som bol počatý 25. decembra 1945. Počatie, moment, v ktorom 
bytosť skutočne začína existovať a vyvíjať sa v matkinom lone je skutočným dátumom narodenia 
jedinca. Po dobu už takmer dvetisíc rokov je 25. december veľmi dôležitým dátumom. Pre tých, 
ktorí veria v náhodnú zhodu, začal teda môj život náhodnou zhodou... .
     Keď  sme  sa  vrátili  do  Ambertu,  moja  úbohá  matka  sa  po  dlhý  čas  snažila  všetkých 
presviedčať, že som „syn priateľky o ktorého sa dočasne stará“. Žili sme pod jednou strechou 
s matkiným otcom, ktorý jej po tom, ako sa dozvedel pravdu robil výčitky, ale bol voči mne tým 
najlepším starým otcom po celý ten krátky čas, čo som ho poznal. Nanešťastie zomrel, keď som 
bol ešte malé dieťa a až neskôr mi povedali, aký pobavený mal pohľad, keď som si zobral jeho 
záhradnícke nožnice, pretože som ho videl strihať ovocné stromy a išiel som strihať jeho... šalát!
     Vychovávali ma stará mama a teta, ktoré žili a ešte stále žijú spolu. Učili ma čítať a pomáhali 
mi pri prvých krokoch, ktoré mám veľmi jasne v pamäti, samozrejme ako najstaršiu spomienku vo 
svojom živote.
     Len nedávno mi moja stará mama povedala o neznámom objekte, ktorý letel nehlučne a veľmi 
rýchlo  nad Ambertom,  neďaleko jej  domu, v roku 1947. Nikdy sa neodvážila o tejto udalosti 
rozprávať, pretože sa bála, že by ju obvinili z halucinácií. Rozhodla sa mi o tom povedať až po 
prečítaní  mojej  knihy,  v tom čase,  keď sa pridala k Raeliánskemu hnutiu.  Jej  rozhodnutie sa 
pridružiť bolo vskutku jedno z najdôležitejších povzbudení, akých sa mi kedy dostalo.
  



                                                               DRUIDSKÝ KŇAZ

     V Amberte žil jeden starý muž, ktorého sa všetky deti báli, a z ktorého si všetci dospelí robili 
posmech. Prezývali  ho „Ježiš  Kristus“,  pretože nosil  dlhé vlasy,  vzadu spletené do drdolu,  a 
nádhernú bradu.
     Vždy mal oblečený plášť dlhý až po členky a býval asi sto metrov od domu, v ktorom si moja 
matka  našla  malý  byt.  Nikdy  nepracoval  a  nikto  nevedel,  z  čoho  žije  v  maličkom  dome 
postavenom priamo pred mestským gymnáziom. 
     Ako deti dorastali, prestávali sa ho báť a rovnako ako ich rodičia sa mu začínali posmievať, 
chodili za ním, smejúc sa a robiac grimasy.
     Ja som sa nie veľmi rád hrával s ostatnými, radšej som pozoroval hmyz a díval sa do kníh. 
Okolo toho muža som často prechádzal na ulici a bol som prekvapený veľkou dobrotou, ktorá sa 
mu zračila  v  tvári  a  podivným úsmevom, ktorý  mal  pri  pohľade na mňa.  Neviem prečo,  ale 
nevzbudzoval vo mne strach. Nevidel som na ňom nič smiešne a nerozumel som, prečo sa mu 
ostatné deti smejú.
     Jedného poludnia som ho sledoval, pretože som bol zvedavý, kam pôjde. Videl som, ako 
vošiel do svojho malého domu a nechal otvorené dvere do malej, veľmi tmavej kuchyne. Priblížil 
som  sa  a  zbadal  som ho  sedieť  na  stoličke  s šibalským  úsmevom na  tvári,  ako  keby  ma 
očakával. Pokynul mi, aby som prišiel bližšie. Vošiel som do domu a išiel som smerom k nemu.
     Položil mi ruku na hlavu a pocítil som zvláštny pocit. Zároveň sa pozrel hore a vyslovil nejaké 
slová, ktorým som nerozumel. O niekoľko minút ma nechal odísť bez toho, že by povedal čo len 
slovo a opäť sa usmieval tým záhadným úsmevom.
     V tom čase som bol z tejto príhody zmätený, ale rýchlo som na ňu zabudol. Až v lete roku 
1974,  keď  som čítal  knihu,  ktorú  mi  požičala  matka,  ktorá  sa  zmieňovala  o  Auvergenských 
záhadách, som sa dozvedel,  že otec Dissard, ten starý muž o ktorom hovorím, bol posledný 
„Dissard“, teda posledný žijúci „pápež“ druidov (keltských kňazov), ktorý zomrel pred niekoľkými 
rokmi. 
     Vtedy som si spomenul na scénu z detstva a myslel som opäť na ten záhadný úsmev, ktorý 
mal vždy, keď som okolo neho prechádzal na ulici, čo bolo takmer každý deň, pretože sme boli 
susedia, alebo takmer susedia. Teraz viem presne, ku komu hovoril  keď sa díval k oblohe a 
vyslovoval záhadné výrazy a rovnako presne viem, čo bol ten svietiaci tichý objekt, ktorý videla 
moja stará matka. 
     Spomínam si ešte na jednu vec, ktorá sa stala po príhode v dome otca Dissarda. Každý večer 
som zaspával počítajúc niekoľkokrát do deväť.
     Deväť je číslo, s ktorým som sa v živote často stretal, akoby to bol určitý druh kódu, ktorý mi 
bol určený. Nikdy som nedokázal vysvetliť ten náhly zvyk, ktorý sa začal prejavovať neočakávane 
niekoľko rokov potom, ako som sa naučil počítať do oveľa viac ako do deväť a preto to nebola 
otázka mechanického cvičenia. Keď sa stala spomínaná príhoda, mal som sedem rokov.
   

                                                                      POÉZIA

     V tom čase ma veľmi zaujímali zvieratá, ktoré som s obľubou kreslil po celý deň, ak som práve 
neorganizoval preteky slimákov... . Očarený životom zvierat som sníval o tom, ako sa stanem 
bádateľom a budem môcť byť bližšie k záhadnej faune pralesov. 
     Ale keď som mal deväť rokov – opäť deviatka – všetko sa zmenilo. Za prvé, zistil som, čo sa 
stane mojou skutočnou vášňou: rýchlosť, dosiahnutá na čomkoľvek schopnom jazdy bez motora 
alebo s ním, rýchlosť a hlavne vyrovnanosť, pocit vystreleného projektilu a boja so sebou a s 
vlastnými reflexami, v konečnom dôsledku dokonalé ovládanie tela mysľou.
     Najprv to boli divoké jazdy na malom bicykli takmer bez bŕzd a dodnes sa čudujem, že som 
nikdy nespadol. Aby som to všetko skomplikoval, našiel som si miesto na vrchole kopca a čakal 
som, kým pôjde okolo nejaké rýchle auto. Potom som sa pustil do závratného prenasledovania, 
dobehol a predbehol som auto na veľké prekvapenie vodiča a keď som dorazil na koniec svahu, 
spravil som obrat a išiel naspäť na kopec čakať na ďalšie auto... .



     O niekoľko mesiacov neskôr som náhodou videl prejazd automobilových pretekov Tour de 
France a bola to „láska na prvý pohľad“. Teda niekto sa môže tešiť z rýchlosti bez toho, že musí 
šliapať  do  pedálov  späť  na  kopec?  Dá  sa  to  teda  robiť  aj  profesionálne?  A  vtedy  nastalo 
rozhodnutie,  také  ako  býva  u  deväťročných  zvykom;  stanem  sa  pilotom pretekárskych 
automobilov!
     Od toho dňa sa môj život zameriaval len na automobilové súťaže, nič iné ma nezaujímalo a 
nevidel som žiadny zmysel v učení sa všetkých tých vecí, čo sa ma snažili v škole naučiť, pretože 
ja budem predsa automobilovým pretekárom! Namiesto kreslených seriálov ma začali zaujímať 
seriózne časopisy o automobiloch a začal som netrpezlivo odpočítavať roky, ktoré ma delili od 
veku umožňujúceho dosiahnutie vodičského preukazu. 
     Bolo to tiež vo veku deväť rokov, keď ma po prvý raz poslali do internátnej školy. Moja matka 
zúfalá  z  toho,  že  som  odmietal  v  škole  čokoľvek  urobiť  a  sústavne  som  opakoval,  že  to 
nepotrebujem na to, aby som sa stal vodičom pretekárskeho auta, sa rozhodla poslať ma do 
internátnej  školy Notre-Dame-de-France  v  Puy-en-Velay.  Dúfala,  že  sa  tam,  bez  časopisov 
o automobiloch, opäť začnem učiť a určitým spôsobom sa nemýlila. V každom prípade však mám 
na svoju prvú internátnu školu zlé spomienky, celkom iste preto, že som bol príliš mladý, keď ma 
do nej poslali.
     Spomínam si na mnohé preplakané noci v tej obrovskej spoločnej spálni, kde mi najviac 
chýbala,  ako  som  presvedčený,  možnosť  byť  sám  a  premýšľať.  Toto,  rovnako  ako  i  moje 
emocionálne a citové potreby, kvôli  ktorým som plakal  celé noci,  zvýšilo moju už i  tak veľkú 
citlivosť. Vtedy som objavil poéziu.
     V  každom prípade  ma  vždy  viac  zaujímala  francúzština  ako  matematika,  ale  len  ako 
zaujímajúceho sa, pasívneho čitateľa. Potom prišla túžba, potreba, písať a podľa možnosti vo 
veršoch. I keď môj nezáujem o matematiku pretrvával, dosahoval som v nej ako aj v ostatných 
predmetoch priemerné výsledky. Výnimkou bola francúzština a hlavne kompozícia, v ktorej som 
bol pravidelne prvý, aspoň pokiaľ ma bavila nadhodená téma. Napísal som celú zbierku básní a 
vyhral som prvú cenu v básnickej súťaži.
     Najprekvapujúcejšie bolo, že som bol v internátnej škole vedenej katolíckymi mníchmi so 
všetkým, čo k tomu patrilo – modlitba pred jedením, pred spaním, pri vstávaní, pred učením – 
vrátane dennej omše s prijímaním, a to aj napriek tomu, že som nebol pokrstený. Bratia boli 
zhrození,  keď  po  šiestich  mesiacoch  každodenného  prijímania  napokon  zistili,  že  nie  som 
pokrstený. Zdalo sa mi to zábavné; bola to vlastne jediná časť ich omše, ktorú som mal rád, toto 
vychutnanie hostie... .
     V deviatich rokoch som aj dospel do veku puberty. Veľmi sa mi to páčilo a bola to útecha pre 
moju neúplnú samotu,  keď som objavil  neznáme a tajné potešenia, o ktorých,  ako sa zdalo, 
žiadne z ostatných deväťročných detí v internáte zatiaľ nevedelo.
     A napokon, v deviatich rokoch som sa aj po prvý raz zamiloval, presne tým intenzívnym 
spôsobom, ako sa deti  v  tom veku zvyknú.  Keďže moje  školské výsledky boli  dobré,  matka 
netrvala na tom, aby som sa vrátil do internátnej školy a tak som skončil v štvrtej triede základnej 
školy v Amberte. A ona bola tam, volala sa Brigita a mala takmer deväť rokov a ja som bol plachý 
a červenajúci sa, a preto smiešny. Stačil pohľad počas lekárskej prehliadky, jemný pohyb, ktorým 
si zakryla pred mojim zrakom hruď, kde pochopiteľne nebolo čo zakrývať a uvoľnil sa vo mne 
jemný cit a veľká túžba ochraňovať tú tak zjavne krehkú, ľudskú bytosť.
     Nasledujúci rok som chodil do tej istej školy, do piateho ročníka, so svojou prvou láskou, s 
ktorou som sa neodvážil ani rozprávať. Na začiatku školského roku som si zaistil, aby som mohol 
sedieť v lavici pred ňou, aby som sa z času na čas mohol obzrieť a obdivovať milovanú tvár. Mal 
som len desať rokov a stále som na ňu myslel.
     Skutočnosť, že som bol v triede tak blízko nej ma natoľko stimulovala, že som sa začal učiť 
dostatočne na to, aby som náhodou neprepadol.  Postúpil  som do šiesteho ročníka, stále bez 
najmenšej záľuby vo svojom učení, ale nanešťastie sme si  menili  triedy a tentoraz sme mali 
rôznych učiteľov namiesto jedného triedneho. Dôsledkom čoho bolo, že som bol od nej stále preč 
a takmer som sa prestal učiť. Až natoľko, že nasledujúci rok som sa ocitol v internátnej škole v 
malej dedine asi tridsať kilometrov od Ambertu, v Cunlhate.
     Tam bolo ešte horšie ako v Puy-en-Velay. Boli  sme natlačení jeden na druhom v malej 
spoločnej spálni, v ktorej sa takmer nikdy nekúrilo, a kde si najsilnejší presadzovali svoje zákony, 



pretože disciplína tam v podstate neexistovala. Myslím, že tu sa vo mne vyvinula taká nenávisť 
voči násiliu.
     Jedného dňa som bol tak unavený z tyranizovania od silnejších chlapcov, voči ktorým sa 
nerobili  žiadne  disciplinárne  opatrenia,  že som sa vydal  pešo  po  ceste  rozhodnutý  vrátiť  sa 
domov, aj keď sa jednalo o vzdialenosť tridsiatich kilometrov. Môj odchod si nik nevšimol a keď 
ma  riaditeľ  ústavu  vo  svojom  aute  konečne  dostihol,  mal  som  za  sebou  už  takmer  desať 
kilometrov chôdze.
     Na moje veľké potešenie ma vyhodili z internátnej školy uprostred školského roku a vrátil som 
sa ako denný študent ku katolíckym bratom do Ambertu. Aké to potešenie! Každý deň som na 
ulici  stretával Brigitu,  podľa  mňa ešte  krajšiu  než  predtým,  a  dvanáste  narodeniny  jej  začali 
vytvárať rozkošne pučiace poprsie.
     Stále menej a menej sa zaujímajúci o štúdiá som začal vychutnávať radosti z chodenia poza 
školu, a to hlavne preto, že sa mi nepáčilo byť znova medzi kňazmi, ktorí poradili mojej matke, 
aby ma dala pokrstiť... . Našťastie matka uprednostnila vyčkať kým dorastiem do veku, aby som 
tomu rozumel, a aby sa mohla opýtať na môj názor.
     V tom čase by sa mi bolo páčilo stať sa mechanikom, pretože som sa dozvedel, že je to 
výhodné pre vodiča pretekárskeho auta. Moja matka si priala, aby som sa stal inžinierom a trvala 
za každú cenu na tom, aby som pokračoval v štúdiu a nedovolila mi stať sa učňom v garážach. 
Toto nové trápenie ma opäť inšpirovalo k písaniu básní a tak som začal  namiesto do školy, 
chodiť s poznámkovým blokom v ruke do prírody.
     V štrnástich som bol naspäť v internátnej škole, tentoraz v Mont-Dore, na gymnáziu, kde 
prijímali deti neprijaté všetkými ostatnými školami v regióne. Dostal som sa do spoločnosti dosť 
zaujímavej kolekcie hlupákov a „ťažkých prípadov“. Bol to jeden z tých „tvrdohlavých“, jeden z 
„vodcov“  internátnej  školy,  ktorý  sa  stal  zodpovedným  za  moju  orientáciu  v nasledujúcich 
desiatich rokoch môjho života. Volal sa Jacques a urobil na mňa dojem hrou na elektrickú gitaru. 
Len čo sa blížili Vianočné sviatky, požiadal som starú matku, aby mi kúpila jednu skvelú gitaru, 
takže Jacques ma mohol naučiť niekoľko akordov. Začal som svoje verše doprevádzať hudobne 
a všimol som si, že sa to evidentne mojim poslucháčom páčilo viac. Len čo prišli letné prázdniny, 
začal som sa prihlasovať do rôznych rozhlasových súťaží a takmer vždy som v nich vyhral.
     Počas letných prázdnin som sa dozvedel aj veľa o láske, po prvý raz od čašníčky, ktorá 
milovala moje piesne. Mala dvadsať rokov a nenaučila ma nič nového až na poznanie, akú moc 
má moja gitara nad ženami.
     Nasledujúci rok som mal pätnásť rokov a túžil som žiť svojim vlastným životom viac ako 
kedykoľvek predtým. Jedného dňa som si vzal pod pazuchu gitaru a malý kufrík, internátnej škole 
a nezaujímavému štúdiu v nej som povedal zbohom a autostopom som sa vydal do Paríža.
     Vo vrecku som mal dvetisíc starých frankov a v srdci plno nádeje. Konečne som si šiel 
zarábať  na  živobytie  sám,  aby  som  si  mohol  našetriť  na  získanie  vodičského  preukazu  v 
osemnástich, aby som sa mohol stať vodičom pretekárskeho auta.
     Šťastnou náhodou mi zastavil jeden človek, riadiaci auto skrývajúce silnú akceleráciu pod 
karosériou  diskrétne  vyzerajúceho  vozidla.  Keď  mi  povedal  svoje  meno  a  že  bol  kedysi 
automobilovým pretekárom,  hneď som mu vedel  povedať,  aké  auto  riadil  aj  akú  klasifikáciu 
dosiahol. Veľmi mu to lichotilo a bol prekvapený, že stretol mladého chlapca, ktorý si pamätá jeho 
úspechy aj napriek tomu, že nebýval veľmi slávny. Povedal mi, že kedysi bol klaunom a že teraz 
vlastní  garáže v  South-West. Keď sme prišli  do Paríža,  pozval  ma na večeru a dokonca mi 
ponúkol izbu v hoteli kde býval. V salóne sme sa chvíľu rozprávali s dvoma ženami, ktorým práve 
skončila pracovná doba. Boli to tanečné hostesky. Zaspieval som niekoľko pesničiek a potom 
sme išli do postele, každý v sprievode jednej z týchto šarmantných spoločníčok. Tu sa odohralo 
moje skutočné zasvätenie do milovania.
     Nasledujúceho rána som v tichosti odišiel, pretože som si chcel nájsť izbu a poobzerať sa po 
nejakých zábavných podnikoch, kde by mali záujem o moje pesničky. Nenašiel som však ani 
izbu, ani kabaret a tak som strávil svoju druhú noc v Paríži v metre v spoločnosti vandrákov.
     Nemal som už peniaze a nasledujúceho rána som umieral od hladu. Celý deň som strávil 
potĺkaním sa a strácal  som už úplne všetky nádeje.  V priebehu večera som zbadal  jedného 
muža, ktorý hral na akordeón na terase kaviarne a ľudia mu hádzali mince. Rozhodol som sa 
skúsiť to isté a hneď od začiatku to zabralo. Bol som zachránený. 



     Takýmto spôsobom som žil tri roky, spávajúc kde sa dalo a jediac tu a tam nejaký ten sendvič. 
Robil som však riadne pokroky a jedného dňa ma najali do malého kabaretu na ľavom brehu. 
Zarábal som desať frankov za noc, ale na taxík späť na kopec Montmartre, kde som býval v malej 
izbe,  som potreboval  pätnásť....  .  Ale  moje  meno  bolo  vytlačené  na  plagáte  –  hoci  malými 
písmenami...! V duchu som už videl svoje meno na plagáte napísané veľkým písmom, pretože 
som mal každý večer úspech.
     Jedného dňa som stretol komika Jeana-Pierra Darrasa a ten mi poradil, aby som sa zapísal 
do hereckého kurzu, čím by sa zlepšilo moje vystupovanie na scéne. Keďže som nemal peniaze, 
zariadil, aby som mohol navštevovať kurz v Parížskom národnom divadle bezplatne. Nasledujúce 
tri mesiace som teda navštevoval Dullin kurz, potom som však prestal, pretože divadlo ma vôbec 
nepriťahovalo. 
     V tom čase som zvykol vystupovať pod pseudonymom Claude Celler, čím som vzdával hold 
slávnemu lyžiarovi a vodičovi pretekárskeho auta Tony Sailerovi, ale zmenil som písanie jeho 
mena, aby som mohol používať iniciálky C.C. . 
     Vyhral som mnohé rozhlasové súťaže a spievaním v niekoľkých kabaretoch som zarobil toľko 
peňazí, že som mohol žiť v podstate dobre a hlavne som mohol vo svojich osemnástich rokoch 
zložiť skúšky na vodičský preukaz, ako som si to zaumienil. 
     To však nestačilo na to, aby som sa mohol stať vodičom pretekárskeho auta. K tomu som si 
predovšetkým potreboval urobiť dobré meno, aby som mohol byť najatý spoločnosťou, a na to 
som musel mať pretekárske auto, nezávisle sa zúčastniť nejakých pretekov a pokiaľ možno ich aj 
vyhrať.
     Také auto je však drahá vec. Preto som musel pokračovať v šetrení a dúfať, že časom si 
budem schopný také auto zaobstarať. Aj naďalej som spieval a odkladal peniaze. Mnoho mojich 
priateľov skladateľov a textárov nahralo nejaké platne a zdalo sa, že im to vynieslo veľa peňazí. 
Keďže som mal v tom čase asi tak stopäťdesiat piesní v zásobe, rozhodol som sa pokúsiť sa 
urobiť nahrávku.
     Prvá gramofónová spoločnosť do ktorej som prišiel, mi ponúkla trojročnú zmluvu, ktorú som aj 
prijal. Riaditeľ spoločnosti Lucien Morisse bol aj riaditeľom rozhlasovej stanice „Europe No.1“ a 
uvádzal obrovský počet slávnych spevákov. Moja prvá singlová platňa bola celkom úspešná, a 
druhá, vďaka piesni „Le Miel et la Canelle“, bola dokonca ešte populárnejšia. Keďže túto pieseň 
často hrávali v rozhlase, možno vám ju pripomenie jej text : 
            

                                           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 premiére 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 deuxiéme 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 troisiéme 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 l´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.

     Neskôr  som  robil  mnoho  show  programov  a  vystupoval  som  v  mnohých  putovných 
kabaretoch. Všetko úspešne pokračovalo a dostalo sa mi dokonca tej cti, že som bol vybratý do 
súťaže Zlatá Ruža francúzskych piesní v Antibách.
     Ale tí, čo ma riadili, nechceli, aby som sa preslávil ako umelec. Tento úsek môjho života mal 
len rozvinúť moju citovosť a pomôcť mi zvyknúť si vyjadrovať sa na verejnosti, ale nič viac.
     A to aj  napriek tomu, že diskdžokej každé ráno ohlasoval,  že som jedným z vybraných 
účastníkov  Zlatej  Ruže,  ktorá  sa bude konať  o  týždeň,  jedného dňa za mnou prišiel  Lucien 
Morisse a oznámil  mi,  že bol  prinútený odvolať  ma zo súťaže.  Momentálne mi  vraj  nemôže 
povedať nič viac, ale že neskôr pochopím, z akých dôvodov sa to stalo. A tak som sa nezúčastnil 
Zlatej Ruže. 
     Naďalej som žil biedne z peňazí za pesničky a uvedomil som si, že nikdy nebudem mať dosť 
prostriedkov na zakúpenie auta, pomocou ktorého by som sa mohol presadiť na pretekárskej 
dráhe. Preto keď mi ponúkli miesto zástupcu gramofónovej spoločnosti, pre ktorú som nahrával, 
okamžite som ho prijal v presvedčení, že za pár mesiacov ušetrím potrebnú sumu.
     Ocitol som sa v Bordeaux, kde som ako obchodný zástupca mal na starosti  asi pätnásť 
oddelení.
Zostal som tam jeden rok a odišiel som okamžite, keď som mal konečne dostatok peňazí na 
zakúpenie pretekárskeho vozidla.
     Nanešťastie som mal čas len na zabehnutie auta, keďže bolo zničené pri nehode jedným 
mojim priateľom...  .  Za posledný rok v Bordeaux som však napísal  nové piesne a jeden môj 
bohatý priateľ ma súril, aby som vydal ďalšiu platňu, ktorú chcel sám financovať.
     Ďalší rok som sa živil poéziou a potom, akoby to malo definitívne zmeniť moju existenciu, som 
mal veľmi vážnu autohaváriu. Počas namáhavej cesty som zaspal za volantom a v rýchlosti asi 
sto kilometrov za hodinu som narazil čelne do steny. Na tom istom mieste zahynulo predtým 
aspoň desať ľudí. Ja som sa z toho dostal s mnohými zlomeninami, ale živý. Moje úspory sa 
počas viac ako troch mesiacov, kedy som bol pripútaný na lôžko, rýchlo minuli a ja som ešte stále 
nepretekal.  Sníval  som o začiatku pretekania v osemnástich rokoch a pritom som vo svojich 
dvadsiatich dvoch ešte ani nebol na štarte... .
     Na pretekoch som však bol často ako divák, a všimol som si pobláznenosť mladých ľudí do 
tohto športu a množstvo chlapcov, ktorí túžili stať sa vodičmi bez toho, že by vedeli ako na to. 
Nevedel som toho oveľa viac ako oni, ale napriek tomu som si povedal, že najlepšie sa priblížim k 
prostrediu pretekov, keď si nájdem zamestnanie, v ktorom využijem zapálenie mladých ľudí pre 
tento  odbor.  Vedel  som dobre písať  a  tak  sa našlo  riešenie:  mohol  by  som byť  reportérom 
časopisu o športových autách.
     Nadviazal som niekoľko kontaktov s odbornými časopismi, ale márne. Rovnaký nápad malo 
príliš mnoho iných mladých ľudí. Potom som si všimol nenápadný inzerát v rubrike „voľné miesta“ 
v „L´Equipe“. Hľadali reportéra - fotografa aj bez praxe. Napísal som a oni mi odpísali, že moju 
žiadosť vzali  do úvahy,  a že mám poslať  stopäťdesiat  frankov ako registračný poplatok.  Ako 
protihodnotu dostanem film, na ktorý mám urobiť skúšobnú reportáž na tému podľa vlastného 
výberu. Poslal som peniaze, obdržal som film a splnil požiadavku. Reportáž bola samozrejme o 
automobilových pretekoch a ihneď som ju odoslal na uvedenú adresu.
     Onedlho som dostal list, v ktorom ma žiadali, aby som zatelefonoval do Dijonu, kde bolo 
vedenie  podniku,  ktorý  uverejnil  ten  malý  inzerát.  Neskôr  som  sa  stretol  s  riaditeľom  tej 
nakladateľskej  spoločnosti,  s  asi  tridsaťročným mužom,  ktorý  o  sebe  prehlasoval, že  „urobil 
šťastie“ fotografovaním v Spojených Štátoch. Zdalo sa, že ho veľmi zaujal môj nápad o založení 
časopisu  o  športových  autách  pre  mladých  ľudí,  ktorí  sa  túžia  stať  vodičmi  pretekárskych 
automobilov.  Ponúkol  mi  miesto  šéfredaktora  novín,  ktoré  majú  začať  vychádzať  o  niekoľko 
mesiacov neskôr. Ukázal mi aj priestory, ktoré chcel kúpiť,  aby v nich mohol inštalovať svoju 
tlačiareň, predstavil ma tlačiarovi z Dijonu, ktorého najal ako riaditeľa a napokon mi ukázal dom, 
ktorý  bol  asi  dva  kroky  od  mojej  kancelárie,  a  v  ktorom mám bývať  so  svojou  manželkou. 



Odpovedal som mu, že je to pre mňa veľmi  výhodné, za podmienky,  že budem môcť byť v 
kontakte so svetom automobilových pretekárov. Potom mi povedal, že ak by som uprednostnil 
iné, hľadá aj niekoho schopného viesť súťažné oddelenie, lebo má v úmysle robiť reklamu novým 
novinám jazdou pretekárskych áut v jeho vlastných farbách. Toto by mi umožnilo byť vždy presne 
tam,  kde  sa  konajú  preteky,  a  tak  som  prijal  miesto  riaditeľa  súťažného  oddelenia  v  tejto 
spoločnosti.
     O týždeň neskôr som sa presťahoval s manželkou z Paríža do Dijonu. Bol som ženatý asi tri 
mesiace a moja manželka už čakala dieťa. Marie-Paule som stretol v júni a od prvého dňa našej 
známosti sme boli stále spolu. Zobrali sme sa tri mesiace neskôr, a to len preto, že rodina mojej 
manželky bola šokovaná, keď sa dozvedela, že vôbec neuvažujeme o cirkevnej svadbe. Bola to 
rodina s množstvom zastaralých zásad, v ktorej sa pred jedlom modlilo... .
     Môj pobyt v Dijone trval len dva mesiace a to bez haliera mzdy. Ukázalo sa, že „bohatý 
Američan“  zakladajúci  noviny  nebol  nik  iný  ako  bývalý  trestanec,  prepustený  z  väznice  bez 
haliera! Podvodom 
získal určitú sumu peňazí, od viac ako päťsto mladých ľudí, ktorí tak ako ja snívali o povolaní 
fotografa - reportéra časopisu o závodných automobiloch a poslali mu stopäťdesiat alebo tristo 
frankov. Dva mesiace som pracoval bezplatne a zostal som bez haliera so svojimi ideálmi.
     Rozhodol som sa teda pracovať vo svete novín na vlastnú päsť. Odsťahoval som sa do 
Clermont-Ferrandu do blízkosti  svojej matky, aby sa mohla tešiť z toho, že sa čoskoro stane 
babičkou, založil som nakladateľstvo, ktoré mi malo umožniť vydávanie časopisu podľa „môjho 
zmýšľania“.  Časopis skoro uzrel svetlo sveta vďaka jednému nadšenému tlačiarovi,  ktorý tiež 
miloval športové automobily a rozhodol sa prijať riziko poskytnutia mi úveru bez toho, že by som 
mu mohol ponúknuť akúkoľvek záruku. Časopis sa stal pomerne rýchlo jedným z najlepších vo 
svojom žánri.  Najlepšie na tom bolo,  že som si  pre seba rezervoval  najzaujímavejšiu  úlohu: 
testovanie nových modelov na skvelom okruhu v Mas-du-Clos, v Creuse a na cestách. Takýmto 
spôsobom  som  sa  uviedol  do  neľahko  prístupného  prostredia  pretekov  a  mohol  som  si  aj 
požičiavať automobily na preteky. Konečne sa stal môj sen skutočnosťou a ukázalo sa, že som 
veľmi talentovaný, od začiatku som dosahoval  mnohé  víťazstvá  na  autách, s  ktorých  jazdnými 
vlastnosťami  som  nemal skúsenosti.
     Prežil  som tri  skvelé  roky,  stále som sa zdokonaľoval  v  riadení  a v technike a žil  som 
stopercentne v tom svete, ktorý som miloval: vo svete športových automobilov. Musím sa priznať, 
že  som  pociťoval  skutočnú  radosť  z  prekonávania  svojich  nedostatkov  a  z  čoraz  lepšieho 
ovládania svojich reflexov a reakcií. Nezaujímal ma ani zvuk motora ani pach spáleného benzínu, 
a musím povedať,  že som rád sníval  o novom pravidle zaväzujúcom výrobcov pretekárskych 
automobilov vyrábať autá pri jazde nezapáchajúce a nehlučné, aby sa dal vychutnávať pocit z 
riadenia na jeho najčistejšej úrovni.
     A toto všetko skončilo 13. decembra 1973... .

