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от
Антъни Грей

Международен романист – автор на бестселъри, журналист и говорител
За този изключителен том от литературни текстове съм сигурен,че
съдържа разкрита информация от най-голяма величина и с най-голяма
важност за човечеството.
Комбинирайки за първи път три важни книги в една и пишейки с
“много елементарни термини и по същество, този издаден наскоро изчерпателен разказ ми дава много убедителното обяснение, откривано от
мен досега за нашите физически източници, нашата планетна история,
нашето място и настоящо положение в нашия известен свят-вселена, и не
на последно място, причините стоящи зад нашите хронично водещи до
разногласие и потенциално само-разрушителни глобални вярвания.
За всички тези причини смятам, че тази нова книга, написана от Райел,
има силата да трансформира нашето разбиране за нашия в голяма степен
разтревожен свят и да отвори пътя към безпрецедентната ера на един глобален мирен, хармоничен и безпрецедентен научен и социален прогрес.
Преди всичко, писмените трудове на Райел между тези корици потвърждават, че не сме сами в нашата вселена. Те показват, че по настоящем сме твърде млади, но с голям потенциал, членове на един по-голям
клан на галактическото човечество, точно както и ние самите – ние сме
обичани, наблюдавани и поучавани до толкова, до колкото позволяваме
себе си да бъдем , от страна на напреднала човешка цивилизация, която е
замислила и проектирала самото ни съществувание на тази планета.
Въпреки че тези три книги в една не казват всичко изчерпателно нито
пък отговарят на всеки възможен въпрос относно нашата вселена и самите нас, те в широка степен хвърлят сянка върху всичко публикувано
xi
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в областта на НЛО/космоса, чрез предлагане на очевидно авторитетна
проницателност по темите, разнообразни като безкрайната вселена по на
цялата жива материя, нашата планетарна история, генетика на човека и
растенията, сексуалност, чувственост психология, политика, и истинската
природа на престъпността.
Те хвърлят също така интересната нова светлина върху много други
земни въпроси, включващи собственост, мъдро отглеждане на деца, остарелите стойности на нашите общоприети системи на брака, както и
голямата важност на спорта, дори силовите спортове, в създаване и поддържане на хармонични и мирни човешки общества.
При отчитане на подробностите за това как всички форми на живот на
Земята, включващи екологията и самите нас, бяха проектирани от хораучени от друга част на нашата галактика, Райел ефективно разбулва и се
фокусира отново на всички древни ръкописи на световните основни религии. Докато набляга върху всички вери и техните исторически традиции
и култури, все още заслужаващи нашия респект, той изяснява как същите
вече са остарели, докато все още продължават да показват неясно това,
което е обявено наскоро,
новоразкрита практична научна реалност. Най-спорно, обаче този том
премахва представата, че един благосклонен, всезнаещ, всеможещ, духовен, мистичен и нематериален Бог ръководи всички нас.
Ръкописите на всички основни религии, подчертава той, са за представителите на тази свърх-усъвършенствувана и високо рафинирана цивилизация – човешки същества като самите нас, които са дълбоко загрижени
за нас, тъй като те първи са разкрили и развили собствения си гений, за
трансформиране на живота от една планета на друга, чрез овладяването от тяхна страна на ДНК. Накратко, тази изключително важна книга
поставя нашето минало, настояще и бъдеще, на твърда научна база, без
да умаловажава красотата, радостта и духовността на нашето съществувание. Всъщност, тя развива в голяма степен разбирането и практиката на
една нова разумна духовност, основаваща се на медитация и постигане на
вътрешния мир и хармония, която е неизбежно присъща на тази нова ера
на пътуване в космоса и генетичната промяна на самите нас и на нашата
окръжаваща среда.
Автора, в който на тези уникални писания е роденият Клод Ворилон
във Франция през септември 1946. Той променя името си на Райел, което на иврит означава “пратеник”, след срещата си с хуманоид от друга
планета, когато малък космически кораб каца във вулканичния район на
xii
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Южна централна Франция през декември 1973.
През няколкото си срещи през последващите няколко дни, хуманоидът му диктува устно по-голямата част от първата книга от този том,
казвайки му че това е “послание, адресирано до цялото човечество”. Той
казва на Райел, че на всички велики пророци на основните религии през
нашата история е дадена информация, съответстваща на нивото по тяхно
време, точно по този начин и поканва Райел да поеме мисията на това, което той нарича “нашето окончателно послание”. Райел приема задачата и
бързо написва и сам публикува първата книга на френски език, с обезоръжаващото просто заглавие “Книгата, която казва истината”.
Почти две години по-късно, през месец октомври на 1975 се осъществява втора среща в гора близо до Брантом в района на Перигорд на Франция, и този път Райел е поканен на борда на съвременния космически кораб и взет на удивително откривателско пътешествие. Райел описва това
изцяло във втория раздел книгата, озаглавен “Извънземните ме взеха на
тяхната планета”, който той публикува оригинално като отделен том на
френски в края на 1975.
Предвид на факта че американските, руските, китайските и европейски космонавти са запознати само в най-близките граници на космическото пространство, в най - добрия случай в орбита около Земята и нашата Луна – и може би изглежда някак си чуждо на пръв поглед да се
приеме без скафандър или друга специален апарат, Райел беше могъл
да бъде отнесен неочаквано от горката Европейска поляна на друга планета, далече през нашата галактика. Но това е което той описва тук е в
тези същите отделни, термини по същество, давайки в по подробно изключителните си преживявания на планетата на своите домакини, които
наричат себе си “Елохим”. Познавайки го от около 13 години, за мен няма
никакво съмнение, че това което той описва тук са истински и фактически
преживявания.
В трета книга, озаглавена “Да приветстваме с добре дошли извънземните”, за първи път публикувана през 1979 и сега за първи път обединена
с първите две книги в настоящия актуализиран том, Райел отговаря на
някой от най-често срещаните въпроси, многократно задавани относно
първоначалните му писмени работи в неговите ранни години, от журналисти и други. Също така той значимо добавя също в тази трета книга,
нов усилващ материал за личното му минало, за което той казва че е е
помолен от неговите осведомители през 1975 да се оттегли за три години.
Други толкова важни трудове са направени в последващи книги, озаглавеxiii
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ни “Сетивна медитация”, “Да на човешкото клониране”, “Гениокрация”
и “Маитрея”. За да се придобие истинска и пълна картина на неговите
безпрецедентни разкрития и проницателност, важно е да се прочетат
всички тези книги.
Давайки кратко описание на историята на Райел, не съм вмъквал обичайни квалифициращи се думи като “предполагаем” или “даден в репортаж”, които отговорни журналисти и по-специално бивши чуждестранни кореспонденти, давайки репортажи от Пекин и Берлин сред други
събития с подчертани дати – може правилно да се очаква да използват за
дистанцирането им от дадена спорна или невероятна информация, която
те предават. Направил съм това съвсем преднамерено, за да подчертая
своето убеждение, че Райел е човек във висок интегритет, описващ истински преживявания по един искрен и напълно честен начин.
Международен журналист, такъв, както съм бил, е естествено свикнал
на оценяване на надеждността или иначе онези, които той цитира за информация, дори когато понякога скрива своята идентичност на довереник зад капиталова фраза като “обичайно добре осведомен източник”
или “обичайно надежден източник”. В това отношение, моята оценка за
Райел е, че той е изключително надежден свидетел на това, което е преживял, въпреки че то може често да изглежда фантастично. Смятам, че той
е наистина “уникално добре информиран и надежден източник” и след
като го чувам да говори на публични лекции в продължение на тринадесет години и след преглед на мои собствени и други записани излъчвани
интервюта с него, то е моето впечатление е че може би дори сега той казва
по-малко от всичко, което е научил през време на тези изключителни, невидяни срещи в средата на 70-те на тази планета и извън нея. По-важното
са може би дълбоката логика и рационалност на това, което той е казал на
своите осведомители, които според мен изглеждат неатакуеми.
Интервюирах два пъти Райел при подготвянето на изследователски
радио-документални серии за Световната служба на БиБиСи, озаглавена
“НЛО-та – факти, фикция или фантазии?” също така проведох интервю
на разумен, отговорен французин, който го срещна и реши да го подкрепи през периода непосредствено следващ неговите две изключителни срещи с извънземните през 1970-те. Същото така опознах и уважавам
като приятели много други водещи и с висок ранг членове на неговата
международна организация. При представяне на историята на Райел накратко пред публиката на световното радио като просто един аспект от
комплексния НЛО-феномен, наблюдавах спазваната журналистическа
xiv

Предисловие

практика на безпристрастно абстрахиране – но тук нямам колебание относно публичното деклариране на убеждението ми че Райел е написал
книги от изключително значение и със значимост за нашето разбиране за
самите нас и за известния свят, в който живеем.
Ако това е така, лигитимно е да се попита, защо съдържанието на тази
книга още не е универсално известно и прието в света около тридесет и
две години след първото им публикуване? Накратко, имаше голям шум
и обществен интерес във Франция след като Райел обяви очертанието на
това, което му бе казано в телевизионното ток-шоу, когато завърши първата си книга. Но някак си забележителната история не получи веднага
широко разпространено одобрение в Европа, нито пропътува по-нататък
зад граница по това време по обичайните новинарски канали. Едно от
обясненията за това е, че националните и международни новинарски медии са любопитно консервативни в подхода си към репортажна новини,
които са безпрецедентни. Изтъркани истории и клишета, които са сигурни и надеждни, винаги намират своя път към “разпространяваните бюлетините и вестниците” докато нещо, много радикално, изглежда че трябва
да мине през дълъг път на описание в подигравателен вид, ако въобще
бъде публикувано.
Отричайки вероятната истина на безпрецедентната информация изглеждаща като разиграване на топка с коляно, където много журналисти
по навик използват отново и отново избягване на всякакво подозрение, че
те или тяхната организация са лековерни.
В голяма степен това е било събитие за Райел от изключителна важност през миналите близо тридесет години и световните медии като цяло
пропуснаха да информират широката общественост за него.
Има някои признаци, обаче, че това започва да се променя след толкова време. Това трябва да бъде приветствано, тай като по мое виждане
съдържанието на книгата съставлява предна страница, заглавие с банер,
горна част на бюлетин – история която не е показвана никога в своята
глобална известност. Малко по малко, с годините след 1973, новите научни открития потвърждават правдивостта на първоначално обезпокоителната информация на Райел. Когато бъде доказана като изцяло истинско,
тялото на представената информация в последващите страници ще, в
което се чувствам сигурен, бъде видяна като най-великото разкритие в записаната история на човечеството. Но естествено досега има две очевидни
причини, поради които не е била бързо призната като такава.
Първо, няма никакво неоспоримо, физическо доказателство, което ще
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потвърждава това ,което Райел е писал. И второ, природата това, което
той казва, дълбоко разстройва окопалите се системи на вярвания – на религиозни, научни, академични, и други институции по целия свят.
Като хора също така, всички сме подсъзнателно повлияни от конвенциите на нашето образование, нашето възпитание и онзи ограничен климат на мислене, поощряван от световния консервативен и скучен поток от
новинарски медии.
Всичко това не е изненадващо, тъй като се изисква значително усилие
от страна на отделните хора да станат независимо отворени и да преодолеят такива влияния. Поради тези причини, тази изключителна информация е проникнала съвсем бавно по света през изминалите тридесет две
години, предимно чрез стабилните, обикновените усилия на международното движение на Райел, което към момента на труда претендира за
около 60,000 члена в почти деветдесет страни.
В продължение на повече от тридесет години сега, самият Райел, с
леко и търпеливо добро настроение обяснява неговата история отново и
отново, несъмнено хиляди пъти пред журналисти от радиото, телевизията и пресата в повечето от страните по света. Когато е подиграван или
осмиван, тъй като често е бил участник на живо и показан в студийни
интервюта, на които съм присъствувал като негов търговски публицист
на английски език и поддръжник на неговата необикновена мисия, той се
е държал винаги със същата тиха учтивост и непоклатимо спокойствие.
Никога веднъж, аз не съм го виждал да загуби спокойното поведение на
човек, който знае без сянка на съмнение, че казва истината.
Що се отнася до предоставянето на доказателства обаче, Райел цитира
Елохим, като казва че те умишлено се държат настрана от категорична
физическа очевидност, която би била в подкрепа на техните разкрития
– отвъд факта че техния космически кораб ще се явява все по-често на
нашия небосвод с времето. Това е много важно, те казват, че ние смятаме
всичко за тяхната окончателна информация без доказателство - логиката
и рационалността на това, което те са обявили ефективно, съдържа свой
собствен отличителен знак на истина.
Независимо дали разбираме или не и тяхната и информация и философско учение и проникновение, те казват че това е жизненоважен тест, за
нашата интелигентност и сила на възприятие, и от нашите реакции те ще
преценят дали сме достатъчно зрели, за да ни поверят своето висше научно и социално познание, което е 25 000 години преди нашето собствено.
Те обясняват, че те не правят избора да се приземят открито и официxvi
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ално в дадена страна, тъй като това би довело до насили в нашето планетарно въздушно пространство, както на национално така и на международно ниво. Кацането където и да било въобще би могло да предизвика
одобрение на правителството и на философията на дадена страна - и те
не одобряват по този начин дадена съществуваща нация на Земята.
Затова се нуждаят от дипломатическо посолство на техните извънтериториални права, на които се радва всеки уважаван, дипломат посещаващ чужда държава.
Тъй като първото им посолство на Земята е бил първият храм в Йерусалим, те са помолили за най-модерно ново посолство, което да бъде
изградено възможно най близо до тези най-древни градове в сърцето на
Израел.
Въпреки минималният медиен прием на Райел до момента и на това
което той отстоява, проходът на времето вече е осигурило неговото собствено израстване за това, което той е писал. През 1974-75, когато той започва първо да говори, че всички форми на живот са били създадени
в лаборатории от учените на Елохим, тяхното овладяване на ДНК, изследванията на нашите собствени учени-генетици бяха далеч по-малко
напреднали в своята работа отколкото са те днес. През месец февруари
1997, около четвърт век след първата среща на Райел с посетител от космоса дойде съобщението за историческия, глобален пробив в областта на
биологията, направен в Единбург, Шотландия, разкривайки че британски
ембриолози са успели да клонират изкуствено овца с името Доли.
Клонирането на човешки същества, беше казано тогава, би станало
възможно за две години и Райел издаде бързо съобщение за пресата,
казвайки: “Всичко това показва, че технологията, която беше считана за
невъзможна през времето на моите първоначални разкрития, сега е абсолютно постижима.”
Предсказанието че ще бъде възможно да се клонира човек за две години на практика не се доказа като точно. Райел обаче основа същата година нова компания наречена “Clonaid”, която стана първото търговско
дружество в света, предлагащо публично услуги по клонирането – и през
декември 2002, пет години след обяваването на раждането на Доли,
Д-р Брижите Боаселиер, президент на “Клонаид” /Clonaid/ обяви на
претъпкана с народ пресконференция в Маями, че компанията е подпомогннала първото успешно клонирано човешко раждане на бебе – момиче, кръстено Ева.
Д-р Боаселиер обяви по-късно, че Clonaid са постигнали последователxvii
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но и други клонирани раждания в редица страни по света. Юридически
усложнения спряха Плана на Clonaid за представянето на непосредственото медицинско и научно доказателство за тези клонирани раждания
по света и такаваостана позицията през есента на 2005, когато тази бе
под печат. Д-р Боаслелиер обясни публично, че желанието на Клонаид да
защити личната тайна и сигурност на клонираните деца и техните родители е от първостепенно значение, и че доказателства за постиженията на
Клонаид ще се публикуват в правилното време.
Междувременно, продължава да се появява редовно информация във
вестниците за нови открития и напредък в разбирането за клонирането,
ДНК и стволовите клетки, в подкрепа на написаното от Райел и това което той казва през изминалите тридесет години.
Един забележителен пример, японски учени обявиха, че тяхното проучване показва, че Генният фонд на всички раси по Земята е възникнал от
изненадващо малка обща основа, датираща от около 13 000 години. Тази
цифра отразява като ехо това, което Райел е писал с неестествена точност,
откакто Елохим му казват, че са започнали своята работа тук преди 25 000
години и че са прекарали около 12 000 години в подготовка на планетата
и създаване на екология, морски и птичи живот и после сухоземните бозайници, преди да започнат накрая да се впуснат в създаването на хората
“по тях собствен образ и подобие”.
Райел казва, че лидерите на Елохим са живели продължително през
тези 25 000 години, и отдавна са се научили как да пресъздават генетично
тялото на човека с непокътнати паметта и личност. Скоро, те твърдят, ще
сме в състояние да удължим средната продължителност на нашия собствен среден живот до около 1,000 години като емулираме техния начин.
Райел казва също така, че те наблюдават също така мислите и дела на
всеки индивид на Земята чрез компютър и могат да пресъздадат всеки и
който и да било от нас по желание, към момента на смъртта, чрез дистанционно вземане на проба от отделна клетка на нашите тела. Той докладва,
че около 8 000 души от Земята вече са били пресъздадени на тяхната планета, когато той е бил взет там през 1975.
Извън практично научното лабораторно проучване, неотдавнашното
изключително значимото развитие в академичната област е предоставило нова подкрепа за посланието на Райел. На 4-ти август 2004, най-разбираемото предизвикателство към теорията на Дарвин за еволюцията,
известно като Теорията на интелигентния дизайн бе представена тихо на
света. Тази нова теория предполага като хипотеза, че никакъв нов живеещ
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субект не може да се появи или случи по случайност и същата е представена формално от д-р Стивън К. Майер, директор на Центъра в Института за открития на науката и културата, в статия публикувана в неговия
журнал по биология от Националния музей по естествена история към
Институцията Смитсониан във Вашингтон, Окръг Колумбия.
Журнала, постъпки на биологичното общество на Вашингтон (обем
на 117, номер 2, pp. 213-239), Нося Статия озаглавена Източника на биологичната информация и по-високо таксономичен Категории, ‘това по
кой д - р Meyer спори, че никаква текуща теория за еволюция можаха да
обяснят източника на информацията, необходима, за да подсилят форми
на ново животно. Той предложи ‘интелигентен план’ като обяснение на
алтернатива. Този артикул представи исторически пробив за онези, които са оспорили дълго недоказана теория на Дарвин, защото то е било
публикувано в прегледан от човек със същите възможности академичен
журнал и е било след това използвано прогресивно като база от учени,
които бяха преди задължени да означава само теория за еволюция в обясняване на техните открития,.
Коментирайки тази разработка към момента, д-р Боаселер казва, че
тези които са подкрепяли Райел по света се радват на това събитие, тъй
като то дава възможност на биолозите да погледнат на живите същества
не като резултат на случайни мутации, а като по-усъвършенствувани създания, при които всеки детайл е замислен и има причина да съществува.
“Биологията ще се развива много бързо”, казва тя, “веднъж щом биолозите престанат да бъдат заслепявани от теорията за еволюцията. Сигурна
съм, че за десет години от този момент нататък, учените ще поглеждат
назад и ще се чудят защо толкова дълго са приемали еволюцията”.
Това академично събитие е повратен момент, довел до нов концептуален термин “Интелигентен дизайн” или “Интелигентно създаване” в
публичното познание и открил нова ера в дебата относно еволюционната
теория и нашия произход. За кратко време ставайки известен още като
“ID” (или “АйДи”), “Интелигентният дизайн” сега е в начален стадий на
изследване и разработка в някои уважавани университети. Дори Президентът Джордж Буш, който не е известен с намеса в чисто интелектуални
дебати, е обявил, че “интелигентният дизайн” е толкова вероятно обяснение като теория за еволюцията.
Това означава ли, че президент Буш е предприел първата стъпка към
пътя си да стане Райелянин? Може би, може би не. Каквото и да се докаже
като истина, това е още една илюстрация за постепенната поява на силно
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потвърждение за историята на Райел. И наистина, бихме могли да размишляваме, че самата същност на “Интелигентният дизайн” e, че те се
събуждат света, който са създали, за цялата истина, много бавно, тъй като
едно неочаквано шокиране и цялостно събуждане от дълбок сън винаги е
много неприятно и понякога вредно.
Поради всички тези причини обаче заглавието “Интелигентен дизайн” /или още “интелигентно създаване”/ - послание от Извънземните
е дадено на това ново издание на текстовете на Райел. В поразителен нов
пост-скрипт на автора към тази книга, Райел развива тази тема на ново
ниво. Той казва, че първоначалното и уникално обяснение за произхода на Земята предлага ефективно Трети път между Дарвин и Книгата за
битието и може по най-добър начин да бъде описано както атеистичен
“Интелигентен дизайн”, който научно създаване на живота на Земята, направено от напреднала човешка цивилизация. И по уникален начин този
Трети път е възпроизводим в лабораторни условия.
Като съм казал това, трябва да подчертая че никакво кратко резюме
не може да опише голямото значение на тази цяла книга. За да разберете
пълната важност на неговите основни твърдения, се изисква премерено
разглеждане на всяко от тях и всички в техния контекст. Следователно
вярвам на това предисловие, че другите които го четат ще бъдат окуражени да направят внимателен прочит на книгата. Ако всичко това е истина,
а аз чувствам че това е искрен и истински репортаж, тогава нищо на света
не би могло да бъде по-важно.
Светът на изследванията на НЛО е изпълнен с много учудващи и често
противоречиви свидетелства и твърдения за живота отвъд нашата планета, почти всички тях недоказани.
Това, с което Райел е написал не хармонизира с всички тези противоречия веднага - и нищо не би могло. Извън смущаващия и все още
необяснен феномен на твърдяни опити за отвличане, които са описвани
и на които са правени репортажи по света, други хора са отишли по-нататък през изминалите четиридесет или петдесет години, в настояването
че те са имали приятелски лични контакти с извънземни посетители на
нашата планета. Списъкът на “контактьорите” съдържа известна измама,
както и други, които очевидно са били искрени. Но никой от тях не се е
доближил и поне малко до Райел, с неговия очевиден мащаб на отчитаната информация – и Райел е непреклонен че на самия него е поверено да
предаде тези истини.
Току що бях навършил тринадесет години към момента на писмения
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труд, когато за първи път прочетох самият аз съдържанието на тази книга. Представена с комбинирано копие от първите две книги от от френски
бизнес мениджър когото бях срещнал на конференция, аз започнах да ги
чета лягайки си в леглото една вечер – като четох през цялата нощ докато
не ги приключих, после не можах да заспя дори и на целия следващ ден.
Бях грабнат почти веднага от чувство на страхопочитание, че аз по силата на щастливи обстоятелства бях попаднал на най-големите възможни
истини и че оттогава това чувство не ме е оставило никога след това.
След като отразявайки и премисляйки внимателно огромните импликации на книгата през изминалите тринадесет години, все още твърдо
вярвам, както е указано по-горе, че тя има потенциала да трансформира
нас и нашия свят отвъд всички сегашни очаквания. На чисто практическо
ниво, ако националните водачи вземат книгата на сериозно и се закалят
с мисълта, че нашият свят като сравнение е “развиващ в обратна посока”
много видимо неразрешими проблеми, и че е на разположение неограничена помощ и съдействие от страна на една щедра, изключително напреднала Суперсила, живееща отвъд нашата планета, и тогава на историческата среща с представителите на Елохим в първото земно посолство
на допълнение на света близо до Йерусалим можа да бъде видяна като
достойна и разумна международна цел.
Еднакво важно считам, че в сърцевината на книгата е разкритието за
самото естество на реалността, в която живеем. Неща, безкрайно малки,
както казват Елохим, имат точно същата структурата като нещата, които
са безкрайно големи - и както те уверяват Райел, са доказали това научно.
Това звучи невероятно, може би защото нашата собствена наука не може
още да възприеме това, но те казват че атомите и под-атомите в клетките
на нашите тела са огледални изображения на вселената над нас; те съдържат моментни планетарни системи и галактики при които се формират
сложни и интелигентни форми на живот, подобни на нашата.
По подобен начин, нашата планета, слънчева система, галактика и вселена са малки частици на атом в някакво голямо органично присъствие и
цялата материя на различни нива отразява себе си по този начин. Материята и времето нямат начало и край, казват те, и всичко е циклично.
Взаимносвързаните триъгълници на звездата на Давид символизират
тези фундаментални истини – които са илюстрирани и са обяснени в набора от фотоснимки в тази книга, украсени на първия извънземен космически кораб, който се приземи пред очите на Райел във Франция.
През време на неговата втора среща, той бе научен на медитативни техxxi
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ники, коренящи се в тези разбирания, които усърдно се предават оттогава
на годишни семинари, провеждани на всичките пет континента по света.
Наречени “сетивна медитация” или “медитация на всички сетива”, тези
техники са предназначени да пробудят ума на индивида за най-големия
потенция чрез първо цялостно събуждане на физическите сетивности на
тялото.
Безспорните ползи на всякакъв вид медитация биват признавани прогресивно от медицинските професии, но техниките, които са преподавани
от Райел, специфично помагат на отделни хора да почувстват по-голямо
усещане за хармония с безкрайната природа на всички неща и следователно един с другиго. Стимулират се ползотворни химически реакции
в тялото, здравето се подобрява, нараства психическата и физическа вътрешна лекота. Накратко, това което е уникално за тези учения и практики е, че същите комбинират духовното с научното по най-обикновен
смислов начин, обещавайки трансформация на общество, което започва
там, където трябва да започне истинска промяна – тази с индивида
От моя гледна точка, по много причини очертани тук, публикуването
на “Интелигентен дизайн – Послание от Извънземните” маркира края на
една дълга ера на неразбиране и невежеството относно самите себе си и
целите на нашето съществуване. Не смятам, че потенциалната важност
на книгата може да бъде преувеличена: моята позиция е че това е просто
най -важната книга, публикувана където и да било по света, от две хиляди години насам. Ако тя получи вниманието, което заслужава, считам че
може да предизвести и предшествуваа безпрецедентна епоха на световна
просвета и промяна.
Есента на 2005
Норуич, Англия
Антъни Грей е бивш чужедестранен кореспондент на Ройтерс в Източна Европа и Китай- където е държан като заложник в продължение на две
години през време на Кулутурната революция и автор на международните исторически романи – бестселъри – Сайгон, Пекин и Залива Токио.
(www.anthonygrey.co.uk)
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СРЕЩАТА