                                                                STRETNUTIE

     To všetko sa stalo pred tým mimoriadnym dňom, trinástym decembrom 1973. V ten deň som 
sa  v  kráteri  sopky  Puy-de-Lassolas,  v  Auvergne,  po  prvý  raz  stretol  s  mimozemšťanom, 
presnejšie povedané s Eloha (singulár od Elohim). Nasledujúcich šesť dní som sa s ním stretával 
na tom istom mieste. Naše stretnutia trvali vždy asi hodinu a diktoval mi na nich prvé posolstvo a 
jeho fantastické 
odhalenia.
     Musím sa priznať, že prvé dni som premýšľal, či sa mám odvážiť o tomto stretnutí niekomu 
povedať. Predovšetkým som si na čisto prepísal poznámky z notesa, ktorý som mal so sebou, 
najlepšie ako som vedel, keďže boli pri rozprávaní s Eloha len narýchlo zachytené.
Keď som skončil túto prácu, poslal som originál rukopisu jednému nakladateľovi, ktorého som 
považoval za seriózneho, pretože podľa mojich vedomostí neuverejňoval ezoterické práce ani 
science-fiction.  Je  samozrejmé,  že  som  nechcel,  aby  posolstvo  nesmierneho  významu  pre 
ľudstvo bolo zaradené medzi zbierky záhadnách dobrodružstiev alebo medzi temné knihy, ktoré 



podporujú záujem ľudí o tieto paralelné vedy. Riaditeľ toho nakladateľstva, Marcel Jullian ma 
požiadal,  aby som prišiel  do Paríža. Povedal mi,  že je to senzačné, ale že rozhodne musím 
vyrozprávať svoj životný príbeh skôr, než začnem hovoriť o posolstve a že možno bude potrebné 
„urobiť pár zmien“. To absolútne neprichádzalo do úvahy. Nemal som záujem písať sto strán o 
svojom živote a potom predložiť posolstvo, ktoré mi bolo zverené, ako keby moja osoba bola 
rovnako  dôležitá  ako  to,  čo  som  bol  požiadaný  odhaliť.  Chcel  som,  aby  bolo  publikované 
posolstvo a len posolstvo a to aj v tom prípade, že sa nejedná o hrubú knihu a preto to nebolo pre 
nakladateľstvo  až  tak  zaujímavé.  Požiadal  som  teda  pána Julliana,  aby  mi  vrátil  rukopis. 
Odpovedal mi, že ho nemá, nakoľko si ho požičal jeden čitateľ, ale že hneď po vrátení mi ho 
zašle poštou.
     Onedlho po návrate do Clermont-Ferrandu som dostal telegram, v ktorom ma žiadali, aby som 
prišiel do Paríža a zúčastnil sa televízneho programu „šachový veľmajster“ Jacquesa Chancela. 
Ako riaditeľ výberovej komisie v nakladateľstve, do ktorého som zaslal svoj rukopis, si ho prečítal 
a pochopil, že sa jedná o absolútne fantastickú vec bez ohľadu na to, či tomu niekto verí, alebo 
nie. Zúčastnil som sa televízneho programu a podľa tisícky listov, ktoré som dostal, som pochopil, 
že hoci si niektorí ľudia robili z celej veci vtipy, iní ju brali veľmi vážne a chceli mi pomôcť. Dni 
však plynuli a ja som stále nedostával svoj rukopis. Poslal som nakladateľovi doporučený list, na 
ktorý mi odpovedal, že by mi rukopis poslali, ale že sa ešte stále nenašiel. O desať dní neskôr 
som sa vybral osobne do Paríža „niečo s tým urobiť“, pretože mi už nik neodpovedal na moje 
telefonické dotazy, či už rukopis majú. Slávny dizajnér Courréges, ktorý sa so mnou spojil  po 
televíznom vysielaní,  pretože  ho  celá  vec  veľmi  zaujala,  sa  ponúkol,  že  pôjde  so  mnou do 
nakladateľstva a pomôže mi zistiť, čo sa vlastne s rukopisom stalo. Pán Julian nám oznámil, že 
čitateľ, ktorý si zobral rukopis posolstva, odišiel na dovolenku aj s rukopisom, a že nevedia, kde 
ho majú hľadať... . Čudné, veľmi čudné... . Bol to napokon pán Courréges, ktorý dosiahol vrátenie 
rukopisu a osobne mi ho priniesol. Ešte stále uvažujem, či sa rukopis vtedy skutočne stratil, alebo 
či ho jednoducho založili, aby zabránili jeho publikovaniu. A ak to nakladateľstvo skutočne tak 
jednoducho  nevhodne  zakladá  rukopisy,  musím  odradiť  ostatných  autorov  od  zasielania 
rukopisov k nim... .
     Znepokojenému  touto  príhodou  a stále  sa  zväčšujúcou  hromadou  listov  od  ľudí,  ktorí 
prejavovali  záujem o zakúpenie knihy obsahujúcej posolstvo ihneď po jej vydaní sa mi Marie-
Paule  ponúkla,  že  zanechá  svoje  povolanie  ošetrovateľky,  aby  mi  mohla  pomôcť  pri  vydaní 
a distribúcii  toho  výnimočného  dokumentu.  Súhlasil  som,  pretože  som  bol  presvedčený,  že 
takýmto spôsobom budem schopný mať permanentnú kontrolu nad manipuláciou s knihou.
     Ihneď som zrušil  prácu pre športový časopis, ktorá bola nezlúčiteľná s vykonávaním tak 
závažného, mne zvereného poslania, a nedala sa s dôležitosťou mojej nastávajúcej činnosti ani 
porovnať. Na jeseň v roku 1974 kniha konečne prišla z tlačiarne.
     V dôsledku  nervozity  spôsobenej  neustálenosťou  mojej  existencie  som trpel  bolesťami 
žalúdka, ktoré so sebou takmer priniesli žalúdočný vred. Celú zimu som trpel silnými gastritídami. 
Nepomáhali  mi  žiadne lieky,  a až keď som sa rozhodol,  že sa pokúsim nemyslieť  na bolesti 
a zamestnať sa meditáciou a dýchacími cvičeniami, bolesti ako zázrakom zmizli.
     V júni som sa zúčastnil televízneho programu „Sobota večer“, ktorý uvádzal Philippe Bouvard. 
Bol  sarkastický  ako  vždy  a zamaskoval  svojho  spoluúčinkujúceho  za  „Marťana“  s ružovými 
anténami a zeleným oblekom a spýtal sa ma, či mi to pripomína osobu, ktorú som stretol.... . Ale 
široká  verejnosť,  zaujatá  i  tým  málom,  čo  som  mal  možnosť  povedať,  písala  Philippovi 
Bouvardovi listy, vyčítajúc mu jeho nedostatok serióznosti. Keďže musel čeliť tisícom listov, ktoré 
dostal, rozhodol sa pozvať ma do svojej ďalšej show, kde by som mohol poskytnúť trochu viac 
informácií o téme... .
     Presvedčený,  že ani  tentoraz mi  nedovolí  povedať dostatočne veľa som sa rozhodol  si 
prenajať Pleyel Hall  na niektorý deň po vysielaní v televízii.  O čase a mieste prednášky som 
chcel záujemcov informovať. Prenajal som miestnosť pre stopäťdesiat ľudí s možnosťou inej pre 
päťsto poslucháčov, pretože som nevedel, koľko ľudí sa bude unúvať, a príde ma počúvať. Prišlo 
ich  viac  než  tritisíc!  Z bezpečnostných  dôvodov  sme  pochopiteľne  museli  sálu  vyprázdniť 
a nechať v nej len plánovaný počet poslucháčov... . Ostatným sme oznámili, že o niekoľko dní 
neskôr budem opäť prednášať, tentoraz vo veľkej sále pre dvetisíc ľudí. Niektorí záujemcovia 
pricestovali zo vzdialenosti niekoľko sto kilometrov a očividne neboli veľmi spokojní, keď museli 
odísť... .



     Všetko teda konečne dobre pokračovalo a ja som si uvedomoval, že až na posmievačov, 
ktorých  povrchné  otázky  som  však  dokázal  postaviť  do  takého  svetla,  že  sa  ukázali  byť 
smiešnymi, veľký počet ľudí bol pripravený mi pomôcť a podporovať ma. Aj napriek tomu, že som 
mával stavy strašnej trémy, oveľa silnejšej než keď som predtým vystupoval v kabaretoch, všetko 
sa mi darilo a odpovede na tie najzložitejšie otázky akoby mi samé prichádzali na pery. Skutočne 
som pociťoval, že zhora prichádza určitá pomoc, tak, ako mi to prisľúbili. Niekedy som mal dojem, 
že počúvam sám seba odpovedať na otázky o veciach, o ktorých nemôžem nič vedieť. Druhá 
prednáška sa konala o niekoľko dní neskôr. Obával som sa, že tí, ktorí sa prvýkrát nedostali na 
prednášku, sa už nevrátia a preto sa ocitnem sám zoči-voči takmer prázdnej sále prenajatej za 
veľa  peňazí.  Hlavne  keď  prednáška  nebola  od  televízneho  programu  v podstate  nikde 
propagovaná, s výnimkou troch riadkov vo „France-Soir“.  To boli  jediné noviny, ktoré súhlasili 
s uverejnením oznamu o mojej druhej prednáške. Opäť však prišlo viac než dvetisíc ľudí a sála 
bola plná! Bol to triumf. V tom čase som nemal žiadne pochybnosti o úspechu svojej misie.

                                                                  PREDNÁŠKY

     Od septembra som uskutočnil  asi  štyridsať prednášok,  a všimol  som si,  že sa na nich 
pravidelne opakovali  niektoré otázky.  Uvedomil  som si,  že počet  členov Raeliánskeho Hnutia 
neustále vzrastal, a bol som svedkom toho, ako sa vo všetkých veľkých mestách Francúzska, za 
pomoci najdynamickejších členov, formovali regionálne pobočky. Videl som aj reportérov, ktorí 
vykonávali  kus  dobrej  roboty,  ktorá  pozostávala  z informovania  verejnosti  písaním  alebo 
hovorením presne toho, čo sa dozvedeli, alebo čo čítali o veci. Naproti tomu iní reportéri, ako 
napríklad z novín „Le Point“, písali lži. Aj keď sa im doporučeným listom pripomenulo, že podľa 
zákona o práve na reakciu sú povinní opraviť článok poškodzujúci povesť, neurobili to presne 
a úplne. Iní, ako napríklad tí z novín „La Montagne“, jednoducho odmietali informovať čitateľov 
o tom,  že uskutočňujem prednášky v Clermont-Ferrande,  pričom využívali  skutočnosť,  že  boli 
jediným denníkom v celej oblasti. Navštívil som šéfa spravodajstva v týchto novinách, ktorý mi 
povedal, že sa nikdy ani nezmienia o mne alebo o mojej činnosti v jeho novinách. A to všetko 
z toho dôvodu, že nezniesli  fakt, že som, keď som sa po prvýkrát objavil  na obrazovke, pred 
svojim  prvým vysielaním  v  ORTF  (Francúzsky  rozhlas  a  televízia),  neinformoval  ich  noviny. 
Chmúrny príbeh a pekný príklad slobody prejavu. Odmietli dokonca aj uverejniť platený inzerát, 
ktorý mal oznámiť čas a miesto prednášok. A pritom tie isté noviny uverejňovali celostránkové 
reklamy na pornografické filmy... . Čo sa týka novín „Le Point“,  tie jednoducho pretvorili  výlet 
členov Raeliánskeho Hnutia na miesto stretnutia,  na nevydarený pokus o stretnutie s Elohim. 
Tento  trik  bol  pokusom o zosmiešnenie združenia,  ktoré sa práve snaží  rozvinúť  činnosť.  Je 
evidentne  jednoduchšie  a menej  nebezpečné  robiť  v novinách  so  širokým  okruhom čitateľov 
akcie  proti  Raeliánskemu Hnutiu,  než  proti  cirkvi  s jej  dvetisícročnou  tradíciou  uzurpátorstva. 
Príde však deň, keď tí, čo sa snažili zatajiť alebo skresliť pravdu, budú ľutovať svoje chyby.
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                                                VIDENIE  Z  31.JÚLA  1975   

     V júni 1975 som sa rozhodol vzdať sa predsedníctva Raeliánskeho Hnutia. Mal som na to dva 
dôvody:  prvým  bolo  moje  presvedčenie,  že  hnutie  sa  zaobíde  celkom  dobre  aj  bezo  mňa 
a druhým bolo zistenie, že som urobil  chybu pri  štruktúrovaní organizácie na základe zákona 
1901, čím som postavil  hnutie tak kapitálneho významu pre ľudstvo na úroveň spolku hráčov 
petanque, alebo asociácie vojnových veteránov... . Považoval som za potrebné vytvoriť hnutie, 
ktoré  by  bolo  adekvátnejšie  fantastickému  posolstvu,  ktoré  mi  Elohim  zverili,  teda  hnutie 
rešpektujúce doslovne  všetko,  čo  radili  naši  stvoritelia,  menovite  géniokraciu,  lásku k ľuďom, 
humanitarizmus, zrieknutie sa všetkých deistických náboženských praktík, atď.. .
     Akýkoľvek typ združenia, zriadený podľa zákona 1901, by bol „a priori“ v rozpore s posolstvom 
Elohim prinajmenšom v tom, ako sme ho štruktúrovali. Nakoľko všetci členovia takejto asociácie 
môžu  voliť,  nerešpektoval  sa  princíp  géniokracie,  podľa  ktorého  sa  na  rozhodovaní  môžu 
podieľať len najinteligentnejší členovia. Musel som napraviť svoju chybu na najvyššej úrovni, nie 
však rozpustením Raeliánskeho Hnutia, ale radšej jeho transformovaním na podporné združenie 
(čo nie je proti zákonu 1901) nového skutočného hnutia s výkonnejšou štruktúrou, ktoré som sa 
práve  chystal  vytvoriť  z najmúdrejších  členov  Raeliánskeho  Hnutia,  ktorí  mali  o to  záujem: 
Kongregáciu  Sprievodcov Raeliánskeho Hnutia.  Takáto  úradne  nevyhlásená  spoločnosť 
združujúca  ľudí  ochotných  sprístupňovať  mysliam  ľudí  nekonečnosť  a večnosť  pomocou 
starostlivého aplikovania  toho,  čo  žiadalo  posolstvo,  by  sa  tak  stala  vedúcou  ľudstvo. 
V spoločnosti,  ktorá  sa  snaží  za  každú  cenu  uzatvárať  mysle  ľudí  pomocou  deistických 
náboženstiev,  uspávajúceho  vzdelávania,  bezmyšlienkovitými  televíznymi  programami 
a úzkoprsými politickými zápasmi, som chcel týmto zasvätiť do veci ľudí, ktorí by chodili po celom 
svete  a  pokúšali  sa  otvárať  mysle  ostatných.  Raeliánske Hnutie sa teda stávalo  podporným 
združením, ktoré malo mať prvý kontakt s tými, ktorí práve objavovali posolstvo, a takto si malo 
udržať  svoju  dôležitosť.  Pozostávalo  by  z  „členov  vykonávajúcich  prax“  a Kongregácia 
Sprievodcov sa stávala hnutím zloženým z „mníchov“, ktorí viedli členov vykonávajúcich prax.
     Vedel som, že medzi členmi sú osoby schopné viesť Raeliánske Hnutie. Moje názory sa 
potvrdili  počas  volieb  správnej  rady.  Môj  náhradník  na  funkciu  predsedu,  Christian,  bol 
perspektívny fyzik a všetci ostatní členovia rady boli rovnako reprezentatívni a kompetentní. 
     V júni  ma  navštívil  v Clermont-Ferrande  Francois,  jeden  z najoddanejších  členov 
Raeliánskeho Hnutia a zároveň jedna z najotvorenejších hláv. Povedal som mu o svojom úmysle 
nájsť si nejaký vidiecky dom, podľa možnosti na osamelom mieste, kde by som si mohol trochu 
oddýchnuť a začať v kľude písať knihu o všetkom, čo som zažil pred 13-tym decembrom 1973, 
skôr než by niekto mohol o mojej minulosti vymyslieť celú fúru nezmyslov. Francois mi povedal, 
že má farmu v Perigrode, ktorá je postavená dosť od cesty. Ak by sa mi to miesto páčilo, môžem 
tam stráviť mesiac alebo dva, alebo tam dokonca aj žiť tak dlho ako budem chcieť, pretože tam 
nik nebýva. Hneď sme vyštartovali si to miesto pozrieť. Keď som zistil, o aké kľudné a pokojné 
miesto sa jedná, rozhodol som sa stráviť tam dva mesiace. Po pätnástich dňoch som si farmu tak 
obľúbil, že som sa začal vážne zaoberať myšlienkou na trvalý pobyt na tom mieste. Koncom júla 
sa k nám Francois pridal a začali sme prejednávať moje sťahovanie, ktoré sa malo realizovať deň 
po  zjazde,  konanom  šiesteho  augusta  v Clermont-Ferrande.  Nebol  som  ešte  definitívne 
rozhodnutý, pretože som sa obával, že odsťahovaním sa z miesta zázračného stretnutia by som 
narušil  plnenie  svojho  poslania.  Ale  keď  sme  boli  31.júla  s mojou  manželkou  Marie-Paule 
a s Francoisom na prechádzke, uvideli  sme zdanlivo obrovský stroj,  bezhlučne sa pohybujúci 
trhavými  pohybmi  temer  nad  domom,  následne  cikcakovite,  niekedy  nepredstaviteľnou 
rýchlosťou, inokedy okamžite znehybnel, vo vzdialenosti asi päťsto metrov od nás. Bol som veľmi 
šťastný, že som sa stal svedkom tohto úžasného zážitku v spoločnosti priateľov a zalial ma pocit 
neopísateľného šťastia. Francois sa priznal, že mu od vzrušenia stáli vlasy na hlave dupkom. Pre 
mňa to bol jasný znak súhlasu Elohim k môjmu presťahovaniu sa do tej oblasti.
     Nasledujúceho rána som si všimol, že mám na ruke, pri ohybe lakťa, čudný znak. Nedával 
som to do súvislosti  s udalosťou, ktorá sa udiala predchádzajúci deň, ale po určitom čase mi 



mnohí ľudia povedali, že to môže byť jedine znak urobený Elohim. Bol to červený kruh o priemere 
asi tri centimetre a päť milimetrov hrubý a vo vnútri tohto kruhu sa nachádzali tri menšie kruhy. 
Nasledujúcich pätnásť dní  zostal  znak bez zmeny,  ale potom sa tri  vnútorné kruhy premenili 
v jeden, čím vznikli  dva sústredné kruhy. Po ďalších pätnástich dňoch sa obidva kruhy stratili 
a zanechali mi na ramene bielu škvrnu, ktorú tam mám dodnes. Zdôrazňujem, že v čase, keď 
som mal  znak  na  ruke,  som nepociťoval  žiadne  svrbenie,  a nikdy  ani  bolesť.  Niektorí  vedci 
s otvorenými hlavami, ktorým som znak ukázal, vyslovovali hypotézu, že by sa mohlo jednať o 
stopu zanechanú po odoberaní vzorky pomocou dokonalého laserového lúča.

A. Znak, ktorý sa mi na ramene objavil 1.augusta 1975. Večer predtým preletel objekt nad 
domom, v ktorom som býval.

B. Znak sa po pätnástich dňoch takto zmenil.

     Stretnutie šiesteho augusta sa napokon uskutočnilo podľa plánu v kráteri Puy-de-Lassolas a 
prevládala na ňom obdivuhodne harmonická a bratská atmosféra. Rozhodol som sa zorganizovať 
zhromaždenie členov Raeliánskeho Hnutia v ten deň bez toho,  že by som mal  na to nejaký 
konkrétny  dôvod,  ale  museli  to  byť  Elohim,  ktorí  ma usmernili,  pretože niektorí  členovia  ma 
informovali, že ten deň bol tridsiatym výročím výbuchu atómovej bomby v Hirošime a že to bol 
zároveň deň kresťanského sviatku Premeny Pána. Imbecili povedia, že to bola náhoda.
     Po tomto stretnutí mi členovia Raeliánskeho Hnutia pomohli pri sťahovaní a ja som sa natrvalo 
usadil v Perigrode.

 
                                                                                                                   
                                                         DRUHÉ   POSOLSTVO

     Siedmeho októbra okolo jedenástej hodiny večer som zrazu pocítil nutkanie ísť sa von pozrieť 
na oblohu. Vonku bolo chladno, preto som sa dobre obliekol a išiel som sa poprechádzať do noci. 
Neuvedomujúc si to, išiel som určitým smerom a zrazu som pocítil potrebu byť na mieste, ktoré 



mi  Francois  v lete  ukázal.  Bolo  to  opustené  miesto,  ležalo  medzi  dvoma  potokmi,  bolo 
obkolesené lesmi, a volalo sa Roc Plat. Dostal som sa tam okolo polnoci, a čudoval som sa , čo 
tam vlastne robím. Odvtedy čo mi povedali, že ma môžu telepaticky viesť, som vždy nasledoval 
svoju intuíciu.
     Obloha bola prekrásna a všade svietili  hviezdy, naokolo nebolo ani obláčika. Začal som 
pozorovať  padajúce  hviezdy,  keď zrazu celé  okolie  zaplavilo  svetlo,  a  zbadal  som obrovskú 
ohnivú guľu, ktorá sa vynorila spoza krovia. Vyrazil som smerom k miestu, kde sa ohnivá guľa 
objavila, naplnený ohromnou radosťou, keďže som si bol celkom istý, čo tam nájdem.
     Stál tam predo mnou ten istý objekt, ktorý som v decembri 1973 videl šesťkrát a tá istá živá 
bytosť, ktorú som stretol pred dvoma rokmi,  prichádzala ku mne s láskavým úsmevom. Hneď 
som si  všimol jeden rozdiel,  a to že nemal oblečený skafander ako pri prvom stretnutí, ktorý 
akoby bol vytváral okolo jeho tváre svätožiaru. Bol som nesmierne šťastný, že po celom tom 
čase,  čo  som  sa  snažil,  aby  svet  pochopil,  že  hovorím  pravdu,  opäť  vidím  toho,  kto  bol 
zodpovedný za zmenu môjho života. Uklonil som sa pred ním a on povedal:
     „Postavte sa a poďte so mnou. Sme neobyčajne spokojní s vami so všetkým, čo ste urobili za 
posledné dva roky. Keďže ste nám dokázali,  že vám môžeme dôverovať,  je čas postúpiť do 
druhej etapy. Tieto dva roky boli v podstate skúškou. Možno ste si všimli, že dnes nemám žiadnu 
ochranu  okolo  tváre,  a  že  môj  stroj  sa  vám objavil  náhle  a  nie  je  vybavený  signalizačnými 
svetlami. To všetko vás malo len upokojiť vzhľadom, ktorý zodpovedá predstave akú všeobecne 
mávate o vesmírnych cestovateľoch. Ale teraz, keď ste sa dostatočne vyvinuli  a zbavili  obáv, 
nepoužívame už tie „techniky nadväzovania kontaktu“.“
     Išiel som za ním do objektu, a všimol som si, že vo vnútri sa všetko podobalo tomu, čo som 
poznal z prvého stretnutia: steny s rovnakým kovovým vzhľadom ako vonkajšok, žiaden riadiaci 
panel alebo prístroje, žiadne okno na boku lode a podlaha z modrej priesvitnej hmoty, na ktorej 
boli dve vstavané kreslá z priehľadnej látky, ktoré trochu pripomínali nafukovacie plastické kreslá, 
ale bez toho nepríjemného hmatového pocitu pri dotyku. Ponúkol mi miesto v jednom z kresiel, 
sám sa usadil do druhého, a požiadal ma, aby som sa nehýbal. Potom povedal niekoľko slov 
v nezrozumiteľnom jazyku a ja som pocítil,  akoby sa stroj  jemne zakolísal.  Zrazu som pocítil 
intenzívny pocit chladu, akoby sa celé moje telo menilo na kus ľadu, alebo presnejšie povedané, 
akoby mi tisíce ľadových kryštálikov prenikali do všetkých pórov pokožky, a tade priamo do špiku 
kostí.  Trvalo to len krátko, možno niekoľko sekúnd, potom som už nič necítil.  Môj partner sa 
postavil a povedal :
     „Môžete ísť, sme na mieste.“ 
     Išiel som za ním po malom schodišti.  Stroj nehybne stál v kruhovej miestnosti  kovového 
vzhľadu, ktorá mala asi pätnásť metrov v priemere, a bola asi desať metrov vysoká. Otvorili sa 
dvere, a môj sprievodca mi povedal, aby som tam vošiel, aby som sa úplne vyzliekol a potom 
dostanem ďalšie inštrukcie. Prešiel som do novej miestnosti, ktorá bola tiež dokonale kruhová, a 
musela mať v priemere aspoň štyri metre. Vyzliekol som sa a hlas mi povedal, že mám ísť do 
miestnosti pred sebou. V tom okamihu sa otvorili dvere a ja som vošiel do podobnej miestnosti 
ako bola  tá,  kde som si nechal šaty, len bola dlhšia a pripomínala chodbu. Pozdĺž celej chodby 
svietili svetlá rôznych farieb, popod ktoré som postupne prechádzal. Potom mi hlas povedal, aby 
som sledoval na podlahe nakreslené šípky, ktoré ma privedú do inej miestnosti, kde ma očakáva 
kúpeľ.  V nasledujúcej  miestnosti  som skutočne  našiel  vaňu  vstavanú do podlahy.  Kúpeľ  bol 
primerane teplý a jemne parfumovaný. Po kúpeli mi  hlas poradil uspokojiť svoje osobné potreby, 
čo som aj spravil a potom ma požiadal, aby som vypil obsah pohára umiestneného na malej 
poličke  neďaleko  kovovej  steny.  Bola  to  veľmi  studená  biela  tekutina  s jemnou  mandľovou 
príchuťou.
Potom  mi   ponúkli  niečo  ako  pyžamo,  jemné  ako  hodváb.  Bolo  biele,  veľmi   priliehavé  a 
očakávalo ma na ďalšej poličke. Napokon sa otvorili ďalšie dvere, a uvidel som svojho sprievodcu 
v doprovode dvoch jemu podobných bytostí, ale s odlišnými črtami tváre, rovnako ma vítajúcich 
ako on. 
     Pripojil som sa k nim v obrovskej hale, kde bolo všetko udivujúce. Hala bola stupňovitá a mala 
v priemere viac ako sto metrov. Nad celou halou bola priehľadná kupola, natoľko priehľadná, že 
ju na prvý pohľad nebolo ani vidieť. Tmavá obloha bola posiata tisíckami hviezd, a v hale bolo 
napriek tomu svetlo ako za jasného dňa, vďaka mäkkému prirodzenému osvetleniu. 



     Podlaha bola pokrytá kožušinami a huňatými kobercami, ktorých sfarbenie bolo uchvacujúce a 
okúzľujúce.  Všade  boli  najpozoruhodnejšie  umelecké  diela,  jedno  nádhernejšie  ako  druhé, 
niektoré v živých a meniacich sa farbách, inde zas jasno červené a modré rastliny, nádherné ako 
exotické ryby, ale vysoké niekoľko metrov. Hudba v pozadí zložená zo zvukov pripomínajúcich 
organ  a husle,  s príležitostným  zaznením  chóru  a basy  vytvárajúcimi  neobyčajné  vibrácie, 
podnecovala rastliny nakláňať sa v rytme a meniť farby podľa hudobného štýlu a zosúladenia.
     Vždy keď niekto prehovoril, hudba sa stíšila, takže sme sa bez ťažkostí vzájomne porozumeli 
bez potreby zvyšovať hlasy. Vzduch voňal tisícami vôní, ktoré sa tiež menili podľa hudby a podľa 
miesta,  na ktorom sme práve boli.  Miestnosť  bola  rozdelená na asi  desať  častí,  oddelených 
stupňami a každá z nich mala svoj vlastný charakter. Medzi tým všetkým sa kľukatil malý potôčik. 
Potom  mi  môj sprievodca, pred ktorým mali obaja jeho priatelia, ako sa zdalo, veľký rešpekt a 
vážili si ho, povedal:               
     "Poďte za mnou. Pohodlne sa usadíme, pretože vám musím povedať veľa vecí."
     Nasledoval som ho ku skupine kresiel a pohoviek vyrobených z veľmi mäkkej čiernej kožušiny, 
kde sme si všetci štyria posadali. Potom môj sprievodca povedal:
     "Dnes vám odovzdám druhé posolstvo, doplňujúce to, ktoré som vám nadiktoval v decembri 
1973. Nemáte so sebou žiaden notes, ale netrápte sa tým, všetko čo vám poviem vám zostane 
vryté  do  pamäte,  pretože  pomocou  technického  zariadenia,  ktoré  tu  máme,  si  budete  môcť 
spomenúť na všetko, čo ste tu počuli. Predovšetkým vám chceme blahopriať ku všetkému čo ste 
dokázali  urobiť  za  uplynulé  dva  roky,  ale  zároveň  vás  musíme  upozorniť,  že  zbytok  vášho 
poslania  bude ťažší.  Nedajte  sa však odradiť,  pretože za vaše úsilie  budete  odmenený bez 
ohľadu na to, čo sa môže v budúcnosti stať. 
     Hneď na začiatku musíme opraviť jednu stať prvého posolstva, ktorú ste prepísali nesprávne, 
týkajúcu  sa  nášho  eventuálneho  zásahu  ničiaceho  ľudstvo.  Je  nutné  jasne  stanoviť,  že  my 
nezasiahneme.  Ľudstvo  teraz  prichádza  ku  kritickému  bodu,  ku  historickému  zlomu,  a  jeho 
budúcnosť závisí len od neho samého. Ak dokáže ovládnuť agresivitu voči sebe a svojmu okoliu, 
dosiahne Zlatý Vek medziplanetárnej civilizácie, všeobecné šťastie a pocit naplnenia. Naopak, ak 
pripustí, aby došlo k použitiu násilia, ľudstvo sa priamo alebo nepriamo zničí samo.
     Neexistuje pre schopnosti ľudstva neprekonateľný vedecký alebo technický problém, pokiaľ je 
však génius pri moci. Jedinec so slabo vyvinutým rozumom môže ohroziť mier na celom svete 
práve  tak,  ako  mu  môže  génius  priniesť  šťastie.  Čím  skôr  začnete  uplatňovať  princípy 
géniokracie, tým rýchlejšie potlačíte riziko svetovej katastrofy spôsobenej jedincami so slabšie 
vyvinutými mozgami. V prípade svetovej katastrofy ničiacej ľudstvo budú zachránení len tí, ktorí 
vás budú nasledovať. Oni budú musieť znovu zaľudniť zdevastovanú Zem, keď pominie všetko 
nebezpečenstvo, ako sa to už stalo v časoch Noema."

                                                                 BUDHIZMUS

     "Toto  vysvetľuje  budhizmus,  keď  hovorí,  že  v  čase  smrti  musí  byť  duša  mŕtvej  osoby 
dostatočne opatrná, aby unikla početným "diablom", lebo v opačnom prípade bude prevtelená a 
tým sa dostane späť do cyklu. Ak sa jej však podarí uniknúť tým povestným diablom, oslobodí sa 
z cyklu a tým dosiahne stav blaženosti pri vzkriesení. V podstate je to veľmi dobrý opis, ktorý 
teraz budeme  aplikovať nie na jednotlivca, ale na ľudstvo ako celok, ktoré, vždy keď je v pozícii, 
v ktorej  si  má vybrať,  musí odolať tým diablom, ktorí  ho môžu priviesť k upadnutiu do cyklu. 
Týmito diablami sú agresivita voči našim blížnym, alebo voči prostrediu v ktorom žijeme. Stavom 
blaženosti pri vzkriesení je Zlatý Vek civilizácie, kedy veda slúži človeku, „pozemský raj“, kde 
slepý vidí a hluchý počuje vďaka vedecko-technickým výdobytkom. Ak ľudstvo nie je dostatočne 
ostražité voči týmto „diablom“, upadne späť do cyklu "prevteľovania", kde musí začať postupovať 
úplne odznovu, od primitívneho stavu k rozvinutejším civilizáciám, kde žije v nepriateľskom svete 
so všetkým nevyhnutným utrpením.  Z toho dôvodu je  svastika,  ktorá  znamená, že všetko je 
cyklické, časťou nášho emblému a vyskytuje sa v mnohých starobylých písomnostiach. Jedná sa 
o voľbu medzi rajom, ktorý nám umožní dosiahnuť mierové využitie vedy a peklom návratu na 



primitívnu úroveň, na ktorej  je človek v područí prírody namiesto toho,  aby nad ňou vládol a 
využíval ju pre seba.
     Určitým  spôsobom je  to  prirodzená  selekcia  druhov  schopných  opustiť  svoju  planétu, 
prebiehajúca na kozmickej úrovni. Toto štádium dosiahnu len tí, ktorí dokážu perfektne ovládnuť 
svoju agresivitu. Ostatní dospejú k samozničeniu, len čo im ich vedecká a technická odborná 
znalosť umožní vynájsť k tomu potrebné, dostatočne silné zbrane. Preto sa nikdy neobávame 
civilizácií, ktoré k nám prídu odkiaľkoľvek. Tisíce kontaktov potvrdili, že toto pravidlo nemá vo 
svete  výnimku:  bytosti  schopné  opustiť  svoj  vlastný  planetárny  systém  sú  vždy  pacifisticky 
založené.  Ak objavíme dostatočne silné energetické zdroje,  umožňujúce nám cestovať mimo 
nášho vlastného solárneho systému, znamená to takisto, že máme tiež technickú znalosť vyrobiť 
útočné zbrane nenapraviteľnej deštrukčnej sily. Ak v tomto momente neovládame svoju agresivitu 
perfektne, zničíme sa a upadneme naspäť do cyklu striedania pokroku a deštrukcie, na primitívnu 
úroveň, neschopní odpútať sa od materskej planéty. Znamená to teda, že tí, ktorí cestujú mimo 
svojho solárneho systému, už museli ovládnuť svoju agresivitu a uniknúť z cyklu.
     Vaša krajina, označená na glóbuse menom Francúzsko, je na správnej ceste v snahe o 
vybudovanie Európy a mala by byť prvou krajinou bez armády, čím by ukázala príklad celému 
svetu. Francúzski  profesionálni vojaci  by položili  základy Európskej armády určenej udržiavať 
mier,  a napokon tá by sa transformovala na Svetové mierové zbory. Namiesto toho, aby boli 
dozorcami vojny, stanú sa vojenské jednotky ochrancami mieru, čo je titul zasluhujúci si ďaleko 
väčšiu úctu.  Je potrebné, aby jedna dôležitá krajina ukázala cestu,  po ktorej  ju  majú ostatní 
nasledovať. Keď Francúzsko zruší povinnú vojenskú službu a jej vojaci z povolania budú slúžiť 
Európe, neznamená to, že ju susedné štáty prepadnú. Práve naopak, privedie ich to k tomu, aby 
nasledovali  vašu krajinu na jej  ceste a napodobnili  ju.  Keď sa raz vytvoria Európske mierové 
jednotky,  môže  pomocou  vytvorenia  jedinej  Európskej  peňažnej  meny  vzniknúť  Európska 
ekonomika. Ten istý postup sa potom použije pre celý svet a pristúpi k tomu, ako sme povedali v 
prvom posolstve, vytvorenie jediného svetového jazyka, ktorý sa stane povinným predmetom v 
každej  škole  ne  svete.  Ak  jedna  krajina  musí  ukázať  cestu,  tak  by  tou  krajinou  malo  byť 
Francúzsko.  Prehlasovaním potreby  „odstrašujúcej  sily“  odôvodňujeme akumuláciu  zbraní  na 
svoje vlastné zničenie.  Každá krajina,  ktorá chce niekoho odstrašiť  (prakticky nikdy nevediac 
koho), riskuje nejakým nešťastným činom premenu tej „odstrašujúcej sily“ na útočnú silu, osudnú 
pre celý svet. 
     Myslením na minulosť človek vidí budúcnosť. To je omyl. Minulosti by sa malo vysmievať a 
súčasnosť by mala byť budovaná pre budúcnosť a nie na minulosti. Musíte pochopiť, že je tomu 
len tridsať  rokov,  čo ľudia  z  vyspelých krajín  prestali  byť  celkom primitívni.  Práve sa z  toho 
vynárate. A na Zemi sú ešte stále milióny ľudí, ktorí sú primitívni, a neschopní vidieť na oblohe 
čokoľvek bez toho, aby v tom videli prejavenie "božstva"… . Viete aj to, že vo všetkých krajinách, 
ktoré nie sú ekonomicky vyvinuté, sú deistické náboženstvá stále veľmi silné.
     Nesmiete uctievať ľudí pre ich vek, ale pre ich inteligenciu, postarajúc sa pritom však o to, aby 
mali starí ľudia príjemný život. Nie je potrebné uznávať našich dávnych predkov, namiesto toho 
ich treba ukázať ako príklady úbohých obmedzených primitívov, ktorí neboli schopní sprístupniť 
sa vesmíru a ktorí dokázali odovzdať z generácie na generáciu len veľmi málo hodnotných vecí.