О

т девет годишна възраст имам една единствена страст – автомобилните състезания. Започнах да издавам едно специализирано автомобилно списание през 1970 година, само за да живея в спортна атмосфера,
в която човек се опитва да победи себе си точно така, както побеждава
другите. От най-ранно детство мечтаех да стана автомобилен състезател
един ден, следвайки стъпките на известния автомобилен ас Фанджо. Благодарение на контактите, които създадох чрез основаното от мен списание, получих възможноста да се съзтезавам и в резултат на тези състезания, в момента около десет трофея красят апартамента ми.
На 13 Декември 1973 година тръгнах към вулкана, който се издига
над Клемон-Феран в централната част на южна Франция. Предпочетох да
вървя пеша, за да подишам чист въздух, вместо да отида с колата си. Краката ми имаха нужда от движение след цяла година състезания, от рали
на рали, почти винаги на четири колела, така да се каже.
Беше хладно по това време на годината, небето беше сиво и се виждаше лека мъгла в далечината. Аз повървях, след това потичах малко, изоставяйки пътеката, където беше паркирана колата ми, възнамерявайки да
достигна центъра на кратера Пю де Ласола, където често ходех на пикник
със семейството си през лятото.
Това е едно изключително, поразяващо място! Само като си представиш, че преди хиляди години, точно на мястото, където бях стъпил,
лавата е бликала с невероятно висока температура. Декоративни вулканични “бомбички” могат все още да бъдат намерени измежду отломките.
Закърнялата растителност наподобява на Прованс във Франция, само че
без слънчева светлина.
Тъкмо си тръгвах, когато погледнах за последен път към върха на
планината, която е образувана от натрупването на вулканична лава.
Това ми напомни, колко много пъти се бях спускал по тези стръмни склонове, като със ски. Внезапно в мъглата видях да проблясва червена светлина; след това някакъв вид хеликоптер започна да се спуска
1
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към мен. Хеликоптерите, обаче вдигат шум, а в този момент аз не чувах абсолютно нищо, дори и най-слабия звук. Може би беше балон?

Мястото на първата среща на Раел: вулкана Пю де Ласола,
близо до Клермон Феран, 13ти декември 1973 г.

Тъй като предметът вече беше на около 20 метра над земята, видях, че
има плоска форма.		
2
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Беше летяща чиния.
Винаги съм вярвал в тяхното съществуване, но никога не съм си представял, че някога ще ги видя. Диаметърът и беше около 7 метра, а височината около 2.5 метра, имаше конусообразна форма, а отдолу беше плоска.
От вътрешността и проблясваше много силна червена светлина, докато
идващата отгоре мигаща бяла светлина, наподобяваше светкавица на фотоапарат. Тази светлина беше толкова силна, че трябваше да замижа.
Предметът продължи да се спуска, без ни най-малък звук, докато накрая застина неподвижно на около два метра над земята. Бях като вкаменен и стоях абсолютно неподвижно. Не се страхувах, по-скоро бях изпълнен с радост, че преживявам такъв велик момент. Горчиво съжалявах, че
не съм взел фотоапарата с мен.
Тогава се случи невероятното. Люкът отдолу се отвори и един вид
стълба се разгъна към земята. В този момент осъзнах, че някакво живо
същество е на път да се появи и започнах да се чудя как ли ще изглежда.
Първоначално се появиха два крака, което малко ме успокои, тъй като
очевидно, бях на път да срещна същество, подобно на човек. Най-после,
това същество, което първоначално бях взел за дете, слезе по стълбите и
тръгна към мен.
Вече можех да видя със сигурност, че не е дете, въпреки че тялото му
беше само около 4 стъпки (1.2 метра) високо. Очите му бяха с форма на
бадем, косата му бе черна и дълга и имаше къса черна брада. Аз все още
не бях помръднал, когато то спря на около десет метра от мен.
Носеше зелен костюм, който покриваше цялото му тяло и въпреки
да изглеждаше, че не носи нищо на главата си, можех да видя около нея
странен ореол. Всъщност това не беше точно ореол, а сякаш въздуха около
лицето му леко светеше и блестеше. Изглеждаше като невидим щит, като
въздушен мехур, толкова тънък, че едва се виждаше. Кожата му бе бяла,
със слабо зеленикав оттенък, като на болен от чернодробно заболяване.
То се усмихна леко и аз си помислих, че е най-добре и аз да отвърна
на усмивката му. Почувствах се доста неловко, така че се усмихнах и наведох глава за поздрав. То ми отговори със същия жест. Мислейки, че трябва
да разбера дали то ме чува, го попитах:
-  Откъде идвате?
То отговори със силен, разбираем глас с леко носово звучене.
  - От много далеч.
   - Говорите ли френски? – запитах аз.
   - Говоря всички езици на Земята.
3
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   - От друга планета ли идвате?
- Да.. – отвърна то.
Докато говореше, то леко се приближи и спря на два метра от мен.
- За първи път ли посещавате Земята?
- О, не!
- Често ли идвате тук?
- Много често – е меко казано.
- Защо дойдохте?
- Днес, за да разговаряме.
- С мен?
- Да, с Вас, Клод Ворийон, редактор на малко специализирано автомобилно
списание, женен и баща на две деца.
- Откъде знаете всичко това?
- Ние Ви наблюдаваме от дълго време.
- Защо мен?
Точно това искам да Ви кажа. Защо дойдохте тук в тази студена зимна сутрин?
- Не знам… Почуствах, че разходката на чист въздух…
- Често ли идвате тук?
- Да, през лятото, но почти никога през този сезон.
- Така че, защо дойдохте днес? Отдавна ли бяхте планирал тази разходка?
- Не. Наистина не знам. Когато се събудих тази сутрин, внезапно ми се
прииска да дойда тук.
- Вие дойдохте, защото аз исках да Ви видя. Вярвате ли в телепатията?
- Да, разбира се. Това е нещо, от което винаги съм се интересувал, също както и от летящите чинии. Но никога не съм и помислял, че ще ги видя.
- Използвах телепатия, за да Ви накарам да дойдете тук, защото имам
много неща да Ви кажа. Чел ли сте Библията?
- Да, но защо питате?
- Отдавна ли я четете?
- Не, всъщност я купих само преди няколко дни.
- Защо?
- Не знам. Внезапно почуствах нужда да я прочета…
- Отново използвах телепатия, за да Ви накарам да я купите . Избрал съм
Ви за една много трудна мисия и имам много неща да Ви казвам. Така че, заповядайте в моя кораб, където ще можем да поговорим в по-удобна обстановка.
Аз го последвах, изкачвайки се по малката стълба под машината, която при по-близък оглед изглеждаше повече на сплесканa камбана с изпъ4
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кнала долна част. Вътре беше топло, въпреки че вратата все още стоеше
отворена.
Нямаше лампи, а отвсякъде бликаше естествена светлина. Нямаше
уреди каквито има във всяка обикновена пилотска кабина. Подът бе направен от блестяща сплав, която бе леко синкава. Столовете бяха безцветни и полупрозрачни, но много удобни и направени от един и същ материал. Седнах на по-големия стол, който бе разположен по-ниско до пода,
така че лицето на малкото същество, стоящо пред мен, да бъде на същото
ниво, както и моето.
То докосна една точка на стената и цялата машина стана прозрачна,
освен пода и тавана й. Все едно, че си на открито, но доста по-топло. То
ме покани да съблека палтото си, което и направих. Тогава то започна да
говори.
- Съжалявате, че не сте взел фотоапарата със себе си, така че да можете да
разкажете за нашата среща на целия свят – с доказателство в ръцете си?
- Да, разбира се….
- Слушайте ме внимателно! Вие ще разкажете на хората за тази наша среща, но ще им кажете и истината за това кои са те и кои сме ние. Съдейки по
техните реакции, ние ще знаем дали можем да се покажем свободно и открито. Изчакайте да разберете всичко, преди публично да започнете да говорите.
Тогава ще сте в състояние да се защитите по-добре от тези, които няма да
Ви повярват и ще можете да им дадете неопровержими доказателства. Вие ще
напишете всичко, което Ви кажа и ще го публикувате в книга.
- Но защо избрахте мен?
- По много причини. Първо, ние се нуждаехме от някого в страна, където
новите идеи са добре приети и където е възможно да се говори за тези идеи
открито. Демокрацията е родена във Франция и тази държава има репутация
в цял свят, на държава на свободата. Също така, ние се нуждаехме от някой,
който е интелигентен и открит към света. Освен това, имахме нужда от
някой, който е свободомислещ, без да е анти-религиозен. Тъй като баща Ви е
евреин, а майката Ви католичка, ние считаме, че Вие ще бъдете идеалното
звено между тези две важни групи от хора в историята на човечеството. Също
така, Вашите занимания не предразполагат към невероятни открития, което ще направи думите Ви много по-достоверни. Тъй като  не сте учен, няма
да усложните нещата и ще ги обясните по-просто. Не сте и литератор, така
че няма да използвате претрупани изречения, които са трудно разбираеми за
много хора. Накрая, решихме да изберем някой, роден след първата атомна
експлозия през 1945 година, а Вие сте роден през 1946 година. Ние, всъщност, Ви
5
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следваме от Вашето раждане и дори преди това. Ето защо Ви избрахме. Имате
ли други въпроси?
- Откъде идвате?
- От далечна планета, за която няма да Ви кажа нищо от страх, че хората
на Земята не са достатъчно разумни и могат да нарушат нашето спокойствие.
- Далече ли е Вашата планета?
- Много далече. Ако Ви кажа разстоянието ще разберете, че е невъзможно
да достигнете до нея със сегашното ниво на развитие на научните и техническите ви познания.
- Как се наричате?
- Ние сме хора като вас и живеем на планета, подобна на Земята.
- Колко време Ви отне за да достигнете до тук?
- Толкова, колкото на Вас да си помислите за това.
- Защо идвате на Земята?
- За да наставляваме и пазим развитието на човечеството. Човешките същества на Земята са бъдещето, ние сме миналото.
- Има ли много жители на Вашата планета?
- Има. Повече, отколкото на Вашата.
- Бих искал да посетя  планета Ви. Може ли?
- Не. Преди всичко, Вие не бихте могъл да живеете там, защото атмосферата е различна от вашата, а не сте и подготвен за такова дълго пътуване.
- А защо се срещнахме тук?
- Защото, кратерът на вулкан е идеалното място, далеч от досадни хора.
Сега ще Ви оставя. Елате утре по същото време с Библията и нещо за писане.
Не носете никакви метални предмети и не споделяйте с никого за нашия разговор, в противен случай никога няма да се срещнем отново!
Той ми подаде палтото, помогна ми да сляза по стълбата и помаха
с ръка. Стълбата се сгъна и вратата се затвори без шум. И отново без какъвто и да звук, характерен за движещо се превозно средство, корабът се
издигна на около 400 метра, а след това изчезна в мъглата.
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а следващия ден бях на мястото на срещата, снабден с тефтер, химикалка и Библията. Летящата чиния се появи навреме и аз се озовах
отново, лице в лице с малкия човек, който ме покани да вляза в кораба и
да седна пак на удобния стол.
Не бях говорил с никого за срещата, дори и с най-близките ми приятели и той беше щастлив да разбере, че съм бил дискретен. Предложи ми
да си водя записки и започна да говори.
“Преди много време на нашата далечна планета, ние бяхме достигнали ниво на техническо и научно познание, подобно на това, което вие скоро ще достигнете. Нашите учени бяха започнали да създават примитивни
ембрионни форми на живот, а именно - живи клетки в епруветки. Всички
се вълнуваха от тези открития.
Учените усъвършенстваха уменията си и започнаха да създават чудновати малки животинки, но правителството, под натиска на общественото
мнение, нареди на учените да спрат експериментите си от страх, че може
да създадат чудовища, които биха били опасни за обществото. Всъщност
едно от тези животни бе избягало на свобода и бе убило няколко човека.
Тъй като по това време междупланетарните и междугалактически изследвания бяха достигнали голям прогрес, учените решиха да се установят на някоя далечна планета, където биха могли да намерят небходимите
условия, за да продължат своите експерименти. Те избраха Земята, където Вие живеете понастоящем. А сега бих искал да Ви върна към Библията,
където ще намерите доказателства за истината относно миналото на човечеството. Тези доказателства са били, разбира се, изопачени по определен
начин от хората, които многократно са ги преписвали и не са могли да си
представят такива високи технологии и следователно са обяснявали описаното като създадено от тайнствена, свръхестествена сила.
7
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Само тези части от Библията, които ще обясня са важни. Другите са
просто поетически безсмилици, за които не си струва да говорим. Сигурен съм че ще разберете това, благодарение на правилото, което повелява:
Библията винаги да бъде преписвана без каквито и да е било изменения,
дори и в най-дребните детайли и по този начин дълбокото й значение е
останало непокътнато през вековете, дори когато текстът е бил изпъстрен
с мистични и безсмислени изречения.
И така нека започнем с първа глава от Книгата за Произхода (Битие).
В началото Елохим (Бог) създаде небето и земята.
Битие 1: 1.
“Елохим”, се превежда неоправдано в някои преводи на Библията като
думата “Бог” и означава на иврит “онези, които дойдоха от небето”, следователно думата е в множествено число. Това означава, че нашите учени
са търсели планета, подходяща за провеждане на проектите си. Те “създадоха”, или по-скоро откриха планетата Земя, като разбраха, че тя съдържа всички необходими елементи за създаването на изкуствен живот,
макар че атмосферата не била съвсем същата като на нашата планета.
И духът на Елохим (Божият Дух) се носеше над водата.
Битие 1: 2.
Това означава, че учените са правили разузнавателни полети и това,
което вие днес бихте нарекли изкуствени спътници, били поставени около Земята, за да изучават нейния състав и атмосфера.
И Елохим (Бог) видя, че светлината беше добра.
Битие 1: 4.
За създаването на живот на Земята било важно да се знае дали слънцето излъчва вредни лъчи върху земната повърхност, затова този въпрос
бил внимателно проучен. Оказало се, че слънцето нагрява Земята в точно
определената степен, без да изпраща вредни лъчи. С други думи “светлината беше добра”.
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И стана вечер, и стана утро, ден първи.

Битие 1: 5.

Това проучване отнело доста време. “Денят”, споменат тук, отговаря на
периода, в който слънцето изгрява под същия знак на деня на пролетното
равноденствие, с други думи, около 2000 години на Земята.
Раздели водата, която беше под простора, от водата, която
беше над простора.
Битие 1: 7.
След изучаване на космическите лъчи над облаците, учените се спуснали под тях, но останали над водата. Това означава, че те били между
облаците, “водите над небесната твърд” и океана, покриващ цялата планета, “водите под небесата”.
Да се събере на едно място водата, която е под небето, та
да се яви сушата.
Битие 1: 9.
След като изучили повърхността на океана, те изучили и морското
дъно и установили, че то не е много дълбоко и е доста равно навсякъде.
Тогава чрез доста силни експлозии, изиграли ролята на булдозери, те издигнали земна маса от дъното на моретата и я струпали на едно място, за
да образуват континент.
Първоначално на Земята е имало само един континент и вашите учени
наскоро установиха, че всички континенти, които са се разделили преди
много години, са си пасвали идеално един с друг, образувайки една обща
земна маса.
Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и
плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си,
чието семе да е в него на земята.
Битие 1: 11.
9
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В тази забележителна гигантска лаборатория, от различни химически
елементи, те създали растителни клетки, от които след това произлезли
различни видове растения. Всичките им усилия били съсредоточени към
възпроизвеждането. Няколкото създадени стръка трева, трябвало да се
възпроизведат сами.
Учените се разделили на малки изследователски екипи по цялото протежение на този огромен континент. Всеки от тях индивидуално създал
различни видове растения според вдъхновението си и в зависимост от
климата. Те се срещали на чести интервали, за да сравняват проучванията
си и творенията си. Хората от тяхната собствена планета следели техния
прогрес отдалеч със страст и удивление. Най-блестящите художници дошли и се присъединили към учените, за да дадат на някои растения чисто
декоративна и привлекателна роля, едновременно чрез формата и аромата им.
Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня
от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините.
Битие 1: 14.
Чрез наблюдение на звездите и слънцето, те могли да измерят продължителността на дните, месеците и годините на Земята. Това им помогнало да регулират живота си на новата планета, така различна от тяхната
собствена, където дните и годините нямали същото времетраене. Проучванията в астрономията, им дали възможност да установят точното си
местоположение и да разберат планетата Земя по-добре.
Да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята.
Битие 1: 20.
След това те създали първите водни животни, от планктона до по-малките риби, а след това и по-големите. Те също създали водораслите, за да
балансират този малък свят, така че малките риби да могат да се хранят с
тях, а по-големите риби да се хранят с малките на свой ред.
По този начин бил установен естествен баланс и един биологичен вид
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не би унищожавал друг, за да оцелее. Това е, което вие сега наричате “екология” и което беше осъществено успешно. Учените и художниците се
срещали често и организирали състезания, за да определят, кой екип е
създал най-красивите и най-интересни животни.
След рибите те създали птиците. Трябва да бъде споменато, че това
било направено под натиска на художниците, които излезли от традиционния път и създали най-зашеметяващите форми с най-крещящите
цветове. Някои от птиците имали големи проблеми с летенето, защото
красивите им пера били много тежки. Състезанията отишли дори по-далеч, включвайки не само физическите характеристики, но също и поведението на тези животни, особено прекрасните танци по време на брачните
им ритуали.
Други групи учени създали страховити животни, истински чудовища,
които доказали правотата на онези, които се противопоставяли на създаването им на тяхната собствена планета. Това били драконите, или както
вие ги наричате - динозаври и бронтозаври.
Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги, и земни зверове, според видовете
им.
Битие 1: 24.
След морските организми и птиците, учените създали сухоземни животни на планетата, където растителността вече била станала излкючително красива. Имало много храна за тревопасните. Това били първите
сухоземни животни. По-късно били създадени и месоядните, за да се балансира популацията на тревопасните. По този начин видовете трябвало
да запазят равновесието. Учените, извършили всичко това, са от същата
планета, от която съм и аз. Аз съм един от онези, които създадоха живота
на Земята.
По това време, най-сръчните от нашите учени решиха да създадат
изкуствени човешки същества подобни на самите нас. Всеки екип започна
да работи и много скоро бяхме в състояние да сравним творенията си. Но
на собствената ни планета, хората бяха ядосани, разбирайки, че правим
“деца в епруветка”, които биха могли да станат заплаха за нашия свят. Те
се страхуваха, че тези нови човешки същества биха могли да бъдат опасни,
ако умствените им способности и сили започнат да превъзхождат тези на
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своите създатели. Така че, ние трябваше да се съгласим и да оставим новите човеци да живеят по много примитивен начин, без да им позволим
достъп до научните ни достижения, както и да забулваме в мистерия нашите собствените действия. Лесно е да се изчисли колко екипа са свършили всичко това – всяка раса на Земята съответства на екип от създатели.
Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие;
и нека владее над морските риби, над небесните птици,
над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което
пълзи по земята.
Битие 1: 26.
“По наш образ!” Можеш да видиш, че приликата е удивителна. Тук,
обаче, за нас започнаха проблемите. Екипът, разположен в страната, която днес наричате Израел, по това време намираща се недалеч от Гърция
и Турция на първичния континент, бил съставен от великолепни творци,
може би най-талантливите от всички.
Техните животни били най-красиви, техните растения ухаели най-сладко. Това бил, както вие казвате - “земен рай”. Човешките същества, които
те създали, били най-интелигентите. Трябвало да бъдат взети мерки, те
да не надминат своите създатели. За да бъде измерена интелигентността
на новосъздадените хора, те трябвало да бъдат обучавани, като в същото
време трябвало да бъдат държани в неведение за великите научни тайни.
От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
Битие 2: 17.
Това означава, че вие – новосъздадените – можете да учите всичко, което поискате, всички наши книги са на ваше разположение, с исключение
на научните трудове, съприкосновението с които ще доведе до смъртта
ви.
Приведе при човека всички полски зверове и всички въз12
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душни птици, за да види как ще ги наименува.
Битие 2: 19.
Човешките същества трябвало да имат цялостна представа за растенията и животните около тях, за техния начин на живот и за това как да
ги използват за храна. Създателите също така са им казали тяхните наименования и са им разкрили силата на всичко съществуващо около тях,
тъй като ботаниката и зоологията не били считани за опасни за тях науки.
Представете си радостта на тази група учени, които са създали две деца,
момче и момиче, тичащи край тях, жадно поглъщайки всяка информация, която им се предоставя.

Змията… каза на жената… от плода на дървото, което е
всред градината…никак няма да умрете; но знае Елохим
(Бог) , че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Богове.
Битие 3: 1-5.
Някои учени от тази група изпитвали много дълбока любов към своите малки човешки същества, към своите “създания” и искали да им дадат
цялостно образование, за да ги направят учени като себе си. Така че те
казали на тези първи хора, които вече били достигнали своята зрялост,
че биха могли да се занимават с научна дейност и по този начин да станат
начетени като своите създатели.
Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха
голи.
Битие 3: 7.
Новите човешки същества разбрали тогава, че те също могат да станат
създатели на свой ред и се разгневили на своите “родители”, затова че са
ги държали настрана от научните знания, смятайки ги за опасни лабораторни животни.
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Елохим (Господ Бог) рече на змията: проклета да си… по
корема си да се влечеш, и пръст ще ядеш през всичките
дни от живота си.
Битие 3: 14.
“Змията” била тази малка група учени, която е искала да каже истината на Адам и Ева и в резултат на това, те били осъдени от правителството на тяхната собствена планета, да живеят в изгнание на Земята, докато
всички други учени трябвало да прекратят експериментите и да я напуснат.
И Елохим (Господ Бог) направи кожени дрехи на Адама и
на жена му и ги облече.
Битие 3: 21.
Създателите дали на своите творения основни средства за оцеляване,
достатъчни да се справят, без да имат нужда от нови контакти с тях. Библията пази едно изречение, което е близо до оригиналния документ.
Ето, човекът стана като един от нас, да познава доброто и
злото… И сега трябва да се уверим, че няма да простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее
вечно.
Битие 3: 22.
Човешкият живот е много кратък, но има научен начин той да се удължи. Вашите учени, които учат през целия си живот, могат да натрупат
достатъчно знания, за да направят интересни открития, едва когато остареят, което е причина за бавния прогрес на човечеството. Ако хората
можеха да живеят десет пъти по-дълго, научното познание щеше да отбележи гигантски скок.
Ако, когато бяха създадени в началото, тези новосъздадени същества
можеха да живеят много по-дълго, те щяха доста бързо да станат равни на
нас, тъй като техните умствени способности частично превъзхождат нашите. Те не осъзнават целия си потенциал. Това се отнася особено за наро14
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да на Израел, който, както отбелязах по-рано, е бил избран в състезание
като най-успешния вид хуманоиди на Земята, заради своята интелигентност и гений. Това обяснява защо те винаги са се считали за “избрания
народ”. Наистина, те са били избрани от екипи от учени, събрали се да
оценят своите създания. Можете сами да видите броя на гениите, родени
от този народ.
Така той изпъди Адама; и постави на изток от Едемската
градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше,
за да пазят пътя към дървото на живота.
Битие 3: 24.
Войници с разрушителни атомни оръжия били поставени на входа на
резиденцията на създателите, за да попречат на човешките същества да
крадат още научно познание.’

Потопът
‘Нека преминем към четвърта глава на Битие.
И след време Каин принесе от земните плодове принос на
Елохим (Господа) . Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си.
Битие 4: 3-4.
Създателите в изгнание, които били поставени под военен надзор, накарали човешките същества да им носят храна, за да покажат на своите
началници, че новосъздадените хора са добри, и че никога не ще се обърнат против създатели си. И така те успели да получат разрешение, водачите на тези първи човешки същества да се облагодетелстват от “дървото
на живота”, което обяснява факта защо са живели толкова дълго: Адам
– 930 години, Сит – 912, а Енос – 905, и т.н., както е дадено в Битие, Глава 5,
редове 1-11.
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Като почнаха човеците да се размножават по лицето на
земята и им се раждаха дъщери, Елохимовите (Божиите)
синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви,
вземаха си за жени от всички, които избираха.
Битие 6: 2.
Създателите, живеещи в изгнание, взели най-красивите дъщери на човешките същества и ги направили свои съпруги.
Духът, който съм му дал не ще владее вечно в човека: в
блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто
и двадесет години.
Битие 6: 3.
Продължителността на живота не била наследствена и за успокоение
на властите от далечната планета, новите човешки същества не могли автоматично да се възползуват от “дървото на живота”. И така тайната на
живота била изгубена и прогреса на човечеството забавен.
След като Елохимовите (Божиите) синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония
силни и прочути старовременни мъже.
Битие 6: 4.
Ето ви едно доказателство, че създателите са могли да се сношават с
човешките дъщери, които били създали по свой образ и по този начин
създали изключителни деца. Тези действия изглеждали много опасни за
хората от далечната планета. Научният прогрес на Земята бил невероятен
и те решили да разрушат вече създаденото.
И видя Йахве (Господ), че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му
въображаваха, беше постоянно само зло.
Битие 6: 5.
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Въпросното “зло” било желанието на човешките същества да станат
образовани и независими, равни на своите създатели. Да бъдат “добри”,
що се отнасяло до онези от планетата на Елохим, означавало новите човешки същества да останат примитивни, вегетиращи на Земята. Тяхното
“зло” било тяхното желание за прогрес, който може би един ден щял да
им позволи да настигнат своите създатели.
Правителството на далечната планета решило тогава да унищожи целия живот на Земята, използвайки ядрени оръжия. Когато, изпратените
в изгнание учени научили за този проект, те накарали Ной да построи
космически кораб, който да бъде изведен в орбита около Земята по време
на катаклизма и който да съдържа по една двойка от всеки животински
вид, за да бъдат те запазени.
Това било вярно, фигуративно казано, но в действителност – и вашето
научно познание скоро ще ви позволи да го разберете – една единствена
жива клетка от всеки животински вид, мъжка и женска, е всичко, което
е необходимо, за да се възпроизведе целия организъм. Това е също като
първата жива клетка на ембриона в майчината утроба, която вече притежава цялата необходима информация за създаването на човешко същество, включително цвета на очите и косата. Това е била колосална задача,
но тя била изпълнена навреме.
Когато експлозията избухнала, земните форми на живот се намирали
в безопастност, на няколко хиляди километра над Земята. Континентът
бил потопен от огромна приливна вълна, която унищожила всички форми на живот на повърхността му.
Ковчегът се издигна над земята.

Битие 7: 17.

Както ясно се вижда, казано е, че ковчега е издигнат “над” Земята, а не
“върху” водата.
След това било необходимо да се изчака докато опасното радиоактивно излъчване премине:
А водите се застояха по земята сто и петдесет дни.
Битие 7: 24.
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Космическият кораб имал три отсека:
Направи го с долен, среден и горен етаж.

Битие 6: 16.

По-късно корабът се приземил и освен Ной, той носел по една двойка
земни същества от всяка човешка раса.
Тогава си спомни Елохим (Бог) за Ноя… накара вятър да
мине по земята, та водите престанаха.
Битие 8: 1.
След като наблюдавали нивото на радиоактивност и я разпръснали
чрез научни методи, създателите казали на Ной да освободи животните,
за да видят дали те ще оцелеят в новите атмосферни условия. Операцията
била успешна и те могли да тръгнат по света отново. Тогава създателите
казали на оцелелите хора да работят и да се множат, и да засвидетелстват
своята признателност на своите благодетели, които не само ги били сътворили, но и спасили от унищожение. Ной се съгласил хората да дават
част от реколтата и добитъка си на създателите, за да осигурят и тяхното
оцеляване.
И Ной издигна олтар на Елохим (Господа); и взе от всяко
чисто животно и от всяка чиста птица, та ги принесе за
всеизгаряния на олтара.
Битие 8: 20.
Създателите били щастливи да видят, че хората им желаят доброто
и обещали никога вече да не се опитват да унищожат своето творение.
Те осъзнали, че било съвсем естествено хората да се стремят към научен
прогрес.
Помислите на човешкото сърце са зло. Битие 8: 21.
Всяка човешка раса била върната тогава на мястото, на което била съз18
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дадена, всяко животно било пресъздадено от клетките, които били запазени на борда на ковчега.
От тях се отделиха народите по земята след потопа.
Битие 10: 32.’

Вавилонската кула
‘Но най-интелигентната раса, народът на Израел, започнал да прави
такъв забележителен прогрес, че скоро могъл да предприеме завоюване
на космоса, с помощта на изпратените в изгнание създатели. Последните
искали новите човешки същества да отидат на планетата на създателите,
за да получат тяхната прошка, като покажат, че са не само интелигентни
и образовани, но и миролюбиви и благодарни. И така те построили огромен космически кораб - Вавилонската кула.
Не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що
биха намислили да направят.
Битие 11: 6.
Хората от нашата планета се уплашили, когато чули тази новина. Те
все още наблюдавали Земята и знаели, че живота на нея не бил унищожен.
Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото
един други да не разбират езика си. Така Йахве (Господ) ги
разпръсна от там по лицето на цялата земя.
Битие 11: 7.
И така те дошли на Земята, взели евреите, които притежавали найразвитото познание и ги разпръснали из целия континент сред примитивни племена в страни, където никой не ги разбирал, тъй като езикът им
бил различен, а също унищожили всичките им научни уреди.’
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Содом и Гомор
‘На заточените създатели било простено и им било разрешено да се
върнат на родната планета, където те защитили своето великолепно творение. В резултат на това, всички от далечната планета насочили погледите си към Земята, защото тя била населена с хора, които самите те били
създали.
Но сред хората, пръснати по Земята имало такива, хранещи желание
за мъст. Те се събрали в градовете Содом и Гомор и успявайки да спасят някои научни тайни, се приготвили за експедиция, целяща да накаже
тези, които се опитали да ги унищожат. Затова създателите изпратили
двама шпиони да проследят какво става там.
Привечер дойдоха двама ангела в Содом.

Битие 19: 1.

Няколко човека се опитали да ги убият, но шпионите успели да ослепят своите нападатели с джобно атомно оръжие:
И поразиха със слепота човеците, и малък и голям.
Битие 19: 11.
Те предупредили онези, които били миролюбиви да напуснат града,
защото щели да го унищожат с атомна експлозия.
Станете, излезте из това място, защото Йахве (Господ) ще
съсипе града.
Битие19: 14
Когато хората напускали града, те не бързали особено много, тъй като
не разбирали какво може да означава една атомна експлозия.
Бягай за живота си: да не погледнеш назад, нито да се
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спреш някъде.

Битие19: 17.

И бомбата паднала върху Содом и Гомор.
Тогава Йахве (Господ) изля върху Содом и Гомор сяра и
огън от Господа от небето. Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения. Но жената на Лот погледна назад, и стана стълб от
сол.
Битие 19: 24-26.
Както вече знаете, изгарянията, предизвикани от атомна експлозия,
убиват онези, които са прекалено близо, а телата им превръщат в подобно на направени от сол статуи.’

Жертвата на Авраам
‘По-късно, след като повечето от водещите интелектуалци били унищожени и хората били върнати в полупримитивно състояние, създателите поискали да видят дали народът на Израел, особено неговият водач, все още
изпитва положителни чувства към тях. Това е свързано с параграфа, където
Авраам иска да жертва собствения си син. Създателите го изпитали, за да
видят дали неговите чувства към тях са достатъчно силни. За щастие експериментът завършил успешно.
Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Елохим
(Бога).
Битие 22: 12
Ето това е. Осмислете всичко, което току-що Ви казах и го запишете.
Утре ще Ви разкажа още.’
21

Интелигентен Дизайн : Послание От Дизайнерите

Отново малкият човек ме изпрати и неговият космически кораб се издигна бавно във въздуха. Тъй-като небето беше по-ясно този път, успях
да наблюдавам по-отблизо излитането му. Той се закрепи неподвижно
на височина около 400 метра и без никакъв звук почервеня, като че се нагряваше, след това побеля като нагорещен метал и накрая стана пурпурно-син като огромна искра, която не можеше да се гледа. Тогава изчезна
напълно.
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3
Грижа за избраните

Моисей

Н

а следващия ден аз отново се срещнах с моя посетител и той веднага
продължи историята си.
‘В Битие, Глава 28 има друго описание на нашето присъствие:
И ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до
небето; и Ангелите на Елохим (Божиите ангели) се качваха и слизаха по нея.
Битие 28: 12.

Заради унищожаването на центровете на прогрес Содом и Гомор и
ликвидирането на повечето интелигентни индивиди, човешките същества се били върнали в примитивно състояние и били започнали, доста
глупаво, да боготворят парчета камъни и идоли, забравяйки онези, които
всъщност ги били създали.
Махнете чуждите богове, които са между вас.

В Изход ние се натъкваме на Моисей.
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И ангел на Йахве (Господен) му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и ето къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше.
Изход 3: 2
Една ракета кацнала пред него и неговото описание съответства на
това, което би дал някой туземец от бразилската джунгла, ако ние кацнем
пред него в летателно средство, осветяващо дърветата без да ги изгаря.
Хората, избрани като най-интелигентни, били загубили блестящите си
интелектуални способности и били станали роби на съседни племена, които били по-многобройни, тъй като не били подложени на същото изтребление. И така било необходимо да се възвърне достойнството на хората на
Израел, като им се върне собствената им земя.
Началото на Изход описва всичко, което трябваше да направим, за да
освободим народа на Израел. Веднъж освободени, ние ги насочихме към
страната, която беше определена за тях.
И Йахве (Господ) вървеше пред тях, денем в облачен стълб,
за да ги управя из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им
свети, та да пътуват денем и нощем.
Изход 13: 21.
За да се забави хода на египтяните, които започнали да ги преследват:
Дигна се облачният стълб, отпреде им та застана отдире
им; на едните беше тъмен облак, а на другите светеше през
ноща.
Изход 14: 19-20.
Пушекът, издигнат зад израилтяните, се превърнал в завеса, която
забавила техните преследвачи. След това пресичането на водата станало
възможно благодарение на отблъскващ лъч, който направил коридор в
нея:
Пресуши се морето и водите се раздвоиха… Така Йахве
24
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(Господ) избави Израиля...

Изход 14: 21 и 30.