                                                             ANI BOH, ANI DUŠA

     Čím je národ primitívnejší,  tým v ňom viac prekvitajú deistické náboženstvá.  Tento fakt 
využívajú aj návštevníci z iných planét, pretože im umožňuje nerušene navštevovať tie svety, 
ktoré  ešte  neovládli  svoju  agresivitu.  Ak  v  blízkej  budúcnosti  dosiahnete takú úroveň,  že sa 
stanete návštevníkmi iných, primitívnych svetov, aj vy budete nútení používať túto dosť zábavnú 
metódu, takže vás budú považovať za Bohov. Je to veľmi ľahké, pretože primitív považuje za 
"božské" všetko, čo prichádza z oblohy. Pochopiteľne, niekedy musíte urobiť niečo neškodné 
naviac, aby vás rešpektovali a príjemne privítali. My sa tiež z času na čas ukážeme na Zemi, aby 
sme sa  presvedčili,  či  to  ešte  platí  a  aby  sme videli  reakciu  vlád, čelných predstaviteľov,  a 
oznamovacích prostriedkov. Niekedy sa na tom aj trochu zabávame.... . 



     Ako sme vysvetlili v prvom Posolstve, neexistuje Boh a samozrejme ani duša. Po smrti nie je 
nič, pokiaľ osobu neznovustvoria vedecky. Ako viete, je možné podľa bunky znovustvoriť bytosť 
ktorá zomrela, pretože bunka obsahuje jej fyzické a intelektuálne plány. Zistilo sa, že bytosť v 
okamihu smrti stráca niekoľko gramov váhy; je to váha energie, ktorú má v sebe živá bytosť a 
ktorá sa v tom okamihu vylúči. Energia ako hmota má svoju váhu.
     Viete aj to, že sme objavili inteligentný a organizovaný život v nekonečne malej podobe, tak 
vyvinutý ako sme my a s nami porovnateľný a že sme ho dokázali. Takto sme objavili, že hviezdy 
a planéty sú atómami gigantického bytia, ktoré so zvedavosťou pozoruje iné hviezdy. V každom 
prípade žijú ľudia aj na nekonečne malej úrovni voči bytiu nekonečne veľkému, spolu so svojimi 
druhmi, a istotne poznali obdobia, kedy verili v nemateriálneho „Boha“. Musíte plne pochopiť, že 
všetko je vo všetkom. V tomto okamihu sa v atómoch vášho ramena rodia milióny svetov a iné 
zanikajú, veriac v Boha a dušu, alebo nie; kým prejde tisíc rokov, gigantické bytie v ktorom Slnko 
je len atómom, malo čas urobiť len jeden krok. Čas je v podstate v obrátenom pomere ku hmote, 
alebo skôr k stupňu formy života. Ale všetko vo vesmíre je živé a je v harmónii s nekonečne 
malým a nekonečne veľkým. Zem je živá rovnako ako ostatné planéty a pre ten maličký vzrast, 
ktorý  ľudstvo  má,  je  to  ťažko  postrehnuteľné,  z  dôvodu  časového  posunu  spôsobeného 
ohromným rozdielom v hmote, ktorý vám zabraňuje postrehnúť jej pulzovanie. Žiadna z našich 
červených  krviniek,  alebo  ešte  lepšie  žiadny  z  atómov,  ktoré  tvoria  naše  telo,  si  nedokáže 
predstaviť seba a svoje družky, či druhov, ako časti živej bytosti. Napokon čokoľvek sa stane 
akémukoľvek indivíduu,  rovnováha vesmíru zostáva konštantná,  ale ak chceme byť na našej 
úrovni šťastní, musíme žiť v harmónii s nekonečne malým, nekonečne veľkým a rovnako aj s 
našimi blížnymi. 
     Ak uvažujeme o vesmíre ako o nekonečnom, nemôže obstáť žiaden argument vyslovený na 
podporu existencie Boha alebo duše. Nie je možná existencia raja na nejakom určitom mieste, 
lebo vesmír je nekonečný a tak nemôže mať stred. Okrem toho, ako som už vysvetlil,  keďže 
rozdiel  v  hmote  je  príliš  veľký,  a tým  vzniká  rozdiel  v plynutí  ekvivalentného  času,  nemôže 
existovať žiadna komunikácia medzi entitou nekonečne veľkou a entitami na nekonečne menších 
úrovniach vesmíru. Napokon, ak by sme si aj vedeli predstaviť "nesmrteľnú dušu", ktorá po smrti 
opustí telo, čo je veľmi poetická predstava, ale trochu naivná, keďže vznikla v mysliach primitívov, 
nemohli by sme si predstaviť miesto, kam by duša putovala, pretože vesmír je nekonečný. To 
množstvo  energie,  ktorá  unikne  v  okamihu  smrti,  sa  rozptýli  a  zamieša  do  energie  okolia 
náhodným  spôsobom,  čím  stratí  akúkoľvek  identitu.  Totožnosť  je  vtisnutá  do  organizovanej 
hmoty,  do buniek žijúcej  bytosti,  ktorá práve zomrela,  do tej  hmoty,  ktorá bola organizovaná 
podľa plánu určeného samčími a samičími génmi, pri vytvorení prvej bunky v momente počatia.
     Niekto by mohol namietať ohľadne pôvodu života na Zemi: "Vaše vysvetlenie nič nemení na 
veci, pretože nemôžete povedať, čo bolo na "úplnom začiatku".“ Je to hlúpa otázka, ktorá len 
dokazuje, že ten, kto sa pýta, nechápe nekonečnosť, ktorá existuje v priestore a čase. Pre hmotu 
neexistuje  ani  začiatok  ani  koniec,  pretože  "nič  sa  nestráca,  nič  nie  je  stvorené,  všetko  je 
premenené",  ako pravdepodobne viete.  Meniť  sa môže len forma a to podľa vôle tých,  ktorí 
dosiahli takú vedeckú úroveň, ktorá im to umožňuje.
     To isté platí pre nekonečné úrovne života, a tieto predstavuje druhá časť nášho symbolu, 
Dávidova hviezda. Pozostáva z dvoch vzájomne sa prekrývajúcich sa trojuholníkov, čo znamená, 
že "to, čo je hore, je rovnaké ako to dole". Spolu so swastikou, ktorá znamená, že všetko je 
cyklické, umiestnenou v strede šesťcípej hviezdy, dostanete náš symbol, ktorý obsahuje všetku 
múdrosť sveta. Tieto dva symboly môžete nájsť pospolu aj na starobylých písomnostiach, ako je 
napríklad Bardo Thodol alebo Tibetská Kniha Mŕtvych a na mnohých iných.
     Pre konečný ľudský mozog je zrejme veľmi náročné chápať nekonečnosť a to vysvetľuje 
potrebu ohraničenia vesmíru v čase a priestore tým, že verí v jedného alebo viacerých Bohov, 
ktorí  sú  považovaní  za  zodpovedných  za  všetko.  Vskutku  bytosti  ktoré  nemôžu  dosiahnuť 
dostatočnú úroveň ľudomilnosti smerom k vesmíru, môžu len ťažko pochopiť nekonečnosť, ktorá 
znamená,  že  človek  nie  je  niečím  výnimočným,  ale  je  obyčajnou  bytosťou,  situovanou  v 
konkrétne  vymedzenom  časovom  období  na  určité  miesto  nekonečného  vesmíru.  Človek 
zvyčajne uprednostňuje bližšie určené veci,  dobre ohraničené, obmedzené na predstavu jeho 
mozgu. Najlepším príkladom takéhoto obmedzeného myslenia sú tí, ktorí sa pýtajú sami seba, či 
existuje život na iných planétach. Veľmi sa nám páčilo prirovnanie, ktoré ste použili pri jednej z 



vašich prednášok, keď ste týchto ľudí porovnali so žabami, ktoré si na dne svojho rybníka kladú 
otázku, či aj v iných rybníkoch existuje život.

                                                              RAJ NA ZEMI

     Ľudstvo  by  mohlo  veľmi  rýchlo  žiť  v  pravom raji  na  Zemi,  keby  sa  všetka  existujúca 
technológia dala do služieb pre dobro ľudstva namiesto toho, aby slúžila násiliu, armáde, alebo 
osobnému prospechu niekoľko málo jedincov. Veda a technológia môže ľudí úplne oslobodiť a to 
nielen od problému hladu vo svete, ale môže im priniesť aj život bez práce. Stroje dokážu vďaka 
automatizácii veľmi dobre vykonávať všetku dennú prácu. Nie je to tak dávno, keď na výrobu 
jedného  auta  bola  potrebná  práca  stoviek  ľudí;  dnes  v niektorých  vašich  najmodernejších 
továrňach stačí jeden človek, ktorý jednoducho dohliada na počítač, ktorý ovláda a vykonáva 
všetky operácie potrebné na výrobu auta. V budúcnosti možno nebude potrebný ani ten jeden 
človek. Zväzy robotníkov nie sú preto veľmi spokojné, keď firma potrebuje stále menej a menej 
personálu, a preto častejšie dochádza k jeho prepúšťaniu. Zväzy sa však mýlia. Tie fantastické 
stroje,  ktoré  vykonávajú  prácu  stoviek  ľudí  im  majú  umožniť  žiť,  namiesto  toho,  aby  boli 
používané na rast zisku jedinej osoby: šéfa. Žiaden človek by nemal slúžiť inému, a ani pracovať 
za mzdu. Stroje vedia poľahky vykonávať všetky rutinné úlohy, a prevziať všetku prácu, a tým 
umožniť  ľuďom,  aby  sa  venovali  tomu,  na  čo  boli  stvorení,  teda  mysleniu,  tvoreniu  a 
zdokonaľovaniu sa. Tak je tomu na našej planéte. Deti nesmú byť naďalej vychovávané v duchu 
tých troch primitívnych hesiel: práca, rodina a vlasť, ale podľa týchto: rozvíjanie sa, sloboda, a 
vesmírne bratstvo. Práca nemôže byť posvätná, keď je motivovaná len potrebou zarobiť aspoň 
na život plný trampôt. Je to dokonca ponižujúce, aby človek vykonávaním prác, ktoré by zvládli 
jednoduché  stroje,  predával  seba,  svoj  život  za  to,  aby  mohol  jesť.  Rodina  bola  vždy  len 
nástrojom v rukách zástancov otrokárstva, a to rovnako starobylého ako aj moderného, pomocou 
ktorého nútili ľudí pracovať tvrdšie pre neskutočný ideál rodiny. A napokon „patriotizmus“ je len 
doplnkovým spôsobom na vytvorenie súťaživosti medzi ľuďmi na to, aby ich prinútila do horlivej 
každodennej  posvätnej  práce.  Tieto  tri  pojmy,  práca,  rodina  a  vlasť,  boli  vždy  podporované 
primitívnymi náboženstvami. Ale vy už nie ste primitívni! Straste sa všetkých týchto zaprášených 
princípov a začnite využívať výhody života na Zemi, ktorú veda môže premeniť na raj! Nedajte sa 
viac  podvádzať  tými,  ktorí  pod  zámienkou  eventuálneho  nepriateľa  vyrábajú  ničiace  zbrane 
v továrňach,  v ktorých  pracujú  zle  platení  robotníci  a  kde  veľkopriemyselníci  dosahujú  zisky. 
Nedajte  sa  oklamať  tými,  čo  hovoria  vydesene  o  poklese  pôrodnosti,  pretože  mladí  ľudia 
pochopili, že je treba mať menej detí, aby mohli byť šťastnejšie. Nenechajte sa oklamať tými, čo 
vám mávajú pred nosom rečami, že "vaši susedia sa môžu znásobiť tak rýchlo, že sa stanú pre 
vašu vlasť hrozbou"! Hovoria to tí istí, ktorí sú fanatickí prívrženci hromadenia atómových zbraní 
pod zámienkou "odstrašovania“. A napokon, nedajte sa oklamať tými, čo hovoria, že vojenská 
služba vás  naučí  zaobchádzať  s  puškou,  "čo môže byť  vždy prospešné",  a  pritom celý  čas 
hromadia nukleárne strely. Chcú, aby ste sa naučili násiliu, učia vás nebáť sa zabiť človeka ako 
ste  vy sám,  s výhovorkou,  že nosí  inú uniformu, trénujú  vás tak,  aby sa stalo mechanickým 
reflexom zabíjať človeka po opakovanom výcviku na cvičné terče.
     Nedajte sa podviesť tými, čo chcú, aby ste bojovali za vašu vlasť! Žiadna krajina za to nestojí. 
Nedajte  sa  ovplyvniť  tými  čo  hovoria:  "Čo  ak  nás  nepriateľ  napadne,  nemáme  sa  brániť?" 
Odpovedzte im, že nenásilie je účinnejšie než násilie. Nie je dokázané, že mali pravdu tí, ktorí 
"zomreli za Francúzsko", bez ohľadu na to, aký agresívny bol útočník. Pozrite sa na Gándhího 
triumf v Indii. Povedia vám, že musíte bojovať za vašu slobodu, zabudli však, že Gali prehrali 
vojnu s Rimanmi, a že napriek tomu francúzsky národ nie je na tom o nič horšie za to, že je 
potomkom porazeného ľudu,  pretože veľa získal  z civilizácie dobyvateľov.  Žite  v spokojnosti, 
slobode a láske namiesto toho, aby ste počúvali týchto slabomyseľných a agresívnych jedincov.
     Najdôležitejšia pomôcka, ktorú máte na dosiahnutie dlhotrvajúceho všeobecného mieru, je 
televízia,  je  to  prameň pravého  planetárneho  vedomia,  ktoré  umožňuje  vidieť  všetko,  čo  sa 
každodenne deje vo svete a uvedomiť si, že tí "barbari" žijúci na druhej strane hraníc majú tie isté 
radosti, problémy a starosti ako my, a tiež umožňuje sledovať pokrok vedy a najnovšie umelecké 
výtvory... atď. . Samozrejme musíte dávať pozor, aby tento skvelý nástroj šírenia informácií a 
spojenia nepadol do rúk ľuďom, ktorí by ho využili na ovplyvňovanie davu pomocou skresľovania 



informácií. Televíziu môžete skutočne považovať za nervovú sústavu ľudstva, ktorá umožňuje 
každému uvedomovať  si  existenciu  ostatných,  vidieť  ich  pri  ich  živote  a  zároveň  zabraňuje 
tvoreniu pomýlených predstáv o nich, ktoré vytvárajú strach z "cudzincov". Dávno v minulosti 
existoval strach zo susedných kmeňov, susedných dedín, provincií, a štátov, teraz je to strach z 
iných  rás.  Keby  sa  tento  strach  prekonal,  potom  by  asi  prišiel  na  rad  strach  z  prípadných 
agresorov z iných planét...  .  Práve naopak, mali  by ste byť prístupní  všetkým čo prichádzajú 
zvonku, pretože akýkoľvek strach pred niekým cudzím je dôkazom primitívnej úrovne civilizácie. 
V tomto zmysle je televízia nenahraditeľným a jedným z najdôležitejších, ak nie najdôležitejším 
článkom celej civilizácie, pretože spoločne s rozhlasom umožňuje všetkým izolovaným bunkám 
ľudstva, teda jednotlivým ľuďom, aby boli vždy informované o tom, čo robia iní ľudia, presne tak, 
ako to robí nervová sústava v tele živej bytosti.  

                                                                       INÝ  SVET

     Pravdepodobne premýšľate,  kde  teraz  sme.  Momentálne  sme na základni  umiestnenej 
relatívne blízko Zeme. V prvom posolstve ste zaznamenali, že cestujeme rýchlosťou sedemkrát 
väčšou než je rýchlosť svetla. Tento údaj bol pravdivý pred dvadsaťpäťtisíc rokmi, keď sme po 
prvý raz pristáli na Zemi. Odvtedy sme urobili veľký pokrok a teraz cestujeme priestorom dokonca 
ešte rýchlejšie. Vzdialenosť, na ktorej prekonanie sme vtedy potrebovali  takmer dva mesiace, 
dnes prekonávame za niekoľko okamihov a ešte stále robíme pokroky. Ak pôjdete teraz za mnou, 
urobíme si malý spoločný výlet.
     Vstal  som a nasledoval svojich troch sprievodcov. Prešli  sme cez komoru do obrovskej 
miestnosti,  kde som zbadal podobnú loď ako bola tá, čo ma priniesla takto ďaleko od Zeme, 
lenže oveľa väčšiu.  Jej  vonkajší  priemer musel  mať okolo tucet  metrov a vo vnútri  boli  štyri 
sedadlá namiesto dvoch, opäť oproti sebe. Usadili sme sa tak ako predtým a pocítil som opäť ten 
intenzívny chlad, tentoraz to však trvalo dlhšie, okolo desať minút. Potom sa loď jemne zahúpala 
a  išli  sme  smerom k východu.  Predo  mnou  sa  objavila  úžasná  scenéria,  rajská  a  nie  som 
schopný nájsť slová na opísanie  očarovania, keď som sa díval na tie obrovské kvety, jeden krajší 
ako  druhý,  medzi  ktorými  sa  prechádzali  akési  nepredstaviteľné  zvieratá,  vtáky 
s mnohofarebnými perami, ružové a modré veveričky s hlavami ako medvedie mláďatá, liezli po 
konároch a nosili ohromné ovocie a obrovské kvety. Približne tridsať metrov od lode nás čakala 
malá skupinka Elohim. Za stromami som videl stavby, ktoré výborne zapadali do vegetácie a 
pripomínali morské ulity v živých farbách. Teplota bola veľmi príjemná a vo vzduchu bolo cítiť 
tisíce  vôní  exotických  kvetov.  Prešli  sme smerom k vrcholu  kopca  a  scenéria,  ktorá  sa  tam 
objavila, bola prekrásna. Cez hýrivú vegetáciu sa vinulo množstvo vodných tokov a v diaľke sa 
v slnku trblietal azúrový oceán.
     Prišli sme na čistinku a ja som s úžasom zbadal skupinu mne podobných ľudí, teda ľudí 
podobných  pozemšťanom,  nie  Elohim.  Väčšinou  boli  nahí  alebo  mali  na  sebe  odev 
z mnohofarebných hodvábov. Úctivo sa uklonili mojim trom sprievodcom a všetci sme si posadali 
do kresiel, ktoré boli zrejme vytesané do skaly a pokryté hrubými kožušinami. Napriek teplu boli 
kreslá stále chladivé a pohodlné. Niekoľko ľudí vyšlo z malej jaskyne situovanej hneď vedľa nás a 
pristúpilo  nesúc  tácky  plné  ovocia,  grilovaného  mäsa  so  skvelými  omáčkami  a  nápoje 
s nezabudnuteľnými príchuťami. Za každým hosťom boli vždy dvaja ľudia s táckami, pripravení 
splniť  akékoľvek požiadavky jediacich.  Tí  vyslovovali  svoje priania bez toho,  aby im venovali 
akúkoľvek pozornosť. Počas jedenia znela nádherná hudba, prichádzajúca ani neviem odkiaľ a 
na okolitom trávniku začali tancovať s pôvabom k ničomu neprirovnateľným nahé mladé ženy, 
ktorých postavy boli podobné antickým sochám rovnako ako postavy mladých čašníkov.
     Okrem mojich sprievodcov tam bolo asi štyridsať hostí, ktorí sa podobali na ľudí zo Zeme. Boli 
tam muži a ženy bielej, žltej a čiernej pleti a všetci hovorili jazykom, ktorému som nerozumel, ale 
ktorý pripomínal hebrejčinu.
     Sedel som po pravej strane Eloha, ktorého som stretol pred dvoma rokmi a vľavo od šiestich 
iných  Elohim.  Tvárou  ku  mne  sedel  mladý  muž  s bradou,  veľmi  pekný  a  veľmi  štíhly,  so 
záhadným úsmevom a s pohľadom plným bratstva. Po jeho pravej strane bol muž so vznešenou 
tvárou a hustou dlhou čiernou bradou a po jeho ľavej strane bol korpulentnejší muž s ázijskou 
tvárou. Mal oholenú hlavu. 



                                 STRETNUTIE SO STARODÁVNYMI PROROKMI

     Po jedle začal môj sprievodca rozprávať :
     "V mojom prvom posolstve som vám hovoril o sídle na našej planéte, v ktorom žijú ľudia zo 
Zeme vďaka vedeckému tajomstvu večnosti, začínajúcemu z bunky a medzi ktorými sú Ježiš, 
Mojžiš, Eliáš ... atď. . To sídlo je v skutočnosti veľmi veľké, pretože je to celá planéta, kde žijú aj 
členovia Rady Večných. Moje meno je JAHVE, a som prezidentom Rady Večných. Na planéte, 
kde sa teraz nachádzame, žije momentálne osemtisíc štyristo ľudí zo Zeme. Sú to ľudia, ktorí 
počas svojho života dosiahli dostatočnú úroveň slobodného myslenia o nekonečnosti, alebo ktorí 
umožnili  ľudstvu  pohnúť  sa  čiastočne  z jeho  primitívnej  úrovne  svojimi  objavmi,  literárnymi 
dielami,  spôsobom  organizácie  spoločnosti,  príkladne  bratskými  činmi,  láskou  alebo 
nesebeckosťou. Okrem nich tu žije sedemsto Elohim, členov Rady Večných. Nech bude výsledok 
vášho poslania akýkoľvek, máte rezervované miesto tu medzi nami, v tomto skutočnom malom 
"raji",  kde je vďaka vede všetko pohodlné a kde žijeme vo večnom šťastí.  Môžem skutočne 
povedať,  že žijeme večne, pretože tak ako na Zemi,  stvorili  sme celý  život  aj  tu.  Začíname 
perfektne  chápať  život  nekonečne  veľkého,  teda  planét  a  dokážeme  zistiť  známky  staroby 
slnečnej sústavy,  čo nám umožní včas opustiť  túto slnečnú sústavu,  akonáhle začneme mať 
pochybnosti o jej schopnosti prežiť a vytvoriť si svoj "raj" niekde inde.
     Veční, ktorí tu žijú, či sú to ľudia zo Zeme alebo Elohim, môžu dosiahnuť uspokojenia podľa 
svojho priania, pretože robia len to,  čo ich teší.  Nemusia robiť nič iné, len to, čo chcú: robiť 
vedecký výskum, meditovať, komponovať hudbu, maľovať atď. ... alebo nemusia robiť vôbec nič, 
ak majú na to chuť! 
     Sluhovia, ktorých ste videli pred chvíľou prinášať tácky, ako aj tanečnice, sú len biologické 
roboty. Sú vytvorené na rovnakom stopercentnom vedeckom základe ako zvykneme tvoriť ľudí zo 
Zeme, ale sú úmyselne obmedzené a úplne nám pokorné. Sú úzko špecializované a neschopné 
konať bez príkazu. Nemajú žiadne osobné ašpirácie, nepociťujú žiadnu radosť okrem tej, ktorú 
vyžaduje ich špecializácia. Starnú a zomierajú tak ako my, ale stroj, ktorý ich vyrába, ich môže 
vyrobiť oveľa viac než skutočne potrebujeme. Nie sú schopné citov, ani netrpia a nemôžu sa 
reprodukovať. Dĺžka ich života je podobná ako naša, teda vďaka malému chirurgickému zákroku 
okolo sedemsto rokov. Ak je potrebné niektorého z nich z dôvodu staroby zničiť, stroj ktorý ich 
vyrába vyprodukuje podľa našich potrieb jedného alebo viacerých nových. Zo stroja vychádzajú 
pripravené na povolanie a majú dospelý vzrast,  pretože nemajú detstvo a nerastú. Vedia len 
jednu vec a to je poslúchať ľudí a Elohim a sú neschopné čo i len najmenšieho násilia. Rozoznať 
ich možno podľa malého modrého kameňa, ktorý majú muži aj ženy na čele medzi očami. Majú 
na starosti vykonávanie všetkej špinavej práce a prácu, ktorá nie je zaujímavá. Sú produkované, 
udržiavané  a  ničené  v podzemí,  kde  aj  vykonávajú  všetku  prácu  údržby  spolu  s obrovskými 
počítačmi, ktoré riešia a regulujú otázky potravy, dodávky surovín, energie, ... atď. . Každý z nás 
ich má vo svojich službách priemerne desať a keďže tu žije  vyše deväťtisíc pozemšťanov a 
Elohim, je ich tu permanentne asi deväťdesiattisíc v oboch pohlaviach.
     Ako Elohim členovia Rady Večných, tak aj veční pozemšťania nesmú mať deti a súhlasili 
s malou operáciou, pomocou ktorej sa stali sterilnými, ale je to možné bez problémov vrátiť do 
pôvodného stavu. Toto opatrenie slúži na to, aby do tohto skvelého sveta nemohli prísť bytosti, 
ktoré si to nezaslúžia. Samozrejme, že ženy a muži z Rady Večných sa môžu voľne spájať podľa 
svojho želania a akákoľvek forma žiarlivosti je vylúčená.
     Na  druhej  strane  muži,  ktorí  túžia  mať  jednu či  viac  spoločníčok  mimo  partnerských 
rovnoprávnych  vzťahov,  ktoré  existujú  medzi  večnými,  alebo tí,  ktorí  nechcú žiť  s  ženou na 
základe  rovnosti,  môžu  mať  jedného  alebo  viacerých  absolútne  pokorných  ženských 
"biologických robotov", ktorým dá stroj presne požadovaný fyzický vzhľad. To isté sa vzťahuje aj 
na ženy, ktoré môžu mať jedného alebo viacerých absolútne pokorných mužských "biologických 
robotov".