Докато пресичали пустинята избраните започнали да огладняват:
Ето, по лицето на пустинята имаше дребно люспообразно
нещо, тънко, като слана по земята.
Изход 16: 14.
Манната не била нищо друго, освен стрита на прах синтетична, химическа храна, която, когато е пръсната по земята, набъбва от ранната утринна роса.
Що се отнася до жезъла, позволил на Моисей да добие вода – “а ти
удари канарата, и ще потече вода из нея” – както е казано в Изход 17: 6,
то той не е бил нищо друго освен детектор за подпочвени води, подобен
на тези, които вие използувате днес за откриване на нефт например. След
като веднъж водата е открита, човек трябва само да копае.
След това в Глава 20 на Изход се цитират определен брой правила.
Тъй като израилтяните били много примитивни, те имали нужда от
закони, отнасящи се до морала и особено до хигиената. Те са очертани в
заповедите.
Създателите дошли да продиктуват тези закони на Моисей на планината Синай, като пристигнали с летяща чиния.
Имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на планината,
и много силен тръбен глас… А Синайската планина беше
цяла в дим, защото Йахве (Господ) слезе в огън; и димът
се дигаше, като дим от пещ, и цялата планина се тресеше
силно. И тръбният глас се усилваше.
Изход 19: 16-19.
Създателите се страхували да не бъдат нападнати и малтретирани от
човешките същества. Следователно, било важно те да бъдат уважавани,
дори боготворени, за да бъдат в безопасност.
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Людете на могат да се възкачат на Синайската планина… а
свещениците и людете да се не спускат и да се качват към
Йахве (Господ) , за да не нападне Той на тях.
Изход 19: 23-24.
Също е написано:

Само Моисей ще се приближи при Йахве (Господ) , а Израилевите свещеници не ще се приближат, нито ще се
възкачат людете с него.
Изход 24: 2.
Те видяха Бога на Израел:
Под нозете му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.
Изход 24 : 10.
Има описание на пиедестала, върху който един от създателите се появил и който бил направен от същата синкава сплав, като тази на пода на
летящата чиния, върху която стоиш сега.
И видът на славата на Йахве (Господ) по върха на планината се виждаше като огън пояждащ.
Изход 24: 17.
Тук имаш описание на “славата” – всъщност космически кораб – и както вече си забелязал, при излитане той има огнено оцветяване.
Този екип от създатели щял да остане на Земята известно време и те
искали да ядат прясна храна. Ето защо помолили израилтяните да им
носят редовно пресни провизии, а също и богатства, които искали да занесат обратно на своята планета. Предполагам, че би нарекъл това колонизация.
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От всеки човек, който на радо сърце би дал, ще приемете
приноса. И ето какъв принос ще приемете: злато, сребро,
мед, синьо, мораво, червено и козина.
Изход 25: 2-4.
Те също решили, че биха искали да живеят по-удобно, така че помолили човешките същества да им построят резиденция по начертани от тях
планове. Плановете са описани в Глава 26 на Изход. В тази резиденция те
щели да посрещат представителите на хората. Това било място за срещи,
където хората носели храна и подаръци в знак на покорност.
Моисей влезе в шатъра… И когато влезеше Моисей в шатъра, облачния стълб слизаше и заставаше на входа на
шатъра, и Йахве говореше с Моисея… И Йахве (Господ)
говореше на Моисея лице с лице, както човек говори с
приятеля си.
Изход 33: 8-11.
Точно както днес ние можем да разговаряме като човек с човек.
Не можеш видя лицето ми; защото човек не може да ме
види и да остане жив.
Изход 33: 20.
Това обяснение се отнася до разликата в атмосферите на нашите две
планети. Хората не могли да видят своите създатели, освен ако последните не носели специални скафандри, тъй като земната атмосфера не е
подходяща за тях. Ако дойдете на нашата планета ще видите създателите
без скафандри, но там вие ще умрете, защото атмосферата не е подходяща за вас.
Цялото начало на Левит обяснява, как храните предлагани на създателите е трябвало да бъдат поднасяни. Например в Левит 21: 17 се казва:
Който от твоето потомство, във всичките им поколения,
има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на
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Бога си.

Левит 21: 17.

Очевидно, това е за да попречи на болните и недъгави хора, които били
символ на неуспех и следователно били непоносими за очите на създателите, да се представят пред тях.
В Книга на Числата, 11: 7-8 има много точно описание на манната, която вашите химици биха могли много лесно да произведат.
А манната приличаше на кориандрово семе и беше на вид
като бделий…а, вкусът и беше като вкус на пити, пържени
в масло.
Числа 11: 7-8.
Тази манна не е нищо друго освен химическа храна, но създателите
предпочитали пресни плодове и зеленчуци.
Първите плодове от всичките произведения на земята им,
те ще донасят на Йахве (Господ).
Числа 18: 13.
По-късно създателите научили хората да се инжектират срещу ухапвания от змии.
Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.
Числа 21: 8.
Веднага след като някой бивал ухапан от змия, той “поглеждал” “горителна змия”, т.е. спринцовка му била донасяна, за да може да се инжектира със серум.
Накрая пътуването, което довело “избраните хора” до Обетованата
Земя, достигнало края си. Следвайки съвета на създателите, те разрушили идолите на местните примитивни хора и възвърнали териториите си.
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Изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли… и завладейте земята.
Числа 33: 52-53.
Накрая “избраните” достигнали Обещаната Земя.
И понеже той обичаше бащите ти, за това избра тяхното
потомство след тях.
Второзаконие 4: 37.
В Книга на Исус Навиев Глава 3, Стих 15, ние четем за преминаването
на река Йордан.
И щом дойдоха до Йордан ония, които носеха ковчега…
водата, която слизаше отгоре застана и се издигна на куп
много надалеч; а, водата, която течеше надолу се свърши и
изчезна; и людете преминаха срещу Ерихон.
Исус Навиев 3: 15.
Така, създателите помогнали на “избраните” да преминат реката без
дори да намокрят краката си, точно както били направили при бягството
им от египтяните, като използвали същия отблъскващ лъч.’

Ерихонската тръба
‘В края на Глава 5 в Книгата на Исус Навиев има среща на един от създателите - военачалник и избраните хора, отговарящи за съпротивата на
град Ерихон.
За Военачалник на армията на Йахве (Господ), дойдох аз
сега.
Исус Навиев 5:14.
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Един военен консултант бил изпратен при евреите, за да им помага
при обсадата на Ерихон. Лесно е да се разбере как стените били съборени.
Знаете, че много високият глас на певец може да счупи кристална чаша.
Ако използвате високо усилени, свръхзвукови вълни можете да съборите
тухлена стена. Това е било направено, като е бил използван един много
сложен инструмент, който в Библията се нарича “тръба”.
И когато засвирят продължително с гръмливата тръба,
като чуете гласа на тръбата… И градската стена ще падне
на мястото си.
Исус Навиев 6: 5.
В един определен момент свръхзвуковите вълни били излъчени синхронизирано и стените паднали. Малко по-късно истинска бомбардировка била извършена.
Йахве (Господ) хвърляше на тях големи камъни от небето,
та измряха; умрелите от камъните на градушката бяха помного от ония, които израилтяните убиха с нож.
Исус Навиев 10: 11.
Тази тотална бомбардировка, както е отбелязано, убила повече хора
отколкото ножовете на израилтяните. Един от най-неразбираните пасажи е в Исус Навиев, Глава 10, Стих 13, където се казва:
И слънцето застана и луната се спря, догдето мъстовъздадоха людете на неприятелите си.
Исус Навиев 10: 13.
Това просто означава, че войната е била мълниеносна и е траяла само
един ден – всъщност, по-късно се споменава, че войната е била “почти цял
един ден”. Тя била толкова кратка и като се отчете размера на завладяната
земя, на хората им се струвало, че слънцето е спряло неподвижно.
В Книгата Съдии, Глава 6, Стих 21, един от създателите е отново в контакт с мъж на име Гедеон, който продължава да го снабдява с храна.
30

Грижа За Избраните: Самсон (самуил) Телепатът

Тогава ангелът на Йахве (Господен) простря края на жезъла, който беше в ръката му, та достигна месото и пресните
пити; и излезе огън из камъка та пояде месото и пресните
пити; а след това ангелът на Йахве (Господен) си отиде отпред очите му.
Съдии 6: 21.
Създателите не могли да ядат на открито заради скафандрите си, но
ако било необходимо, използвайки научна техника, те се хранели извличайки важните субстанции от даровете, използвайки гъвкава тръба или
тръстиково стъбло. Процесът предизвиквал пламъци, което карало хората да мислят, че били извършвани жертвоприношения на бога.
В Глава 7 на Книгата Съдии, 300 мъже с “тръби” обграждат лагера на
врага и използвайки усилени свръхзвукови вълни, те ги надуват едновременно, за да накарат хората в лагера да полудеят. Сега вие знаете, че определени звуци с извънредно висока честота, могат да докарат до лудост
всеки човек.
Наистина обсадените войници полудели и започнали да се бият помежду си, и се разбягали.’

Самсон (Самуил) Телепатът
‘В Съдии, Глава 13, има друг пример за сношение между създателите и
жени от човешкия род:
И ангелът на Йахве (Господен) се яви на жената и каза й:
Ето, сега си бездетна и не раждаш; но ще заченеш и ще
родиш син.
Съдии 13: 3.
Било необходимо плодът от този съюз да бъде здрав, за да бъде изучен.
Ето защо той и казва:
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Затова пази се сега да не пиеш вино или спиртно питие, и
да не ядеш нищо нечисто. Защото, ето, ще заченеш и ще
родиш син; и бръснач да не мине през главата му, защото
още от рождението се детето ще бъде Назирей богу.
Съдии 13: 4-5.
По-късно е написано:
И ангелът на Елохим (Бог) пак дойде при жената, като седеше на нивата, а мъжът и не беше с нея.
Съдии 13:9.
Лесно е да си представим какво се случило по време на отсъствието на
мъжа и… Задачата да се излекува стерилитета и била лесна за учените.
По този начин тя осъзнала, че ще роди изключително дете и че ще трябва
да положи извънредни грижи за него. Било чудесно за създателите да се
съвокупляват с дъщери на човечеството. Това им дало възможността да
имат синове, които да управляват директно на Земята, където атмосферата не била подходяща за тях самите.
Въпросът за небръснатите коси и бради е много важен. Човешкият
мозък е като огромен предавател, способен да излъчва множество много прецизни вълни и мисли. Всъщност телепатията не е нищо повече от
това.
Но този вид предавател има нужда от антена и косата и брадата са
тези антени. Ето защо не трябва да се бръснете, ако искате да използвате
вашите предаватели. Сигурно сте забелязали, че много от вашите учени
имат дълга коса, а често и брада. Проповедниците и мъдреците ги имат
също. Сега разбирате защо.
Детето било родено. Това бил Самсон (Самуил), чиято история знаете. Той можел да общува директно с “Бога” телепатично, благодарение
на своята антена – косата. И създателите могли да му помагат в трудни
моменти и да правят чудеса, които да затвърждават авторитета му. Но
когато Дилайла отрязала косата му, той не могъл повече да иска помощ.
Тогава неговите врагове извадили очите му, но когато косата му пораснала отново, той възвърнал своята “сила”. С други думи той отново могъл
да поиска помощ от създателите, които тогава разрушили храма, чиито
32

Грижа За Избраните: Самсон (самуил) Телепатът

колони той докоснал. Всичко това е приписвано на силата на Самсон (Самуил).
В Първа книга на царете, Глава 3, ние виждаме Илия да посвещава
Самсон (Самуил) в телепатията. Създателите искали да контактуват със
Самсон (Самуил) и той мислел, че говори с Илия. Той “чувал гласове”.
Иди та си легни; и ако те повика кажи: Говори, Йахве (Господи) , защото слугата ти слуша.
Първа книга на царете 3: 9.
Това прилича отчасти на поведението на начинаещи радиолюбители,
които казват “Говори, чувам те силно и ясно”. И телепатичният разговор
започва:
Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил каза: Говори, защото
слугата ти слуша.
Първа книга на царете 3: 10-11.
В епизода, в който Давид предизвиква Голиат имаедно интересно изречение, което завършва така:
… Защото кой е тоя та да хвърли презрение върху войските на живия Бог.
Първа книга на царете 17: 26.
Това показва реалното присъствие в тази епоха на един доста осезаем
“Бог”. Телепатията като средство за общуване между създателите и хората била единствено възможна, когато Елохим били в близост до Земята.
Когато били на своята отдалечена планета или някъде другаде, те не
могли да общуват по този начин.
Поради тази причина, те създали приемник-предавател, който бил
транспортиран до “Божия ковчег”, апарат съдържащ своя собствена
атомна, енергийна клетка. Ето защо в Първа книга на царете, Глави 5-та и
6-та, когато филистимците открадват ковчега, техният идол Дагон паднал
по лице на земята, в резултат на електрически удар, причинен от несръч33
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ното им боравене с него.
Те също страдали от изгаряния от опасните радиоактивни материали.
И той ги изтреби и порази с хемороиди.
Първа книга на царете 5:6.
Дори евреите, които не били взели предпазни мерки, докато носели
ковчега, били наранени:
Оза простря ръката си към Божия ковчег та го хвана...И
Господният гняв пламна против Оза. И Йахве (Бог) го порази там за грешката му и той умря там при Божия ковчег.
Втора книга на царете 6: 6-7.
Ковчегът почти бил паднал, когато Оза, опитвайки се да го вдигне, докоснал опасна част от машината и го хванал ток.
В Трета книга на царете, в глави - 1: 50 и 2: 28, четем на няколко места
за хора, които “се хващат за роговете на олтара”.
Това се отнася за боравенето с лостовете на предавателя-приемник, когато било необходимо да се осъществи контакт със създателите.

Първото жилище на Елохим
‘Великият цар Соломон построил разкошна резиденция, за да приветства с добре дошли създателите, когато дошли да посетят Земята.
Йахве (Господ) е казал, че ще обитава в облак. Аз ти построих дом за обитаване.
Трета книга на царете 8: 12-13.
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Славата на Йахве (Господната) изпълни дома на Йахве
(Господ).
Трета книга на царете 8: 11.

Облакът изпълни дома на Йахве (Господ).
Трета книга на царете 8: 10.

И ще обитавам всред израилтяните.
Трета книга на царете 6: 13.
И така, създателите живеели на облак или по-скоро на кораб в орбита
над облаците. Само си представете, че се опитвате да обясните това на
примитивни хора...
И, ето, един човек, изпратен от Йахве (Господ), дойде от
Юда във Ветил… Той даде знамение, като рече… жертвеникът ще се разцепи. Еровоам простря ръката си от жертвеника и рече: Хванете го. И ръката му, която простря…
изсъхна, така щото не можа да я потегли надире към себе
си. Също и жертвеникът се разцепи.
Трета книга на царете 13: 1-5.
С помощта на атомен дезинтегратор, един от създателите унищожил
олтара и изгорил ръката на мъжа, който показал неуважение към създателите. Той се връща в един от земните лагери на Елохим по друг път, за
да скрие тайната на тяхното местонахождение.
Така той си тръгна по друг път, и не се върна по пътя по
който бе дошъл във Ветил.
Трета книга на царете 13: 10.
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В Трета книга на царете, Глава 17, Стих 6, има пример за радио контрол
над животни, чрез употребата на електроди, които самите вие започвате
да откривате.
И враните му донасяха хляб и месо заран, и хляб и месо
вечер.
Трета книга на царете 17: 6.
По това време, следвайки някои от своите нови собствени открития,
създателите решили да се появяват по-рядко. Те искали да дадат на хората възможността да се развиват сами, за да видят дали ще достигнат ерата
на научното познание, без те да са им поставили тази цел. Така, създателите започнали да използват все по-дискретни средства за комуникация с
хората – както е с метода при храненето на Илия от “опитомени” врани.
Това било началото на гигантски експеримент в галактиката, където
няколко цивилизации се състезавали. Създателите решили да се появяват по-рядко, като в същото време затвърдили авторитета и репутацията
на своите посланици – пророците – чрез използването на чудеса. С други
думи научни средства, които били тогава неразбираеми за хората от тази
епоха.
Виж, синът ти е жив… Сега познаваме, че ти си Божий човек.
Трета книга на царете 17: 23-24.
Илия излекувал малко умиращо дете. По-късно той наредил два млади бика да бъдат разсечени и сложени върху дърва на планината Кармил,
единият в жертва на идола Ваал, а другият в жертва на създателите. Този,
който сам се възпламени, щял да покаже истинския “Бог”.
Очевидно, в предварително набелязан от Илия и създателите момент,
едно дърво, избрано от Елохим, избухнало в пламъци, въпреки че било
съвсем мокро. Това било постигнато чрез мощен лъч, подобен на лазерен,
насочен от кораб, скрит в облаците:
Тогава огън от Йахве (Господа) падна та изгори всеизгаря36
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нето, дървата, камъните, и пръстта, и облиза водата, която
бе в окопа.
Трета книга на царете 18: 38.

Илия Вестоносецът
‘Създателите обърнали специално внимание на Илия.
Ангел се допря до него и му рече: Стани, яж. При главата
му пита… и стомна с вода. Това се случи в пустинята.
Трета книга на царете 19: 5-6.

И, ето, Йахве (Господ) минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Йахве (Господ) ,
но Йахве (Господ) не бе във вятъра; а подир вятъра землетръс, но Йахве (Господ) не бе в землетръса; и подир землетръса огън, но Йахве (Господ) не бе в огъня; а подир огъня
тих и тънък глас.
Трета книга на царете 19: 11-12.
Тук, имате описание на кацането на машина, подобна на една от вашите ракети. По-нататък е описан външния вид на създателите.
Видях Йахве (Господа) седящ на престола си, и цялото небесно множество стоящо около него отдясно и отляво.
Трета книга на царете 22: 19.
Създателите още веднъж използвали телепатия, този път групова, за да
не може никой от пророците да предскаже истината на царя:
Ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци.
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Трета книга на царете 22: 22.
В Четвърта книга на царете, има още едно доказателство за закрилатата, която създателите дали на Илия:
Ако съм аз Божий човек, нека слезе огън от небето та нека
изгори тебе и петдесетте войници. И слезе Божият огън от
небето та изгори него и петдесетте му войници.
Четвърта книга на царете 1: 12.
Тази операция била извършена отново, но на третия път:
И ангел на Йахве (Господен) рече на Илия: Слез с него; не
бой се от него.
Четвърта книга на царете 1: 15.
В Четвърта книга на царете, Глава 2, Илия е поканен на борда на космически кораб, който излита заедно с него.
И когато Йахве (Господ) щеше да възнесе Илия на небето
с вихрушка.
Четвърта книга на царете 2: 1.
По-късно се добавя:
Ето, огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха
един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето.
Четвърта книга на царете 2: 11.
Това е ясно описание на излитането на космически кораб и когато повествователят говори за огнени коне, той има предвид огъня и дима, излизащи от двигателните дюзи. Ако покажете на някои членове на южноамерикански или африкански племена излитаща ракета, те няма да могат да
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разберат този научен феномен по рационален начин, а ще гледат на него
като на нещо свръхестествено, мистично и божествено. И когато се върнат
при племето си, те ще говорят за огнени коне и колесници.
По-нататък в Четвърта книга на царете, Глава 4, Стихове 32-37, Елисей,
като баща си, съживява хора. Той излекува и връща обратно към живот
едно мъртво дете. Това се случва доста често днес, когато изкуственото
дишане уста в уста и сърдечният масаж съживяват хора, чийто сърдечен
мускул е спрял да функционира.
Тогава Елисей извършва умножаването на хляба.’

Умножаването на хляба

‘Един човек… донесе на Божия човек двадесет ечемичени
хляба… И слугата му рече: Що! да сложа ли това пред стотина човека? А той каза: Дай на людете да ядат, защото
така казва Йахве (Господ): ще се нахранят, и ще остане излишък. Тогава той сложи пред тях, та се нахраниха, и остана излишък според словото на Йахве (Господ) .
Четвърта книга на царете 4: 42-44.
Създателите бяха донесли със себе си синтетична, дехидрирана храна,
която смесена с вода, увеличава пет пъти първоначалния си обем. Така с
двадесет малки хляба е имало достатъчно храна за сто души.
Вече сте запознати с малките витаминозни хапчета, с които са се хранили вашите първи астронавти. Те заемат много малко място, но съдържат всички необходими хранителни вещества. Едно хапче е достатъчно
да нахрани един човек. Количество, равно по обем на един малък хляб, е
достатъчно да нахрани пет души. Следователно, двадесет хляба могат да
нахранят сто човека.
Но хората на Израел, започнали да почитат железни идоли, станали
канибали и напълно неморални, което отвратило техните създатели:
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Така Израил биде отведен от своята земя.
Четвърта книга на царете 17: 23.
Това било началото на разселването на израилтяните, чиято цивилизация, вместо да отбележи напредък, постоянно търпяла упадък, за разлика от техните съседи, които се възползвали от възможностите си.
В Книгата на Исая намираме отново:
В годината, когато умря цар Озия, видях Господа, седнал
на висок и издигнат престол… над Него стоеха серафимите, от които всеки имаше по шест криле, с две покриваше
лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше.
Исая 6: 1-2
Това е описание на създателите, облечени в техните космически костюми, снабдени с шест малки реактивни двигателя, два на гърба, два на
ръцете и два на краката, с цел по-добро управление.
Слушайте, гласът върху планините на множеството приличаше на голям народ! Шумен глас от царството на събраните народи! Йахве (Господ) на силите преглежда
войнството си за бой. Те идат от далечна страна, от небесните краища. Йахве (Господ) и оръжията на негодуванието му, за да погуби цялата земя.
Исаия 13: 4-50.
Цялата истина е съсредоточена в този цитат и за да се разбере е въпрос
само на четене между редовете: Те идат от далечна страна, от небесните
краища. Това не би могло да бъде по-ясно.
А ти думаше в сърцето: Ще възлеза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди.
Исаия 14: 13.
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Това се отнася до учените хора, които били натрупали достатъчно знания, за да предприемат пътешествие до планетата на създателите, но били
унищожени в Содом и Гомор. Небесната армия се описва тук по времето,
когато пристига с оръжията на гнева, за да унищожи цялата страна. Учените хора от Содом и Гомор са тези, които казват:
Ще възлеза над висотата на облаците, ще бъда подобен на
Всевишния.
Исаия 14: 14.
Но унищожението попречило на хората да станат равни на своите създатели, “подобни на Всевишния”.
Запустяваше света, и съсипваше градовете му.
Исаия 14: 17.
Ядрената експлозия е описана по-нататък:
Защото воплите стигаха до всичките предели на Моава,
риданието му в Еглаим, и риданието му във Вир-елим…
защото водите на Димон се пълнят с кръв.
Исаия 15: 8-9.
Някои били спасени, защото се подслонили в бункери.
Дойдете, люде мои, влезте в скришните си стаи, и затворете вратите след себе си; Скрийте се за един малък миг,
догдето премине гневът.
Исаия 26: 20.
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Летящите чинии на Езекиил
‘В Книгата на Езекиил, Глава Първа, началото на стих 4, намираме найинтересното описание на една от нашите летящи машини.
Видях, и, ето, вихрушка идеше от север, голям облак и
пламнал огън, а около него сияние; и отсред него се виждаше нещо наглед като светъл метал, от средата на огъня.
Отсред него се виждаше и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им: те имаха човешко подобие.
Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири
крила. Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете
им беше подобно на стъпалото на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед. И имаха
човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на
четирите лицата и крилата бяха така: крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко
вървеше направо пред себе си.
А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко
лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и
четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха
орлово лице. И лицата им и крилата им бяха обърнати
нагоре; две крила на всяко се съединяваха едно с друго, и
двете покриваха телата им. И вървяха всяко направо пред
себе си; гдето се носеше духът, там вървяха; като вървяха
не се обръщаха.
А колкото за подобието на живите същества, изгледът им
бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли,
които се движеха нагоре надолу между живите същества;
огънят беше светъл, и светкавица изкачаше из огъня. И
живите същества блещукаха наглед като светкавица.
А като гледаха живите същества, ето по едно колело на зе42
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мята при живите същества, за всяко от четирите им лица.
Изгледът на колелата и направата им бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и
направата им бяха като че ли на колело в колело. Когато
вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха
като вървяха. А колелата им бяха високи и страшни; и колелата около тия четири бяха пълни с очи. И когато вървяха живите същества, и колелата вървяха край тях; и когато се издигаха от земята и колелата се издигаха. Когато
вървяха ония, вървяха и тия; и когато стояха ония, стояха
и тия; а когато ония се издигаха от земята, то и колелата се
издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в колелата му.
А над главите на живите същества имаше подобие на един
простор, на глед като цвят на страшен кристал, разпрострян над главите им. А под простора крилата им бяха
разпрострени, едно срещу друго; всяко същество имаше
две, които покриваха телата им отсам; и всяко имаше две,
които ги покриваха оттам. И когато вървяха, чуваха фучението на крилата им като бучене на големи води, като глас
на Всесилния, като шум на войска. Когато се спираха спущаха крилата си.
И глас се издаде отгоре из простора, който бе над главите им; и като се спряха спуснаха крилата си. И над простора, който бе върху главите им, се виждаше подобие на
престол, на глед като камък сапфир; и върху подобието на
престола имаше подобие на глед като човек седещ на него
на високо.
Езекиил 1: 1-26.
Ето ви описание на кацането на летящите машини на създателите, което не би могло да бъде по-точно. “Вихрушката” е диря от дим или пара,
която съвременните самолети оставят след себе си на големи височини.
Тогава машината се появява с нейната мигаща светлина, “пламнал огън”
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и “светъл метал”. По-късно четирима създатели се появяват с антигравитационни костюми и прикрепени малки реактивни двигатели. Те са описани като “крила” на техните костюми и “и стъпалото на нозете им… и
изпущаха искри като повърхността на лъскава мед”. Сигурно сте забелязали колко лъскави са костюмите на вашите астронавти.
Що се отнася до “летящите чинии” или “колела”, то описанието на
външния им вид и начина на действие са обрисувани съвсем точно, имайки предвид примитивният човек, който ги описва. “И направата им бяха
като че ли на колело в колело… не се обръщаха като вървяха”.
В центъра на летящата чиния, подобна на тази, в която седим сега,
имало обитаем сектор, колело. “И колелата около тия четири бяха пълни с очи”.Както нашето облекло от тогава се е изменило и ние не носим
вече тези тежки космически костюми, така и нашите кораби тогава имаха странични отвори – “очите” около колелата – защото по това време не
бяхме открили как да виждаме през метални стени, като модифицираме
тяхната атомна структура по желание.
Летящите чинии стояха близо до създателите, готови да им помогнат
при нужда, тъй като те товареха провизии и изпълняваха редовната поддръжка на големия интергалактически кораб над тях. Други създатели
в кораба ги направляваха. “Духът на всяко от живите същества беше и в
колелата му”. Това е пределно ясно.
А над главите на живите същества имаше подобие на един
простор, на глед като цвят на страшен кристал… И над
простора, който бе върху главите им, се виждаше подобие
на престол, на глед като камък сапфир; и върху подобието
на престола имаше подобие на глед като човек.
Езекиил 1: 26.
Гореспоменатият индивид на огромния кораб е надзиравал и координирал действията на създателите.
Изплашен от тази гледка, Езекиил пада по очи, защото тези мистериозни явления могат да бъдат единствено - “божествени”. Но един от
създателите му казва:
Сине човешки, изправи се на нозете си, и ще ти говоря…
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Слушай това, което ти говоря… и изяж това, което ти давам.
Езекиил 2: 1 и 7-8.
Това може да се сравни с яденето от научното дърво на доброто и злото. На него е била дадена интелектуална храна. В случая – книга.
И като погледнах ето ръка простряна към мене, и ето в нея свитък книга… писаното бе отвътре навън.
Написаното било от двете страни – доста необичайно нещо по това време, когато само едната страна на пергамента била изписвана.
После свитъкът бил “изяден”. Това означава, че Езекиил е разбрал
неговия смисъл. Това, което той е научил тогава, е това, което Вие сега
научавате за произхода на човечеството. Това било толкова вълнуващо и
успокоително, че той казал:
Тогава го изядох; и беше в устата ми сладко като мед.
Езекиил 3:3.
След това Езекиил бил отведен с кораба на създателите до мястото,
където щял да разпространи добрата новина.
Тогава Духът ме подигна; и чух зад себе си глас на голямото спускане.
Езекиил 3: 12.
По-късно, пророкът още веднъж бил транспортиран в космическия
кораб на създателите:
Духът ме издигна между земята и небето, и пренесе ме
чрез Божии видения в Ерусалим.
Езекиил 8: 3.
Езекиил забелязал след това, че под своите “крила” херувимите имали
човешки ръце:
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А подобието на човешка ръка в херувимите се виждаше
под крилата им.
Езекиил 10: 8.

Когато излязоха, херувимите подигнаха крилата си та се
издигнаха от земята, като гледах аз, и колелата край тях.
Езекиил 10: 19.

При това духът ме дигна та ме отнесе…

Езекиил 11: 1.

И Господната слава се издигна изсред града та застана на
хълма, който е на изток от града. Духът като ме издигна,
отнесе ме… в Халдейската земя.
Езекиил 11: 23-24.
Ето някои от многото пътувания на Езекиил в летящите машини на
създателите. По-късно друго преживяване е описано:
Ръката на Йахве (Господ) ме постави всред поле, което бе
пълно с кости.
Езекиил 37: 1.
И там става чудо. Създателите възкресяват човешки същества от тленните им останки.
Както бе споменато по-рано, всяка клетка на живо същество съдържа
цялата информация, за да бъде то възпроизведено отново. Всичко, което
трябва да се направи е да се сложи една клетка, например част от кост, в
машина, която осигурява цялата жива материя, необходима за възпроиз46
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водството на първоначалния организъм.
Машината осигурява плътта, а клетката доставя информацията, точно както сперматозоидът съдържа цялата информация за създаването на
жив организъм, от самото начало до цвета на косата и очите.
Сине човешки, могат ли да оживеят тия кости?… започна
да гърми, и ето, трус… жили и меса израстнаха по тях, и
кожа ги покри отгоре… и те оживяха; и изправиха се на
нозете си, една твърде голяма войска.
Езекиил 37: 3-10.
Всичко това е много лесно да се направи и един ден вие ще го правите.
Такъв е произходът на древните ритуали, при които важни хора са били
погребвани в сложни, укрепени гробници, за да могат един ден да бъдат
върнати към вечен живот. Това е част от тайната на “дървото на живота”
– тайната на вечността.
В Глава 40, Езекиил е отново в космически кораб, който го отвежда при
друг извънземен, носещ космически костюм:
И като ме заведе там… та ме постави върху една твърде
висока планина, на която имаше към юг нещо като здание
подобно на град... ето, човек, чийто изглед бе като изглед
на мед.
Езекиил 40: 2-3.
Този “град” е една от Земните бази, които създателите използвали по
това време. Те винаги били разполагани на много високи планини, така че
създателите да не бъдат обезпокоявани от хората. Мъжът, “чийто изглед
бе като изглед на мед”, е разбира се облечен в метален костюм. Подобно
на това, заради ниският ни ръст, ние често сме припознавани с деца или
херувими.
Свещениците, служещи на създателите в Земната им резиденция –
храма посетен от Езекиил – носели асептични, стерилни дрехи при изпълнение на задълженията си и тези дрехи трябвало да остават винаги в
храма, за да не бъдат заразени от опасни за създателите микроби:
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Когато свещениците влизат в храма, да не излизат от светото място във външния двор, но там да слагат дрехите, с
които служат, защото са свети.
Езекиил 42: 14.
Те сигурно са написали “защото тези дрехи са чисти или стерилни”,
но това било неразбираемо за примитивните хора, които обожествявали
всичко, което им било казвано или показвано през този период.
В Езекиил Глава 43, големият кораб, почтително наричан “славата на
Бог”, приближава.
И ето, славата на Израилевия Бог идеше от източния път;
гласът му беше като глас на много води; и светът сияееше
от славата му.
Езекиил 43: 2.
Създателите не искали да бъдат обезпокоявани, затова издали директива:
Тая порта ще бъде затворена, няма да се отвори, и никой
човек да не влезе през нея; защото Йахве (Господ), Израилевия Бог е влязъл през нея; затова тя ще бъде затворена.
Езекиил 44: 2.
Само на един “княз” било позволено да дойде и да разговаря със създателите:
А князът, който като княз ще седне в нея за да яде хляб
пред Йахве (Господ).
Езекиил 44: 2.
Но князът трябвало да мине през една стая, където бил дезинфекциран със специални лъчи.
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Той ще влезе през пътя на предверието на тая порта, и
през същия път ще излезе.
Езекиил 44: 3.
Левийските свещеници били там, за да се грижат за създателите.
Та нека се приближават при Мене за да Ми служат, и нека
стоят пред Мене да Ми принасят тлъстината и кръвта…
Нека се приближават при трапезата за да Ми служат…
Езекиил 44: 15-16.
Миризмата на човешката пот била неприятна на създателите:
И когато влизат в портите на вътрешния двор нека обличат ленени дрехи… да не опасват нищо, което причинява
пот.
Езекиил 44: 17-18.
Има също описание на това как са правени доставките на пресни продукти за Елохим.
И първаците от всички първи рожби… да давате на свещеника първака на тестото си, за да почива благословение на
домовете ви.
Езекиил 44: 30.
В Глава 3 на Книгата на Даниил, Цар Навуходоносор осъжда трима
мъже на изгаряне на клада, защото отказали да почетат метален бог вместо създателите. Но тримата мъже, които знаели за съществуването на създателите, били спасени от един от тях, който им се притекъл на помощ
при кладата, въоръжен с отблъскващ, охлаждащ лъч. Чрез него той ги
предпазил от топлината и пламъците, и им позволил да си отидат невредими.
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Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят
всред огъня, без да имат никаква повреда; и по изгледа си
четвъртия прилича на син на боговете.
Даниил 3: 25.
По-късно Даниил бил хвърлен в бърлогата на лъвове, но те не го наранили. Тук отново нищо сложно не било използвано, само парализиращ
лъч, който дал на Даниил време да се измъкне невредим.
Моят Бог прати ангела Си да затули устата на лъвовете.
Даниил 6: 22.
В десета глава на Даниил ще намерите друго интересно описание на
един от създателите.
Като вдигнаха очите си видяха един човек… Тялото му
бе като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица,
очите му като огнени светила, мишците и нозете му бяха
на глед като лъскава мед, и гласът му като глас на много
народ.
Даниил 10: 5-6.’

Страшният съд
‘Ако евреите били доминирани от персите и гърците, то това било заради липсата им на вяра. Следователно, Елохим наказали евреите като
изпратили някои от своите “ангели” сред персите и гърците и помогнали
на тези нации да напреднат технологично.
Това обяснява великите моменти в историята на тези две цивилизации.
Архангел Михаил бил водач на делегацията, която помагала на персите.
Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне; там
при персийските князе.
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Данаил 10 :13.
В Глава 12 на Даниил възкресяването е отново споменато:
И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
Даниил 12: 2.
“Страшният съд” ще позволи на великите учени да живеят отново.
Тези хора, които са действали позитивно в полза на човечеството и които
са вярвали искрено в създателите и са следвали техните заповеди, ще бъдат приветствани с голяма радост с добре дошли от хората на новата ера,
когато това се случи.
От друга страна, всички грешни хора ще се срамуват пред съдиите си и
ще живеят във вечно разкаяние, като пример за останалото човечество:
Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония,
които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни
векове.
Даниил 12: 3.
Гениите ще бъдат високо оценени и щедро възнаградени. Онези индивиди, които са създавали условия на гениите да се реализират или на
истината да триумфира, също ще бъдат възнаградени.
А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до
края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава.
Даниил 12: 4.
Тези думи ще бъдат разбрани напълно едва тогава, когато човечеството достигне до достатъчно ниво на научно разбиране – това можем да
кажем засега. Всичко това ще се случи:
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Когато ще са свършили да смажат силата на светите
люде.
Даниил 12: 7.
Това ще стане когато народът на Израел възвърне земята си след своята дълга диаспора. Държавата Израел беше създадена преди няколко
десетилетия, по-същото време когато научното познание на човечеството
претърпя разцвет.
Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето.
Даниил 12: 9.
Всичко това не би могло да бъде разбрано по онова време. Но днес, то
може да бъде разбрано. През последните години, научният прогрес и началото на изследванията на космоса от страна на човешките същества бяха
такива, че вече всичко изглежда възможно за човечеството. Сега нищо не
може да изненада хората, които всеки ден виждат по телевизията чудеса
да стават пред очите им. Те могат да научат без учудване, че наистина са
направени от “Бог”, техният всемогъщ създател, особено що се отнася до
техните научни способности. Сега чудесата станаха разбираеми.
В Йона, голямата риба, която поглъща пророка е наистина много интересна. Иона е изхвърлен във водата от малка лодка:
А Йахве (Господ) бе определил една голяма риба да погълне Йона; и Йона остана във вътрешността на рибата три
дни и три нощи.
Йон 1: 17.
“Голямата риба” била всъщност подводница, както вече познавате такива съдове. Но за хората от това време тя е могла да бъде само голяма
риба, въпреки че стомашните сокове на такава риба биха смлели човек
много бързо, без всякаква надежда да излезе на бял свят отново. И още
повече на Йон му е бил нужен въздух за дишане… в подводницата създателите могли да проведат разговор с Йон и да научат за политическата
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обстановка в този момент.
И Йахве (Господ) заповяда на рибата; и тя избълва Йона
на сушата.
Йон 2: 10.
Подводницата се приближила до брега и Йон бил отново на сушата. В
Захарий Глава 5, има друго описание на летяща машина:
Тогава пак като подигнах очите си видях, и ето, летящ свитък, дълъг двадесет лакти, и широк десет лакти.
Захарий 5: 1-2.
Малко по-късно жени се появяват за първи път сред създателите:
Като подигнах очите си видях, и ето, излизаха две жени,
които летяха във вятъра; защото имаха крила като крила
на щъркел.
Захарий 5: 9.
Тези две жени придружавали създателите и били екипирани с автономни летателни костюми, когато се появили пред Захарий.
В Псалм 8, стих 5, е казано за човешките същества:
Ти си го направил само малко по-долен от Елохим (Бог).
Псалми 8: 5.
Човешките същества са в действителност толкова силни в интелектуално отношение, колкото са и техните създатели. Онези, които са преписвали текстовете, не са посмели да напишат “равни” с Елохим, както
първоначално е било продиктувано.
То излиза от единия край на небето, и обикаля до другия
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му край.

Псалми 19: 6.

Създателите идват от планета, много далеч от орбитата на Земята.
В тях (краищата на вселената) той постави шатър за слънцето.
Псалми 19: 4.
Това е още един намек за земната маса, която е била изкопана, за да
образува първичния континент, когато единствено океани са покривали
Земята.
Йахве (Господ) наднича от небето, наблюдава всичките
човешки чада; от местообиталището си гледа на всичките
земни жители.
Псалми 33: 13-14.
Създателите наблюдават поведението на човечеството, както винаги са
го правели, от своите космически кораби.’

Сатаната
‘В Книгата на Иов, Глава 1, имате обяснение за Сатаната:
А един ден, като дойдоха синовете на Елохим (Божиите)
да се представят пред Йахве (Господ) , между тях дойде и
Сатана.
Йов 1:6.
Елохим на иврит означава буквално “онези, които идват от небето”.
“Синовете на Елохим”, с други думи, са създателите, които докладват на
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своята родна планета, посочвайки най-често, че човешките същества уважават и обичат Елохим. Но един от тези Елохим, на име Сатана, е бил
част от група, която винаги осъждала създаването на други интелигентни
същества на планета, така близка като Земята, виждайки в тях възможна
заплаха. Ето защо, виждайки предаността на Йов, който е един от най-ярките примери за любовта на хората към своите създатели, той казва:
Дали без причина се бои Йов от Елохим?… Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще те похули
в лице. И Йахве (Господ) рече на Сатана: Ето, в твоята ръка
е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка.
Иов 1: 9-12.
Правителството, чувайки твърдението на Сатаната, че ако не бил богат
Йов не би обичал своите създатели, му дало пълно право да разори Йов.
Тогава щяло да се види, дали той все още почита своите създатели и затова било забранено той да бъде убит.
Виждайки преданата любов на Йов към своите създатели, дори когато
е разорен, правителството триумфирало над опозицията, т.е. Сатаната.
Но Сатаната възразил, че макар Йов да е загубил много неща, той все още
бил в добро здраве. Така правителството дало на Сатаната карт блаш да
действа, при единственото условие да не го убива.
Той е в ръката ти; само живота му опази.

Йов 2: 6.

Отново в Книгата на Иов, едно малко изречение в Глава 37 е много
интересно:
Можеш ли като Него да разпростреш небето, което, като
леяно огледало е здраво?
Йов 37: 18.
С други думи, могат ли човешките същества да се “разпрострат в небето” – в същност да направят летящи метални средства? Хората от онова
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време са смятали, че това е възможно само за Бог. А днес това вече е възможно.
Накрая, при вида на смирения Йов, създателите го излекуват и му връщат обратно богатството, децата и здравето.’