     Stroj, ktorý vyrába týchto robotov, dáva tvorenej entite presný fyzický vzhľad a požadovanú 
profesiu. Existuje veľa typov "ideálnych" mužov a žien, ak berieme do úvahy postavu a vzhľad, 
ale výška, miery, forma tváre ... atď.  môžu byť prispôsobené prianiu jednotlivcov. Stroj dokonca 
dokáže podľa predloženej fotografie presne napodobniť človeka, ktorého sme obzvlášť obdivovali 
alebo milovali na Zemi.
     Príbuzenstvá medzi večnými oboch pohlaví sú takto bratskejšie a úctivejšie a partnerské 
vzťahy medzi nimi sú obdivuhodne čisté a vznešené. 
     Medzi  ľuďmi  ktorí  boli  sem prijatí,  nie  sú  nikdy  žiadne  problémy,  pretože  úroveň  ich 
slobodomyseľnosti  je neobyčajne vysoká. Väčšina z nich trávi svoj čas meditáciou, vedeckým 
výskumom, umeleckou tvorbou a vynaliezaním a tvorením rôznych druhov vecí.  Môžeme žiť 
v rôznych  mestách  s mnohými  architektonickými  štýlmi  v rôznych  terénoch,  ktoré  si  môžeme 
podľa ľubovôle upravovať. Každá osoba nachádza pre seba uspokojenie podľa svojej ľubovôle 
tým, že robí len to, čo sa jej páči. Niekto nachádza potešenie vo vedeckých experimentoch, iný 
v komponovaní  hudby,  ďalší  v tvorení  zvierat  čoraz  prekvapujúcejších,  iný  v meditácii  alebo 
v milovaní, pričom spokojne užívajú početné radosti tohoto rajského prostredia, pijú z prameňov a 
jedia  šťavnaté  ovocie,  ktoré  rastie  všade  a  stále.  Tu  nikdy  nie  je  zima;  všetci  tu  žijeme 
v podmienkach pripomínajúcich vaše rovníkové pásmo, ale keďže vieme vedecky meniť počasie, 
tak nám stále svieti slnko a nikdy nie je horúco. Prší nám vždy počas noci, tam a vtedy, keď to 
chceme.
     Všetky tieto a mnohé ďalšie veci, ktoré nemôžete všetky naraz pochopiť, vytvárajú z tohto 
sveta skutočný raj. Tu je každý jednotlivec slobodný a môže byť slobodný bez strachu, pretože 
všetci si to zaslúžia. Čokoľvek prináša potešenie je pozitívne, za podmienky, že toto potešenie 
nie  je  žiadnym  spôsobom  škodlivé  pre  niekoho  iného.  Z toho  dôvodu  sú  všetky  zmyslové 
potešenia pozitívne, pretože zmyslovosť znamená spojenie s vonkajším svetom a každé takéto 
spojenie  je  dobré.  Na  Zemi  sa  v  tomto  čase  ešte  len  začínate  vynárať  zo  všetkých  tých 
primitívnych tabu, ktoré považujú za nesprávne všetko, čo nejako súvisí so sexom a nahotou a 
pritom neexistuje nič čistejšieho. Pre vašich stvoriteľov nemôže byť väčšieho sklamania ako keď 
počúvajú, ako ľudia hovoria, že nahota je hanebná, nahota, obraz nášho diela! Ako vidíte, tu sú 
takmer všetci nahí a tí, čo majú na sebe šaty to robia len z toho dôvodu, že ich dostali od iných 
večných, ktorí ich vlastnoručne vyrobili ako umelecké výtvory, alebo ich nosia pre eleganciu alebo 
ako ozdobu.
     Keď je pozemšťan prijatý do sveta večných, dostáva chemickou cestou vzdelanie, aby ho nič 
neprekvapilo a aby chápal, kde je a prečo."
     Môj sprievodca Jahve na chvíľu zmĺkol a potom pokračoval :
     "Sedíte pred mužom, ktorý pred dvetisíc rokmi mal poslanie vytvoriť hnutie určené na väčšie 
rozšírenie posolstva, ktoré sme nechali ľudu Izraela a ktoré vám teraz umožní byť pochopeným. 
Toto je Ježiš, ktorého sme dokázali znovustvoriť z jednej z jeho buniek, ktoré sme zachovali pred 
jeho ukrižovaním.“  Pekný mladý muž s bradou,  ktorý  sedel  predo mnou,  sa na mňa bratsky 
usmial.
     „Vpravo od neho je Mojžiš, vľavo od neho Eliáš a vľavo od Ježiša sedí ten, kto je na Zemi 
známy ako Budha. Trocha ďalej vidíte Mohameda, ktorý ma vo svojich spisoch nazýva Alahom, 
pretože z úcty si nedovolil nazvať ma mojim pravým menom. Štyridsať mužov a žien, ktorí sú pri 
tomto jedle, sú predstaviteľmi náboženstiev vytvorených po našich kontaktoch so Zemou."
     Všetci  sa  na  mňa  dívali  s výrazom bratstva  a  pobavenia  v tvárach,  pravdepodobne si 
pripomínajúc ich vlastné prekvapenie pri príchode sem. Môj sprievodca pokračoval :
     "Teraz vám ukážem niektoré z našich zariadení."
     Vstal a ja som ho nasledoval. Požiadal ma aby som si nasadil veľký opasok s obrovskou 
prackou. On sám a jeho dvaja priatelia si opásali také isté pásy. Okamžite som pocítil, že sa 
dvíham a som nesený vo výške asi dvadsať metrov nad trávou, približne vo výške vrcholkov 
stromov  veľkou  rýchlosťou,  asi  sto  kilometrov  za  hodinu, možno  viacej,  a  presne  určeným 
smerom. Moji traja spoločníci boli so mnou. Jahve bol vpredu a ostatní dvaja za mnou. Zaujímavá 
vec (okrem iných): vôbec som necítil šľahanie vetra do tváre.
     Pristáli sme na malej čistine neďaleko vchodu do malej jaskyne. Naše opasky nás ešte stále 
nadnášali,  ale  už  približne  len  v jednometrovej  výške  a  pohybovali  sme sa  oveľa  pomalšie. 
Prechádzali sme cez chodby s kovovými bokmi a potom sme prišli do obrovskej jaskyne. V jej 



strede bol ohromný stroj obstúpený asi desiatimi robotmi, ktorí sa dali spoznať podľa modrých 
kameňov na čele. Pristáli sme a odopli sme si pásy. Jahve povedal :
     "Tu je stroj na produkciu biologických robotov. Teraz stvoríme jedného pre vás." Dal znamenie 
jednému z robotov pri stroji  a ten sa dotkol určitých častí  stroja. Potom mi pokynul,  aby som 
pristúpil bližšie k asi dva metre dlhému a meter širokému oknu. V modrej tekutine som videl, ako 
sa nejasne formuje ľudská kostra. Potom sa stávala čoraz jasnejšou a jasnejšou,  až to bola 
skutočná kostra. Potom sa sformovali nervy navôkol kostí, na to sa upli svaly a napokon celé telo 
pokryla pokožka a hlavu vlasy. Tam, kde pred pár minútami nebolo nič, ležal nádherný atlét. 
Jahve povedal :
     "Spomeňte si na Starý zákon, opis v Ezechielovi v 37. kapitole:
     ‘Syn človeka, ožijú tieto kosti? ... zaznel hlas a strhol sa lomoz: kosti sa zbližovali, každá kosť 
ku svojmu stavcu. ...sa na ne uložili žily a mäso a na povrchu sa im natiahla koža .... vtom vstúpil 
do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nadmieru veľké‘.“
     Opis, ktorý budete vy podávať, sa bude pochopiteľne veľmi podobať opisu Ezechielovmu, až 
na ten hluk, ktorý sme dokázali eliminovať."
     To, čo som videl, skutočne zodpovedalo Ezechielovmu opisu. Potom dole ležiaca stvorená 
bytosť skĺzla vľavo a zmizla mi z očí. Otvorili sa vyklápacie dvere a uvidel som tú bytosť, ktorej 
stvorenia som bol v priebehu niekoľkých minút svedkom, ležať na bielej látke. Ešte sa nehýbal, 
ale po chvíli zrazu otvoril oči a vstal, zišiel po niekoľkých schodíkoch na našu úroveň, vymenil si 
niekoľko slov s iným robotom a prichádzal smerom ku mne. Potom mi podal ruku a keď som mu 
ju potriasol, cítil som jeho jemnú a teplú pokožku. 
     Jahve sa ma spýtal :
     "Máte so sebou fotografiu niekoho milovaného?" 
     "Áno. Mám obrázok svojej matky v peňaženke, ktorá zostala pri mojich šatách."
     Ukázal mi fotografiu a spýtal sa ma, či je to tá pravá. Keď som prisvedčil, podal ju robotovi,  
ktorý ju vložil do stroja a dotkol sa niekoľkých iných jeho častí. Stál som pred oknom a bol som 
svedkom vytvorenia novej živej bytosti. Keď o chvíľu začala pokožka pokrývať mäso, uvedomil 
som si, čo sa deje. Robili presnú kópiu originálu mojej matky podľa fotografie, ktorú som im dal… 
. A naozaj, o niekoľko okamihov neskôr som pobozkal svoju matku, alebo presnejšie podobu 
svojej matky spred desiatich rokov, pretože tá fotografia bola asi desať rokov stará.
     Jahve mi povedal :
     "Dovoľte nám urobiť malé vbodnutie do čela."
     Jeden z robotov prišiel ku mne a pomocou malého prístroja podobného injekčnej striekačke 
urobil  vpich do môjho čela, ktorý som ledva zacítil.  Potom vložil  striekačku do stroja a stlačil 
niektoré iné jeho časti. A opäť sa pred mojimi vlastnými očami formovala nejaká bytosť. Keď 
pokožka pokrývala mäso uvidel som, ako sa kúsok po kúsku formuje ďalšie ja. Bytosť, ktorá vyšla 
zo stroja, bola skutočne vernou kópiou mňa samého.
     Potom mi Jahve povedal:
     "Ako vidíte, toto druhé vy nemá na čele malý kameň, ktorý odlišuje robotov a ktorý má aj kópia 
vašej  matky. Z fotografie dokážeme urobiť kópiu fyzického vzhľadu bez psychickej osobnosti, 
alebo  takmer  úplne  bez  nej.  Ale  z bunky,  ako  napríklad  z tej,  čo  sme  vám zobrali   z čela, 
dokážeme urobiť dokonalú kópiu jednotlivca s jeho spomienkami, osobnosťou, charakterom…. . 
Mohli by sme teraz poslať vaše druhé vy naspäť na Zem a nikto by nič nezbadal. Pretože však 
vaše druhé vy nepotrebujeme, ihneď ho zničíme. V tejto chvíli ma počúvate vy dvakrát, ale tieto 
osobnosti  sa začínajú líšiť,  pretože jedna vie,  že bude žiť,  no druhá však,  že bude zničená. 
Nerobí si však s tým starosti, pretože vie, že je len vaše druhé ja. Toto môže v prípade potreby 
slúžiť ako ďalší príklad a dôkaz neexistencie duše, alebo čisto duchovnej entity vlastnej každému 
telu, v ktorú niektorí primitívni ľudia veria."
     Opustili sme miestnosť, v ktorej bol obrovský stroj a cez ďalšiu chodbu sme prišli do inej haly. 
V tejto bolo iné vybavenie a my sme pristúpili ku ďalšiemu stroju.
     "V tomto stroji sú bunky zlých ľudí, ktorí budú znovustvorení až príde ten čas. Všetci ľudia zo 
Zeme, ktorí kázali násilie, agresivitu, zlo, tmárstvo, tí, ktorí napriek tomu, že mali všetko potrebné 
na to, aby pochopili odkiaľ pochádzajú, ale neboli schopní rozoznať pravdu, budú znovustvorení, 
aby sa podrobili zaslúženému trestu po súdení tými, ktorým ublížili, prípadne ich predkami alebo 
potomkami.



     Teraz si zaslúžite trochu odpočinku. Tento robot bude vašim sprievodcom a až do zajtra vám 
poskytne čokoľvek si budete priať. Potom si vymeníme ešte niekoľko slov a zavediem vás späť 
na Zem. Dovtedy môžete okúsiť, čo vás čaká po skončení poslania na vašej planéte."
     Potom som zbadal robota smerujúceho ku mne, ktorý ma úctivo pozdravil. Bol veľmi pekný a 
vysoký, tmavý, s tvárou športového typu bez brady.

 
                                                          OCHUTNANIE RAJA

     Robot sa ma spýtal, či si chcem pozrieť svoju izbu. Keď som súhlasil, podal mi pás používaný 
na dopravu. Opäť som sa ocitol vo vzduchu a po pristátí som stál pred nejakou budovou, ktorá 
vyzerala  skôr  ako  ulita  ustrice  než  dom.  Podlahy  v  celom  interiéri  boli  vystlané  huňatými 
kožušinami. Obrovská posteľ, veľká ako štyri postele na Zemi, bola zapustená do podlahy a dala 
sa rozoznať len podľa odlišnej farby kožušín, ktoré ju prikrývali. V rohu rozsiahlej izby bola veľká 
vaňa, tiež zapustená do podlahy. Bola veľká ako bazén a situovaná medzi rastlinstvom krásnych 
tvarov a farieb.
     "Prajete si ženskú spoločnosť ?" spýtal sa robot. "Poďte vyberiete si."
     Znova som si opásal dopravný pás a našiel som sa pred strojom na výrobu robotov. Predo 
mnou sa zjavila svetelná kocka. Povedal mi, aby som si sadol do kresla tvárou otočený ku kocke 
a dal mi prilbu. Keď som sa usadil, v svetelnej kocke sa trojrozmerne zjavila nádherná mladá 
bruneta  s  prekrásne  harmonickými  proporciami.  Pohybovala  sa  takým spôsobom,  akoby  sa 
chcela predvádzať. Keby nebola v kocke, ktorá sa vznášala meter nad podlahou, myslel by som 
si, že je živá. Môj robot sa ma spýtal, či sa mi páči, či chcem, aby mala iné tvary alebo upravenú 
tvár. Povedal som mu, že je perfektná tak, ako je. Odpovedal mi, že predstavuje ideálny typ z 
estetického hľadiska,  ale presnejšie povedané jeden z troch typov ideálnej ženy, ako to bolo 
stanovené počítačom, ktorý bral do úvahy vkus väčšiny obyvateľov planéty, ale že aj napriek 
tomu môžem požiadať o určitú modifikáciu ak si prajem. Po mojom odmietnutí akejkoľvek zmeny 
na tej nádhernej bytosti, sa v kocke objavila druhá žena. Tentoraz to bola vyzývavá blondínka, 
provokujúca, úplne iná, a pritom rovnako perfektná ako prvá. Na tejto som tiež nemal čo meniť. 
Napokon sa v zvláštnej kocke objavila tretia mladá osoba, červenovlasá a zmyselnejšia než dve 
predchádzajúce. Môj robot sa ma spýtal, či si chcem pozrieť ďalšie modely, alebo či sa uspokojím 
s  týmito  tromi  ideálnymi  typmi  svojej  rasy.  Pochopiteľne  som odpovedal,  že  sú  mimoriadne 
pozoruhodné. 
     V tej chvíli  sa v kocke objavila nádherná žena čiernej pleti,  potom veľmi jemná a štíhla 
Číňanka a po nej mladá a zmyselná orientálna žena. Robot sa ma spýtal, ktorú z nich by som 
chcel mať za spoločníčku. Odpovedal som, že sa mi páčia všetky. Odišiel ku stroju a hovoril s 
jedným zo svojich kolegov. Stroj začal činnosť a ja som si uvedomil, čo sa vlastne deje.
     O niekoľko minút neskôr som bol opäť vo svojej izbe v doprovode šiestich spoločníčok. Tam 
som zažil najnezabudnuteľnejší kúpeľ vo svojom živote v spoločnosti tých nádherných robotov, 
absolútne spĺňajúcich všetky moje túžby. Potom sa ma môj robot sprievodca spýtal, či by som 
nechcel vytvoriť nejakú hudbu. Keď som súhlasil, vybral prilbu podobnú tej, ktorú som si nasadil 
pred premietaním modelov ženských robotov. Potom mi povedal :
     "Teraz si predstavte nejakú hudbu, ktorú by ste rád počúval."
     Okamžite sa ozvali tóny zodpovedajúce presne hudbe, na ktorú som myslel. Keď som si v 
mysli  zostavil  nejakú  melódiu,  tá  sa  ihneď stala  skutočnosťou a  zaznievala  v  tónoch väčšej 
amplitúdy  a oveľa  jemnejšej  citlivosti,  než  som  kedykoľvek  predtým  počul.  Sen  každého 
skladateľa sa stal skutočnosťou: možnosť priamo komponovať bez potreby prácneho zapisovania 
a orchestrovania. Mojich šesť obdivuhodných spoločníčok začalo tancovať na moju hudbu tým 
najzmyselnejším a najočarujúcejším spôsobom.
     Po chvíli sa ma môj robot spýtal, či nechcem vytvoriť nejaké obrazy. Dostal som ďalšiu prilbu 
a sadol som si pred polkruhové plátno. Predstavoval som si rôzne scény a tie sa stávali viditeľné 
na plátne. Bola to v podstate okamžitá vizualizácia všetkých mojich myšlienok. Pomyslel som si 
na svoju starú matku a ona sa objavila na plátne. Pomyslel som si na kyticu kvetov a tá sa tiež 
objavila, a keby som si bol pomyslel na ruže so zelenými bodkami, objavili by sa na plátne. Tento 
prístroj okamžite zobrazoval myšlienky človeka bez toho, že by ich bolo treba vysvetľovať. Aký to 
zázrak! Môj robot povedal:



     "Pri troche cviku sme schopní vytvoriť príbeh a zahrať ho. Koná sa tu veľa predstavení tohoto 
druhu,  predstavení  priamej  tvorby."  Po  chvíli  som  napokon  išiel  do  postele  a  strávil  som 
najvýstrednejšiu noc svojho života so svojimi nádhernými spoločníčkami.
     Nasledujúci  deň som sa zobudil,  okúpal  som sa opäť vo voňavom kúpeli  a robot  nám 
servíroval lahodné raňajky. Potom ma požiadal, aby som ho nasledoval, pretože ma očakával 
Jahve. Nasadil som si dopravný pás a čoskoro som sa ocitol pred čudným prístrojom, kde ma 
čakal prezident Rady Večných. Tento stroj  nebol taký veľký ako stroj  na výrobu robotov, ale 
predsa bol dosť veľký. V jeho strede bolo veľké vstavané kreslo. Jahve sa ma spýtal, či som 
strávil príjemnú noc a potom mi vysvetlil :
     "Tento stroj prebudí vo vás schopnosti, ktoré sú momentálne nevyužité. Váš mozog bude 
schopný využívať celý svoj potenciál. Sadnite si sem."

Sadol som si do kresla ktoré mi ukázal a potom prikryl moju lebku akýsi druh ulity.
Na okamih sa mi zdalo, že  strácam vedomie  a  potom som mal  pocit,  akoby  mi  mala 

explodovať hlava. Pred očami sa mi mihali mnohofarebné záblesky. Potom zrazu všetko prestalo 
a robot mi pomohol vstať z kresla. Cítil som sa ako úplne iný človek. Mal som dojem, že všetko je 
jednoduché a ľahké. Jahve povedal:

„Odteraz  budeme  vidieť  vašimi  očami,  počuť  vašimi  ušami  a  hovoriť  vašimi  ústami. 
Budeme dokonca schopní vašimi rukami liečiť, ako sme to už urobili v Lourdes a na mnohých 
iných miestach na svete, určitých chorých ľudí, o ktorých sme usúdili, že si zaslúžia, aby sme pre 
nich niečo urobili, pretože sú ochotní rozširovať posolstvo, ktoré sme vám dali, alebo sa snažia 
dosiahnuť kozmickú myseľ sprístupnením sa nekonečnu. Pozorujeme všetkých ľudí. Obrovské 
počítače sústavne dozerajú na všetkých ľudí na svete. Každý človek dostáva hodnotenie za svoje 
skutky v priebehu celého života a to podľa toho, či išiel cestou lásky a pravdy, alebo smerom 
k nenávisti  a  tmárstvu.  Keď nastane čas hodnotenia,  tým,  ktorí  išli  správnym smerom,  bude 
umožnená večnosť na tejto rajskej planéte. Tí, ktorí nepáchali zlo, ale nedosiahli nič pozitívne, 
nebudú znovustvorení, a tí, ktorí boli mimoriadne negatívni majú uloženú bunku zo svojho tela, čo 
nám umožní ich znovustvoriť keď príde ich čas, aby mohli byť súdení a odpykali si zaslúžený 
trest. 

Vy,  ktorí  čítate  toto  posolstvo,  uvedomte  si,  že  môžete  dosiahnuť  prístup  do  tohoto 
prekrásneho sveta, do tohto raja. Budete vítaní, vy, ktorí nasledujete nášho posla Clauda Raela, 
nášho  vyslanca  na  ceste  k vesmírnej  láske  a  kozmickej  harmónii,  vy,  ktorí  mu  pomôžete 
uskutočniť to, o čo ho budeme žiadať, pretože my vidíme jeho očami, počujeme jeho ušami a 
hovoríme jeho ústami.  
     „Vaša myšlienka vytvoriť Kongregáciu Sprievodcov pre ľudstvo je veľmi dobrá, ale buďte 
prísny pri ich výbere, aby naše posolstvo nebolo nikdy skreslené, alebo zradené.  
     Meditácia je nevyhnutná na otvorenie mysle človeka, ale asketizmus je neužitočný. Musíte sa 
tešiť zo života celou silou vašich zmyslov, pretože prebudenie zmyslov je spojené s prebudením 
mysle. Ak chcete a máte čas, venujte sa nejakému športu, pretože všetky športy a hry sú dobré 
na rozvoj svalov a čo je najdôležitejšie, na rozvoj sebaovládania, ako napríklad automobilový, 
alebo motocyklový šport.
     Keď sa nejaký človek cíti osamelý, vždy sa môže pokúsiť pomocou telepatie nadviazať s nami 
spojenie, pokiaľ sa snaží zostať v súlade s nekonečnom, bude cítiť nesmiernu úľavu. Váš návrh, 
aby sa ľudia,  ktorí  veria v nás,  zhromažďovali  v každej  oblasti  vždy v nedeľu o jedenástej  je 
dobrý. V súčasnosti to však robí len veľmi málo členov.
     Média sú prospešné, vyhľadávajte ich. Ale udržiavajte ich v rovnováhe, pretože nadanie byť 
médiom (čo je výlučne telepatické nadanie) často spôsobuje ich nevyrovnanosť a potom začínajú 
veriť v „nadprirodzené“, magické a iné podobné veci, čo nie je o nič menšia hlúposť ako viera 
v éterické telo, teda iný spôsob viery v dušu, ktorá neexistuje! Média sa v skutočnosti dostávajú 
do kontaktu s ľuďmi, ktorí žili pred storočiami, a ktorých sme znovustvorili na tejto rajskej planéte. 
     Teraz je čas, aby ste urobili dôležité odhalenie. Židia sú našimi priamymi potomkami na Zemi 
a preto je pre nich vyhradený zvláštny osud. Sú potomkami „synov Elohim“ a „dcér ľudí“, ako je to 
spomenuté v Genezis.
     Pôvodná chyba týchto synov Elohim bola, že sa párili so svojimi vedeckými výtvormi, dcérami 
ľudí. Preto ich potomkovia trpeli tak dlho. Ale nastal pre nich čas odpustenia a teraz budú môcť 
pokojne  žiť  vo  svojej  opäť  nadobudnutej  vlasti,  pokiaľ  však  neurobia  ďalšiu  chybu,  že  vás 
neuznajú za nášho posla. Dúfame, že naše vyslanectvo bude postavené v Izraeli na území, ktoré 



vám  poskytne  vláda.  Ak  však  vláda  odmietne,  vybudujte  vyslanectvo inde,  a  Izrael  bude 
potrestaný opäť za to, že neuznal nášho posla.  

Vy sa teraz musíte venovať výlučne vášmu poslaniu. Nebojte sa, budete schopný sa 
postarať o vašu rodinu. Budú vám pomáhať ľudia, ktorí veria vo vás a teda v nás. Vy ste náš 
posol, náš vyslanec, náš prorok a v každom prípade máte rezervované miesto tu medzi ostatnými 
prorokmi.  Vy  ste  ten,  kto musí  spojiť  ľudí  všetkých  náboženstiev,  pretože  hnutie,  ktoré  ste 
vytvorili,  Raeliánske Hnutie, sa musí stať náboženstvom náboženstiev. Zdôrazňujem, že je to 
náboženstvo, ale ateistické, ako ste už pochopili. Vy ste náš vyslanec a prorok. Nezabudneme na 
tých, ktorí  vám pomohli, a ani na tých, ktorí vám spôsobovali  problémy. Nerobte si starosti a 
nikoho sa nebojte, pretože čokoľvek by sa stalo, vaše miesto je medzi nami. Pokúste sa vrátiť 
sebaistotu a nádej tým, čo ju strácajú.
     Pred dvetisíc rokmi  tých,  ktorí  verili  v nášho posla Ježiša,  hádzali do brlohu levom. Čo 
riskujete  dnes?  Výsmech  bláznov?  Ironické  úsmevy  tých,  čo  nič  nechápu  a  uprednostňujú 
zostávať na svojich primitívnych vierach? Čo je to všetko v porovnaní s levím brlohom? Čo je to 
všetko v porovnaní s tým, čo čaká vašich nasledovníkov? V súčasnosti je pre človeka ľahšie než 
kedykoľvek v minulosti či budúcnosti nasledovať svoju intuíciu. Už v Koráne hovoril Mohamed, 
ktorý je tu medzi nami, o prorokoch:
„Chvíľa,  v ktorej  budú  ľudia  skladať  účty,  sa  blíži,  a  oni  sa  predsa  vo  svojej  ľahostajnosti 
odvracajú (od svojich stvoriteľov). A kedykoľvek im od ich Stvoriteľov nové pripomenutie príde, 
akoby  v zábave mu načúvajú,  s výsmechom v srdciach.  Tí,  čo  páchajú  zlo,  sa  tajne  utešujú 
tvrdením: „Či nie je tento muž rovnako smrteľný ako my?...“. ... „Je to zmes snov. Sám si to 
všetko vymyslel. On je básnik. Ale nech urobí zázraky, ako proroci, ktorí boli zoslaní za dávnych 
časov.“ (Korán, súra 21, verše 1-5).
Už Mohamed musel znášať výsmech určitých ľudí a rovnako aj Ježiš. Keď bol na kríži, niektorí 
hovorili: „Ak si Boží Syn, zostúp z kríža.“ (Matúš 27:40).

A predsa, ako ste mohli vidieť, Ježiš je a navždy bude v skvelom stave, rovnako ako 
Mohamed a všetci tí, ktorí ich nasledovali a verili v nich, zatiaľ čo tí, ktorí ich kritizovali, budú 
znovustvorení a potrestaní.

Počítače, ktoré sledujú ľudí, ktorí nevedia o posolstve, sú napojené na systém, pomocou 
ktorého sa im v čase smrti  automaticky na diaľku odoberá bunka a z nej  môžu byť,  ak si  to 
zasluhujú, znovustvorení.

Kým bude vybudovaní  naše vyslanectvo,  založte  neďaleko vášho sídla  stredisko pre 
sprievodcov Raeliánského Hnutia. Vy, náš prorok, Vodca sprievodcov, v ňom budete môcť učiť 
tých, ktorí budú poverení rozširovaním nášho Posolstva po celej Zemi.

                                                             NOVÉ PRIKÁZANIA

Tí, ktorí vás chcú nasledovať sa budú riadiť pravidlami, ktoré vám teraz poviem:
- Najmenej raz za život sa dostavíte pred Vodcu sprievodcov, aby mohol vlastnoručne, 

alebo  prostredníctvom  zasväteného sprievodcu  doručiť  vašu  bunkovú  štruktúru 
počítaču,  ktorý  bude  túto  skutočnosť  brať  do  úvahy  v hodine  posledného 
posudzovania vášho života.

- Najmenej raz za deň budete myslieť na Elohim, vašich stvoriteľov.
- Budete sa snažiť všetkými spôsobmi rozširovať posolstvo Elohim vo svojom okolí.
- Najmenej raz ročne venujete Vodcovi sprievodcov dar v hodnote minimálne jedného 

percenta vášho ročného príjmu, aby ste mu umožnili plne sa venovať jeho poslaniu a 
cestovať po celom svete za účelom šírenia tohoto posolstva.

- Najmenej  jedenkrát  ročne  pozvete  sprievodcu  vašej  oblasti  ku  vám domov,  kde  i 
zhromaždíte ľudí, ktorí majú záujem o vysvetlenie dimenzií posolstva.

- Ak by sa Vodca sprievodcov stratil, novým Vodcom sprievodcov sa stane ten, koho 
predchádzajúci Vodca sprievodcov vybral. Vodca sprievodcov bude strážcom nášho 
vyslanectva na Zemi a bude v ňom bývať spolu so svojou rodinou a ľuďmi, ktorých si 
vyberie.



Vy, Claude Rael, ste našim vyslancom na Zemi. Ľudia, ktorí vo vás veria, vám musia 
zabezpečiť  všetky  prostriedky  na  splnenie  vášho  poslania.  Ste  posledným  prorokom  pred 
Rozsudkom.  Ste  prorokom  náboženstva  náboženstiev,  odhaľujúcim  tajomstvá,  pastierom 
pastierov.  Vy  ste  ten,  koho  príchod  bol  ohlásený  vo  všetkých  náboženstvách  starobylými 
prorokmi,  našimi  zástupcami.  Vy ste ten,  kto  zavráti  späť  stáda pastierov skôr,  než nastane 
povodeň, ten, kto zavráti stvorených ku svojim stvoriteľom. Tí, čo majú uši počujú, a tí, čo majú 
oči, vidia. Všetci tí, čo majú oči otvorené pochopia, že vy ste prvým prorokom, ktorý môže byť 
pochopený len vedecky dostatočne uvedomelými ľuďmi. Primitívnym ľuďom je to, čo hovoríte, 
nepochopiteľné.  Toto  je  znamenie,  ktoré  si  všimnú  tí,  čo  majú  oči  otvorené  –  znamenie 
Odhalenia, Apokalypsy. 

ĽUDU IZRAELA

Štát Izrael musí poskytnúť Vodcovi sprievodcov územie neďaleko Jeruzalemu, aby na 
ňom  mohol  vybudovať  sídlo,  vyslanectvo  Elohim.  Ľud  Izraela,  prišiel  čas  vybudovať  nový 
Jeruzalem, ako  to bolo predpovedané. Claude Rael je tým ohláseným, prečítajte si znova vaše 
písmo a otvorte si oči.

Prajeme  si  mať  svoje  vyslanectvo  medzi  svojimi  potomkami,  pretože  ľud  Izraela  je 
zložený z potomkov detí, ktoré sa narodili zo zväzkov z medzi synmi Elohim a dcérami ľudí.

Ľud Izraela, vyslobodili sme vás spod nadvlády Egypťanov, ale vy ste nedokázali, že si 
zaslúžite našu dôveru; zverili sme vám posolstvo pre celé ľudstvo a vy ste ho žiarlivo strážili pre 
seba namiesto toho, aby ste ho rozširovali; dlho ste trpeli za svoje chyby, ale teraz nastal čas 
odpustenia a hovoríme: „na sever dávajte a na juh nešetrite“.

Zhromaždil som vašich synov a dcéry zo všetkých končín Zeme – ako to napísal Izaiáš, a 
dokázali ste si zase nájsť svoju vlasť. Budete v nej môcť nažívať v mieri, ak sa budete riadiť 
podľa posledného proroka, ktorý vám bol ohlásený a ak mu pomôžete splniť to, o čo sme ho 
požiadali.

Toto  je  vaša  posledná  príležitosť,  lebo  v opačnom prípade  iná  krajina  privíta  Vodcu 
sprievodcov a vybuduje  naše vyslanectvo na svojom území, bude to niektorá  z  krajín  poblíž 
vašej, bude v nej prevládať šťastie, a Izraelský štát bude ešte raz zničený.

Vy synovia Izraela, ktorí ste sa ešte nevrátili  na zem vašich predkov, než tak urobíte 
vyčkajte, či vláda umožní postavenie nášho vyslanectva. Ak sa tak nestane, nevracajte sa tam a 
stanete sa jednými z tých, ktorí budú ušetrení zničenia, a ktorých potomkovia budú môcť jedného 
dňa opäť nájsť zasľúbenú zem, keď príde čas.

Ľud Izraela, uznajte toho, ktorý vám bol ohlásený, poskytnite mu územie na vybudovanie 
nášho vyslanectva,  a pomôžte mu ho postaviť.  Ak neuposlúchnete,  tak ako sa to stalo pred 
dvetisíc rokmi, naše vyslanectvo bude vybudované niekde inde a ak bude stáť v inej krajine, vy 
budete zase žiť roztrúsene.

Keby ste boli pred dvetisíc rokmi v Ježišovi uznali nášho posla, všetci kresťania na svete 
by teraz neboli  kresťanmi,  ale židmi  a vy by ste nemali  problémy.  Boli  by ste zostali  našimi 
vyslancami, ale namiesto vás sa tejto úlohy zhostili iní a vybrali si za svoju základňu Rím. Pred 
dvetisíc rokmi ste neuznali nášho posla a nebol to Jeruzalem, ale Rím, ktorí rozkvitol. Teraz máte 
novú príležitosť pre rozkvet Jeruzalemu a ak sa jej nechopíte, iná krajina bude ochraňovať naše 
vyslanectvo, a vám nebude viac umožnené žiť v krajine, ktorú sme pre vás vybrali.

To  je  všetko,  skončil  som.  Keď  sa  vrátite  na  Zem,  budete  schopný  toto  všetko 
samostatne napísať. A teraz si ešte chvíľu užite tohto raja a potom vás zoberieme späť, aby ste 
mohli splniť svoje poslanie, než sa k nám definitívne vrátite. 

Zostal som tam ešte niekoľko hodín a užíval som početné rozkoše toho sveta, potuloval 
som sa pomedzi mnohými fontánami a pri meditácii som sa tešil spoločnosti prorokov, s ktorými 
som sa stretol predchádzajúceho večera.

Potom, po poslednom jedle v spoločnosti tých istých ľudí ako predtým, som sa veľkou 
loďou dostal do observatória. Tam som absolvoval rovnaký postup ako predtým a ocitol som sa aj 
so svojim šatstvom v malej lodi, ktorá ma dopravila na miesto, z ktorého ma vyzdvihla, do Roc 
Plat. Skontroloval som si hodinky, bola polnoc.



Išiel som domov a dal som sa ihneď do práce, zapisoval som všetko, čo mi povedali. Mal 
som veľmi jasnú myseľ a bol som prekvapený, keď som si uvedomil, že píšem všetko v jednom 
ťahu, bez akéhokoľvek zaváhania a hľadania vety, ktorú som počul. Každé slovo zostalo vryté do 
pamäte, tak ako mi na začiatku povedali. 

Keď som dopísal rozprávanie o tom, čo som zažil, začal som jasne cítiť, a to som pred 
tým nikdy nezažil, že sa vo mne niečo pohlo. Začal som písať a zároveň som pozoroval to, čo 
píšem a vnímal som to ako čitateľ. Písal som, ale nebol som autorom toho, čo sa objavovalo na 
papieri. Elohim začali rozprávať mojimi ústami, lepšie povedané písať mojou rukou. To, čo sa 
pred mojimi očami písalo sa týkalo všetkých vecí ktorým musí človek počas svojho života čeliť a 
spôsobu, ako sa má správať, keď je voči týmto veciam postavený. Bol to v podstate zákonník 
života, nová spôsob správania sa k životným udalostiam, správania sa ako dospelý človek, teda 
ako vyvinutá bytosť a teda bytosť snažiaca sa všetkými spôsobmi otvoriť svoju myseľ nekonečnu 
a umiestniť sa do harmónie s ním. Tieto veľké pravidlá, diktované Elohim, našimi stvoriteľmi, 
„našimi Otcami, ktorí sú v nebi“, ako zvykli hovoriť naši predkovia bez toho, aby tomu celkom 
rozumeli, sú všetky tu, napísané vo svojej úplnosti.

                                                      III. KĽÚČE

                                                         1. ÚVOD
                                                       2. ČLOVEK
                                                    3. NARODENIE
                                                      4. VÝCHOVA
                                            5. ZMYSLOVÁ VÝCHOVA
                                      6. DOSIAHNUTIE USPOKOJENIA
                                            7. SPOLOČNOSŤ A VLÁDA
                                           8. MEDITÁCIA A MODLITBA
                                                        9. UMENIA
                                           10. ZMYSLOVÁ MEDITÁCIA
                                        11. ĽUDSKÁ SPRAVODLIVOSŤ
                                                         12. VEDA
                                                13. ĽUDSKÝ MOZOG
                                                  14. APOKALYPSA
                                         15. TELEPATICKÉ SPOJENIE
                                                      16. ODMENA
                                               17. SPRIEVODCOVIA

                                                           ÚVOD

Po tisíce rokov nám ľudia stojaci proti osvieteniu a reformám uzamykali a väznili  naše 
mysle. Tieto spisy sú kľúčmi, ktoré nás môžu oslobodiť. 