Хората били неспособни да разберат
‘В Книгата на Тобит в Апокрифа, един от роботите на създателите, на
име Рафаел, също идва да изпита отношението на хората към създателите.
След като изпълнил мисията си, преди да си тръгне, той разкрил кой
е:
Всеки ден аз се появявах пред теб, но нито пих, нито ядох…
Аз се въздигам към този, който ме прати. Напиши за нещата, които ти се случиха.
Тобит 12: 19-20.
Всичко това е лесно да се види в писанията. Но още веднаж трябва да
се опитате да разберете.
Аз ще ви кажа какво е мъдрост и откъде идва тя, и няма да
скрия от вас тайните на Елохим (Бог), а ще ви ги разкрия
от нейното рождено начало, и ще просветли знанието за
нея и няма да премълчи истината.
Мъдростта на Соломон 6: 22.
Когато му дойде времето, “мъдростта”, науката, които позволяват
всичко това да се случи, ще бъде разбрано от човечеството. Библейските
писания ще бъдат доказателство за всичко това.
Поради величието и красотата на създадените неща дай
ни съответна представа за техните създателите.
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Мъдростта на Соломон 13: 5.
Така че е лесно да се види истината, като разпознавате създателите
чрез наблюдение на техните създания.
И кой чрез тези добри неща видени не ще разбере този
който е.
Мъдростта на Соломон 13: 1.
За да не бъдат обезпокоявани от хората, създателите построили своите
бази високо в планините, където сега намираме следи от велики цивилизации (в Хималаите и Перу, например), както и на дъното на морето.
Постепенно планинските бази били изоставени за сметка на подводните,
като по-трудно достъпни за хората. Създателите, които били заточени от
самото начало, се били скрили в океаните.
В оня ден Йахве (Господ) с лютия, и великия, и якия си
нож ще накаже левиатана, бързия змей, и ще убие змията,
която е в морето!
Исая 27: 1.
По това време правителството на тяхната планета искало да унищожи
онези, които били създали хората.
Не било лесно да се разбере сред тези чудеса ясно какво става, така че
създателите били обожествени и превърнати в нещо абстрактно, защото
човешките същества не били способни да разберат научните факти.
Тогава дават писмото на някого, който не е грамотен. И
казват: Я прочети това; А той казва: Не съм грамотен.
Исая 29: 12.
Дълго време човечеството държало истината в ръцете си, но не могло
да я разбере, докато не еволюирало достатъчно в науката, за да декодира
тази истина.
57

Интелигентен Дизайн : Послание От Дизайнерите

Всеки човек е твърде скотски за да знае.

Еремия 10: 14.

Науката позволила на създателите да създават, а ще позволи и на човешките същества да направят същото.
Йахве (Господ) ме създаде като начало на пътя си, като
първо от древните си дела. От вечността бях създадена, от
начало, преди създаването на земята!… Когато приготовляваше небето, аз бях там… Когато налагаше закона си на
морето щото водите да не престъпват повелението му…
Тогава аз бях при Него като майсторски работник. И всеки
ден се наслаждавах, веселих се винаги пред Него; веселих
се на обитаемата му земя; и наслаждението ми бе с човешки чада.
Притчи 8: 22-23, 27, 29-31.
Интелигентността и науката – това са добродетелите, позволили на
създателите да сътворят земната маса, първичният континент, а също и
живите същества, с които те го заселили. И сега тази интелигентност и
този дух водят човешкият ум да възпроизведе делата на своите създателите.
От самото начало е било така – хората създават хора като тях на други планети. Цикълът продължава. Едни умират, други поемат щафетата.
Ние сме вашите създатели, а вие от своя страна, ще създадете нови човешки същества.
Каквото съществува е станало вече; и каквото ще стане е
станало вече.
Еклисиаст 3: 15.
Животните също са били създадени и ще бъдат пресъздадени отново.
Точно както хората – нито повече, нито по-малко. Видовете, които са изчезнали ще живеят отново, когато се научите как да ги създавате.
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Да! Един дух имат всичките; и човек не превъзхожда в
нищо животното, защото всичко е суета.
Еклисиаст 3: 19.
Ние, създателите, ще се появим пред вас, единствено ако човечеството
ни е благодарно, затова че сме го създали. Ние се страхуваме, че човешките същества може би изпитват неприязън към нас – нещо, което не можем
да приемем.
Ние бихме искали да започнем открити контакти с вас и да ви предадем ползата от значителния ни напредък в научното познание – веднага
след като се уверим, че няма да се обърнете срещу нас и ще ни обичате
като свои родители.
Горко на онзи, който се препира със създателя си! Ще рече
ли калта на този, който й дава образ: Що правиш? Или
изделието ти да рече за тебе: Няма ръце? Горко на онзи,
който казва на баща си: Какво раждаш?
Исая 45: 9-10.
Страхът, че няма да бъдат обичани от човешките същества е накарал
вашите създатели да ви разрешат да се развивате сами в научно отношение, почти без всякаква външна помощ.
Емблемата, която виждаш гравирана на тази машина и на моя костюм,
представя истината. Тя е също емблема на евреите, звездата на Давид, която означава: “Това, което е над, е като това, което е под” и в центъра е
свастика, която означава, че всичко е циклично, връх, който става дъно и
дъно, което се превръща във връх. Произходът и съдбата на създателите
и хората са подобни и свързани.
Не знаете ли? Не сте ли чули? Не ли ви се е известило отначало? От основаването на земята не сте ли разбрали?
Исая 40: 21.
Доказателства за съществуването на бази на създателите по високите
планини се споменават в Книгата на Амос:
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Ето, онзи който… стъпва върху земните височини.
Амос 4: 13.
Създателите имали общо седем бази:
…тия седем, които са очите на Йахве (Господни) , тичащи
през целия свят…
Захария 4: 10
Такъв е произходът на свещника със седем свещи, смисълът, на който
е бил изгубен. В началото в главната квартира на създателите е имало командно табло със седем светещи ключа, позволяващи им да поддържат
контакт с другите бази и с интерпланетарния кораб, който е бил на орбита около Земята. В Псалми 139: 4-6 има загатване за телепатията:
Защото докато думата не е още на езика ми, ето, Йахве
(Господи), Ти я знаеш цяла. Ти си пред мен и зад мен, и
турил си върху мене ръката си. Това знание е пречудно за
мене; високо е; не мога да го стигна.
Псалми 139: 4-6.
По това време хората не могли да си представят телепатията, и оттук
“това знание е пречудно за мене”. Астрономията и интерпланетарните
пътешествия са били също немислими за това време.
Изброява числото на звездите. Нарича ги всички по име.
Велик е нашия Йахве (Господ) , и голяма е силата му: Разумът му е безпределен.
Псалми 147: 4-5.
Човешките същества били също неспособни да разберат телекомуникацията.
Изпраща заповедта си по земята; словото му тича много
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бърже.

Псалми 147: 15.

Сега ние достигаме до решителната, повратна точка в работата на създателите. Те решили по това време да разрешат на човечеството да прогресира в научно отношение, но без да се намесват дирекно. Те разбирали,
че те самите са били създадени по този начин, и че чрез създаването на
подобни на тях същества, те ще позволят на кръговратът да продължи.
Но първо, за да бъде разпространена истината по целия свят, те решили да изпратят Месия, който би могъл да каже това, което по това време,
биха разбрали само хората на Израел. Това била подготовка за деня, когато изначалната тайна щяла да бъде обяснена в светлината на научния
прогрес – т.е. апокалипсиса. И така те го представили по този начин:
А ти, Витлеем…който ще бъде владетел в Израиля, чийто
произход е от начало, от вечността… И той ще стои и ще
пасе стадото си чрез силата Господна… Защото сега той
ще бъде велик до краищата на земята. И той ще бъде нашия мир.
Михей 5: 2-5.
Радвай се много ерусалимско дъщерьо; ето, твоят цар иде при тебе…
Кротък, и възседнал на осел… Той ще говори мир на народите; и владението му ще бъде от море до море. Захарий 9: 9-10.
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Ролята на Христос

Зачеването

Н

а следващата сутрин ние се срещнахме отново на същото място и
моят домакин каза: ‘Ролята на Христос беше да разпространи истината на библейските писания по целия свят, така че те да служат като
доказателство на цялото човечество, докато науката не се развие достатъчно, за да обясни всичко. Създателите решиха следователно, да се роди
дете от жена от Земята и един от техните хора. Детето по този начин, без
съмнение щеше да наследи определени телепатични способности, които
хората не притежават.
Тя се намери непразна от светия Дух.
Евангелие от Матея 1: 18.
Мария беше избраната жена и очевидно нейният годеник трудно прие
тази вест, но:
Ангел от Господа му се яви насън.
Евангелие от Матея 1: 20.
Един от създателите се появи, за да обясни, че Мария ще роди син
на “Бога”. Пророците, които бяха в контакт със създателите, дойдоха от
много далеч, за да видят божието дете. Един от космическите кораби ги
водеше:
Видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним… И, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше преде тях, докато дойде и се спря над мястото гдето
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беше детето.

Евангелие от Матея 2: 2.

Създателите бдяха над детето:
И ангел от Господа се явява насън на Йосиф и казва: Стани,
вземи детето и майка му и бягай в Египет и остани там
докато ти река, защото Ирод ще потърси детето, за да го
погуби.
Евангелие от Матея 2: 13.
Царят не бе много щастлив, че току-що дете-цар се бе родило на неговата земя, както пророците бяха предсказали. Но след като цар Ирод
умря, създателите казаха на Йосиф, че може да се върне в Израел.
И когато умря Ирод, ето ангел от Господа се явява насън
на Йосиф в Египет и казва: Стани, вземи детето и майка
му и иди в Израилевата земя, защото умряха ония, които
искаха живота на детето.
Евангелие от Матея 2: 19-20.

Посвещаването
‘Когато порасна, Исус бе заведен при създателите, за да му разкрият
неговата истинска самоличност, да го представят на баща му, да посочат
неговата мисия и да го запознаят с различни научни техники.
Небесата му се отвориха и той видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше над него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният ми Син, в когото е
моето благоволение… Тогава Исус беше отведен от Духа в
пустинята, за да бъде искушаван от дявола.
Евангелие от Матея 3: 16-17 и 4: 1.  
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Дяволът, ‘Сатаната’, за чийто създател вече говорихме, е бил винаги
убеден, че нищо добро няма да излезе от човечеството на Земята. Той
беше ‘Сатана на скептицизма’ и беше поддържан от опозицията на правителството на нашата планета.
Така той изпита Исус, за да разбере дали неговата интелигентност е
достатъчна и дали той наистина обича и уважава своите създатели. След
като откриха, че напълно могат да се му доверят, на Исус му беше разрешено да отиде и изпълни своята мисия.
За да обедини хората около себе си, Исус направи ‘чудеса’, които в
действителност, бяха приложение на научните познания, показани му от
създателите.
Страдащи от различни болести бяха довеждани при него
и той ги изцели.
Евангелие от Матея 4: 24.

Блажени нищите по дух.

Евангелие от Матея 5: 3.

Това изречение неправилно се интерпретира като ‘бедните са блажени’. Първоначалният смисъл е бил, че ако бедните имат дух, то те ще бъдат щастливи – което е съвсем различно.
Тогава Исус каза на апостолите, че те трябва да разпространяват истината по целия свят. В молитвата наричана ‘Божията молитва’ или ‘Отче
наш’ истината е казана буквално:
Да дойде твоето царство; да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята.
Евангелие от Матея 6: 10.

На ‘небето’, на планетата на създателите, учените накрая поемат властта и създават тогава други интелигентни същества. Същото нещо ще се
случи на Земята. Факелът ще бъде издигнат отново.
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Тази молитва, която се повтаря много пъти без някой да я разбира,
имало нечестиво значение, но сега играе важна роля.
‘На земята… както и на небето’.
Освен всичко останало, Исус е бил научен да говори убедително чрез
един вид телепатична групова хипноза:
И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на
учението му… защото ги поучаваше като един, който има
власт, а не като техните книжници.
Евангелие от Матея 7: 28-29.
Той продължи да лекува болните с помощта на създателите, които насочваха концентрирани лъчи от разстояние:
Един прокажен дойде при него… исус простря ръка и се
допря до него и рече: Бъди очистен. И на часа му се очисти
проказата.
Евангелие от Матея 8: 2-3.
И направи същото за един човек, който беше напълно парализиран.
Операцията беше извършена от разстояние с помощта на концентриран
лъч, нещо като лазер, който изгаря точно определено място през няколко
слоя.
Стани и ходи… и той стана.

Евангелие от Матея 9: 6-8.

По-нататък в Евангелието от Св.Матей, Исус обявява своята мисия:
Не съм дошъл да призова праведните, а грешните.
Евангелие от Матея 9: 13.  
Той не дойде заради народа на Израел, който знаеше за съществуването на създателите, а преди всичко за да може това знание да бъде разпрос65
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транено в останалата част на света.
По-късно имало още “чудеса” донякъде подобни на първите, всички от
които били медицински. Днес има трансплантации на сърца и други органи; проказата и тям подобни болести са излекувани, а хора са връщани
отново в съзнание чрез подходящо лечение. Тези неща биха били считани
за чудеса от технологично примитивни хора. По онова време човешките
същества били примитивни, а създателите били подобни на хората от вашите съвременни “цивилизовани” нации, макар и малко по-напреднали
в науката, отколкото сте вие сега.
По-нататък намираме цитат за създателите, сред които е истинският
баща на Исус:
Всеки, който изповяда мене пред човеците, ще го изповядам и аз пред отца ми, който е на небесата.
Евангелие от Матея 10: 32.
“Пред отца ми, който е на небесата” – това обяснява всичко. Всъщност “Бог” не е нещо неуловимо, неосезаемо или нематериално. Той е “на
небесата”. Това очевидно е било необяснимо за хората, които по онова
време са вярвали, че звездите са закачени на звездния свод само като красиви лампи, въртящи се около центъра на Земята. Сега след появата на
пътешествия в космоса и на разбирането за необятността на вселената,
старите текстове се осветляват по съвършено различен начин.’

Паралелни човешки светове
‘В Евангелието от Матея, Глава 13, има важен пасаж, където Исус обяснява чрез притча, как създателите са напуснали своята планета, за да създадат живот в други светове.
Сеячът излезе да сее… и както сееше, някои зърна паднаха
край пътя, птиците дойдоха и ги изкълваха… А други паднаха на канаристите места, където нямаше много пръст…
а като изгря слънце пригоряха… Други семена паднаха
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между тръните, тръните порастнаха и ги заглушиха… А
други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.
Евангелие от Матея 13: 3-9.  
Всичко това е намек за различните опити да се сътвори живот на други
планети – три от тях пропадат.
Първият пропада заради птиците, които дошли и изкълвали семената. Всъщност това е бил неуспех причинен от близостта на въпросната планета до тази създателите. Онези, които са били против създаването на хора, подобни на тях самите, виждали възможна заплаха в този
екперимент и отишли да унищожат създанията.
Вторият опит бил направен на планета прекалено близо до слънце,
което било твърде горещо, така че създанията били унощожени от вредната радиация.
Третият опит бил направен “сред тръните” на планета, която била
прекалено влажна и където растителният свят бил толкова силен, че разрушил равновесието и животинския свят. Този свят, състоящ се само от
растения, все още съществува.
Но накрая, четвъртият опит бил успешен, върху “добра почва”. И е
важно да се отбележи, че е имало, общо взето, три успеха. Това означава,
че на други две планети, които са относително близо до вас, има живи
същества подобни на вас самите, които са били създадени от същите създатели.
“Чуйте, тези, които имат уши…”, разберете, тези, които можете.Когато дойде времето, тези, които искат да разберат ще го направят. Другите,
онези, които гледат, без да виждат и чуват, без да слушат или разбират,
такива хора никога няма да разберат истината. От друга страна, онези,
които докажат своята интелигентност със своите собствени усилия и така
се покажат достойни за помощта на създателите, ще им бъде помогнато.
Който има, нему ще се даде и ще има изобилие; а който
няма от него ще се отнеме и това, което има.
Евангелие от Матея 13:  12
Хората, които не успеят да докажат своята интелигентност няма да
67

Интелигентен Дизайн : Послание От Дизайнерите

оцелеят. Човешките същества почти са доказали, че са достойни да бъдат
признати от своите създатели за равни на тях. Единственото нещо, което
им липсва е… малко любов. Любов един към друг и особено към техните
създатели.
…На вас е дадено да знаете тайните на небесното царство.
Евангелие от Матея 13: 11.
Трите планети, на които е бил създаден живот, са били поставени в условията на конкуренция. Планетата, на която човечеството постигне найголям научен напредък и следователно докаже своята интелигентност, ще
получи дар от наследството на своите създатели в деня на “страшния съд”
– при условие, че не се държат агресивно към своите създатели.
Това ще бъде денят, когато тяхното познание ще е достигнало достатъчно високо ниво. Днес човешките същества не са много далеч от този
ден. Човешкият гений е:
…по-малко от всичките семена, но когато порасте, е поголямо от злаковете и става дърво, така щото небестните
птици дохождат и се подсланят по клончетата му.
Евангелие от Матея 13: 32.
“Небестните птици” тук се отнасят до създателите, които ще дойдат
и ще се подслонят по клоните; с други думи, ще дойдат да дадат своите
знания на човечеството, когато то се покаже достойно за това.
Небестното царство прилича на квас, който една жена взе
и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.
Евангелие от Матея 13: 33.
Това е още едно загатване за трите свята, в които създателите очакват
науката да процъфти.
Ще изкажа скритото още от създанието на света.
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Евангелие от Матея 13: 35.
Тук имаме нещо изключително важно. Планетите имат своя продължителност на живот и един ден те няма да могат да бъдат обитавани. До
това време човечеството трябва да е достигнало ниво на научно познание,
достатъчно за да предприеме заселване на друга планета или ако не може
да се адаптира на друго място, да създаде хуманоидна форма на живот,
способна да оцелее в новите условия. Ако околната среда не може да бъде
приспособена спрямо нуждите на хората, то хора трябва да бъдат създадени, които да са съвместими с новата среда.
Например, преди човечеството да е изчезнало, ще трябва да създадете
нова раса хора, които да са способни да живеят в напълно различна атмосфера, и които ще наследят вашето познание преди вие да изчезнете.
И за да не бъде изгубено това наследство, създателите са сътворили живот
на три планети и само на най-добрите ще бъде дадено то.
Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат
и ще отлъчат нечестивите измежду праведните
Евангелие от Матея 13: 49.
Текстът, отнасящ се до умножаването на хляба, вече е обяснен. Той е
свързан с концентрирани хранителни продукти под формата на големи
хапчета, съдържащи всички витални елементи и доста подобни на тези,
които използуват вашите астронавти. Вашият “свещен хляб” – нафор доста напомня на тези хапчета. С еквивалента на няколко хляба, той е достатъчен да нахрани хиляди хора.’

Научни Чудеса
‘Когато Исус ходи по водата, създателите го поддържат като използуват антигравитационен лъч, който компенсира ефекта на тежестта, точно
в определена точка.
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Той дойде към тях, като вървеше по езерото.
Евангелие от Матея 14: 25.
Лъчът, всъщност, създава завихряне, което е описано както следва:
Но като виждаше вятъра силен, Петър се уплаши… и като
влязоха в ладията, вятърът утихна.
Евангелие от Матея 14: 30-32.
“Вятърът утихна” като се качват в ладията, защото лъча е бил изключен, когато Исус достига до лодката. Още едно изцяло научно “чудо”.
В действителност, чудеса не съществуват, а само различни нива на научен прогрес. Ако по времето на Исус бяхте кацнали с космически кораб,
или дори с въртолет, даже при относително ограничено ниво на научно
развитие, то в очите на хората от това време, вие със сигурност щяхте да
изглеждате творци на чудеса.
Самото създаване на изкуствена светлина, идваща от небето, шофирането на кола, гледането на телевизия, или дори убиването на птица с пушка, биха изглеждали като явления от божествен или свръхестестен произход за хората от онова време, защото те са били неспособни да си обяснят
механизма на тези феномени. Също не бива да забравяте, че разликата в
научното развитие между вас и хората от времето на Исус е същата, каквато е между вас и нас. Ние все още можем да правим неща, които вие
бихте счели за “чудеса”.
Но за най-изявените индивиди сред вас, те няма да бъдат чудеса, тъй
като през последните няколко десетилетия, вие поехте по пътя на науката
и се опитвате да схванете причините за нещата, вместо безмислено да се
излежавате и радвате на даденостите.
Нашето познание, обаче остава на такова равнище, че ако решим да
направим някои чудеса, дори и най-бележитите ви учени няма да разберат как сме ги направили. Има някои особено интелигентни индивиди,
които биха се справили с подобен род явления, но като цяло останалите
биха изпаднали в паника и ние все още сме способни да удивляваме хората, макар това вече да не е толкова лесно.
Необходимо е хората да разберат, че не съществува някакъв небесен
“Бог”, а само хора създадени от други хора по техен образ и подобие.
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В глава 17 на Евангелието на Св. Матей, създателите се появяват още
веднъж.
Исус взема Петра, Якова и брат му Йоана, и ги завежда на
една висока планина насаме… и преобрази се пред тях.
Лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели
като светлината… И, ето, явиха им се Мойсей и Илия, които се разговаряха с него…и ето из облака глас, който каза:
Този е моят възлюбен син… Него слушайте.
Евангелие от Матея 17: 1-5.
Тази сцена става през нощта и апостолите са уплашени да видят Исус,
осветен от прожекторите на космическия кораб, от който излизат Мойсей и Илия, все още живи благодарение на дървото на живота, което ги е
дарило с още дни. Безсмъртието е научна реалност, дори тя да не съответства на човешката представа за безсмъртие. В глава 19 стих 30 от Евангелието на Св. Матей има изречение:
Обаче, мнозина първи ще бъдат последни, а последните
първи.
Евангелие от Матея 19: 30.
Това означава, че създадените ще станат създатели точно както създателите са били създадени.’

Завоюване на познанието
‘В глава 25 от Евангелието на Св. Матей, е казано, че трите планети
трябва да направят научен прогрес и че той ще бъде оценен един ден. Ние
четем в притчата:
Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги и им предаде имота си… На един
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даде пет таланта, на друг два, на трети един; и тръгна…
И тоя, който получи петте таланта отиде и търгува с тях,
и спечели още пет таланта… също и тоя, който получи
двата спечели още два. А тоя, който получи един върнал
само един талант… Вземете от него таланта и дайте го на
този, който има десет таланта. Защото на всекиго, който
има, ще се даде, и той ще има в изобилие; а от този, който
няма, от него ще се отнеме и това, което има.
Евангелие от Матея 25: 14-29.
От трите свята, на които е бил създаден живот, само този, който направи най-голям прогрес ще получи познанието. Тези, които не са напреднали, ще бъдат управлявани от другите и елиминирани впоследствие. Същото се отнася и за народите на земята.
В глава 26 от Евангелието на Св. Матей, Исус разкрива важността на
своята смърт и на писанията, които ще послужат по-късно, като доказателство. Когато един от неговите последователи се опитва да го защити с
меч, той казва:
Повърни ножът си на мястото му… или мислиш, че не
мога да се примоля на Отца си, и той би ми изпратил още
сега повече от дванадесет легиона ангели?… Но как биха се
сбъднали писанията, че това трябва така да бъде?
Евангелие от Матея 26: 52-54.
Всъщност, било е необходимо Исус да умре, за да бъде истината разпространена по целия свят и по-късно, когато създателите се завърнат на
земята да не бъдат приети като узурпатори или нашественици. Това е
целта на библейските и евангелистки писания – да запазят доказателства
за присъствието на вашите създатели, така че да бъдат разпознати когато
се завърнат.
След смъртта си, Исус възкръсва с помощта на своите създатели.
А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от
небето та пристъпи и отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като
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сняг.

Евангелие от Матея 28: 2-3.

Създателите поемат грижата за Исус и го съживяват. И той казва:
Идете прочее, научете всичките народи… като ги учите да
пазят всичко що съм ви заповядал.
Евангелие от Матея 28: 19-20.
Мисията на Исус стига до своя край:
И тъй, след като им говори, Господ Исус се възприе на
небето.
Евангелие от Марка 16: 19.
Създателите го взимат със себе си след тази най-важна фраза:
Змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те
ще оздравяват.
Евангелие от Марка 16: 18.
Това се отнася до човечеството, което открива противоотровен серум и
антидот, развива хирургията и т.н. – както се случва днес.
В своята подготовката за пристигането си на Земята, създателите все
по-често ще идват тук, за да придадат повече тежест на своето официално
появяване. Това е, което се случва точно в момента.
Погледнете смокиновницата… когато вече покарат, вие,
като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо.
Евангелие от Марка 21: 29-30.
Когато неидентифицираните летящи обекти започнат да се появяват в
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големи количества, както става понастоящем, това означава, че времето е
дошло. В Деяния на Светите Апостоли, се казва, по-нататък в глава 2:
И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха
на едно място… и внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха… и явиха им се езици като огнени, които се разделяха,
и седна по един на всеки от тях… и те всички се изпълниха
със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици…
Деяния на Светите Апостоли 2: 1-4.
За да стане възможно апостолите да разпространяват истината по целия свят, създателите ги подложиха на концентриран обучаващ поток,
изпратен чрез усилени телепатични вълни, отчасти наподобяващи електрошокове, които внедряват в тяхната памет елементи от други езици.
В Деяния на Светите Апостоли, отбележете многобройните появявания на създателите – “ангелите” – особено, когато освобождават Петър,
който е бил окован от Ирод:
И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина
осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го
и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете
му. И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И
той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене. И Петър излезе и вървеше изподире, без
да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си
мислеше, че вижда видение.
Деяния на Светите Апостоли 12: 7-9.
Петър, който бил неук, си помислил че има видение, когато оковите му паднали. Той не е знаел за електрическия лазерен оксижен, който
бил използван от един от създателите. Когато такива удивителни неща се
случват, хората мислят че сънуват. Ето защо, често се казва за хора, които
са виждали създателите, че сигурно са имали видения или са сънували.
По същия начин се говори и за хората, видели нашите летящи чинии, че
са имали халюцинации. В този цитат ясно се обяснява, че Петър е мислел,
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че това, което му се случва е сън, но всъщност всичко е било реалност.
И дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им
се отвори сама… и ангелът веднага се оттегли от него.
Деяния на Светите Апостоли 12: 10.
Друг знак, че времето вече е дошло, е че народът на Израел възвърна
държавата си.
След това ще се върна. И пак ше въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я
изправя.
Деяния на Светите Апостоли 15: 16.
Друго важно изречение намираме в Деяния на Светите Апостоли 17:
29, а именно:
И тъй, като сме Божий род…
Деяния на Светите Апостоли 17: 29.
Това било казано от един от апостолите, когато говорил за “Бог”.
Няма повече да четем Евангелията, където има още много доказателства за съществуването на създателите, тъй като са по-маловажни. Можеш да ги тълкуваш сам на онези, които задават въпроси, в светлината на
обясненията, които вече ти дадох.’
С тези думи, той си тръгна, както при предишните ни срещи.
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КРАЯТ НА СВЕТА

1946: Първата година от Новата Ера

Н

а следващия ден, той се завърна точно както преди и започна да говори.
‘Краят на света е дошъл. Не краят на света като катастрофа, която ще
унищожи Земята, а краят на света на църквата, която изпълни своята задача. Тя изпълни своята роля повече или по-малко ефективно. Задачата
беше да се направи възможно разпознаването на вашите създатели, когато те се завърнат. Както сте забелязали, Християнската църква умира.
Това е краят на този свят, защото неговата мисия е изпълнена, макар и с
доста грешки, тъй като дълго време обожествяваше създателите.
Това обожествяване беше допустимо до началото на научната епоха.
След това трябваше да бъде напълно премахнато. Това би могло да е възможно, ако истината беше запазена или хората можеха да четат между
редовете. Но прекалено много грешки бяха направени.
Това бе предвидено от създателите и църквата ще загине, защото няма
никаква полза от нея вече. В развитите в научно отношение държави, хората са вече обхванати от едно определено мрачно настроение, защото не
им е останало в какво да вярват. Никой вече не вярва в “Небесния Бог”,
кацнал на облак, с бяла брада, всезнаещ и всесилен, както църквата ни
учи. Нито пък някой вярва в прекрасните малки ангели-хранители или в
дявола с рога и копита. И така, никой не знае в какво да вярва вече. Само
малцина младежи са разбрали, че любовта е същественото. Вие сте достигнали златната епоха.
Вие земните хора, летите в небесата и гласовете ви се чуват по четирите
краища на Земята с помощта на радио вълни. И така времето дойде да
разберете истината.
Както беше предсказано, всичко се случва сега, когато Земята навлиза
в ерата на Водолея. Определени хора вече писаха за това, но никой не им
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повярва. Преди 22,000 години вашите създатели решиха да започнат работата си на Земята и всичко, което се случи от тогава насам е очаквано,
защото движението на галактиката предполага това познаването на тези
събития.
Ерата на Рибите беше времето на Христос и неговете рибари, а ерата
на Водолея, която следва, започна през 1946 година. Това е ерата, през която хората на Израел намериха своята държава отново.
И в оня ден, казва Господ, ще се чуе метежен вик от рибната порта…
Книгата на пророк Софония 1: 10.
Рибната порта е преходът към ерата на Водолея. Това е моментът, когато Слънцето изгрява над Земята в деня на пролетното равноденствие в
съзвездието на Водолея. Силната глъчка е звукът, придружаващ това откровение.
Не е случайно, че си роден през 1946 година.’

Краят на църквата
‘Това откровение, благодарение на просветлението, което съдържа ще
донесе нова надежда на обезверените хора. Но то също ще ускори падането на църквата – освен ако църквата не разбере своите грешки и не се
постави в служба на истината.
Защото страшният изчезна присмивачът се изгуби, и
всички, който дебнеха случай да вършат беззаконие се изтребиха. Които изкарват човека виновен в съдебно дело, и
поставят примка за онзи, който изобличава в портата, и с
лъжа изкарват крив праведния.
Исаия 29: 20-21.
Това е краят за онези хора, които искат да ни накарат да повярваме в
първородният грях и които искат да ни накарат да се чувстваме виновни;
краят за онези хора, които пречат на тези, които разпространяват истината в края на ерата на Рибите и началото на ерата на Водолея; краят за
хората, които искат да спасят църквата, такава каквато съществува в мо77
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мента, докато гонят справедливите, онези които проповядват истината.
Те са като хората, които разпънаха Исус. Те бяха убедени, че защитават
истината, без да се опитат да я разберат и се страхуваха да не бъдат разорени и унищожени в зората на ерата на Рибите.
Очите на виждащите не ще бъдат помрачени, и ушите
на слушащите ще бъдат внимателни… Подлият не ще се
нарича вече великодушен, нито ще се казва сребролюбецът щедър… Защото подлият ще говори подло, и сърцето
му ще работи беззаконие, тъй щото да върши нечестие и
говори заблуди против Господа, за да изтощи душата на
гладния, и да направи питието на жадния да чезне… А на
коварния средствата са зли; той измисля лукави кроежи за
да погуби сиромаха с лъжливи думи, даже като немотния
говори право. Но великодушният измисля великодушни
неща, и за великодушни неща ще стои.
Исаия 32: 3-8.
Всеки, в този случай, ще разбере думите: “очите на виждащите не ще
бъдат помрачени”. Църквата е тази, която лъже относно Йахве (Господ) и
оставя празни душите на онези, които са гладни за истината.
Църквата е тази, която крои позорни планове да погуби бедните, така
че онези, които не могат да разберат или се страхуват да разберат, да й останат верни, от страх да не извършат грях, да не бъдат отлъчени или други
подобни безмислици. Докато бедните защитават своята кауза, онези които нямат ум да разберат истината застават зад лъжите на църквата, поставят се в нейно разпореждане. Но онези с благороден ум, онези които на
висок глас провъзгласяват истината, те извършват благородни постъпки,
въпреки че могат да живеят без одобрението на официалната църква.
Не знаете ли? Не сте ли чули? Не ли ви се е известило отначало? От основаването на земята не сте ли разбрали?
Исаия 40: 21.

Ето Моят служител, когото подкрепяваме. Моят избран78
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ник, в когото благоволи душата ми, турих Духа Си на него;
той ще постави правосъдие за народите.
Исаия 42: 1.
Ти ще бъдеш този, който ще разпространи истината по целия свят,
истината, която ти бе разкрита през последните няколко дни.
Смазана тръстика няма да пречупи, и замъждял фитил
няма да угаси.
Исаия 42: 3.
Ти няма да можеш да унищожиш църквата и нейните лъжи напълно,
но постепенно тя ще изчезне от само себе си. Това отмиране е в процес
от известно време. “Фитилът” угасва. Тя е изпълнила своята мисия и сега
е време да изчезне. Тя е направила грешки и се е обогатила за сметка на
истината, без да се опита да я обясни ясно на хората от тази епоха. Но
не я съди прекалено строго, защото тя разпространи по света словото на
библията, което е доказателство за истината.
Нейните грешки бяха големи, особено когато вложи прекалено много
свръхестественост в истината и погрешно преведе светите писания, както ги четем днес в обикновените библии. Тя замени терминът “Елохим”,
който се отнася до създателите, с понятието в единствено число “Бог”, докато всъщност Елохим на иврит е множественото число на Елоха.
По този начин църквата превърна създателите в един единствен неразбираем Бог. Друга грешка е, че накара хората да боготворят дървен
кръст в памет на Исус Христос. Кръстът не е Христос. Едно парче дърво
във формата на кръст не означава нищо:
И никой не взема на сърцето си, нито има знание или разум та да рече: Част от него изгорих на огън, още и хляб
опекох на въглищата му, опекох и месо та ядох; и да направя ли останалото от него гнусота? Да се поклоня ли на
нещо станало от дърво?
Исаия 44: 19.
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Създаването на държавата Израел
‘Завръщането на еврейският народ в Израел, както е предсказано, е
знак за започването на златната ера.
От изток ще доведа потомството ти, и от запад ще те събера; ще река на севера: Възвърни, и на юга: Не задържай.
Доведи синовете Ми от далеч, и дъщерите Ми от земния
край; всички, които се наричат с Моето име, които сътворих за славата Си. Аз създадох всеки от тях. Аз го направих.
Исаия 43: 5-7.
Това е наистина създаването на държавата Израел, посрещаща с добре
дошли евреите от север и от юг. Библията, запазена от еврейския народ,
носи доказателства за идването на създателите, както е написано в Исаия,
Глава 43, Стих 10: “Вие сте Ми свидетели”.
Изведи слепите люде, които имат очи, и глухите, които
имат уши. Нека се съберат заедно всичките народи, и нека
се стекат племената; кой от тях може да възвести това и да
ни обясни предишните събития? Нека доведат свидетелите си, за да се оправдаят, та да чуят човеците и да рекат:
Това е вярно. Вие сте Ми свидетели, казва Господ, и служителят Ми, когото избрах; за да ме познаете и да повярвате
в Мене, и да разберете, че съм Аз… Затова вие сте Ми свидетели, казва Господ, че Аз съм Бог. Да, преди да е имало
време, Аз съм.
Исаия 43: 8-13.
“Вие сте Ми свидетели.” Това е съвсем ясно, нали? И мога да ти кажа
отново в този ден – “Аз съм Бог. Да, преди да е имало време, Аз съм” – благодарение на доказателството, което държиш в ръката си - Библията.
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Оставих те за малко време; но с голяма милост ще те прибера.
Исаия 54: 7.
Еврейският народ, всъщност си възвръща родината, след като е участвал в запазването на истината.
Времето, когато болестите ще бъдат излекувани с научни средства, е
предсказано:
Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълнил дните си.
Исаия 65: 20.
Медицината помага на хората да триумфират над болестите, особено
над детската смъртност.
В устните на разумния се намира мъдрост, а тоягата е за
гърба на безумния.
Притчи 10: 13.’

Грешките на църквата
‘Църквата сгреши, като накара хората да се чувстват виновни и ги накара да се молят, без да се опитат да разбират Божието слово. Защото е
написано в евангелията:
А когато се молите не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради
многото си говорене.
Матея 6: 7.
И въпреки предупреждението в евангелията, църквата също се разбо81
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гатя премного.
Недейте си събира съкровища на земята… Никой не може
да слугува на двама господари, защото или ще намрази
единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на
Бога и на мамона.
Матея 6: 19-24.
На друго място се казва:
Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета
в пояса си, нито торба за път, нито две ризи, нито обуща,
нито тояга.
Матея 10: 9-19.
Но с глупавите си правила и безмесни петъци, те не подчиняват на
собствените си евангелия:
Това, което влиза в устата не осквернява човека; но това,
което излиза от устата, то осквернява човека.
Матея 15: 11.
Как смеят те, тези хора, които са просто хора, да си угаждат в богатството и лукса на Ватикана, когато евангелията им казват да не притежават “нито злато, нито сребро” – нито две ризи дори?
Как смеят те да проповядват доброта?
А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам: Мъчно ще
влезе богат в небесното царство.
Матея 19: 23.
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Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат нито с
пръста си да ги помръднат. Но вършат всичките си дела,
за да ги виждат хората… И обичат първото място при
угощенията… и поздравите на пазарите… Защото един е
вашият учител, а вие всички сте братя. И никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец,
Небесният. Недейте се нарича нито наставници, защото
един е вашият наставник, Христос. А по-големият между
вас нека ви бъде служител.
Матея 23: 4-11.
Всичко това е написано в собствените им евангелия. Така че, как се осмелява църквата да обременява хората със своите, така наречени грехове,
които са само понятия от областта на морала и начина на живот; как се
осмеляват те да говорят за доброта, докато живеят охолно във Ватикана,
когато хора умират от глад; как смеят те да търсят възвания и почести, докато проповядват смирение; как се осмеляват те да карат хората да ги наричат “Отче”, “Ваше Високопреосвещенство” или “Ваше Светейшество”,
когато техните евангелия изрично забраняват всички тези неща?
Ако утре папата излезе на улицата като просяк, църквата ще бъде съживена – но тя ще има напълно различна хуманитарна цел, в сравнение
с тази, която преследваше досега – а именно разпространението на това,
което трябва да послужи като доказателство за днешния ден.
Тази мисия е завършена, но църквата може да се преориентира към
доброто, като помага на онези, които са нещастни, като помага да се разпространява истината от онези писания, които досега бяха изкривявани
или пазени в тайна. По този начин, благородният дух на много свещеници ще намери своята реализация. За да стане това, хората от Ватикана трябва да дадат пример като продадат всичките си съкровища, за да
помогнат финансово на слабо развитите страни. Те ще трябва да отидат
в тези страни и да помогнат на хората за техния напредък, като им предложат практическа помощ с голи ръце, а не само с “добри слова”.
Също така е неприемливо, че има различни категории сватби и още
повече погребения, в зависимост от богатството на човека. Това е още една
грешка на църквата.
Но времето дойде.’
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Коренът на всички религии
‘Не само в Библията и Евангелието има доказателства за истината; свидетелски показания се намират практически във всяка религия. Кабала е
особено богата на свидетелства, но няма да е лесно за вас да ги разберете.
Ако някой ден можете да намерите копие, тогава ще имате възможността да разберете, че там има голям брой загатвания за нас. Особено
достойно за внимание е описанието, в Песен на Песните, за планетата на
творците и разстоянието, което я дели от Земята.
Написано е, че „височината на твореца” е 236,000 „парасанга”*/в древността: стара персийска мярка за дължина равна на около 5 километра/
и това, че „височината на петите му” е 30,000,000 „парасанга”. Парасангът
е мерна единица точно като парсека, която показва разстоянието, което
светлината може да измине за една секунда, което е около 300,000 километра. Нашата планета е на 30,000,000 парасанга от земята или на около
девет хиляди билиона километра, съвсем малко по-малко от една светлинна година.
Движейки се със скоростта на светлината или 300,000 километра в секунда, ще ви трябва почти една година, за да стигнете до нашата планета.
С вашите съвременни ракети, които се движат със скорост само 40,000 километра в час, би ви отнело 26,000 години да достигнете до нашата планета.
Така вие можете да видите, че ние няма от какво да се страхуваме за известно време. От много отдавна можехме да пътуваме от нашата планета
до Земята, за по-малко от два месеца, чрез метод базиран на атомно задвижване, който ни позволява да се движим със скоростта на лъчи, които
са седем пъти по-високи от тази на светлината.
Тези лъчи ни “носят”. За да бъдем носени от тях, ние изоставихме оптичното прозорец, който е спектър, забелязан от човешкото око, за да го
превърнем в носещ лъч. Ето защо хората на Земята, които са виждали
нашите космически кораби, ги описват като блестящи, след това изкрящо
бели, после сини, и накрая изчезващи. Очевидно, когато космически кораб премине отвъд скоростта на светлината, той изчезва и вече е невидим
за невъоръженото око. Това е „височината на петите на творците”, разстоянието, на което петите му, иначе казано, стоят на планета.
Планетата на творците е на 236,000 парасанга от нейното слънце –
много голяма звезда – или седемдесет милиарда и осем хиляди милиона
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километра. Това е, което се е имало предвид, казвайки „височината” на
създателите.
Кабала е най-близката книга до истината, но почти всички религиозни
книги ни правят загатвания с различни степени на яснота. Това важи в
особена степен за тези държави, където създателите са имали собствени
убежища – в Андите, Хималаите, в Гърция, където гръцката митология
съдържа важни свидетелства също както и в Будистките и Ислямските
религии, а и сред Мормоните. Ще отнеме много време, за да изброя всички религии и секти, които свидетелстват за нашата работа по повече или
по-малко ясен начин.