Dvere, ktoré uzatvárajú ľudskú myseľ, sú blokované mnohými zámkami. Ak sa má otvoriť 
myseľ jedinca smerom ku chápaniu nekonečna, je potrebné otvoriť všetky tieto zámky naraz. Ak 
sa na to používa len jeden kľúč, ostatné západky ostanú uzamknuté a keď nie sú všetky otvorené 
súčasne, kým odomykáme druhú, prvá sa sama znovu uzamkne a tak zabráni otvoreniu dverí. 
Ľudská spoločnosť sa obáva neznámeho a preto sa bojí aj toho, čo je za dverami, aj keby to 
malo  byť  šťastie  dosiahnuteľné  na  základe  prijatia  pravdy.  Z toho  dôvodu sa  snaží  zabrániť 
ľuďom čo i len pootvoriť tieto dvere a uprednostňuje zotrvanie v nešťastí a nevedomosti. To je 
ďalšia prekážka na prahu dverí, cez ktoré musí myseľ prejsť, aby sa oslobodila. Ale ako hovorí 
Gándhí: „Nie preto, že by nik nevidel pravdu sa robia chyby“, a preto ak sa pokúsite otvoriť tieto 
dvere,  nevšímajte  si  sarkazmus  tých,  ktorí  nič  nevideli, ako  tiež  tých,  ktorí  aj  videli,  ale 
predstierali,  že  nič  nevidia,  pretože  majú  strach  z toho,  čo  nepoznajú.  Ak  sa  vám zdá  byť 
otvorenie  týchto  dverí  príliš  ťažkou  úlohou  pre  vás,  jednoducho  požiadajte  o  pomoc  svojho 
sprievodcu,  pretože sprievodcovia  už majú  za sebou otváranie  dverí  svojej  mysle a poznajú 



ťažkosti s tým spojené. Sprievodcovia nebudú schopní otvoriť tie dvere za vás, ale môžu vám 
pomôcť vysvetlením rôznych techník, ktoré vám pomôžu uspieť. Okrem toho sú žijúcimi dôkazmi 
šťastia spôsobeného otvorením tých dverí, a dôkazom, že sa mýlia tí, ktorí sa toho, čo je za 
dverami, obávajú.

                                     

                                                      ČLOVEK

V každom prípade, vždy musíme uvažovať o veciach vo vzťahu ku štyrom rovinám a to 
predovšetkým:

- vo vzťahu k nekonečnu;
- vo vzťahu k Elohim, našim otcom, našim stvoriteľom;
- vo vzťahu k ľudskej spoločnosti;
- a napokon vo vzťahu k individualite. 
Najdôležitejšou hladinou je vzťah k nekonečnu. Všetko sa musí posudzovať na základe 

vzťahu k tejto rovine, ale s jednou konštantou: láska, teda to, že berieme do úvahy ostatných, 
ktorým musíme  lásku  poskytnúť,  pretože  človek  musí  žiť  v súlade  s nekonečnom  a  teda  aj 
s ostatnými jedincami, ktorí sú tiež súčasťou nekonečna.

Potom musíme brať do úvahy rady našich stvoriteľov Elohim, správať sa a konať takým 
spôsobom, aby ľudská spoločnosť počúvala tých, ktorí ju splodili. 

Potom si musíme všímať spoločnosť, ktorá umožňuje a bude umožňovať ľuďom, aby sa 
vyvíjali  na ceste pravdy.  Musíme ju brať do úvahy,  ale nie slepo nasledovať,  práve naopak, 
spoločnosti  sa  musí  pomôcť  vynoriť  sa  z  jej  primitívneho  stavu  skôrnatených  a  zastaraných 
konvencií sústavným spochybňovaním všetkých jej zvyklostí a tradícií, a to aj vtedy, ak sú tieto 
podporované zákonmi, ktoré sa snažia uväzniť mysle do jarma tmárstva.

Napokon  je  potrebné  vziať  do  úvahy  dosiahnutie  uspokojenia,  bez  ktorého  myseľ 
nedosiahne svoj plný potenciál, a bez ktorého nie je možné byť v harmónii s nekonečnom a stať 
sa  novým človekom.

                                                           NARODENIE

Nikdy nesmiete určovať dieťaťu, ktoré je ešte len embryom, neschopným pochopiť čo sa 
s ním  robí,  akékoľvek  náboženské  vierovyznanie,  a  nezaťažujte  ho  žiadnym  náboženstvom. 
Z toho dôvodu nesmie byť dieťa pokrstené ani obrezané, ani prinútené podrobiť sa akémukoľvek 
konaniu, ktoré by nemuselo chcieť prijať. Je potrebné počkať kým dospeje do takého veku, aby 
chápalo a mohlo si vybrať, a ak v tom čase na neho zapôsobí nejaké náboženstvo, treba mu 
nechať možnosť voľne sa k nemu pripojiť.

Narodenie má byť oslavou,  lebo Elohim nás stvorili  na svoj  obraz a teda schopných 
reprodukcie.  Tým,  že  splodíme ľudskú  bytosť,  zachovávame svoj  druh  a  rešpektujeme dielo 
našich stvoriteľov.

Narodenie má byť oslavou a aktom lásky, má sa uskutočniť v harmónii tónov farieb a 
tepla, tak, aby si bytosť prichádzajúca na svet navykala na súlad.

Dieťa  musí  byť  od samého začiatku vedené k rešpektovaniu  slobody ostatných.  Keď 
niekedy v noci plače, treba k nemu rozvážne prísť bez toho, aby si uvedomilo, že svojim plačom 
dosahuje určité výhody, pretože sa dovolá starostlivosti. Naopak, treba k nemu prísť a venovať 
sa mu aj vtedy, keď neplače a nesmieme k nemu prichádzať pri každom plači a tíšiť ho. Takto si 
dieťa navykne na to, že všetko sa stane lepším, keď ono bude v harmónii so všetkým v jeho 
okolí. „Pomôž si a Nebesá ti pomôžu“.

Rodičia musia hneď pri  narodení dieťaťa pochopiť,  že majú do činenia predovšetkým 
s individualitou a že so žiadnou individualitou sa nemá zaobchádzať ako s dieťaťom.

Aj naši stvoritelia s nami zaobchádzajú nie ako s deťmi, ale ako s individualitami; z toho 
dôvodu  nezasahujú  priamo,  aby  nám  pomohli  riešiť  naše  problémy,  ale  nás  nechávajú 
prekonávať prekážky vlastným úsudkom ako zodpovedných jedincov. 



                            
                                                                    VÝCHOVA

Malé  dieťa,  ktoré  ešte  nie  je  nič  viac  než  „embryo“  človeka,  treba  v jeho  detstve  naučiť 
rešpektovať slobodu a kľud ostatných, pretože je ešte veľmi malé na to, aby chápalo a uvažovalo. 
Človek, ktorý ho vychováva má prísne používať telesné tresty, takže dieťa trpí ak trápi druhých, 
alebo ich ruší svojou neúctivosťou. Telesné tresty sa majú používať len u veľmi malých detí a ako 
dieťa  začína  postupne  uvažovať  a  chápať,  telesných  trestov  pomaly  ubúda,  až  sa  napokon 
celkom prestanú používať. Od veku sedem rokov sa majú telesné tresty používať len výnimočne 
a od štrnástich rokov sa nemajú používať vôbec.

Telesné tresty použijete len v prípade ak dieťa preukazuje nedostatok úcty k slobode a 
pokoju ostatných a vás.

Naučíte svoje dieťa nájsť vlastné uspokojenie a naučíte ho prijať spýtavý postoj k tomu, 
čo mu chce spoločnosť a škola vnútiť. Nebudete ho nútiť učiť sa veci, ktorí nebudú pre neho 
užitočné a umožníte mu zvoliť si orientáciu podľa jeho priania, pretože nesmiete zabúdať, že 
najdôležitejšou vecou je jeho uspokojenie.

Naučíte ho posudzovať veci vždy postupne vo vzťahu k nekonečnu, k našim stvoriteľom, 
k spoločnosti a vo vzťahu k nemu samotnému.

Neurčíte  vášmu  dieťaťu  žiadne  náboženstvo,  ale  bez  akýchkoľvek  predsudkov  mu 
vysvetlíte mu vysvetlíte rôzne viery, ktoré na svete existujú, alebo aspoň tie najdôležitejšie a to 
v chronologickom poradí: židovské, kresťanské a moslimské náboženstvo. Ak môžete, naučte sa 
čo najviac o hlavných orientálnych náboženstvách,  aby ste  boli  schopní  ich vysvetliť  svojmu 
dieťaťu. A napokon mu vysvetlíte hlavné myšlienky posolstva Elohim, ktoré zverili poslednému 
prorokovi.

Naučíte  ho  predovšetkým  milovať  svet,  v ktorom  žije  a  cez  tento  svet  aj  našich 
stvoriteľov.. .

Naučíte ho chápať nekonečno a snažiť sa žiť v súlade s ním.
Učte ho o skvelom diele, ktoré dokázali vytvoriť naši stvoritelia Elohim. Učte ho sústavne 

myslieť a hľadať cesty, aby ľudia boli jedného dňa schopní dokázať to, čo dokázali ich stvoritelia, 
teda vedecky stvoriť iné ľudstvá na iných planétach.

Učte ho uvažovať o sebe samom ako o časti  nekonečna, teda ako o veľmi malom a 
súčasne o veľmi veľkom. „Z prachu sme a v prach sa obrátime“. 

Učte  ho,  že  zlo  spáchané  na  druhých  sa  nedá  odčiniť  žiadnou  spoveďou  ani 
rozhrešením, ak už je raz spáchané. Nesmie veriť, že na to, aby získal oprávnenie na večný život 
stačí začať veriť v niektorého Boha, alebo v Elohim tesne pred smrťou.

Učte ho,  že sme súdení za to,  čo robíme v priebehu celého života,  že cesta vedúca 
k múdrosti je dlhá a aby sme na nej pokročili potrebujeme na to celý život. Ten, kto sa v priebehu 
celého svojho života neuberal správnou cestou, nebude zaradený do vedeckého vzkriesenia na 
Planéte  Večných len za to,  že  sa zrazu vydal  správnym smerom.  Aspoň nie  pokiaľ  nebude 
úprimne ľutovať a intenzívne konať v správnom smere, aby dohnal stratený čas, aby dosiahol 
odpustenie všetkých, ktorým ublížil a zo všetkých síl sa vynasnažil priniesť im šťastie a lásku. Ale 
ani  toto  nie  je  postačujúce  pre  človeka,  ktorý  spôsobil  iným  utrpenie.  Ak  sa  mu  aj  podarí 
dosiahnuť  ich  odpustenie  a  poskytne im lásku,  tým sa mu podarí  iba vymazať  svoje  chyby, 
neurobil však nič pozitívneho. Bude musieť vykonať ďalšie skutky, prinášať šťastie ľuďom, ktorým 
nikdy nijako neublížil a pomáhať tým, ktorí rozširujú pravdu, teda sprievodcom. Ale človek, ktorý 
začne ľutovať len vo chvíli smrti, alebo tesne pred ňou, nedosiahne odpustenie, pretože to je už 
príliš neskoro. 

                                                 ZMYSLOVÁ  VÝCHOVA
 

Zmyslová výchova je jedna z najdôležitejších vecí, hoci dnes v podstate neexistuje.
Prebuďte myseľ svojho dieťaťa,  ale prebuďte aj  jeho telo,  pretože prebudenie tela je 

spojené s prebudením mysle.
Všetci tí, čo sa pokúšajú znecitlivieť telo sa zároveň snažia znecitlivieť myseľ.



Naši stvoritelia nám dali zmysly na to, aby sme ich používali. Nos je určený na čuchanie 
a oči na videnie, uši na počúvanie, ústa na ochutnávanie a prsty na hmatanie. Musíme svoje 
zmysly rozvíjať, aby sme boli schopní spokojne užívať všetko v našom okolí, všetko, čo nám tam 
naši stvoritelia dali pre naše potešenie.

Je  oveľa  pravdepodobnejšie,  že  zmyslovo  vyvinutá  osoba  bude  v harmónii 
s nekonečnom,  pretože  ho  môže  pociťovať  priamo  a  nemusí  meditovať,  alebo  rozmýšľať. 
Meditácia a rozjímanie umožnia takýmto osobám lepšie pochopiť tento súlad a pomocou učenia 
ho okolo seba rozširovať.

Byť  zmyslovo  citlivým  znamená  umožniť  prostrediu  v  ktorom  žijeme  poskytnúť  nám 
potešenie. Veľmi dôležitá je aj sexuálna výchova, ale tá nás učí len o funkciách a užitočnosti 
orgánov, kým zmyslová výchova nás učí ako pomocou jednotlivých orgánov pociťovať rozkoš pre 
rozkoš; človek nemusí nevyhnutne používať svoje orgány len pre ich užitočnosť.

Je chybou nehovoriť deťom nič o sexe. Lepšie je vysvetliť im, na čo sa orgány používajú, 
ale ani to nie je dostatočné; musíme im vysvetliť, ako majú používať svoje orgány na dosiahnutie 
rozkoše.

Povedať im len „na čo sa to používa“ by bolo to isté,  ako im povedať,  že hudba sa 
používa na pochodovanie v rytme, alebo podobné hlúposti, ako že písanie sa používa len na 
reklamačné  listy  alebo,  že  kino  sa  používa  len  na  audiovizuálne  kurzy.  Vďaka  umelcom  a 
pomocou prebudenia zmyslov však môžeme našťastie získavať potešenie z počúvania, čítania, 
alebo pozerania na diela vytvorené len preto, aby nám poskytli potešenie. To isté platí aj pre sex. 
Neslúži  len  na  uspokojenie  prirodzených  potrieb  alebo  na  zaistenie  reprodukcie,  ale  aj  na 
poskytovanie rozkoše iným a sebe. Vďaka vede sme konečne prekonali  časy,  v ktorých bolo 
„hriechom“ ukázať ľudské telo a keď každá kopulácia prinášala so sebou trest v podobe počatia 
dieťaťa.

Dnes vďaka antikoncepcii  je  sexuálne spojenie  voľne možné bez  toho,  aby  sa stalo 
trvalým zväzkom, alebo vôbec nejakým.

Toto učte vaše dieťa bez akejkoľvek hanby, ba práve naopak s láskou. Vysvetľujte mu, 
že sa narodilo, aby bolo šťastné a plne uspokojené, teda aby sa tešilo zo života plnou silou 
všetkých svojich zmyslov.

Nikdy sa nehanbite za svoje telo alebo jeho nahotu, pretože nič nemôže sklamať našich 
stvoriteľov viac ako keď vidia, že tí, ktorých stvorili, sa hanbia za vzhľad, ktorý dostali.

Učte svoje deti milovať ich telá tak, ako by sme mali milovať každú časť výtvoru Elohim, 
pretože tým, že milujeme ich výtvor, milujeme aj ich.

Každý z našich orgánov bol vytvorený našimi otcami Elohim, preto ich máme používať 
bez akejkoľvek hanby, naopak s radosťou z používania toho, čo bolo na používanie určené. A ak 
používanie niektorého z orgánov prináša potešenie, znamená to, že naši Stvoritelia si želali, aby 
sme si ním prinášali radosť.

Každý človek je záhrada, ktorá nemá zostávať nepestovaná. A život bez potešenia je ako 
nešľachtená záhrada.  Potešenie je tým umelým hnojivom, ktoré otvára mysle.  Asketizmus je 
bezvýsledný,  ak nie je mienený ako dočasná skúška za účelom cvičenia prevahy mysle nad 
telom. Akonáhle však uspejeme v takejto nami stanovenej skúške, ktorá má byť vždy časovo 
ohraničená, mali by sme sa opäť tešiť z radostí života. Asketizmus môžeme chápať ako takúto 
záhradu ležiacu úhorom, ktorou je človek. Chceme tým povedať, že má byť chápaný len ako 
dočasná prestávka v hľadaní príjemností, ktorá nám umožní ich potom viac oceniť.

Dovoľte  vašim  deťom  navyknúť  si  na  čoraz  viac  slobody  považujúc  ich  vždy  za 
individuality.

Rešpektujte ich sklony a chute tak, ako chcete od nich, aby rešpektovali vaše sklony a 
chute. Vždy si uvedomujte, že vaše dieťa, či už je to chlapček alebo dievčatko, je tým čím je, a že 
z neho nemôžete urobiť to, čo by ste chceli, aby bolo, rovnako ako ono nemôže z vás urobiť to, 
čo by chcelo, aby ste boli. Vážte si ho, aby si mohlo vážiť vás, a rešpektujte jeho chute, aby 
mohlo rešpektovať vaše.

                                     DOSIAHNUTIE USPOKOJENIA



Každý jedinec by sa mal snažiť dosiahnuť úplné uspokojenie podľa svojich ašpirácií a 
chutí a nerobiť si pritom starosti, čo si o tom myslia ostatní, ale za predpokladu, že tým nikomu 
neubližuje.

Ak máte chuť niečo robiť, najprv sa presvedčte, či to niekomu neublíži a potom to robte 
bez ohľadu na to, čo si o tom myslia druhí. Ak chcete mať zmyslovú alebo sexuálnu skúsenosť 
s jednou alebo viacerými osobami bez ohľadu na ich pohlavie, môžete sa správať podľa svojej 
túžby, pokiaľ s tým tá osoba alebo tie osoby súhlasia.

Všetko je dovolené na ceste k dosiahnutiu skutočného uspokojenia a k otvoreniu tela a 
tým aj k otvoreniu mysle.

Konečne sa vynárame z primitívnych časov, v ktorých boli ženy považované výlučne za 
reprodukčné  orgány  patriace  spoločnosti.  Vďaka  vede  môžu  teraz  ženy  slobodne  zažívať 
zmyslové  uspokojenie  bez  strachu z trestu  v podobe tehotenstva.  Žena je  konečne skutočne 
rovná mužovi, keďže sa môže naozaj tešiť zo svojho tela bez toho, aby bola postavená pred 
nežiadúce následky tohoto konania.

Počatie dieťaťa je príliš významnou vecou na to, aby sa ponechávalo na náhodu.
Keď  počínate  dieťa,  musíte  to  robiť  tak,  aby  ste  si  toho  boli  vedomí  a  musíte  byť 

rozhodnutí, že to chcete. Dieťa má byť počaté pri vopred starostlivo uváženom nádhernom akte 
lásky, keď ste si istí, že po ňom naozaj túžite; dieťa totiž nemôže byť šťastným človekom, ak ste 
po ňom vo chvíli počatia skutočne netúžili. Chvíľa počatia je najdôležitejším momentom, pretože 
práve v tom okamihu vzniká prvá bunka a tým aj štruktúra jednotlivca. Preto je potrebné, aby ste 
po tomto okamihu túžili, aby bola prvá bunka vytvorená v dokonalom súlade, a aby si to obaja 
rodičia uvedomovali a silne mysleli na dieťa, ktoré počínajú. Toto je jedno z tajomstiev nového 
človeka.  Ak  myslíte  len  na  uspokojenie  svojho  tela  a  pomocou toho  na  uspokojenie  mysle, 
použite prostriedky, ktoré vám ponúka veda. Predovšetkým sa poučte o antikoncepcii.

Ploďte dieťa len keď ste sám alebo sama dosiahli uspokojenie, aby bytosť, ktorú plodíte 
mohla byť ovocím spojenia dvoch uspokojených jedincov. Na dosiahnutie uspokojenia použite 
prostriedky,  ktoré vám poskytuje veda na sprístupnenie rozkoše telu bez akéhokoľvek rizika. 
Rozkoš a plodenie sú dve odlišné veci, ktoré si nesmiete mýliť.

Prvá z nich je prospešná pre jedinca, druhá pre druh. Len ak jedinec dosiahol vlastné 
uspokojenie, môže stvoriť uspokojenú bytosť.

Ak ste nešťastnou náhodou splodili dieťa po ktorom netúžite, využite prostriedky, ktoré 
vám dáva k dispozícii veda: prerušenie tehotenstva. Bytosť, po ktorej ste netúžili pri jej počatí 
nemôže byť plne uspokojená, pretože nebola stvorená v harmónii. Nepočúvajte reči tých, ktorí sa 
vás snažia zastrašiť hovorením o fyzických a najmä etických následkoch prerušenia. Neexistujú 
žiadne nešťastné dôsledky,  ak zákrok vykonávajú  kompetentní  ľudia.  Naopak,  ponechanie si 
nežiadúceho dieťaťa vám môže spôsobiť fyzické a morálne poruchy, ktoré by sa mohli preniesť i 
na dieťa, ktoré prinášate na svet, a mohlo by nimi tiež trpieť. 

Na to, aby žena mala dieťa nie je nevyhnutnou podmienkou, aby bola vydatá,  alebo 
aspoň žila s nejakým mužom. Mnoho žien sa rozhodlo mať jedno, alebo viac detí bez toho, žeby 
boli  vydaté,  alebo žili  s mužom. Výchovu dieťaťa,  ktoré je  od narodenia  indivíduom nemusia 
nevyhnutne  poskytovať  jeho  rodičia.  V mnohých  prípadoch  by  bolo  dokonca  vhodné,  aby 
výchova dieťaťa bola zverená do rúk odborníkov, ktorí by viac prispeli k dosiahnutiu uspokojenia 
dieťaťa než niektorí rodičia. Ak chcete mať dieťa bez spolužitia s nejakým mužom, urobte podľa 
svojho priania. Konajte tak, aby ste dosiahli svoje uspokojenie, bez ohľadu na to, čo si myslia 
ostatní.

A ak sa rozhodnete pre túto cestu, nemyslíte si, že ste odsúdená žiť večne sama: uvítajte 
mužov, ktorí  sa vám páčia; budú slúžiť ako mužské modely pre vaše dieťa. Jedného dňa sa 
dokonca môžete rozhodnúť pre spolužitie s nejakým mužom; nespôsobí to nijaké problémy pre 
vaše dieťa, naopak, prispeje to k dosiahnutiu jeho uspokojenia. Zmena prostredia je pre dieťa 
vždy pozitívna.

Spoločnosť  má  byť  zorganizovaná  tak,  aby  mohla  čiastočne,  alebo  úplne  prevziať 
starostlivosť o výchovu detí, ak si to ich rodičia prajú. Tí, ktorí chcú pracovať, majú mať možnosť 
zveriť  svoje deti  do opatery kompetentných ľudí.  Tí,  ktorí  chcú,  aby ich deti  vychovávali  tým 
poverení  ľudia,  majú  mať  možnosť  nechať  svoje  deti  v zariadeniach  vytvorených  za  týmto 
účelom.



Ak  sa  vám  narodí  dieťa,  po  ktorom  ste  túžili,  ale  potom  prestanete  žiť  so  svojim 
spoločníkom, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu už netúžite to dieťa mať, máte mať možnosť 
zveriť ho do opatery spoločnosti, aby bolo vychovávané v harmónii potrebnej na dosiahnutie jeho 
uspokojenia,  pretože  ak  je  dieťa  vychovávané  v prostredí,  v ktorom  nie  je  skutočne,  alebo 
intenzívne chcené, nemôže dosiahnuť vlastné uspokojenie.

Rodič a dieťa predstavujú vzájomné uspokojenie. Ak sa dieťa stane čo i len najmenšou 
príťažou, uvedomuje si to a dosiahnutie jeho uspokojenia je ovplyvnené. Dieťa máte mať pri sebe 
len v tom prípade, ak jeho prítomnosť predstavuje pre vás dosiahnutie uspokojenia. Ak tomu tak 
nie je, dieťa sa má umiestniť v zariadení, ktoré musí spoločnosť za týmto účelom vybudovať, aby 
umožnila dieťaťu dosiahnuť uspokojenie. Rodič tam dáva dieťa bez najmenšej známky ľútosti, 
naopak, s úprimným potešením človeka, ktorý zveruje svoje dieťa osobám, ktoré sú schopnejšie 
než on prispieť k dosiahnutiu uspokojenia malého človeka.

Ak si to dieťa praje, môže byť pravidelne navštevované, pretože priania dieťaťa patria 
medzi priority. Ľudia zodpovední za výchovu dieťaťa by mali vždy hovoriť deťom o ich rodičoch 
ako o výnimočných ľuďoch, ktorí považovali za dôležitejšie dosiahnutie uspokojenia svojich detí, 
než sebecké potešenie z ich výchovy a dokázali to tým, že zverili svoje deti ľuďom schopnejším 
než sú oni sami.

Voľne si vyberajte partnera, ak po niektorom túžite. Sobáš, či cirkevný alebo civilný, je 
zbytočný. Nie je predsa možné podpísať zmluvu, ako keby sa jednalo o predaj nafty, keď sa 
jedná o spojenie dvoch živých bytostí, ktoré sa naisto zmenia, pretože sú živé.

Odmietajte manželstvo, ktoré je len verejným prehlásením vlastníctva osoby. Muž, alebo 
žena nemôže byť predsa majetkom niekoho iného. Akákoľvek zmluva môže len narušiť súlad 
existujúci medzi dvoma ľuďmi. Keď sa človek cíti milovaný, cíti sa aj slobodný milovať, keď však 
človek podpísal zmluvu, cíti sa ako väzeň nútený milovať a skôr či neskôr sa pár začne vzájomne 
nenávidieť.

S osobou, ktorú ste si vybrali, žite spoločne tak dlho, kým sa cítite šťastný v jeho, alebo 
jej spoločnosti.

Keď váš spoločný život vo dvojici nepokračuje dobre, nezostávajte spolu, pretože sa váš 
zväzok premení na peklo. Všetci  ľudia sa menia a tak je to správne.  Ak sú zmeny u oboch 
podobné,  zväzok pretrváva,  ak sú odlišné,  zväzok nie je ďalej  možný.  Osoba, ktorá sa vám 
predtým páčila už na vás nepôsobí príťažlivo, pretože sa zmenila, alebo preto, že ste sa zmenili 
vy. Musíte sa preto rozísť a zachovať si pekné spomienky na váš spoločný život, a nie ho pokaziť 
nezmyselným hašterením, ktoré môže vyústiť do agresivity.  Na začiatku si  dieťa vyberá šaty, 
ktoré sú mu dobré, keď však z nich vyrastie, sú preň príliš malé, musí si ich vyzliecť a obliecť si 
iné, lebo inak by ich roztrhalo na kusy.

Podobne je to aj so zväzkami medzi ľuďmi: treba sa rozísť skôr, než dôjde k trhaniu. 
Nerobte  si  starosti  o  vaše  dieťa;  pre  dieťa  je  lepšie  byť  s jedným z rodičov  v harmónii,  než 
s oboma v nezhode, alebo v nedokonalom súlade. Nesmieme zabúdať, že deti sú individuality.

Spoločnosť  musí  zaistiť  starým  ľuďom  absolútne  šťastný  život  bez  akýchkoľvek 
materiálnych neistôt.  Ale napriek tomu, že starých ľudí musíme mať v úcte a starať sa o ich 
šťastie, nesmieme dať na ich reči len preto, že sú starší. Dobre poradiť nám môže inteligentný 
človek bež ohľadu na vek, ale hlupák, aj keby mal sto rokov si nezaslúži, aby sme ho čo i len 
sekundu počúvali a čo je ešte horšie, nemá žiadne ospravedlnenie, pretože mal celý život na to, 
aby sa prebudil, zatiaľ čo mladý a hlúpy človek má ešte nádej. Ale aj starý a hlúpy človek musí 
mať v každom prípade možnosť pohodlne žiť. Je to povinnosťou spoločnosti.

Smrť nemá byť dôvodom na smútočné stretnutia, ale práve naopak, radostnou oslavou, 
pretože je okamihom, v ktorom sa milovaná osoba možno dostane do Raja Večných k Elohim, 
našim stvoriteľom.

Z toho  dôvodu nepožadujte,  aby  vás  pochovali  cirkevne,  ale  venujte  svoje  telo  vede 
alebo požiadajte, aby sa ho zbavili čo najdiskrétnejšie, až na čelnú kosť, presnejšie na tú časť, 
ktorá je umiestnená nad začiatkom nosa tridsaťtri milimetrov nad stredom osi spájajúcej zrenice. 
Je  potrebný  minimálne  jeden  štvorcový  centimeter  tejto  kosti,  ktorú  treba  zaslať  Vodcovi 
sprievodcov,  aby  ju  mohol  uložiť  v našom vyslanectve  na  Zemi.  Každý  človek  je  sledovaný 
počítačom, ktorý zaznamenáva a hodnotí jeho skutky na konci života, ale ľudia, ktorí vedeli o 
posolstve  rozširovanom  Claudom  Raelom  budú  znovustvorení  podľa  buniek,  ktoré  budú  na 
našom vyslanectve. 



Ich  znovustvorenie  sa  uskutoční  len  v tom  prípade,  ak  bude  po  ich  smrti  doručená 
požadovaná časť  tela  Vodcovi  sprievodcov,  pretože  hneď ako  sa  dozvedia  o  posolstve,  tak 
systém počítača, ktorý umožňuje automatický odber bunky v okamihu smrti sa odpája a v činnosti 
zostáva len systém, ktorý zaznamenáva údaje potrebné na Súdenie. Takže z tých, ktorí vedia o 
posolstve, budú znovustvorení len tí, ktorí dodržia presne všetko, čo sa od nich požaduje.

Zariaďte si, aby ste aspoň raz vo svojom živote navštívili Vodcu sprievodcov, alebo ním 
povereného  sprievodcu,  ktorý  sprostredkuje  doručenie  vašej  bunkovej  štruktúry  Elohim,  aby 
mohli prebudiť vašu myseľ a pomôcť vám zostať prebudeným.

V súhlase s tým, čo je napísané v Posolstve, nezanecháte vašim deťom žiadne dedičstvo 
okrem bytu alebo rodinného sídla. 

Ostatný majetok odkážete v poslednej vôli Vodcovi sprievodcov. Ak máte obavy, že by 
vaši  potomkovia mohli  nerešpektovať vašu poslednú vôľu a snažili  by sa pomocou ľudských 
súdov získať naspäť váš majetok, poskytnete ho ešte počas života Vodcovi sprievodcov, aby ste 
mu pomohli rozširovať posolstvo našich stvoriteľov na Zemi.

A vy pozostalí  nebuďte smutní  a  nežiaľte nad smrťou milovaného. Radšej  sa snažte 
poskytovať lásku svojim milovaným za ich života. Jediné, čo vás môže urobiť nešťastnými pri ich 
smrti je pomyslenie, že ste možno zosnulého dostatočne nemilovali a že teraz je už neskoro.

Ak to bol dobrý človek, má právo dostať sa na veky do záhrady Elohim a spoznať šťastie 
a ak to nebol dobrý človek, nezaslúži si, aby niekomu chýbal.

Ak aj nie je medzi vyvolenými, nestráca sa naozaj. Smrť nie je veľmi dôležitou vecou a 
nemali by sme sa jej báť. Je to presne tak, ako keď niekto zaspí, lenže navždy.

A keďže sme časťou nekonečna, hmota z ktorej sme, nezmizne. Jej existencia pokračuje 
v pôde alebo v rastlinách a aj vo zvieratách, ale pochopiteľne stráca svoju homogenitu a tým aj 
akúkoľvek  totožnosť.  Táto  čiastka  nekonečna,  ktorú  naši  stvoritelia  usporiadali  podľa  veľmi 
presnej štruktúry, sa vracia späť do nekonečna a pritom zostáva aj naďalej súčasťou tejto malej 
gule zvanej Zem, ktorá žije.

Každé stvorenie má právo na život, lásku a smrť. Každá bytosť je pánom svojho života a 
smrti. Smrť nie je nič, hrozné je však utrpenie a treba urobiť všetko, aby bolo potlačené. Osoba, 
ktorá príliš trpí, má právo spáchať samovraždu. Ak táto osoba bola počas života dobrá, bude 
prijatá na Planétu Večných.

Ak vami milovaná osoba strašne trpí a praje si zomrieť, ale nemá dosť síl na spáchanie 
samovraždy, musíte jej pomôcť sa zabiť.

Keď  budú  ľudia  pomocou  vedeckých  poznatkov  schopní  potlačiť  utrpenie  svojich 
blížnych, potom bude možné uvažovať o tom, či je správne spáchať samovraždu, alebo nie.

                                        SPOLOČNOSŤ A VLÁDA
                                                   
Je nevyhnutné, aby existovala vláda, ktorá robí rozhodnutia, podobne ako v ľudskom tele 

robí rozhodnutia mozog.
Budete  sa  zo  všetkých  síl  snažiť  o  nastolenie  vlády,  ktorá  bude  uplatňovať  princípy 

géniokracie, pomocou ktorých bude pri moci rozum.
Budete sa podieľať na založení humanitárnej celosvetovej strany, ktorá bude obhajovať 

humanizmus  a  géniokraciu,  ako  to  bolo  opísané  v prvom  posolstve  a  budete  podporovať 
kandidátov tejto strany. 

Jedine  géniokracia  umožní  ľuďom plnohodnotne  dosiahnuť  Zlatý  Vek.  Absolútna 
demokracia nie  je  dobrá.  Telo v ktorom rozkazujú  všetky bunky nemôže prežiť.  Rozhodnutia 
týkajúce sa ľudstva majú mať možnosť robiť len najinteligentnejší ľudia.

Z toho  dôvodu  odmietajte  voliť,  ak  kandidátmi  vo  voľbách  nebudú  ľudia  zastávajúci 
géniokraciu a humanizmus.

Ani  výsledky  všeobecných  volieb,  alebo  prieskumu  verejnej  mienky  nie  sú  dôležité 
z hľadiska riadenia sveta. Vládnuť znamená predvídať a nie sledovať reakcie stádovitých ľudí, 
z ktorých len malá časť je dostatočne prebudená na to, aby mohla viesť ľudstvo. Keďže existuje 



len veľmi málo osvietených ľudí, a ak máme zakladať rozhodnutia na výsledkoch všeobecného 
hlasovania, alebo prieskumu verejnej mienky, potom tieto budú rozhodnutiami väčšiny, teda tých, 
ktorí  nie  sú  osvietení,  a  reagujú  tak,  aby  dosiahli  okamžité  uspokojenie,  alebo  sa  jedná  o 
inštinktívne reakcie nevedome uložené v mysliach a podmienené tmárstvom.

Géniokracia je jedine správna, pretože predstavuje selektívnu, výberovú demokraciu. Ako 
sa  uvádza  v prvom  posolstve,  do  verejných  úradov  by  mali  byť  volení  len  ľudia,  ktorých 
prirodzená inteligencia je o päťdesiat percent vyššia než priemer a voličmi by mali  byť len tí 
s inteligenciou o desať percent vyššou, než je priemer.

Vedci  už vyvíjajú techniky na meranie prirodzenej inteligencie. Poslúchnite ich radu a 
robte tak, aby najvzácnejšie drahokamy ľudstva, výnimočne nadané deti, dostali  vzdelanie na 
úrovni  primeranej ich géniovi,  pretože priemerné vzdelanie je určené normálnym deťom, teda 
deťom, s priemernou inteligenciou.

Rozhodujúci nie je počet diplomov, ktoré niekto získa, pretože tie sa získavajú vďaka 
pomerne nezaujímavej schopnosti,  pamäti, ktorú dokážu dokonale nahradiť stroje. Inteligencia 
v prirodzenej forme je to, vďaka čomu môžu byť sedliaci alebo robotníci oveľa inteligentnejší než 
inžinieri, alebo profesori. Možno to prirovnať k prostému zdravému rozumu, k tvorivému nadaniu, 
pretože väčšina objavov nie je nič viac, než otázka zdravého rozumu.

Vládnuť znamená predvídať a všetky tie veľké problémy, pred ktoré je ľudstvo postavené 
dokazujú,  že  vlády  nepredvídajú  a  preto  nie  sú  schopné vládnuť.  Tento  problém nespočíva 
v ľuďoch, ale v spôsobe výberu našich politikov,  ktorého systém je nesprávny. Neobmedzená 
demokracia musí byť nahradená selektívnou demokraciou - géniokraciou, ktorá dáva moc do rúk 
inteligentným ľuďom. To nie je prehnaná požiadavka.

Ľudské zákony sú nevyhnutné a vy ich musíte rešpektovať.  Zároveň sa však musíte 
snažiť, aby sa zmenili tie, ktoré nie sú spravodlivé alebo sú zastaralé.

Neváhajte ani na okamih medzi zákonmi ľudskými a zákonmi našich stvoriteľov. Veď aj 
ľudskí sudcovia budú jedného dňa súdení našimi stvoriteľmi.

Polícia je nutná až dovtedy, kým spoločnosť neobjaví lekársku metódu na odstránenie 
násilia a na zabránenie zločincom alebo tým, ktorí robia priestupky voči slobode ostatných, v ich 
konaní škodlivom spoločnosti.

Na rozdiel od vojakov, ktorí sú strážcami vojny, príslušníci polície sú strážcami mieru a 
v súčasnosti sú nepostrádateľní, nakoľko veda ešte tento problém nevyriešila.

Odmietnite  sa  dať  odviesť  a  žiadajte,  aby  vám bol  priznaný status odporcu povinnej 
vojenskej služby z mravných dôvodov, ktorý vám umožní vykonať vojenskú službu v jednotke, pri 
ktorej  nebudete používať zbrane. Máte právo na túto požiadavku, ak vám vaše náboženské, 
alebo filozofické presvedčenie  zakazuje zabíjať  svojich blížnych a to je prípad tých,  čo veria 
v našich stvoriteľov Elohim a chcú sa riadiť pokynmi Vodcu sprievodcov Raeliánskeho Hnutia. Na 
rozdiel od názorov mnohých mladých ľudí, odporcovia povinnej vojenskej služby nie sú posielaní 
do väzenia, ale ich povolávajú do civilnej služby, alebo k špeciálnym jednotkám, v ktorých sa 
nepoužívajú zbrane, ale na čas dvojnásobne dlhý, než je bežná doba povinnej vojenskej služby. 
Je  lepšie  stráviť  dva  roky  v kanceláriách,  ako  byť  jeden  rok  cvičený  v technikách  zabíjania 
blížnych.

Je naliehavé, aby bola v každej krajine na svete vojenská služba zrušená. Všetci vojaci 
z povolania by sa mali premeniť na ochrancov svetového mieru, teda by mali byť daní do služieb 
slobody a ľudských práv.

Jediný systém vlády, ktorý stojí za to, je géniokracia, ktorá sa riadi princípmi humanizmu.
Kapitalizmus je nesprávny, pretože robí z človeka otroka peňazí a učí ho mať zisk na 

úkor iného človeka. Komunizmus je rovnako nesprávny, pretože chápe rovnosť ako dôležitejšiu 
než slobodu. Rovnosť má byť medzi ľuďmi na začiatku, pri  narodení, ale neskôr už nie. Hoci 
všetci  ľudia  majú  právo slušne  žiť,  tí,  ktorý  sa  viac  ako ostatní  snažia  pracovať  pre  svojich 
blížnych, majú právo za to dostať viac než tí, ktorí nerobia nič pre spoločnosť.

Toto pravidlo platí samozrejme len dočasne, kým človek nebude schopný zveriť všetku 
ťažkú prácu robotom, aby sa mohol sám venovať výlučne dosiahnutiu svojho uspokojenia, po 
úplnom zrušení peňazí. V súčasnosti je však hanebné, že kým niektorí ľudia zomierajú od hladu, 
iní ničia potraviny, aby zabránili poklesu cien. Namiesto ničenia potravín by ich mali dať tým, čo 
nemajú čo jesť.



Práca  sa  nemá  považovať  za  posvätnú.  Každý  človek  má  právo  byť  pohodlne 
zabezpečený,  i  keď  nepracuje.  Každý  by  sa  mal  snažiť  o  svoje  uspokojenie  a rozvíjanie  sa 
v oblasti, ktorá je pre neho príťažlivá. Ak sa ľudia zorganizujú a skutočne sa do toho pustia, bude 
im trvať iba niekoľko rokov, kým budú oslobodení od záväzkov pracovať, a to tým, že všetku 
nevyhnutnú prácu zautomatizujú a zmechanizujú. Potom budú mať všetci možnosť venovať sa 
voľne dosiahnutiu vlastného uspokojenia. Je preto potrebné, aby sa všetky vedecké a technické 
kapacity a všetci robotníci v úžasnom zápale entuziazmu a solidarity pre oslobodenie ľudstva od 
materiálneho nátlaku pustili do práce celou svojou mysľou pre dobro celej spoločnosti a nie skôr 
pre  súkromné  záujmy;  aby  použili  všetky  prostriedky,  ktoré  sa  bežne  utrácajú  na  vojenské 
rozpočty a iné hlúpe výdavky, ako napríklad konštrukcia nukleárnych zbraní alebo vesmírne lety, 
pretože tie by sa dali oveľa lepšie plánovať a boli by podstatne jednoduchšie, keď bude človek 
oslobodený od materiálneho nátlaku. Máte počítače a elektronické zariadenia, ktoré môžu oveľa 
lepšie  zastúpiť  človeka.  Použite  všetky  tieto  technické  zariadenia  tak,  aby  skutočne  slúžili 
ľudstvu. V priebehu niekoľko málo rokov môžete vybudovať úplne iný svet. Prišli ste do Zlatého 
Veku.

Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste dokázali vyrobiť biologického robota, ktorý 
vás oslobodí od ponižujúcej práce a umožní vám venovať sa dosiahnutiu vlastného uspokojenia.

O urbanizme treba uvažovať v zmysle naznačenom v prvom posolstve. Ľudia musia pre 
seba  budovať  veľmi  vysoké  spoločné  domy,  umiestnené  v otvorenom kraji,  aby  individuálna 
výstavba „nepojedala“ prírodu. Nezabudnite, ak by mal každý človek svoj vlastný vidiecky dom 
s malou záhradkou, nezostal by žiaden vidiek. Takéto spoločné „mestá-domy“ musia mať všetko 
potrebné pre človeka a musia ubytovať okolo päťdesiat tisíc obyvateľov. Človek musí rešpektovať 
prírodu pokiaľ nie je schopný ju obnovovať, pokiaľ nie je schopný stať sa jej tvorcom. Tým, že 
rešpektujete prírodu, vážite si aj tých, ktorí ju stvorili, našich otcov Elohim. Nikdy nespôsobujte 
utrpenie zvieratám. Môžete ich zabíjať na mäso, ale bez toho, aby trpeli. Smrť neznamená nič, 
ale utrpenie je neznesiteľné a vy nesmiete pripustiť, aby zvieratá trpeli, rovnako ako nesmiete 
dopustiť utrpenie ľudí.

Nejedzte priveľa mäsa; budete sa cítiť oveľa lepšie.
Môžete sa živiť všetkým, čo vám zem poskytuje. Nemusíte dodržiavať žiadnu špeciálnu 

diétu, môžete jesť mäso, zeleninu, ovocie, rastliny a zvieratá. Je hlúpe dodržiavať vegetariánsku 
diétu z toho dôvodu, že sa nechcete živiť  mäsom inej  živej bytosti.  Aj rastliny sú živé a trpia 
rovnako ako vy. 

Nespôsobujte utrpenie rastlinám, pretože tie sú živé rovnako ako vy.
Neopájajte sa alkoholickými nápojmi. K jedlám môžete vypiť trochu vína, pretože je to 

produkt  zeme,  ale  nikdy  sa  neopite.  Výnimočne  môžete  piť  aj  liehoviny,  ale  len  v malom 
množstve  a  v spojení  s jedlom,  aby  ste  sa  neopili,  pretože  opitý  človek  nie  je  schopný  byť 
v harmónii s nekonečnom a nedokáže si zachovať sebaovládanie. V očiach našich stvoriteľov je 
to strašná vec.

Nefajčite, pretože ľudské telo nie je stavané na vdychovanie dymu. Má to zhubné účinky 
na organizmus a zabraňuje človeku dosiahnuť úplné uspokojenie a súlad s nekonečnom.

Nepoužívajte drogy, neberte žiadne opiáty, a ani nijaké narkotikum, pretože osvietená 
myseľ nepotrebuje nič na to, aby sa priblížila k nekonečnu. Pre našich stvoriteľov je hrozné, keď 
vidia, že ľudia si myslia, že užívaním drog sa zdokonalia. Človek nepotrebuje nič zdokonaľovať, 
je perfektný, pretože je urobený na podobu našich stvoriteľov. Povedať, že človek nie je dokonalý 
znamená  uraziť  našich  stvoriteľov,  ktorí  nás  stvorili  na  svoj  obraz.  Človek  je  dokonalý  a 
nedokonalým sa stáva vtedy, keď si myslí, že dokonalý nie je a začne tejto myšlienke podliehať. 
Sústavné úsilie udržať sa v stave osvietenia umožňuje človeku zostať dokonalým, teda takým, 
akým ho Elohim stvorili.



                                 MEDITÁCIA  A  MODLITBA

Vytvorte si návyk denne aspoň raz meditovať, teda zaradiť sa do vzťahu k nekonečnu, 
k Elohim, k spoločnosti a k sebe samému.

Meditujte každé ráno po prebudení, aby si celá vaša existencia bola perfektne vedomá 
nekonečna, aby ste sa do nekonečna vložili plnou silou svojich schopností.

Meditujte pred každým jedlom, aby keď jete vy jedlo aj celé vaše telo a keď sa uživíte, 
myslite na to, čo robíte.

Meditovanie nemá byť suchopárnym hĺbaním, ale práve naopak, zmyslovým. Nechajte sa 
zaplavovať pohodou a harmóniou, až kým sa to nestane pôžitkom. Vaše meditovanie nemá byť 
drinou, ale radosťou. Lepšie je nemeditovať vôbec, než meditovať, a nemať o to ozajstný záujem.

Nenúťte  svoje  deti  alebo  priateľov  a  príbuzných k meditácii,  ale  vysvetlite  im,  aké to 
prináša potešenie a dobro človeku. Ak potom prejavia o meditovanie záujem, pokúste sa ich 
naučiť všetko, čo o tom viete.

Aspoň raz denne myslite intenzívne na našich stvoriteľov Elohim a pokúste sa nadviazať 
s nimi spojenie pomocou telepatie. Tak znovu objavíte pôvodný zmysel modlitby. Ak neviete ako 
to urobiť, môžete čerpať inšpiráciu z „Otče náš“, ktorý obsahuje výrazy presne prispôsobené na 
nadviazanie spojenia s našimi stvoriteľmi.

Najmenej raz za týždeň sa pokúste nadviazať telepatické spojenie v skupine s ďalšími 
ľuďmi z vašej oblasti, ktorí veria v Elohim a to podľa možnosti v prítomnosti sprievodcu.

Urobte všetko pre to, aby ste sa mohli  každoročne zúčastniť stretnutia všetkých, ktorí 
veria v Elohim a v posolstvo ktoré zverili poslednému prorokovi. 

 

TECHNIKY, POMOCOU KTORÝCH SA MÔŽETE POKÚSIŤ O TELEPATICKÉ SPOJENIE S 
ELOHIM

Nasleduje vzor textu, ktorý môžete prednášať za intenzívneho myslenia na slová, ktoré obsahuje, 
a pri pozeraní sa na oblohu.

Elohim, vy ste tam niekde blízko tých hviezd,
Elohim, vy ste tam a ja viem, že nás pozorujete,
Elohim, vy ste tam a ja by som sa tak rád s vami stretol,
Elohim, vy ste tam a čo som ja, keď si dovoľujem dúfať, že si zaslúžim spojenie s vami,
Elohim, uznávam vás za našich stvoriteľov a pokorne sa vám dávam k službám,
Elohim, uznávam Raela, vášho posla, za svojho vodcu, a verím v neho i v posolstvá, ktoré ste mu 
zverili,
Elohim, urobím všetko čo bude v mojich silách, aby som s nimi oboznámil ďalších ľudí, pretože 
viem, že som neurobil dosť,
Elohim, milujem všetkých ľudí ako svojich bratov, pretože sú stvorení na váš obraz,
Elohim, snažím sa priniesť im šťastie tým, že sprístupním ich mysle nekonečnu a objasním im to, 
čo bolo mne objasnené,
Elohim, pokúšam sa zastaviť ich utrpenie tým, že vkladám celú svoju bytosť do služieb ľudstva, 
ktorého som súčasťou,
Elohim, snažím sa použiť čo najlepšie myseľ ktorú ste mi dali, aby som umožnil ľudstvu vynoriť 
sa z tmy a utrpenia,
Elohim, dúfam, že to málo čo vykonám do konca svojho života, posúdite ako dostačujúce na to, 
aby mi bolo dané právo večného života na planéte múdrych,
Elohim, milujem vás tak, ako vy ste museli milovať všetkých ľudí, keď ste prijali najlepších z nás 
medzi svojich večných.

                                                                          



                                                                       UMENIA

Urobte všetko pre  podporu umelcov a  pomôžte svojmu dieťaťu,  ak ho bude umenie 
priťahovať.  Umenie je jednou z tých vecí,  ktoré najlepšie umožňujú jednotlivcovi  byť v súlade 
s nekonečnom.

Každú prirodzenú vec považujte za umenie a každé umelecké dielo za prirodzenú vec. 
Obklopte sa umeleckými výtvormi, ktoré budú príjemne pôsobiť či na sluch, zrak, hmat, čuch 
alebo chuť.

Umelecké je všetko, čo pôsobí na zmysly. Nejedná sa len o hudbu, maľbu, sochárstvo a 
všetky oficiálne uznávané umenia, pretože aj gastronómia je umenie, ako i  výroba parfumov, 
pretože pôsobia na zmysly, a napokon, umením je predovšetkým láska.

Všetky formy umenia súvisia s harmóniou a umožňujú tým, ktorí ich vedia oceniť, aby ich 
premohlo niečo harmonické, a tým sa vytvorilo harmonické prostredie, ktoré umožňuje človeku 
byť v súlade s nekonečnom.

Mimoriadne dôležitá je literatúra, pretože prispieva k otvoreniu mysle tým, že ukazuje 
nové  horizonty.  Taká  literatúra  však,  ktorá  je  tvorená  iba  kvôli  samotnej  literatúre,  tá  je  len 
bľabotom, v literatúre totiž nie je dôležité zostavovanie pekných súvetí, dôležité je odovzdávanie 
nových myšlienok druhým ľuďom.

Audiovizuálne zariadenia sú dokonca ešte účinnejšie, pretože pôsobia zároveň na zrak aj 
sluch. Majú predpoklad nahradiť literatúru, pretože sú komplexnejšie. Zatiaľ je však literatúra ešte 
stále užitočná.

                                                    ZMYSLOVÁ  MEDITÁCIA

Ak chcete dosiahnuť vysokú úroveň súladu s nekonečnom, zariaďte si miestnosť, v ktorej 
môžete  zmyslovo  meditovať.  Túto  miestnosť  si  vyzdobte  umeleckými  dielami,  maľbami, 
reprodukciami, gobelínmi, plagátmi, sochami, kresbami, fotografiami alebo inými vecami, ktoré 
predstavujú lásku, nekonečno i zmyslovosť a to všetko pre potešenie zraku. Zariaďte si miesto na 
sedenie blízko podlahy, napríklad na vankúšoch alebo na ležanie, na pohovke, alebo na kožušine 
a  to  pre  potešenie  hmatu.  Príjemné  vône  potešia  čuch.  Pre  radosť  sluchu  si  tam  dajte 
magnetofón,  na  ktorom  budete  mať  nahratú  obľúbenú  hudbu.  Na  podnosy  si  prichystajte 
obľúbené jedlá a do pohárov nápoje, ktoré potešia vašu chuť. Pozvite si jednu alebo niekoľko 
osôb,  ktoré máte radi,  s ktorými  sa cítite  príjemne a harmonicky a spoločne nasýťte zmysly, 
sprístupnite telá, aby vaše mysle mohli byť prístupné láske a bratstvu.

Ak na vás pôsobí nejaká osoba fyzicky príťažlivo a cítite, že je to vzájomné, pozvite ju na 
toto  miesto  a  spoločne budete schopní  dosiahnuť  povznesenie  harmónie,  ktorá  vám umožní 
priblížiť  sa k nekonečnu a to tým, že prinesiete uspokojenie svojim piatim zmyslom a k tomu 
stavu pridáte syntézu všetkých týchto potešení, fyzické spojenie dvoch bytostí v úplnom súlade a 
vo svetle aktu lásky.

Samozrejme,  súlad  musí  byť  najprv  duševný.  Teda  mysle  a  telá  sa  musia  cítiť  byť 
vzájomne priťahované spôsobom akým sa zbližujú a vzájomne rešpektujú. Duševná láska je vždy 
povznášaná naplnenou fyzickou láskou.  Milovať  znamená dávať  a  nič  za to  neočakávať.  Ak 
niekoho milujete, mali by ste sa mu oddať celý ak si to praje.

Nikdy nebuďte žiarlivý, pretože žiarlivosť je opakom lásky. Keď človek niekoho miluje, 
musí sa všetkými spôsobmi snažiť o jeho šťastie, predovšetkým o jeho šťastie. 

Milovať znamená snažiť sa o šťastie milovanej osoby viac než o svoje vlastné. Ak vašu 
milovanú  osobu  zaujme  niekto  iný,  nebuďte  žiarlivý.  Práve  naopak,  buďte  šťastný,  ak  vaša 
milovaná osoba je šťastná, aj keď je to vďaka niekomu inému. Milujte osobu, ktorá chce tak ako 
vy,  priniesť  šťastie vašej  milovanej  osobe pretože ma teda rovnaký cieľ  ako vy.  Žiarlivosť je 
strach, že niekto iný môže urobiť vašu milovanú osobu šťastnejšou než vy sám a strach zo straty 



milovanej osoby. Mali by sme práve naopak urobiť všetko, aby naša milovaná osoba mohla byt 
šťastná a ak ju niekto dokáže urobiť šťastnejšou než my, mali by sme sa z toho tešiť, pretože nie 
je dôležité, aby náš milovaný bol šťastný kvôli nám, ale aby bol šťastný bez ohľadu na to, kto mu 
to šťastie pripraví.

Ak je  teda osoba,  ktorú  milujete,  šťastná s  niekým iným, majte  radosť  z  ich šťastia. 
Osobu, ktorá vás miluje spoznáte podľa toho, že nebude brániť vášmu šťastiu s niekým iným. Je 
vašou povinnosťou milovať osobu, ktorá vás tak veľmi miluje a poskytnúť jej šťastie. V tomto 
spočíva cesta ku všeobecnej láske.

Neodmietajte  nikoho,  kto  vás  chce  urobiť  šťastným,  pretože  tým,  že  ho  prijmete  ho 
urobíte šťastným a to je akt lásky.

Majte radosť zo šťastia iných, aby oni mohli mať radosť z vášho šťastia. 

                                                    ĽUDSKÁ SPRAVODLIVOSŤ

Ani  na  okamih  nezaváhajte  pri porovnávaní ľudských  zákonov  so  zákonmi  našich 
stvoriteľov, pretože ešte aj ľudskí sudcovia budú jedného dňa súdení našimi stvoriteľmi.

Ľudské zákony sú nevyhnutné, je však potrebné ich zlepšiť, pretože neberú dostatočne 
do úvahy lásku a bratstvo.

Trest  smrti  sa  musí  zrušiť,  pretože  žiaden  človek  nemá  právo  zabiť  iného  človeka 
chladnokrvne a organizovaným a premysleným spôsobom. Až do doby, kedy bude spoločnosť 
schopná pomocou vedy obmedziť násilie vyskytujúce sa v niektorých jednotlivcoch a vyliečiť ich 
z tejto choroby, musíte zločincov izolovať od spoločnosti a tam im poskytovať lásku, ktorej majú 
nedostatok a pokúšať sa im vysvetliť obludnosť ich konania a vzbudiť v nich túžbu po náprave.

Nepustite tvrdých zločincov, trpiacich chorobou, ktorá môže byť nákazlivá, medzi ľudí, 
ktorí  spáchali  malé priestupky a teda nie sú touto chorobou nakazení.  Zabránite tým nákaze 
ostatných.

Nikdy nesmiete zabúdať, že všetci zločinci sú vlastne chorí a za takých ich musíte aj 
považovať.  Sme šokovaní  pri  pomyslení,  že  pred určitým časom boli  ľudia  trpiaci  záchvatmi 
hystérie  udusení  medzi  dvoma matracmi.  Jedného dňa,  keď budeme schopní  liečiť  a  najmä 
predchádzať chorobe zločinu, budeme rovnako šokovaní pri pomyslení, že niekedy v minulosti 
zločincov popravovali.

Odpustite tým, ktorí vám neúmyselne ublížili a nepociťujte nenávisť voči tým, ktorí vám 
ublížili  úmyselne.  Sú  to  chorí  ľudia,  pretože  človek  musí  byť  chorý,  aby  ubližoval  svojmu 
blížnemu. A okrem toho nezabúdajte, že ľudia, ktorí ubližujú iným sú veľmi nešťastní, pretože 
nebudú mať právo na večný život v záhradách Elohim.

Ale ak sa niekto snaží ublížiť vašim milovaným alebo vám, pokúste sa ho uspokojiť a ak 
sa  vám to  nepodarí,  máte  právo  sa  brániť,  aby  ste  zachránili  svoj  život  alebo  život  vašich 
milovaných. Nikdy sa nesnažte udrieť s úmyslom zabiť, i keď počas legitímnej obrany, radšej sa 
pokúste dostať útočníka do stavu, v ktorom nemôže ublížiť. Môžete ho napríklad knokautovať. Ak 
sa úder, ktorý ste zasadili, ukáže byť smrteľným, ale vy ste nemali v úmysle zabiť, nemáte si čo 
vyčítať.

Ľudí, čo používajú násilie môžete potlačiť a v prípade potreby použiť aj silu, alebo právnu 
moc. Násilie je neznesiteľné a vy ho netolerujte, aj za cenu potlačenia násilných ľudí silou, nie 
však násilnou silou, ale vyváženou, ktorá sa nikdy nepoužíva s úmyslom ublížiť, ale na to, aby sa 
zabránilo použiť násilie tým, ktorí ho chcú použiť.

Každú hrozbu použitia násilia treba posudzovať rovnako prísne ako násilný čin, ktorý bol 
vykonaný. Vyhrážať sa násilím znamená pripustiť možnosť takým byť a uvažovať o násilí ako o 
spôsobe na dosiahnutie svojich cieľov. Človek schopný sa vyhrážať použitím násilia je rovnako 
nebezpečný ako ten, kto spácha násilný čin.  Až do doby, kedy bude lekárska veda schopná 
takýchto  ľudí,  ktorí  vyhlasujú  takéto  hrozby  liečiť,  je  potrebné  ich  izolovať  od  spoločnosti,  a 
musíte sa snažiť o to, aby pochopili, ako veľmi strašný je spôsob ich správania.



Pri  rokovaní  s únoscami  rukojemníkov  myslite  v prvom  rade  na  záchranu  životov 
nevinných ľudí, ktorí nie sú v rukách tých chorých ľudí a nesplňte ich požiadavky. Spoločnosť 
nesmie nikdy ustupovať požiadavkám únoscov rukojemníkov, pretože prijatie ich vydieračských 
podmienok by povzbudilo ďalších zločincov k podobným činom a dalo by váhu ich vyhrážaniu.

Úplne všetci ľudia majú mať pri narodení rovnaké práva a šance, bez ohľadu na farbu ich 
pokožky. Obmedzte však duševne zaostalých, nech už majú akúkoľvek farbu pleti. Všetky rasy 
obývajúce Zem stvorili Elohim a musia byť preto rovnako uznávané. 

Všetci  ľudia  na Zemi  sa musia  zjednotiť,  aby vytvorili  svetovú vládu,  ako sa uvádza 
v prvom posolstve.

Do škôl na celom svete zaveďte pre deti vyučovanie nového celosvetového jazyka. Ak 
nik nenavrhne niečo lepšie ako je už existujúci jazyk esperanto, zvoľte si ho za celosvetový jazyk. 
Miesto  národných  peňažných  mien  zaveďte  celosvetovú  menu,  ktorá  sa  bude  používať  až 
dovtedy, kým nebude možné celkom zrušiť peniaze. To je riešenie peňažnej krízy.

Ak  nik  nenavrhne  lepšie  riešenie,  použite  systém  federácie.  Vytvorte  federáciu  zo 
všetkých štátov sveta. 

Garantujte nezávislosť tým regiónom, ktoré potrebujú mať možnosť organizovať sa podľa 
svojho  želania.  Svet  bude  žiť  v harmónii,  keď  už  nebude  zložený  zo  štátov,  ale  z oblastí 
spojených do federácie, ktorá prevezme zodpovednosť za budúcnosť Zeme.

                                                           VEDA

Veda  je  pre  človeka  najdôležitejšou  vecou.  Držte  krok  s objavmi,  ktoré  robia  vedci, 
pretože oni sú schopní vyriešiť všetky vaše problémy. Nedopusťte, aby sa vedecké objavy dostali 
do rúk ľudí, ktorí myslia len na vlastný prospech, ani do rúk militaristických jedincov, ktorí niektoré 
objavy udržujú v tajnosti, aby si udržali hypotetickú prevahu nad iluzórnymi nepriateľmi.

Veda má byť vašim náboženstvom, pretože vaši stvoritelia Elohim vás stvorili vedecky. 
Rešpektovaním vedy potešíte svojich stvoriteľov, pretože budete konať tak ako oni a dáte im 
najavo,  že  si  uvedomujete,  že  ste  boli  stvorení  na  ich  obraz  a  túžite  využiť  všetky  svoje 
schopnosti.

Veda musí slúžiť ľuďom a oslobodzovať ich, a nie ľudstvo ničiť a odcudzovať. 
Dôverujte výhradne len tým vedcom, ktorí nie sú manipulovaní finančnými záujmami.
Môžete sa venovať aj športom, pretože prispievajú k dosiahnutiu vyrovnanosti a to najmä 

tým, v ktorých sa rozvíja sebaovládanie.
Spoločnosť  by  mala  schvaľovať  drsné  a  dokonca  aj  veľmi  násilné  športy,  lebo 

predstavujú akoby poistné ventily. V rozvinutej spoločnosti bez násilia musia existovať násilné 
hry, v ktorých sa zachováva predstava o násilí, a ktoré dovoľujú mladým ľuďom, ktorí si želajú byť 
násilnými,  takými  v  spoločnosti  ľudí  s  rovnakým  prianím  aj  byť,  pričom  takéto  násilné 
predstavenia sa umožňuje sledovať ostatným, pretože si pri nich môžu uvoľniť svoje agresívne 
vibrácie.

Môžete sa zúčastňovať hier,  ktoré vyžadujú duševnú a myšlienkovú činnosť, ale kým 
nebudú zrušené peniaze nikdy nehrajte za účelom peňažnej výhry, ale len pre potešenie z toho, 
že ste prinútili váš um pracovať.

Vo vašich písomnostiach budete datovať rok 1946 ako „rok 1“ podľa Raela, posledného 
proroka. Preto rok 1976 bude rokom 31 podľa Raela, alebo rokom 31 v ére Vodnára, alebo rokom 
31 veku Apokalypsy, alebo rokom 31 Zlatého Veku.

                                                             ĽUDSKÝ  MOZOG 

Možnosti  ľudského  mozgu  nie  sú  ešte  ani  zďaleka  známe.  Šiesty  zmysel,  priame 
vnímanie,  treba  rozvíjať  v rannom detstve.  Predstavuje  schopnosť,  ktorej  hovoríme telepatia. 
Telepatia nám umožňuje komunikovať priamo s našimi stvoriteľmi Elohim.

Veľa  médií  ma prišlo  požiadať  o  radu,  pretože  dostali  odkaz  „z  iného  sveta“,  podľa 
ktorého sa majú dostať do styku so mnou, aby mi mohli pomôcť, a aby som im ja mohol pomôcť 



dosiahnuť  osvietenie.  Médiá  sú  veľmi  dôležití  ľudia,  pretože  majú  nadpriemernú  schopnosť 
telepatie a ich mozog je na najlepšej  ceste k stavu osvietenia.  Ako média by sa mali  snažiť 
usilovne meditovať, aby mohli plne využiť svoje schopnosti a možnosti.

Ja, Claude Rael, túžobne očakávam všetky médiá, ktoré dostali pokyn sa so mnou spojiť, 
aby  sme mohli  začať  organizovať  pravidelné stretnutia.  Všetky  pravé  média,  ktoré  chcú byť 
informované,  dostanú potrebné informácie.  Sila jedného mozgu je veľká,  ale moc niekoľkých 
mozgov je nekonečná. Nech tí, čo majú uši, počúvajú.

Nikdy nezabúdajte, že všetky tieto veci, ktorým nerozumiete, a ktoré vaši vedci nevedia 
vysvetliť, boli stvorené Elohim. Hodinár dokonale pozná všetky detaily hodín, ktoré zostrojil.
  

                                                                 APOKALYPSA

Nezabúdajte, že „apokalypsa“, čo znamená doslovne „odhalenie“, nastala tak, ako to bolo 
predpovedané.

Je  predpovedané,  že  keď  príde  ten  čas,  bude  veľa  falošných  prorokov;  stačí  sa 
poobzerať okolo seba a uvidíte, že ten čas je tu. Falošní proroci ako ľudia píšuci horoskopy, 
ktorých  sú  plné  noviny,  falošní  proroci  ako  tí,  ktorí  lipnú  na  každom písmenku  starobylých 
písomností, teda posolstiev, ktoré dali Elohim primitívnym ľuďom v staroveku a ktorí odmietajú 
prospešnosť vedy. Radšej veria tomu, čo opisovali primitívni a obmedzení ľudia, plní predsudkov, 
trasúci sa od strachu pri počúvaní tých, ktorých považovali za Bohov, pretože prišli z oblohy, než 
by verili posolstvu odkázanému bytostiam, ktoré už nekľačia nahlúplo pred všetkým, čo prichádza 
z oblohy a snažili  sa pochopiť vesmír ako ľudia, s ktorými je možné hovoriť  ako s dospelými. 
Poobzerajte sa okolo seba a uvidíte množstvo fanatických a tmárskych siekt,  ktoré priťahujú 
mladých citlivých ľudí túžiacich po pravde.

Jeden filozof povedal: „Ježiš prišiel, aby ukázal cestu a ľudia nespustili oči z jeho prsta.“ 
Uvažujte  nad  touto  vetou.  Nie  je  dôležitý  posol,  ale  ten,  kto  posolstvo  posiela  a  posolstvo 
samotné.

Nezablúďte medzi orientálnymi sektami, pravda nie je o nič viac na vrcholoch Himalájí 
než v Peru alebo kdekoľvek inde. Pravda je vo vás. Ak však chcete cestovať a máte radi exotiku, 
choďte do všetkých tých vzdialených krajín a po pobyte v nich zistíte, že ste strácali čas a že to, 
čo ste hľadali je vo vás. Cestujte po svojom vnútri, lebo v opačnom prípade nie ste nič viac než 
turista, osoba, ktorá prechádza okolo a myslí si, že nájde pravdu tým, že bude pozorovať iných, 
ktorí sa ju snažia nájsť vo svojom vnútri. Oni ju môžu nájsť, nie však ten, kto ich pri tom pozoruje. 
A na cestovanie po svojom vnútri nemusíte použiť lietadlo.

Východ nemá čo naučiť Západ o múdrosti a osvietení mysle, skôr je to práve naopak. 
Ako môžete očakávať, že nájdete múdrosť medzi ľuďmi, ktorí zomierajú od hladu a pritom sa 
dívajú, ako okolo nich prechádzajú stáda „posvätných kráv“? Je to práve naopak Západ, ktorý 
svojim umom a vedou pomáha ľuďom, ktorí sa dali chytiť do pasce primitívnych a vražedných 
vier. Nie je to náhoda, že Západ nemusí čeliť rovnakým problémom ako krajiny tretieho sveta. 
Tam, kde triumfuje um telo neumrie od hladu. Ale tam, kde víťazí tmárstvo telo nemôže prežiť. 
Dokážu  primitívni  ľudia  vyriešiť  problémy  hladovania  na  svete  a  nasýtiť  hladujúcich? 
V skutočnosti majú dosť problémov so zaobstarávaním potravy pre seba a vy tam chcete nájsť 
múdrosť?

Všetci ľudia na svete mali na začiatku rovnaké možnosti. Niektorí dokázali vyriešiť svoje 
problémy a majú viac než potrebujú, iní nemajú dosť ani na prežitie.

Ktorí môžu podľa vašej mienky pomôcť ostatným? Ľudia západu majú pred sebou ešte 
stále dlhý úsek na ceste k otvoreniu mysle, ale ľudia Orientu nie sú ani v desatine cesty, ktorú už 
ľudia Západu prekonali.  

 

                                    TELEPATICKÉ  SPOJENIE

„Myšlienka a hmota sú naveky rovnakou vecou.“ (Tibetská kniha mŕtvych alebo Bardo 
Thodol).



Ak chcete  dosiahnuť  telepatické spojenia  veľmi  vysokej  kvality,  nestrihajte  si  vlasy  a 
nehoľte  si  bradu.  Niektorí  ľudia  majú  telepatický  orgán  natoľko  vyvinutý,  že  dokáže  dobre 
pracovať, aj ak majú oholenú hlavu. Ak však chcete mať čo najlepšie šance, nestrihajte si to, čo 
vaši stvoritelia nechali rásť na vašej hlave a tvári. Ak to tam rastie, je na to dôvod, pretože žiadna 
fyzická črta nebola daná človeku bez významu. Tým, že rešpektujete stvorenie, rešpektujete aj 
stvoriteľov.

Najlepší  moment  na  nadviazanie  spojenia  s vašimi  stvoriteľmi  je  ráno  pri  prebudení, 
pretože keď sa vaše telo vynára zo spánku, prebúdza sa aj myseľ. V tej chvíli začína pracovať 
mechanizmus prebúdzania, ktorý musíte zaktivizovať tým, že sa čo možno najviac sprístupníte 
všetkému vo vašom okolí a nekonečnu, pričom buďte opatrní, aby ste tento proces nezastavili.

Sadnite si so skríženými nohami, alebo ešte lepšie: ľahnite si  na chrbát,  najlepšie na 
podlahu alebo podľa možnosti pod holé nebo a dívajte sa na oblohu.

Myseľ je ako ruža. Ráno sa začína otvárať, ale vždy ju odrežte, kým je ešte len púčikom. 
Keby ste chvíľu počkali, začala by kvitnúť.

Je dobré cvičiť si fyzickú pripravenosť, ale cvičiť si duševnú je ešte lepšie.
A nebuďte netrpezlivý ak sa hneď nedočkáte výsledku. Ak sa niektorý orgán nepoužíva, 

zakrpatie. Ak ste mali dlho sadru na niektorej končatine, je potrebná dlhá fyzická terapia, než sa 
dosiahne normálna činnosť postihnutého údu. 

Dívajte  sa na  oblohu a  myslite  na  vaše postavenie  vo  vzťahu ku všetkému,  čo  vás 
obklopuje. Situujte sa vo vzťahu k domu v ktorom sa nachádzate, malé miestečko stratené medzi 
kamennými  stenami.  Uvedomte  si  seba  vo  vzťahu  ku  všetkým  ľuďom,  ktorí  sa  prebúdzajú 
zároveň s vami, aj ktorí idú v iných častiach sveta spať. Myslite na všetkých, ktorí sa rodia, ktorí 
sa vzájomne fyzicky spájajú, ktorí trpia, pracujú, alebo zomierajú v čase vášho prebúdzania a 
situujte sa vzhľadom na vašu vlastnú úroveň bytia. 

 Umiestnite sa aj vo vzťahu k nekonečne veľkému, myslite na mesto, v ktorom žijete, 
maličké miesto stratené na území, ktorým je krajina, pevnina, alebo ostrov, kde žijete. Potom 
odleťte akoby ste boli v lietadle, ktoré sa vznáša stále ďalej a ďalej od zeme, až kým vaše mesto 
a potom aj pevnina nie je len malou bodkou. Buďte si vedomí skutočnosti, že ste na Zemi, na 
malej guli, na ktorej je ľudstvo len príživníkom a že táto guľa sa otáča a vy si to otáčanie ani 
neuvedomujete, nájdite svoje miesto vo vzťahu k nej  a vo vzťahu k Mesiacu,  ktorý okolo nej 
obieha a vo vzťahu k Zemi, ktorá obieha okolo Slnka a vo vzťahu k rotujúcemu Slnku, ktoré tiež 
obieha okolo stredu našej galaxie a vo vzťahu k hviezdam, ktoré sú tiež slnká, majúce okolo seba 
planéty, na ktorých žije nekonečne veľa iných bytostí a medzi nimi je planéta našich stvoriteľov 
Elohim a planéta Večných, na ktorú vás raz možno prijmú na večnosť. Nájdite svoje postavenie 
vo vzťahu ku všetkým týmto svetom, na ktorých žijú bytosti vyvinutejšie ale aj primitívnejšie než 
my a vo vzťahu k týmto galaxiám, ktoré obiehajú okolo „stredu“ vesmíru, situujte sa vo vzťahu 
k nášmu vesmíru, ktorý je sám atómom atómu molekuly, umiestnenej možno v ramene bytosti, 
ktorá  sa  díva  na  oblohu  a  je  zvedavá,  či  aj  na  iných  planétach  je  život.  Toľko  vo  vzťahu 
k nekonečne veľkému.

Nájdite svoje miesto vo vzťahu k vášmu telu, ku všetkým orgánom, ktoré ho tvoria a ku 
všetkým tkanivám, ktoré mu dávajú tvar.  Myslite na svoje orgány, ktorí  sú práve v tejto chvíli 
v činnosti bez toho, aby ste si to uvedomovali, myslite na vaše srdce, ktoré tlčie nezávisle na 
vašom prianí, na krv, ktorá koluje a vyživuje celé telo, a aj na mozog, ktorý vám umožňuje myslieť 
a myslenie si uvedomovať, na všetky krvinky, z ktorých sa vaša krv skladá a na všetky bunky, 
ktoré sa tvoria vo vašom tele, rozmnožujú a pociťujú pritom potešenie a potom umierajú bez toho, 
že by ste o tom vedeli. Všetky tieto časti  vášho tela si možno ani neuvedomujú, že vytvárajú 
bytosť, ktorou ste. Myslite na všetky tie molekuly, z ktorých sa tieto bunky skladajú a na atómy, 
z ktorých sa skladajú molekuly a na častice, z ktorých sa skladajú atómy, a ktoré obiehajú ako 
slnká okolo stredu galaxie, a na častice týchto častíc, na ktorých bytosti žijú a spytujú sa sami 
seba, či je život aj na iných planétach. Toľko vo vzťahu k nekonečne malému.

Buďte  v súlade  s nekonečne  veľkým  a  s  nekonečne  malým  tým,  že  vysielate  lásku 
k tomu, čo je nad vami aj pod vami a tým, že ste si vedomí, že ste časťou nekonečna.

Potom sa pokúste pomocou intenzívneho myslenia vyslať vaše posolstvo lásky k našim 
stvoriteľom Elohim. Vysielajte k nim vašu túžbu uvidieť ich a byť jedného dňa medzi nimi, prianie 
mať dostatok sily, aby ste si zaslúžili byť medzi vyvolenými ľuďmi.



Potom sa budete cítiť ľahkými a pripravenými vykonávať zo všetkých síl, po celý deň a 
všade naokolo dobro, pretože budete v súlade s nekonečnom.

Tieto cvičenia môžete vykonávať aj v miestnosti na zmyslovú meditáciu v priebehu dňa, 
či už sám, alebo v spoločnosti iných osôb.

Najbližšie k dosiahnutiu dokonalého súladu s nekonečnom ste však vo chvíli, ak sa toto 
všetko odohráva vo vašej miestnosti na zmyslovú meditáciu v spoločnosti milovanej osoby počas 
fyzického spojenia s ňou a ak ste počas milovania spoločne v súlade s nekonečnom.

Keď je večer obloha plná hviezd a je prijateľná teplota, ľahnite si na zem a dívajte sa na 
hviezdy.  Myslite pritom intenzívne na Elohim a prajte si,  aby ste si  zaslúžili  byť jedného dňa 
medzi nimi. Myslite silno na to, že ste schopní a ochotní urobiť presne to, čo od vás môžu chcieť 
a to aj v tom prípade, že vám nie je celkom jasné prečo to od vás chcú.

Ako tam ležíte na chrbte, uvedomte si nakoľko sú vaše orgány vnímania obmedzené, čo 
môže vysvetľovať vaše prípadné ťažkosti pri predstavení nekonečna. Nejaká sila vás drží ako 
priklincovaného k zemi a vy sa nemôžete vydať na cestu ku hviezdam, hoci nevidíte žiadne lano, 
ktoré  by  vás  pripútavalo.  Milióny  ľudí  počúvajú  tisíce  rozhlasových  staníc  a  sledujú  stovky 
televíznych programov, ktoré vysielajú cez atmosféru a vy predsa nevidíte tieto vlny a ani ich 
nemôžete  počuť.  Ručičky  všetkých  kompasov  sú  priťahované  na  sever  a  vy  nevidíte  ani 
nepočujete tie sily ktoré ich priťahujú. A preto vám opakujem, že vaše zmyslové orgány sú veľmi 
nedokonalé a energie ako vesmír sú nekonečné. Prebuďte sa a zobuďte aj orgány, ktoré máte vo 
svojom vnútri a ktoré vám umožnia zachytiť vlny, ktoré inak zachytiť nemôžte, alebo dokonca ani 
netušíte o ich existencii. Obyčajné holuby sú schopné nájsť sever a vy, človek, by ste to nemali 
dokázať? Porozmýšľajte chvíľu.

Všetko toto učte vaše deti, ktorých orgány sa vyvíjajú. Týmto spôsobom sa narodia „Noví 
Ľudia“, ktorých schopnosti budú nekonečne vyššie než schopnosti súčasných ľudí.

Človek, ktorý sa nikdy neučil chodiť, bude po ukončení rastu vždy postihnutý. Ak ho to 
budú učiť neskôr, bude vždy zaostávať a to aj v prípade, ak je veľmi nadaný.

Osvietiť mysle vašich detí musíte v období ich vývinu, aby všetky ich schopnosti mohli 
rozkvitať  a  budú  z nich  Noví  Ľudia,  ktorí  nebudú  mať  nič  spoločné  s takými,  akí  sme  my: 
s úbohými a obmedzenými primitívmi.

                                                     ODMENA

Nech táto kniha vedie tých, ktorí uznávajú a milujú našich stvoriteľov Elohim.
Tých, ktorí v nich veria a nezabúdajú na telepatické spojenie s nimi, čím znovuobjavujú 

pôvodný zmysel modlitby a tých, ktorí robia dobro svojim blížnym.
Tých, ktorí veria v to, čo bolo objasnené mne a v to, čo bolo objasnené predo mnou a 

tých, ktorí sú presvedčení, že vedecké znovustvorenie je skutočne možné.
Takýto ľudia majú sprievodcu a cieľ v živote a sú šťastní. 
Čo sa týka tých neprebudených, je zbytočné im hovoriť o tomto posolstve, pretože kto spí 

nepočuje, ospalosť sa nestráca, a ani nevedomá myseľ sa neprebúdza v priebehu niekoľko málo 
okamihov a to hlavne vtedy, ak sa spiaci jedinec cíti v spánku veľmi pohodlne.

Rozširujte ale toto posolstvo po svojom okolí ľuďom, ktorí robia dobre iným a hlavne tým, 
ktorí  používaním svojho  rozumu,  ktorý  dostali  od  Elohim,  zbavujú  ľudí  strachu  z  nedostatku 
potravín,  ktorí  zbavujú  ľudí  chorôb,  dennej  námahy,  a takto  im  poskytujú  čas  na sebarozvoj 
a dosiahnutie uspokojenia.  Pre takýchto  ľudí  sú určené záhrady planéty  Večných a tisíce jej 
prameňov. 

Nestačí iba druhým neubližovať a nerobiť im pritom dobre. Osoba, ktorí bola po celý život 
úplne  neutrálna,  bude  ohodnotená  ako  neutrálna,  a  nebude  znovustvorená,  nakoľko  sa  ani 
nemusí zodpovedať za svoje zločiny, pretože žiadne nespáchala, ale ani nedostane odmenu za 
svoje  dobré  skutky,  pretože  žiadne  nevykonala.  Osoba,  ktorá  v určitom úseku  svojho  života 
spôsobila utrpenie mnohým ľuďom a potom to odčinila vykonaním rovnakého množstva dobra, 
bude v podstate tiež neutrálna.

Aby  bol  niekto  zaradený  medzi  tých,  ktorí  budú  vedecky  znovustvorení  na  planéte 
Večných, musí mať na konci svojho života výrazne kladné hodnotenie.



Uspokojiť sa s vykonávaním dobra vo svojom okolí v malom rozsahu sa môžu len jedinci 
bez vyššej inteligencie, alebo bez prostriedkov, nie je to však dostačujúce pre jednotlivcov vysoko 
inteligentných alebo bohatých. Vysoko inteligentný človek má povinnosť využívať rozum, ktorí mu 
dali  Elohim na to,  aby  priniesol  objavením nových techník,  ktoré  zlepšia  životné podmienky, 
šťastie ostatným.

A tí, ktorí si zaslúžia vedecké znovustvorenie na planéte Elohim, budú žiť večne vo svete, 
kde im prinesú potravu bez toho,  že by museli  vynaložiť  čo i  len najmenšie úsilie  a kde im 
nádherní ženskí i mužskí partneri, vedecky stvorení na tento účel, budú k dispozícii len na to, aby 
uspokojili ich vášeň, a budú tam žiť večne, snažiac sa jedine o dosiahnutie vlastného uspokojenia 
a robiac len to, čo ich teší.

Čo sa týka tých, ktorí spôsobovali iným utrpenie, tí budú tiež znovustvorení a ich utrpenie 
bude rovnako intenzívne ako potešenie večných.

Ako  môžete  neveriť  tomu  všetkému  teraz,  keď  sa  dokonale  stretáva  veda  a  staré 
náboženstvá? Neboli ste ničím len hmotou, prachom, a Elohim z vás urobili živé bytosti na svoj 
obraz schopné ovládať hmotu. Znova sa z vás stane hmota, prach a oni vás opäť oživia, takisto 
ako vás aj stvorili, teda vedecky.

Elohim stvorili  prvých ľudí bez toho, žeby vedeli, že robia to isté čo bolo spravené aj 
s nimi. Mysleli si, že robia len vedecký experiment nie veľkého významu a to je dôvod, prečo prvý 
raz zničili takmer celé ľudstvo. Ale keď pochopili, že aj oni boli stvorení tak ako my, začali nás 
milovať ako vlastné deti a prisahali, že sa už nikdy nepokúsia zničiť nás, a nechali na nás, aby 
sme samostatne prekonali naše vlastné násilie.

Hoci Elohim nezasahujú priamo v prospech ľudstva ako celku, alebo proti nemu, predsa 
len konajú voči niektorým jednotlivcom, ktorých činy ich tešia, alebo s ktorými nie sú spokojní. 
Dávajte si pozor na tých, ktorí prehlasujú, že sa s nimi stretli, alebo dostali od nich posolstvo, ak 
to nie je pravda.  Ich život sa stane peklom a oľutujú svoje lži,  keď budú postavení zoči-voči 
všetkým ťažkostiam, ktoré ich čakajú.

A tí, ktorí sa snažia svojim konaním zabrániť Vodcovi sprievodcov vykonať jeho poslanie, 
alebo tí, ktorí ho naoko sprevádzajú, aby mohli medzi jeho nasledovníkmi šíriť zvady, tiež uvidia, 
že ich život sa stane peklom a budú vedieť prečo je to tak. Bez toho, že by čokoľvek naznačovalo 
vplyv  prichádzajúci  zhora,  ich  pozemská  existencia  bude  postihnutá  chorobami,  rodinnými, 
pracovnými a citovými starosťami a inými nepríjemnosťami počas čakania na večný trest.

Vy,  ktorí  sa usmievate pri  čítaní  týchto riadkov patríte medzi  ľudí,  ktorí  by ukrižovali 
Ježiša, keby žili v tých časoch. A predsa dnes chcete, aby sa vaše rodiny pod jeho obrazom 
rodili, sobášili a umierali, pretože sa to stalo súčasťou našich mravov a zvykov. Vrháte ironické 
úsmevy na tých, ktorí veria týmto riadkom a hovoríte, že by mali stráviť určitý čas v psychiatrickej 
nemocnici. Správate sa ako tí, ktorí sa išli pozrieť, ako levy žerú prvých kresťanov. Pretože dnes, 
ak má niekto myšlienky znepokojujúce ostatných nie je ukrižovaný alebo hodený ako potrava 
divým šelmám,  lebo  je  to  príliš  barbarské,  ale  ho  radšej  pošlú  do  nemocnice  pre  duševne 
chorých.  Keby boli  také zariadenia  existovali  pred dvetisíc  rokmi,  bol  by v nich Ježiš  a  jeho 
nasledovníci uväznení.

Čo sa týka tých, ktorí čo veria na večný život, spýtajte sa ich prečo prelievajú slzy, keď 
stratia milovanú osobu.

Pokiaľ človek nebol schopný pochopiť dielo Elohim na základe poznatkov vedy, bolo preň 
prirodzené,  že  veril  v nedotknuteľného  „Boha“.  Ale  teraz,  keď  človek  prostredníctvom  vedy 
pochopil problém hmoty, nekonečne malej a nekonečne veľkej, nemá viac právo veriť v Boha, 
v ktorého verili jeho primitívni predkovia. Naši stvoritelia Elohim majú v úmysle byť spoznaní tými, 
ktorí sú teraz schopní pochopiť ako môže byť stvorený život, a učiniť porovnanie so starodávnymi 
písomnosťami. Takíto ľudia budú mať právo na večnosť... .

A vy, kresťania, čítali ste stokrát, že Ježiš sa vráti – a keby sa predsa vrátil, dali by ste ho 
do nemocnice pre duševne chorých. No tak, otvorte oči! 

A  vy,  synovia  Izraela,  stále očakávate  vášho  predpovedaného  Mesiáša  a predsa 
nechcete otvoriť dvere!

A vy, budhisti, vaše písomnosti hovoria, že nový Budha sa narodí na Západe; spoznajte 
predpovedané znamenia!



A vy, moslimi, Mohamed vám pripomína, že Židia urobili chybu, keď zabili prorokov a že 
kresťania  tiež  urobili  chybu,  keď  obdivovali  proroka  viac  než  toho,  kto  ho  poslal.  Privítajte 
posledného proroka a milujte tých, ktorí ho poslali!

Ak uznáte Elohim za svojich stvoriteľov, budete ich milovať a budete si priať sa s nimi 
stretnúť  a  privítať  ich,  ak  sa  budete  snažiť  robiť  dobro iným a využijete  na to  všetky  svoje 
schopnosti čo najlepším spôsobom, ak budete pravidelne myslieť na našich stvoriteľov a budete 
sa pokúšať prostredníctvom telepatie  im dať najavo vašu lásku k nim,  ak pomôžete Vodcovi 
sprievodcov vykonať jeho poslanie,  budete bezpochyby zaradení medzi tých,  ktorí  budú mať 
právo na vedecké znovustvorenie na planéte Večných.

V čase, keď človek objavil energie, ktoré mu umožňujú dostať sa na Mesiac, má zároveň 
aj energie, ktoré stačia na zničenie všetkých foriem života na Zemi.

„Blíži sa hodina a mesiac sa rozpoltí...“. (Korán, súra 54, verš 1).
V dnešnej dobe je človek schopný v ktorýkoľvek deň sebazničenia. Len tí, ktorí nasledujú 

posledného proroka budú zachránení pred zničením.
V dávnych časoch ľudia neverili Noemovi a smiali sa mu, keď sa pripravoval na zničenie. 

Neboli to však oni, kto sa smial naposledy.
A  keď  Elohim  povedali  obyvateľom  Sodomy  a  Gomory,  aby  opustili  svoje  mestá  a 

neobzerali sa, niektorí nebrali na zreteľ tieto varovania a boli zničení.
Teraz sme dospeli do doby, v ktorej je človek schopný sám zničiť celý život na Zemi. Len 

tí budú pred zničením zachránení, ktorí uznávajú Elohim za našich stvoriteľov. Nemusíte tomu 
veriť, ale keď ten čas nastane, spomeniete si znovu na tieto riadky, ale to už bude neskoro.

Keď dôjde ku svetovej katastrofe (totiž na základe správania ľudí v súčasnosti je veľmi 
pravdepodobné, že k nej dôjde a môže k nej dôjsť v blízkej budúcnosti), ľudia budú rozdelení na 
dve skupiny; tí, ktorí neuznali našich stvoriteľov a nenasledovali posledného proroka a tí, ktorí 
mali otvorené oči a uši a uvedomili si, čo im bolo už dávno ohlasované.

Prvá skupina bude znášať utrpenia ničenia v poslednej vyhni, kým ostatní budú ušetrení 
a  spolu  s  Vodcom sprievodcov sa dostanú na planétu Večných,  kde sa budú v  spoločnosti 
múdrych  ľudí  zo  starobylých  časov  tešiť  úžasnému  životu  plnému uspokojenia,  naplnenia  a 
radosti. Nádherní atléti s postavami ako sochy ich budú obsluhovať a servírovať im skvelú stravu, 
ktorú  budú  vychutnávať  v spoločnosti  mužov  a  žien  neporovnateľnej  krásy  a  šarmu  úplne 
pokorných ich túžbam.

„Usadení na pohovkách ozdobených zlatom a klenotmi,
ležiac na nich tvárou k ostatným,
budú ich tam obsluhovať mladíci, ktorí nestarnú,
nesúci čaše a džbány a poháre naplnené z tečúcich prameňov,
z ktorých nedostanú bolesti hlavy a ani sa neopoja,
a nesúci také ovocie, aké si vyberú,
a mäso z vtákov, po ktorých zatúžia,
a budú tam krásne devy so širokými
pôvabnými očami,
ako perly dobre zachovalé,
ako odmena za to, čo urobili na Zemi.
(Korán, súra 56, verše 15 až 24).
Vy,  ktorí  veríte vo všetko, čo je tu napísané, keď vás Vodca sprievodcov kamkoľvek 

povolá,  zanechajte  všetko  a  choďte, pretože  to  môže  byť  kvôli  tomu,  že  dostal  informácie 
týkajúce sa konca. A ak budete v tej chvíli v jeho blízkosti, budete zachránení a spoločne s ním 
sa dostanete preč, ďaleko od utrpenia.

Vy,  ktorí  veríte,  nesnažte sa posudzovať činy a slová Elohim. Stvorenie nemá právo 
posudzovať  svojho  stvoriteľa.  Rešpektujte  nášho  proroka  a  neposudzujte  jeho  činy  a  slová, 
pretože my počujeme jeho ušami, vidíme jeho očami a hovoríme jeho ústami. Ak nie ste úctiví 
k prorokovi, nie ste tým úctiví k tým, ktorí ho poslali – k vašim stvoriteľom.

Posolstvá,  ktoré  v minulosti  zaslali  Elohim,  ako aj  ľudia,  ktorí  im boli  plne  verní,  boli 
v práve, ale tmárske systémy, vybudované na základe týchto posolstiev a využívajúce ľudí, ktorí 
im verili, v práve neboli. Cirkev stráca svoj vplyv a zasluhuje si to. A čo sa príslušníkov cirkvi týka, 
či mužov alebo žien, nech sa tí, ktorí majú oči otvorené pridajú k poslednému prorokovi a pomôžu 
mu rozširovať zverené posolstvá po celom svete. Privítame ich s otvorenou náručou a budú môcť 



dosiahnuť  svoje  uspokojenie  tým,  že  budú  poslami  tých,  v ktorých  vždy  verili,  ale  konečne 
pochopia, čo to znamenalo, keď stvorili človeka a poslali Ježiša.

Budú môcť skutočne dosiahnuť vlastné uspokojenie,  oslobodení od obmedzení cirkvi, 
ktorá je zaostalá a skôrnatená tisícročnými nánosmi zločinov a zločinnou inkvizíciou! Budú môcť 
robiť to, čo by mali robiť, teda používať orgány, ktoré im ich stvoritelia dali, pretože stvoritelia 
nemajú radi,  ak sa nevyužívajú  orgány,  ktoré  vám dali.  Muži  aj ženy sa budú môcť tešiť  zo 
svojich piatich zmyslov a spájať sa s ľuďmi, ktorých majú radi, prežívajúc chvíle fyzického šťastia, 
alebo šťastia večného, a to bez pocitu viny. Totiž práve teraz by sa mali cítiť vinnými za to, že 
nevyužívajú všetko, čo dostali od svojich stvoriteľmi.

A skutočne prebudia svoje mysle a mysle ľudí miesto toho, aby ich uspávali!
Študenti  seminárov rímsko-katolíckej  cirkvi  už takmer neexistujú,  ale niektorí  ľudia sú 

nešťastní, a to tí, ktorí  vo svojom vnútri  pociťujú poslanie šíriť  okolo seba lásku a prebúdzať 
mysle ľudí.  Pred päťdesiatimi  rokmi  bolo  päťdesiat  tisíc  seminaristov,  ale  dnes je  ich už len 
päťsto. To znamená, že existuje prinajmenšom štyridsaťdeväťtisíc päťsto nešťastných ľudí, ktorí 
majú vo svojom vnútri potencionálnu silu rozširovať pravdu a vysielať harmóniu, silu, ktorú im dali 
naši  stvoritelia.  Oni  sa  však  necítia  byť  priťahovaní  takouto  cirkvou, pokrytou  zločinmi  a 
tmárstvom.

Vy, ktorí patríte medzi týchto štyridsaťdeväťtisíc päťsto a cítite potrebu rozširovať pravdu 
a potrebu urobiť niečo pre svojich blížnych, vy, ktorí chcete zostať verní svojim stvoriteľom a 
Ježišovi,  ktorý  vám kázal  sa vzájomne milovať  a  rešpektovať  Stvoriteľov,  „Otca,  ktorý  je  na 
nebesiach“  a  vy,  ktorí  cítite,  že  toto  posolstvo  je  pravdivé,  príďte  medzi  nás  a  staňte  sa 
sprievodcami,  teda  ľuďmi  oddanými  Elohim,  podľa  tradície  Mojžiša,  Eliáša  a  Ježiša.  Budete 
rozširovať  posolstvo  Elohim  a  žiť  pritom  normálny  život,  dosahujúc  plné  uspokojenie  vašej 
osobnosti a využívajúc všetky zmysly, ktoré vám dali vaši stvoritelia. 

Vy, ktorí ste v súčasnosti príslušníkmi cirkvi, odložte odev, ktorý je rovnako smutný ako 
jeho farba, farba zločinov spáchaných pod týmto rúškom, poďte s nami a staňte sa sprievodcami 
ľudstva na ceste k všeobecnému mieru a láske.

Opustite  kostoly,  ktoré  nie  sú  nič  viac  než  pomníky  vybudované  primitívnymi  ľuďmi, 
chrámy v ktorých sa uctievajú bezcenné veci, kúsky dreva a kúsky kovu. Elohim nepotrebujú na 
to, aby ich cítili, že sú milovaní, chrámy v každom meste, pre nich stačí, aby sa ľudia pokúšali 
s nimi spojiť telepaticky, čím znovuobjavia pôvodný zmysel modlitby, chcú, aby ľudia sprístupnili 
nekonečnu namiesto toho, že sa zatvárajú do temných a mystických kamenných budov.

Pokrytectvo a mystifikácia trvali už dosť dlho. Na základe pravdivých posolstiev vznikali 
organizácie, ktoré sa na nich obohacovali, žili v nehodnom prepychu a na dosiahnutie svojich 
cieľov využívali strach ľudí. 

Pod zámienkou šírenia týchto posolstiev boli vedené vojny. Hanba!
Peniaze chudobných sa používali na dosiahnutie finančnej moci. Hanba!
Lásku k blížnemu hlásali so zbraňami v ruke. Hanba!
Rovnosť medzi ľuďmi kázali a pritom podporovali diktátorstvo. Hanba!
S prehlásením že „Boh je s nami“ posielali ľudí do bratovražedných vojen. Hanba!
Znova a znova sa čítali Evanjeliá: „Ani Otcom nevolajte nikoho na Zemi, lebo len jeden je 

váš Otec, ten nebeský.“ (Matúš 23:9) a ľudia sa predsa nechávali neustále oslovovať „Otče“ a 
„Pane“, stále a stále. Hanba!

Znova a znova čítame texty, v ktorých stojí: „Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, 
ani peniaze, ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu... .“ (Matúš 10:9), a 
oni sa predsa vyvaľujú v prepychu Vatikánu. Hanba!

Ak pápež nepredá všetky majetky Vatikánu, aby za ne mohol pomôcť nešťastným ľuďom, 
nebude  prijatý  medzi  spravodlivých  na  planétu  Večných.  Je  hanebné,  aby  sa  využívaním 
pravdivých posolstiev a zneužívaním narodení, svadieb a úmrtí ľudí niekto vyvaľoval v prepychu 
získanom na úkor chudobných.

Ale ak sa toto všetko zmení a ľudia, ktorí sú súčasťou tejto príšernej organizácie a pritom 
nechápu  svoj  omyl,  vystúpia  z jej  radov  a  oľutujú  svoju  chybu,  bude  im  odpustené  a  budú 
oprávnení pre večný život, pretože naši stvoritelia Elohim nás, svoje deti, milujú a odpúšťajú tým 
ktorí úprimne oľutujú svoje chyby.



Na  ďalšiu  existenciu  cirkvi  už  nie  je  dôvod,  pretože  bola  poverená  rozširovaním 
Ježišovho posolstva počas očakávania Veku Apokalypsy. Tento čas nastal a cirkev použila na 
rozširovanie posolstva prostriedky, ktoré sú hanebné.

A  hoci  splnila  svoju  úlohu,  všetky  zločiny  jej  budú  vytknuté  a  tí,  ktorí  majú  odev 
poškvrnený krvou, budú patriť medzi vinníkov. Prebuďte sa zo spánku, v ktorom sa nachádzate! 
Toto nie  je  rozprávka!  Prečítajte  si  znova všetky písma starobylých prorokov,  oboznámte sa 
s najnovšími objavmi vedy, najmä z oblasti biológie a pozrite sa na oblohu. Všetky zvestované 
znamenia sú tam! Neidentifikované lietajúce objekty, ktoré ľudia nazvali  „lietajúce taniere“, sa 
objavujú každý deň. „Na oblohe sa ukážu znamenia“, to bolo napísané veľmi dávno... .

Keď ste sa toto všetko dozvedeli, vytvorte si z toho syntézu a prebuďte sa: Claude Rael 
existuje, je živý, nenapísal to, čo napísali Mojžiš, Eliáš, Ezechiel, Ježiš, Mohamed, Budha a všetci 
ostatní,  nie je biológom, ale posledným v rade prorokov, je prorokom Apokalypsy, teda doby, 
v ktorej je možné všetko pochopiť. Žije práve teraz a veľmi blízko vás a vy máte to šťastie byť 
jedným z jeho súčasníkov a dostáva sa vám jeho učenia. Prebuďte sa, spojte sa a vydajte na 
cestu,  choďte  k nemu  a  pomáhajte  mu!  Potrebuje  vás!  Staňte  sa  jedným  z priekopníkov 
posledného náboženstva, náboženstva náboženstiev a získate miesto, bez ohľadu na to, čo sa 
môže stať,  medzi  spravodlivými na celú večnosť s možnosťou vychutnávať potešenie planéty 
Večných v spoločnosti nádherne príjemných bytostí, pokorných voči každému vášmu prianiu. 

                                               SPRIEVODCOVIA

Nasledujte  Vodcu  sprievodcov,  pretože  on  je  vyslancom  Elohim,  našich  stvoriteľov, 
„našich Otcov, ktorí sú na nebesiach“.

Riaďte sa všetkými radami uvedenými v tejto knihe, pretože sú to rady vašich stvoriteľov, 
sprostredkované ústami Clauda Raela, nášho vyslanca, posledného proroka, pastiera pastierov a 
pomáhajte mu vybudovať náboženstvo náboženstiev.

Židia, kresťania, moslimovia, budhisti a vyznavači iných náboženstiev, otvorte svoje oči a 
uši, prečítajte si znova vaše Písma sväté a pochopíte, že táto Kniha ja tá posledná, ohlásená 
vašimi vlastnými prorokmi a poďte s nami pripravovať príchod našich stvoriteľov.

Napíš Vodcovi sprievodcov a on ťa predstaví iným ľuďom, ktorí sú tak ako ty Raeliánmi, 
čo znamená, že pochopili posolstvá sprostredkované Claudom Raelom, predstaví ťa sprievodcovi 
vo vašej oblasti, aby ste sa mohli pravidelne stretávať a meditovať, a aby ste mohli svojimi činmi 
pomáhať rozširovať toto posolstvo, aby sa stalo známym po celom svete.

Ty, ktorý čítaš toto posolstvo, uvedom si, že si privilegovaný a mysli na všetkých tých, 
ktorí o ňom ešte nevedia. Urob všetko pre to, aby si zaistil, aby v tvojom okolí neexistoval ani 
jeden človek, ktorý by nebol oboznámený s týmito fantastickými odhaleniami, ale nikdy sa nesnaž 
presviedčať tých, ktorým o tom hovoríš. Oboznám ľudí s týmito posolstvami a ak sú dostatočne 
pripravení,  pochopia ich sami. Vždy si  povedz nasledujúcu vetu od Gándhího: „Aj keby nikto 
nevidel pravdu, nestane sa z nej omyl.“.

Ty, ktorý sa cítiš pri čítaní týchto posolstiev potešený a želáš si túto pravdu rozširovať vo 
svojom okolí, ty, ktorý chceš úplne zasvätiť svoj život vašim stvoriteľom tým, že budeš starostlivo 
dodržiavať všetko, čo sa od vás žiada a tým, že sa budeš snažiť usmerňovať ľudí na ich ceste 
k dosiahnutiu uspokojenia a naplnenia, ty by si sa mal stať sprievodcom, ak chceš byť schopný 
plne  to  zvládnuť. Napíš  Vodcovi  sprievodcov  Raelovi  a  on  ťa  privíta  a  podrobí  zasväteniu, 
pomocou ktorého budeš vedieť rozširovať túto pravdu naplno. Totiž len človek, ktorý je osvietený 
môže osvietiť mysle iných ľudí.

Láska stvoriteľov k ich dielu je nekonečná a ty by si ju mal opätovať. Mal by si ich milovať 
tak ako aj  oni  teba a dokázať to pomáhaním ich vyslancovi  a jeho pomocníkom, dávajúc im 
všetky  svoje  prostriedky  a  sily  k dispozícii,  aby  skutočne  mohli  vybudovať  vyslanectvo  na 
privítanie Stvoriteľov, a aby mohli cestovať po celom svete a rozširovať toto posolstvo.

A nezabudni,  že  pravidelné  regionálne  stretnutia  ľudí,  ktorí  veria  v toto  posledné 
posolstvo, sú každoročne v prvú aprílovú nedeľu, 6.augusta, 7.októbra a 13.decembra. Miesto 
stretnutia bude uverejnené v „Apokalypse“,  spojovacom časopise Raeliánskeho Hnutia. Ďalšie 
adresy, ktoré ti napomôžu skontaktovať sa, sú spísané na konci tejto knihy. 



Ak mi chceš pomôcť splniť úlohy stanovené Elohim, napíš mi na adresu:

International Raelina Movement
P.O.Box 225
CH-1211 Geneva 8
Switzerland 
                     

                                             DODATOK AUTORA – r. 1997

     Mnoho vecí sa stalo odvtedy čo som napísal tieto dve knihy, ktoré teraz spolu tvoria prvé 
vydanie  komerčne  publikované  v Británii,  v Britskom  Commonwealthe  a v Spojených  Štátoch 
Amerických.
Pôvodne  som  publikoval  „Knihu,  ktorá  hovorí  Pravdu“  v mojom  materinskom  jazyku  vo 
Francúzsku v roku 1974, a následne knihu „Mimozemšťania ma vzali  na svoju planétu“ v roku 
1976.
     Až doposiaľ som vôbec nič k pôvodným textom týchto dvoch kníh nepridal. V priebehu toho 
obdobia boli preložené do dvadsiatich piatich jazykov dobrovoľne Raeliánmi, a celosvetovo sa 
predalo  vyše  milióna  kópií  mojich  kníh.  Až  doteraz  všetky  predchádzajúce  knižné  vydania 
v angličtine  boli  vytlačené,  publikované,  a distribuované  pod  dohľadom  Medzinárodného 
Raeliánskeho Hnutia (I.R.M.), spočiatku toho v Kanade, neskôr sídliaceho v Japonsku.
     Toto mimoriadne znovu preložené vydanie je prvým plne komerčným vydaním mojich písiem 
do celého sveta, a som presvedčený, že svojim obsahom podá vysvetlenie ešte širšiemu publiku.
     Počas týchto prvých dvadsiatich štyroch rokov svojej existencie sa Medzinárodné Raeliánske 
Hnutie stále rozrastalo a v súčasnosti má celkove okolo 40000 aktívnych členov po celom svete. 
Národné  pobočky  Medzinárodného  Raeliánskeho  Hnutia  sú  teraz  založené  v osemdesiatich 
štyroch  krajinách,  vrátane  krajín  všetkých  veľkých  svetových  národov,  a ľudia  neustále 
prichádzajú,  aby  pomohli  tomuto  neobyčajnému  poslednému  Posolstvu  Elohim,  aby  sa  viac 
rozšírilo.
     Stále  treba  viac  dobrých  ľudí,  avšak  v čase  keď  toto  píšem,  Hnutie  je  najsilnejšie  vo 
Francúzsku,  Kanade,  a Japonsku.  Tiež  sa  rýchlo  rozširuje  v Spojených  Štátoch  Amerických, 
v Austrálii,  v juhovýchodnej Ázii,  v latinskej  Amerike,  a v Afrike,  rovnako ako aj  v Británii  a vo 
väčšine ostatných krajín Európy.
     Najnovšie boli založené národné pobočky Hnutia na Havaji, v Číne, a v Južnej Afrike.
     V neskorých sedemdesiatych a na začiatku osemdesiatych rokov som napísal a publikoval 
ďalšie knihy, ktoré mali slúžiť na posilnenie informácií podaných v tejto publikácii. V anglických 
verziách mali názvy: „Privítajme našich Otcov z vesmíru“ (1979), a „Zmyslová Meditácia“ (1980).
     Na pravidelných seminároch, ktoré sa odvtedy usporadúvali na všetkých kontinentoch sveta, 
boli učenia Elohim, ktoré som spísal v týchto knihách, objasnené mnohým tisícom ľudí všetkých 
vekových skupín, a to mnou a staršími členmi Medzinárodného Raeliánskeho Hnutia. Celkove je 
teraz na svete okolo 130 sprievodcov, alebo Raeliánskych kňazov.
     Hnutie taktiež vydáva medzinárodný štvrťročník, časopis zvaný „Apokalypsa“, do ktorého ja, 
alebo iní raeliánski lídri, píšeme o najnovších vylepšeniach. Táto publikácia napomáha šíriť ďalšie 
múdrosti a náhľady Elohim.
     Prípravy na postavenie chránenej  ambasády požadovanej  Elohim tiež dobre napredujú. 
Ambasáda  a rezidencia  musia  byť  chránené  právami  neutrality  ako  akékoľvek  iné  normálne 
medzinárodné diplomatické územia či  budovy, a musia byť v súlade s presnými požiadavkami 
Elohim, podľa  ktorých  raeliánski  architekti  dokončili  náčrty  komplexu  budov,  kde  sa 
najdramatickejšie a najneobyčajnejšie stretnutie lídrov vlád sveta v histórii  uskutoční.  Nie dlho 
nato sme na základe týchto náčrtov skonštruovali malú maketu ambasády, v tvare istého „kruhu 
v obilí“,  ktorý  sa  zjavil  v Anglicku,  a ktorý  sa  na  ňu  ohromujúco  podobá.  Doposiaľ  sa  na 
postavenie Ambasády vyzbieralo asi sedem miliónov dolárov, a peniaze nám na ňu ľudia stále 
dávajú.
     Avšak musím podotknúť, že peniaze nie sú tou najhlavnejšou prekážkou na dokončenie tohto 
projektu. Tŕňom v päte sú politické a diplomatické problémy, a na ich prekonanie bude potrebná 
vytrvalosť a trpezlivosť.



     V tomto ohľade Medzinárodné Raeliánske Hnutie podalo niekoľkokrát od roku 1991 žiadosť 
Izraelskej vláde a Hlavnému Rabínovi v Jeruzaleme a požadovalo, aby bola zaručená potrebná 
nezávislosť  teritória  tak,  aby  Ambasáda  mohla  byť  vybudovaná  neďaleko  Jeruzalema,  kde 
Elohim vytvorili  prvé  ľudské  bytosti.  „Prvý  chrám“  židovského  náboženstva  bol  v skutočnosti 
pôvodne tiež Ambasádou, v okolí ktorej vyvstalo starobylé mesto. Elohim teraz čakajú, kedy im 
štát Izrael poskytne takýto status nezávislého územia na postavenie novej Ambasády – Tretieho 
Chrámu – avšak až doposiaľ neprišla z Izraela pozitívna odpoveď.
     Prvý  kontakt  nastal  dňa  8.  novembra  1991,  na  židovský  Nový  Rok  a ďalšia  oficiálna 
požiadavka  bola  predložená  Hlavnému  Rabínovi  Izraela  pár  mesiacov  neskôr.  Žiadosť  bola 
prijatá  a začala  sa  štúdia  okolo  tejto  záležitosti.  V lete  1993  Izraelská  vládna  komisia  došla 
k záveru,  že  Raeliánske  Hnutie  má  mierumilovné  úmysly,  a že  nie  je  hrozbou  Izraelskej 
bezpečnosti.  V svojej správe dvaja rabíni usúdili,  že „by bolo lepšie nerobiť nič proti  Raelovi, 
pretože možnože je naozaj očakávaným Mesiášom.“
     V novembri  1993 bola ďalšia priama žiadosť zaslaná Izraelskému premiérovi  Jicchakovi 
Rabinovi, keď bol v Kanade zúčastňujúc sa na Montrealskom Židovskom Zjazde. Ale mesiac nato 
pán Rabin odpovedal, prostredníctvom jedného zo svojich oficiálnych splnomocnencov, že tomu 
nemôže vyhovieť.
     Ak Izrael nakoniec odmietne zaručiť nezávislosť územia, s najväčšou pravdepodobnosťou – 
ako sme už naznačili  – zriadime Ambasádu na Palestínskom alebo Egyptskom území, alebo 
v inom  susednom  štáte.  V skutočnosti  nižšie  svahy  Sinajského  pohoria  budú  vynikajúcou 
alternatívou, vzhľadom k tomu, že tam sa Jahve, vodca Elohim, zjavil Mojžišovi po prvý raz.
     Avšak predsa len Elohim prednostne dávajú možnosť prijať žiadosť na postavenie Ambasády 
Izraelu, pretože v tom je celý zmysel štátu Izrael.
     Už v roku 1990,  ako dôkaz ich osobitných pocitov voči  ľuďom Izraela,  súhlasili  s mojim 
návrhom modifikovať  ich  pôvodný symbol  Nekonečna,  ktorý  Raeliánske Hnutie  používalo  na 
Západe. Stredná časť – „Svastika“, ktorá v sanskrite znamená „stav dobra“, a zároveň vyjadruje i 
Nekonečno v čase, bola pozmenená na podobný znak v tvare „galaxie“. Táto zmena bola úsilím 
o uľahčenie vyjednávaní ohľadom postavenia Ambasády Elohim v Izraeli, a taktiež sa uskutočnila 
z úcty k obetiam, ktoré trpeli a zahynuli „pod“ nacistickou svastikou počas Druhej svetovej vojny. 
V Ázii, kde svastiku môžeme nájsť vo väčšine budhistických chrámov a kde vyjadruje Nekonečno 
v čase, pôvodný symbol nerobí žiadne problémy.
     Takže  zmena  symbolu  Medzinárodného  Raeliánskeho  Hnutia  pre  krajiny  Západu  bola 
samozrejme veľmi ochotne dovolená, a keď sa dnes pozerám naspäť do minulosti na náš pokrok 
od roku 1973, vidím, že všetko ide podľa plánu. Medzinárodné Raeliánske Hnutie jedného dňa 
dosiahne všetkých svojich cieľov vytýčených Elohim – za mojej účasti, alebo bez nej. Viem, že sa 
hnutie stalo samostatne funkčným, a môže dnes fungovať perfektne i bezo mňa.
     Stále ešte veľa zostáva urobiť, a aj keď napokon ten veľký deň príde, deň, kedy Elohim 
otvorene  a oficiálne  pristanú  pred  očami  lídrov  vlády  sveta  a pred  objektívmi  kamier 
medzinárodných televíznych staníc a zástupcami médií, predpokladám , že niektorí skeptici, budú 
naďalej pochybovať, či tieto vysoko vyspelé ľudské bytosti mohli naozaj vytvoriť život všetok život 
umelo  na  našej  planéte.  Vedúci  členovia  Medzinárodného  Raeliánskeho  Hnutia  a ja  sme  si 
vedomí, že by to tak mohlo byť. Ale neodradzuje nás to – práve naopak. 
     Od roku 1973 vedecký výskum neustále potvrdzuje podstatu informácií,  ktoré mi Elohim 
poskytli. Najmä tohto roku, keď v Británii ohlásili, že škótski vedci úspešne vyklonovali ovcu. Táto 
významná udalosť vo vedeckej histórii ľudstva jasne naznačila, že i klonovanie ľudských bytostí 
bude veľmi skoro možné. Ako je to i na planéte Elohim, tak aj pre pozemské ľudské bytosti sa 
toto stane prostriedkom na dosiahnutie „večného“ života. Žiadna etická komisia na svete v tom 
nebude môcť ľuďom zabrániť, ak to budú chcieť uskutočniť.
     Ďalšie kroky, ktoré budú potrebné, budú tie, ktoré umožnia presunúť mentálne informácie, 
pamäť  a osobnosť  zo  starého človeka  do  nového,  fyzicky  mladého a  dospelého  klonu.  Toto 
prenesenie pamäte priamo do mladého a dospelého človeka v skutočnosti znamená, že ten istý 
človek môže žiť naveky. S ohľadom na našu meniacu sa kultúru a na nárast technologických 
výdobytkov sa budú musieť upraviť ľudské zákony, a osobne som veľmi hrdý, že som vytvoril 
CLONAID, prvú spoločnosť na klonovanie ľudí, ktorú je možné teraz i skontaktovať na Internete 
na  jej  stránke  www.clonaid.com.  Akiste  sú  to  ešte  príliš  skoré  dni  na  vyvstanie  všetkých 
patričných sporných otázok, avšak budú sa musieť prijať nové zákony, aby sa definovali kritériá, 

http://www.clonaid.com/


podľa ktorých sa určí, kto bude mať právo mať osoh z týchto technologických výdobytkov. Tu, 
rovnako ako je to aj na planéte Elohim, sa počet klonov na jedinca bude tiež musieť limitovať na 
jeden klon – a potom: len ak po smrti.
     Elohim pristanú na Zemi v nie veľmi vzdialenej budúcnosti. Nebude to viac než tridsaťosem 
rokov a môže tak nastať ešte oveľa skôr – ak sa pravda, ktorú som v tejto knihe napísal, rozšíri 
po svete ešte rýchlejšie. Elohim privedú aj všetkých Veľkých Prorokov minulosti, vrátane Mojžiša, 
Eliáša, Budhu, Ježiša Krista a Mohameda.
     Táto dlho očakávaná udalosť bude tým najúžasnejším dňom v histórii ľudstva. Dúfam, že 
budete prítomní, keď pristanú vo svojej Ambasáde, a že budete zdieľať radosť z myšlienky, že 
ste boli súčasťou tohto fantastického dobrodružstva, a že ste pomohli finančne ho zrealizovať.
     Územie, na ktorom bude postavená Ambasáda, sa v budúcom tisícročí stane duchovným 
centrom sveta. Ľudia všetkých národov budú prichádzať na toto sväté miesto ako pútnici. Vedľa 
skutočnej Ambasády bude postavená jej  replika a tá bude sprístupnená verejnosti,  aby všetci 
mohli vidieť čo je vo vnútri.
     Ale skončí sa poslanie Raeliánskeho Hnutia príchodom našich Stvoriteľov? Vôbec nie. Práve 
naopak,  bude  to  v skutočnosti  iba  začiatok  nášho  poslania.  Spolu  so  zánikom  všetkých 
primitívnych náboženstiev bude treba vyplniť vákuum, ktoré vznikne, a to novou spiritualitou – 
takou, aby bola v súlade s technologickou revolúciou, ktorá príde.
     V súčasnosti  sme  ľudia  dneška  používajúci  technológiu  zajtrajška  so  včerajšími 
náboženstvami  a včerajším  myslením.  Vďaka  Elohim  dostávame  možnosť  dosiahnuť  novú 
duchovnú  úroveň  a to  prijatím  ich  vlastného  náboženstva  –  ateistického  –  náboženstva 
Nekonečna, ako ho predstavuje ich symbol. Sprievodcovia Raeliánskeho Hnutia sa stanú kňazmi 
tohto  nového  náboženstva,  ktoré  ľuďom umožňuje  cítiť  sa  v  harmónii  s nekonečnom malým 
i veľkým, a umožňuje im uvedomiť  si,  že sme iba hviezdnym prachom a energiami  na večné 
veky.
     V blízkosti Ambasády budú postavené laboratóriá a univerzity, a tam, pod vedením Elohim, 
budú  môcť  pozemskí  vedci  zdokonaliť  svoje  vedecké  postupy  a rozšíriť  svoje  vedomosti. 
Takýmto spôsobom sa postupne priblížime vedeckej úrovni Elohim. Toto nám umožní odísť na 
iné planéty, kde vytvoríme život, a takto sa aj my samotní staneme „Elohim“ pre tých, ktorých 
vytvoríme.
     Duchovnosť a veda budú spolupracovať konečne oslobodené od stredovekých obáv, ktoré 
prenasledovali  našu minulosť. Toto nám umožní stať sa „bohmi“,  ako to bolo napísané veľmi 
dávno v starovekých písomnostiach. 
     Avšak najprv postavme Ambasádu!

                                                                                                                                           
Quebec, Kanada
Leto 1997                                                                                                                      RAEL

                                             

                                                        ĎALŠIE RAELOVE KNIHY:

          ZMYSLOVÁ MEDITÁCIA
     Je veľmi dôležitou sprievodnou knihou „Posolstva od Mimozemšťanov“. Aby sme si otvorili 
našu myseľ smerom voči budúcnosti a uvedomili si svoje skutočné možnosti, musíme sa naučiť 
ako prebudiť plnohodnotnejšie svoje telo, a ako sa tešiť z našich zmyslov.... je to životne dôležitá 
úloha a Rael tieto poznatky získal na svojej ceste na inú planétu.



     V tejto knihe píše detailne o meditačných technikách, ktoré pre nás načrtli Elohim, aby sme sa 
vedeli dostať do stavu harmónie voči nekonečnému množstvu vlastností všetkých vecí.
     Prostredníctvom týchto učení nájdeme v sebe novú úroveň tvorivosti, a budeme aj schopní 
intenzívnejšie precítiť farby, chute, zvuky, vône a dotyky.
     
          PRIVÍTAJME NAŠICH OTCOV Z VESMÍRU
     Táto kniha bola napísaná, aby podala kompletnejšie informácie, ktoré boli odhalené Raelovi 
na planéte Elohim. Sú to tie, ktoré ho naši Stvoritelia žiadali na určitý čas zatajiť. Odpovedá aj na 
otázky, ktoré logicky vyplývajú z prvého a druhého Posolstva (ktoré práve držíte v rukách).

          GÉNIOKRACIA
     Prvé vydanie kontroverzných politických téz. Demokracia nie je dokonalá forma vlády a má 
tendenciu  uvoľniť  cestu  vláde  géniov  –  géniokracii.  Podľa  tohto  systému nemôže byť  nijaký 
kandidát na vysoký úradný post volený ak jeho inteligencia nie je päťdesiat percent nad bežným 
priemerným inteligenčným skóre (IQ 150). Navyše, ak má mať človek volebné právo, musí byť 
jeho inteligenčný kvocient aspoň desať percent nad priemerným (IQ 110). Géniokracia je takto 
selektívnou demokraciou. Tieto navrhované koncepcie sú už používané a to na planéte Elohim. 
Pokiaľ  nenájdeme niečo lepšie, radia nám, aby sme začali  pripravovať zavedenie podobného 
systému, pretože všetok pokrok ľudstva závisí výhradne od činnosti géniov. V tejto knihe Rael 
vysvetľuje  ako  by  takýto  systém  mohol  u  nás  fungovať  –  keď  budú  raz  testy  inteligencie 
dostatočne rozvinuté.

          ÁNO KLONOVANIU ĽUDÍ
     Kniha je úžasným náhľadom do budúcna. V tejto knihe Rael, zakladateľ prvej spoločnosti 
ponúkajúcej  svoje  služby  klonovania  ľudí  –  spoločnosti  CLONAID  –  vysvetľuje,  že  dnešná 
technológia je prvým krokom v hľadaní večného života. Touto neobyčajnou víziou nám umožňuje 
nazrieť  do  uchvacujúcej  budúcnosti,  a tiež  vysvetľuje,  že  naša  rodiaca  sa  technológia 
zrevolucionizuje  náš  svet  a zmení  náš  život.  Táto  kniha  nás  pripravuje  na  nepredstaviteľne 
prekrásny svet, úplný raj, kde nano-technológia nahradí ťažký priemysel aj poľnohospodárstvo, 
kde umelá inteligencia na super vysokej úrovni veľmi rýchlo prekoná inteligenciu človeka a bude 
sa  starať  o všetky  nudné  práce, a  kde  večný  život  bude  možný  aj  v počítači,  a aj  vďaka 
klonovaniu  neustále  nových  mladých  tiel,  do  ktorých  sa  prenesie  osobnosť  človeka  (pamäť, 
vlastnosti...).  Tento  rajský  svet  bude  miestom voľného času a lásky,  kde nik  nebude musieť 
vôbec pracovať!

          MAITREYA
     Rael, prepovedaný „Maitreya zo západu“, zhrnul v tejto vynikajúcej knihe svoje učenie, ktoré 
prezentoval  na  raeliánskych  seminároch  počas  posledných  30-tich  rokov.  V  tejto  knihe  sa 
vyjadruje  k mnohým  podstatným  témam  ako  sú  napríklad  Láska  k blížnemu,  Súcit,  Šťastie, 
Múdrosť, Duchovnosť, Rozjímanie, Nenásilie, Veda, Partnerské Vzťahy Lásky, Mýtus Dokonalosti 
a k mnohým ďalším....  .  Kniha  je  skvelým prameňom poznania  ak  sa  človek  chce  zaoberať 
sebazdokonaľovaním a ak  chce  žiť  plnohodnotnejší  život.  Kniha  je  najmä  pre  tých,  ktorí  sa 
zaujímajú o budhizmus a východné filozofie. Nájdete v nej mnohé paralely s učením Dalai Lámu.

KONTAKT:

International Raelian Movement
P.O.BOX 225

CH-1211 Geneva 8
SWITZERLAND



Pozn.: Toto je adresa medzinárodnej centrály vo Švajčiarsku, Raeliánov na Slovensku na tejto 
adrese neskontaktujete. Kontaktujte nás emailom. (viď. nižšie)  

Usmernenia pre tých, ktorí sa chcú kontaktovať:

Ako sa skontaktovať s Raeliánskym Hnutím:

1) Napíš Raeliánskemu Hnutiu na Slovensku a dostaneš odpovede na svoje otázky ohľadom:
a) miestnych stretnutí, činnosti atď.
b) prihlášky za člena Raeliánskeho Hnutia na Slovensku
c) informácií na tému Prenosu Bunečného Plánu
d) dodatočných konzultácií

2) Adresa:  momentálne poštová adresa Raeliánskeho Hnutia  na Slovensku neexistuje, 
píšte  nám  na  e-mail,  alebo  nás  kontaktujte  cez  formulár  na 
http://www.rael.host.sk/kontakt.html Priebežne  si  pozrite  na  www.rael.host.sk,  či  už 
máme novú poštovú adresu. Hneď ako adresa bude, nájdete oznámenie na vyššie 
uvedenej webovej stránke... .
Cez  poštovú  adresu  Medzinárodného  Raeliánskeho  Hnutia  nás  –  Raeliánov  na 
Slovensku – neskontaktujete.

Web:  www.rael.org - (klikni  na  „slovensky“,  nie  na  „slovensko“  ...)  -  oficiálna  stránka 
Raeliánskeho Hnutia. Je na nej možné stiahnuť si Raelove knihy aj v iných jazykoch.... atď.
www.raelianmovement.org – neoficiálna stránka Raeliánskeho Hnutia.  Možný chat  a diskusné 
fóra... . www.rael.host.sk – ďalšia stránka raeliánov.    

E-mail: rael_slovensko@pobox.sk
             slovakia  @rael.org   

Ďalšie zaujímavé stránky: 
www.apostasie.org- máte možnosť voľne si vybrať svoje náboženstvo.
www.icacci.org - medzinár. komisia proti kresťanskému kalednárnemu imperializmu.
www.thereisnogod.info - Boh neexistuje! Akákoľvek viera v Boha plodí fanatizmus.
www.clonaid.com - Priekopníci v technikách klonovania ľudí...
www.geniocracy.net - Budúcnosť ľudstva je v génioch...
www.subversions.com - Stránka politickej neposlušnosti...
www.stemaid.com - Terapeutické klonovanie buniek...
www.cloneguide.com - Neraeliánska stránka informujúca o klonovaní...
www.religioustolerance.org - Stránka o náboženskej znášanlivosti...

...ak nebývaš na Slovensku (alebo v Čechách), píš na adresu:

            International Raelian Movement
P.O.Box 225
CH – 1211, Geneva 8
Switzerland

http://www.religioustolerance.org/
http://www.cloneguide.com/
http://www.stemaid.com/
http://www.subversions.com/
http://www.geniocracy.net/
http://www.clonaid.com/
http://www.thereisnogod.info/
http://www.icacci.org/
http://www.apostasie.org/
mailto:slovakia@rael.org
mailto:rael_slovensko@pobox.sk
http://www.rael.host.sk/
http://www.raelianmovement.org/
http://www.rael.org/
http://www.rael.host.sk/
http://www.rael.host.sk/kontakt.html


3) Raeliánske semináre prebudenia a semináre sprievodcov:

Semináre sa konajú každoročne: (miesta a termíny sa menia)
• v Európe 
• v Kanade
• v Ázii 
• v Austrálii
• v Afrike

Ak sa zaujímaš o účasť na seminároch, prihlás sa v Raeliánskom Hnutí na Slovensku!

                                                     O B S A H:

KNIHA PRVÁ
KNIHA, KTORÁ HOVORÍ PRAVDU

1.Stretnutie
2.Pravda
     Stvorenie
     Potopa
     Babylonská veža
     Sodoma a Gomora
     Abrahámova obeta

3.Dohľad nad vyvolenými
     Mojžiš
     Trúby z Jericha
     Telepat Samson
     Prvé sídlo na privítanie Elohim
     Posol Eliáš
     Rozmnoženie chleba
     Ezechielove lietajúce taniere
     Posledný súd
     Satan
     Ľudia nemohli pochopiť

4.Kristova prospešnosť
     Počatie
     Zasvätenie



     Paralelné ľudstvá
     Vedecké zázraky
     Zaslúžiť si dedičstvo

5.Koniec sveta
     Rok 1946 – Prvý Rok Novej Éry
     Koniec Cirkvi
     Vytvorenie štátu Izrael
     Omyly Cirkvi
     Pri počiatku všetkých náboženstiev
     Ľudstvo – choroba Vesmíru
     Evolúcia – mýtus

6.Nové prikázania
     Géniokracia
     Humanitarizmus
     Svetová vláda
     Vaše poslanie

7.Elohim
     Jadrové zbrane
     Preľudnenie
     Tajomstvá Večnosti
     Chemické vzdelávanie
     Raeliánske Hnutie

KNIHA DRUHÁ
MIMOZEMŠTANIA MA ZAVIEDLI NA SVOJU PLANÉTU

     Úvod

1.Môj život do prvého stretnutia
     Uplynuli už dva roky
     Moje detstvo, UFO nad Ambertom
     Druidský kňaz
     Poézia
     Stretnutie
     Prednášky

2. Druhé stretnutie
     Videnie z 31.jula 1975
     Druhé posolstvo
     Budhizmus
     Ani Boh, ani duša
     Raj na Zemi



     Iný svet
     Stretnutie so starodávnymi prorokmi
     Ochutnanie raja
     Nové prikázania
     Ľudu Izraela
     
3.Kľúče
     Úvod
     Človek
     Narodenie
     Výchova
     Zmyslová výchova
     Dosiahnutie uspokojenia
     Spoločnosť a vláda
     Meditácia a modlitba
     Umenia
     Zmyslová meditácia
     Ľudská spravodlivosť
     Veda
     Ľudský mozog
     Apokalypsa
     Telepatické spojenie
     Odmena
     Sprievodcovia

Dodatok autora
Ďalšie Raelove knihy
Kontakt
Obsah

Autorom tejto práce je RAEL, a podľa zákona a v súlade s ním má na toto dielo autorské práva. 
Toto dielo a ani nijaká jeho časť nesmú byť kopírované nijakým spôsobom, nesmú byť založené v 
nijakom vyhľadávacom systéme, nesmú byť rozširované nijakými prostriedkami, ani elektronicky, 
ani knižne, ani fotokopírované, ani vytlačené, a nesmú byť ani dané na web (internet), nesmú sa 
teda vôbec šíriť bez vopred daného súhlasu zástupcu držiteľa autorských práv, teda 
Raeliánskeho Hnutia na Slovensku. Porušenie týchto pravidiel môže mať za následok trestno-
právne stíhanie. 
Všetky práva vyhradené.
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