Човечеството: Болестта на вселената
‘Ето, сега знаеш истината. Трябва да я напишеш някъде и да я разпространиш по света. Ако хората по света искат да им предадем ползата
от нашия опит и да им помогнем да получат научни знания, събирани
25,000 години, те трябва да ни покажат, че искат да се срещнат с нас и преди всичко да докажат, че заслужават това, така че всичко да се случи без
каквато и да било опасност за нас.
Ако дадем нашите знания на човечеството, трябва да сме сигурни, че
то ще го използва за добри начинания. Нашите наблюдения, през последните години, не са ни показали, че мъдростта властва по света. Със
сигурност има напредък, но някои хора все още умират от глад и духът
на войната все още шества по света. Ние знаем, че нашето пристигане би
могло да подобри много неща и да обедини нациите, но трябва да почувстваме, че хората наистина искат да ни видят и че наистина са готови да
се обединят.
Също така ние трябва да разберем, че те наистина искат да видят нашето пристигане, съзнавайки напълно кои сме ние и смисъла на нашето
идване.
Няколко пъти военни самолети на хората се опитаха да прогонят нашия космически кораб, мислейки ни за врагове.
Ти трябва да им кажеш кои сме ние, за да можем да се покажем без
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рискуваме да ни наранят или убият – какъвто не е случаят в момента –
или да създадем опасна или убийствена паника.
Някои учени искат да се свържат с нас по радиото, но ние не отговаряме, защото по този начин те биха могли да локализират нашата планета.
От друга страна, времето за трансмисия ще е твърде дълго, а нашата радиосистема използва вълни, които вашата технология не може да улови,
защото още не сте открили такива. Те са седем пъти по-бързи от радио
вълните, а ние експериментираме и с нови вълни, които са дори 1,5 пъти
по-бързи от тези.
Прогресът продължава, както продължават и нашите собствени изследвания за разбирането на връзката ни с по-големият организъм, от
който сме част и на чиито атоми паратизираме. Тези атоми са планетите
и звездите.
Всъщност ние успяхме да открием интелигентни живи същества на
безкрайно малки частици, които се явяват планети и слънца за тях. Те си
задават същите въпроси като нас. Човечеството е болест в един огромен
организъм, а планетите и слънцата са негови атоми. Този огромен организъм е от своя страна паразит на други по-големи атоми. И в двете посоки
безкрайността съществува. Но важното е да сме сигурни, че болестта, наречена човечество, ще продължи да съществува и никога няма да умре.
Ние не знаехме, когато ви създавахме, че изпълняваме вторична мисия
“записана” в нас и по този начин повтаряме това, което е било направено
с нас самите.
От това, което създадохме и от начина, по който то се разви, ние открихме своя собствен произход. Защото ние също сме били създадени от
други хора, които по-късно са изчезнали. Техният свят се е разпаднал, но
благодарение на тях, ние продължихме по техните стъпки и ви създадохме.
Ние може да изчезнем един ден, но дотогава вие ще сте ни заместили и
ще сте поели нашата роля. И така вие сте следващата брънка в безценната
верига на човешката приемственост. Други светове съществуват и със сигурност човечество се развива и в други части на вселената.
Но в този район на вселената нашият свят е единственият, създал нови
същества. Това е важно, тъй като всеки свят трябва да роди безброй деца,
които да са способни да запазят непрекъснатостта. Това ни дава надеждата, че един ден човечеството няма да бъде в опасност от тотално изчезване.
Ние не можем да бъдем сигурни, че човечеството само ще се стаби86
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лизира напълно. Веригата е продължавала винаги, но не трябва да нарушаваме равновесието в огромния организъм, в който ние сме един вид
паразити, защото можем да предизвикаме катастрофа, която в най-добрия случай би могла да доведе до упадък, а в най-лошия до тотално унищожение.
В едно здраво тяло няколко микроба могат да живеят без да са опасни
за него, но ако се развият прекалено много, те могат да причинят болест,
която да навреди на организма. Тогава организмът реагира, за да унищожи вредните микроби или по естествен начин, или с медикамент. Очевидно, най-важното е да се сътворят достатъчно светове, така че човечеството
да не изчезне; след което по важност следва задачата да не наруши равновесието, концентрирайки прекалено много усилия в търсенето на начини
да направим вече съществуващите хора още по-щастливи.
В тази област можем да ви бъдем изключително полезни.’

Еволюцията: един мит
‘Преди всичко трябва да изтриете от умовете си всички съмнения относно еволюцията. Вашите учени, които са изградили теории за еволюцията, не грешат напълно като казват, че хората са произлезли от маймуните, а те от рибите и т.н. - истината е, че първият жив организъм на Земята
е бил едноклетъчен, който е дал начало на по-сложни живи организми.
Но това не е станало случайно! Когато дойдохме на Земята, за да създадем живот, ние започнахме със създаването на по-прости същества, а след
това усъвършенствахме техниките си на адаптиране на живите същества
към околната среда. Това ни позволи да създадем подред риби, амфибии, бозайници, птици, примати и накрая човека, който е усъвършенстван модел на маймуна, към който добавихме това, което е съществено за
хората.
По този начин, ние направихме човешките същества по свой образ и
подобие, както е написано в библията в Битие. Може би сами сте разбрали, че е минимален шансът да се случат поредица от събития, които да
доведат до такова голямо разнообразие от форми на живот – цветовете на
птиците и техните сложни ритуали на ухажване през любовния период
или формата на рогата на някои антилопи.
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Каква естествена потребност би довела антилопите или дивите кози
да развият вити рога? Или птиците да имат сини или червени пера? Ами
екзотичните риби?
Всичко това е творение на нашите хора на изкуството. Не ги забравяйте когато създавате живот самите вие. Представете си света без тях – без
музика, филми, картини и скулптури… животът би бил много скучен, а
животните много грозни, ако техните тела отговарят само на потребностите и функциите им.
Еволюцията на различните форми на живот на Земята е всъщност еволюция на техниките на тяхното създаване и на нарасналото съвършенство
в работата на създателите. Това постепенно доведе до създаването на хора
подобни на тях самите. Можете да намерите черепите на праисторически
хора, които са били първите човешки прототипи.
Те са били заменяни всеки път с други по-съвършени. Това е продължило точно до настоящата ви форма, която е точно копие на вашите създатели, които се страхуваха да не създадат нещо превъзхождащо тях самите, въпреки че някои бяха изкушени да го направят.
Ако можем да сме сигурни, че човешките същества никога няма да се
обърнат срещу своите създатели, за да ги завладеят и унищожат – както се
е случвало между отделните човешки раси, създавани последователно на
Земята – а вместо това ще ги обичат като свои родители, голямо би било
изкушението да създадем по-съвършен човешки род.
Това е възможно, но колко голям е рискът! Всъщност някои от създателите се безпокоят, че хората от Земята, в известна степен, превъзхождат
своите родители. “Сатаната” е един от онези, които винаги са мислили и
все още мислят така, а именно, че хората от Земята са опасни за нашата
планета, тъй като са прекалено интелигентни. Но болшинството от нас
смята, че вие ще докажете любовта си към нас и никога няма да се опитате
да ни унищожите. Това е последното, което очаквахме, когато дойдохме
да ви помогнем.
Дори е възможно при всяко ново създаване на хора от хора да бъде
постигано известно усъвършенстване, една истинска еволюция на човечеството, която е постепенна, за да не се чувстват създателите заплашени,
когато се изправят пред своите творения.
Това прави възможно ускоряването на прогреса. Въпреки че понастоящем не смятаме, че можем да ви дадем нашето научно наследство, то
наистина считаме за безопасно да ви дадем нашите политически и хуманитарни знания.
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Това няма да застраши вашата планета, а ще ви позволи да живеете
по-щастливо на Земята. Благодарение на щастието си, вие ще напреднете
по-бързо и това също може да ви помогне да ни покажете по-скоро, че
заслужавате нашата помощ и нашето наследство в стремежа си да достигнете до интергалактическо ниво на цивилизованост.
В противен случай, ако човечеството не обуздае агресивността си, ако
мирът не стане ваша основна цел и ако позволявате на хората да водят
войни, да произвеждат бойни средства, да изпробват ядрени оръжия, да
поддържат армии, за да завземат властта или да останат на власт, тогава
ние ще попречим на тези хора да представляват опасност за нас и случаят
със Содом и Гомор ще се повтори.
Как бихме могли да не се страхуваме от хората на Земята, когато те
нападат собствения си вид, да не се страхуваме ние, които сме от друг свят
и доста различни?
Ти, Клод Ворийон, ти ще разпространиш истината под твоето сегашно име, което постепенно ще заместиш с РАЕЛ. Буквалното значение на
“Раел” може прoсто да се преведе като “пратеника”.
Освен това телепатично те накарахме да кръстиш сина си Рамуел, което означава “синът на този, който носи светлина”, защото той наистина е
синът на нашия пратеник, на нашия посланик.’
И след това изказване той си тръгна, точно както бе правил и предишните сутрини.
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Гениокрация
Срещнах го отново на следващия ден и той започна да говори.
‘Преди всичко нека погледнем политическите и икономически аспекти на живота. Кои хора водят човечеството към прогрес? Гениите. Следователно вашият свят трябва да цени своите гении и да им разреши те
да управляват света.
Първоначално властта била в ръцете на силните и жестоките, защото
те превъзхождали другите с мускулната си сила. След това на власт дошли богатите, които използвали своите пари, за да наемат “силните” да
им служат. После дошли политиците, които впримчили хората от демократичните страни, експлоатирайки техните надежди – без да споменаваме военните, чийто успех се дължал на рационалната организация на
силата.
Единственият тип хора, които никога не са били на власт, са онези които помагат на човечеството да прогресира. Независимо дали са откривали
колелото, барута, двигателя с вътрешно горене или атома, гениите винаги
са позволявали на по-малко интелигентни хора от тях, да се възползват от
техните открития. Често тези хора са използвали мирните изобретения
за цели със смъртоносен край. Всичко това трябва да се промени.
За да се случи това, вие трябва да отмените вашата избирателна система, защото в настоящата си форма тя е напълно неподходяща за нивото
ви на развитие. Всеки човек е една полезна клетка в огромния организъм,
който наричаме човечество. Клетките на вашия крак не би трябвало да
решават, дали вашата ръка да вдигне даден предмет. Мозъкът е този, който трбва да решава дали предметът, в дадения случай, е добър или не, от
което решение полза ще имат и клетките на крака. Не е работа на крака
да гласува. Неговата работа е да придвижва тялото – включително и мозъка – и не е способен да съди дали това, което вдига ръката, е добро или
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лошо.
Гласуването има има положителен резултат единствено когато е подплатено със знания и интелигентност. Коперник беше осъден от мнозинство некомпетентни хора, защото бе единственият по това време, който
имаше достатъчно високо ниво на разбиране. Въпреки това църквата – т.е.
мнозинството – вярваше че Земята е център на вселената, което се оказа
погрешно. Земята, всъщност се върти около слънцето и Коперник – малцинството – се оказа прав.
Когато първите автомобили бяха изобретени, ако бяхте поискали
всички да гласуват, за да се установи дали да разрешим колите да съществуват или не, мнозинството, което нищо не знаеше за автомобилите и не
го беше грижа, щеше да гласува отрицателно и щяхме и до днес да яздим коне, и да се возим в каруци. И така, как можем да променим всичко
това?
Днес вие имате психолози, които създават тестове за оценка на интелигентността и надареността на всеки индивид. Тези тестове трябва да бъдат
прилагани системно от детството нататък, за да се определи ориентацията на всеки индивид към изучаваните предмети.
Когато индивидите достигнат пълнолетие, техният коефициент на интелигентност се измерва и се отбелязва върху техните лични карти или документи, разрешаващи им да гласуват. Само онези, чийто интелектуален
капацитет е поне петдесет процента над средния, могат да бъдат избирани на обществен пост. За да гласуват, хората трябва да имат коефициент
на интелигентност поне десет процента над средния. Ако такава система
съществуваше сега, много от вашите настоящи политици нямаше да заемат местата, които заемат понастоящем.
Това е напълно демократична система. Има много инженери, например, които са с по-ниска от средната интелигентност, но които имат много добра памет и заради това получават академични степени.
От друга страна, има много работници във ферми, които изобщо нямат специализирано образование, но чиято интелигентност е петдесет
процента над средната. Това, което е напълно неприемливо сега е, че гласът на някой, който вулгарно можем да наречем “кретен”, струва точно
толкова колкото и гласът на даден гений, който зряло е обмислил начина,
по който ще гласува. В някои малки градове изборите се печелят от този
кандидат, който е почерпил хората с най-много питиета, а не от този, чиято политическа програма е най-интересна.
Следователно, от самото начало, правото да се гласува трябва да се за91
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пази за онези хора, чиито умове са настроени да мислят и намират решения на проблемите, така да се каже, елитна група с висока интелигентност. Това не означава непременно хората с най-високо образование.
Ние говорим за това гениите да дойдат на власт, което може да се нарече “Гениокрация”.’

Хуманитаризъм
‘Второ: Вашият свят е парализиран от стремежът към печалба, а комунизмът не успя да да осигури достатъчно големи стимули, за да мотивира
и окуражи хората да направят прогрес. Вие всички сте родени равни и
това е написано в Библията. Вашите правителства трябва да са сигурни, че
хората се раждат с приблизително еднакво ниво на финансови възможности. Не е приемливо неинтелигентни деца да живеят в лукс, благодарение на състоянието натрупано от техните родители, докато гении умират
от глад и вършат всякаква черна работа, само за да се нахранят.
По този начин те изоставят работни места, където биха могли да направят открития със значение за цялото човечество. За да се избегне това,
трябва да се забрани собствеността, без да се установява комунизъм.
Този свят не е ваш – същото го пише и в Библията. Вие сте само наематели. Така че всички блага трябва да се наемат за четиридесет и девет години. Това ще елиминира несправедливостта на онаследяването. Вашето
истинско наследство и това на вашите деца е целия свят и само да знаехте как да се организирате, за да го направите приятен. Тази политическа
ориентация не е комунизъм; нейна грижа е бъдещето на човечеството.
Ако искаш да й дадеш име, наречи я “хуманитаризъм”.
Вземи например един човек, който е завършил образованието си на
двадесет и една годишна възраст и иска да работи. Той си избира професия и получава заплата. Ако иска да намери място за живеене, докато
родителите му са живи, той си “купува” къща – но разбира се всъщност,
той наема къща или апартамент за четиридесет и девет години от държавата, която я строи.
Ако стойността на една къща се оценява на 100,000 франка, той може
да плати тази сума разделена на месечни вноски в продължение на за
четиридесет и девет години. На седемдесет годишна възраст (двадесет и
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една плюс за четиридесет и девет) той ще е изплатил къщата си и ще
може да живее в нея до смъртта си, без да плаща повече.
След смъртта му, къщата отново става владение на държавата, която
тогава трябва да разреши на неговите деца, ако има такива, да се възползват безплатно от нея. Да предположим, че има едно дете, то може да живее през целия си живот в бащината си къща, без да плаща. След неговата
смърт, неговото дете на свой ред може да се възползва от семейната къща
и т.н. до безкрай. Наследството трябва да бъде отменено, с изключение на
фамилната къща. Това, обаче, не означава, че всеки човек не може да бъде
награждаван персонално за своя принос.
Да дадем друг пример. Даден човек има две деца. Едното работи добре, другото е мързеливо. На двадесет и една годишна възраст, двете решават да тръгнат по свой собствен път. Всяко едно наема къща за 100,000
франка.
Работливият бързо ще спечели повече пари от мързеливия. Тогава той
ще може да наеме къща двойно по-скъпа от първата. Ако има средства ще
може дори да наеме две къщи, едната като вила.
Ако спестяванията му са достатъчни, той ще може да построи къща
и да я даде под наем за четиридесет и девет години. Но след смъртта му
всичко ще се върне на обществото, освен семейната къща, която ще остане
за децата.
По този начин, отделните индивиди могат да натрупат състояние според собствения си принос, но не и за техните деца. Според собствения
си принос. Същото се отнася и за търговските и промишлени предприятия.
Ако някой основе собствен бизнес, той е негов за цял живот и може да
го отдава под наем, но не за повече от четиридесет и девет години. Същото се отнася и за фермерите. Те могат да наемат земя и да я култивират за
четиридесет и девет години, но след това тя се връща на държавата, която
ще може отново да я отдава за четиридесет и девет години. Техните деца
също могат да я наемат за четиридесет и девет години.
Този метод трябва да се прилага за всички използвани стоки, а също
и за ценностите. Всичко, което има стойност като акции, злато, предприятия, пари в брой или сгради е притежание на обществото, но може да
бъде наемано за четиридесет и девет години от онези, които са придобили средства чрез собствените си заслуги и работа.
В този случай, някой, който направи състояние на около четиридесет
годишна възраст, може да строи къщи, да ги отдава под наем като апар93
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таменти за четиридесет и девет години и да се радва на парите си до края
на своя живот.
След това парите, които идват от тези наеми ще отидат обратно в обществото. Хуманитаризмът вече е описан в Библията:
Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по
седем години, та, като мине времето на седем седмици от
години, сиреч, четиридесет и девет години.
Левит 25: 8

И ако продадеш нещо на ближния си, или купиш нещо от
ближния си, да се не онеправдавате едни други; но според
числото на годините след юбилея да купуваш от ближния
си, и според числото на годините на плодосъбирането да
ти продава. Според колкото са по-много годините, ще повишиш цената му, и според колкото са по-малко годините, ще понижиш цената му; защото той ти продава според
числото на плодосъбиранията.
Левит 25: 14-16.

Земята да не се продава за всегда, понеже земята е Моя;
защото вие сте чужденци и пришелци при мене.
Левит 25: 23.
Ако на гениите се позволи да управляват, те ще разберат ползата от
тези реформи. Вие също трябва да се заемете с това, нациите на Земята да
се обединят, за да излъчат едно общо правителство.’
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Световното правителство
‘Създаването на нова световна валута и общ език ще ви помогне да установите световно правителство. Диалектът Auvergne не се говори вече в
Клермон-Феран и съвсем скоро няма да се говори френски в Париж, английски в Лондон, нито пък немски във Франкфурт. Вашите учени и лингвисти ще се обединят и създадат нов език във всички училища по света.
Същото трябва да бъде направено и с парите. Общата световна валута
не може да бъде основана нито на франка, нито на долара, нито на йената,
а ще бъде създадена за нуждите на хората от целия свят, така че те да не
се чувстват обидени или принудени да питат защо друга валута е била
избрана вместо тяхната.
Накрая механизмът необходим за появата на такъв съюз е отмяната на
военната повинност, коята учи младите хора само на агресивност. Тогава
професионалните армии ще имат за задача да опазват обществения ред.
Това трябва да стане по едно и също време в целия свят, за да се осигури необходимата гаранция за сигурност.’

Твоята мисия
‘Както вече ти казах, ние знаем, че нашето официално идване ще ускори много неща. Но ние ще изчакаме докато видим, че човешките същества наистина искат да дойдем, докато видим, че ни обичат и почитат
като родители, каквито всъщност сме и че нашия космически кораб няма
да бъде заплашен от вашите военни сили.
За да постигнем това, извести по целия свят за нашата среща и повтори това, което ти казах. Мъдрите хора ще те чуят. Мнозина ще те вземат
за луд или за мечтател, но аз вече ти обясних какво мисля за мнозинството
от глупаци.
Ти знаеш истината и ние ще поддържаме с теб телепатичен контакт,
за да ти даваме увереност и допълнителна информация, ако смяташ, че
ти е необходима.
Това, което искаме да видим е дали има достатъчно умни хора на Земята. Ако достатъчно голямо число те последва, то ние ще се появим от95
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крито.
Къде? На място, което ще си подготвил за нашето пристигане.
Ще трябва да подготвиш резиденция в приятна страна, с мек климат,
със седем стаи, винаги готови да посрещнат гости, всяка с отделна баня, с
конферентна зала за двадесет и един човека, басейн и трапезария с двадесет и едно места.
Тази резиденция трябва да бъде построена в средата на парк и да бъде
охранявана от любопитни погледи. Паркът трябва да бъде изцяло ограден със стени, за да не може никой да види резиденцията и басейна.
Резиденцията трябва да бъде разположена на разстояние най-малко
хиляда метра от стените, ограждащи парка. Тя ще има максимум два етажа и да бъде скрита от поглед чрез вътрешна бариера от дървета и храсти.
Направи два входа в стената, единият на юг, а другият на север. Резиденцията също ще има два входа.
Ще има тераса на покрива, където космически кораб, дванадесет метра
в диаметър, ще може да кацне. Важно е да има достъп от терасата до вътрешността на резиденцията.
Въздушното пространство над и около резиденцията не трябва да бъде
под пряк военен или радарен контрол.
Трябва да се увериш, че мястото, където ще бъде построена тази резиденция – ако е възможно по-голямо от описаното дотук – се третира като
неутрална територия от другите държави и от държавата, на чиято територия е разположено, в качеството си на наше посолство на Земята.
Ти можеш да живееш с жена си и децата си в резиденцията, която ще
бъде под твое управление, ще можеш да имаш слуги и да каниш гости
по свой избор. Обаче зоната със седемте стаи трябва да бъде точно под
терасата и трябва да е отделена от сектора, използван от хората с дебела
метална врата, заключваща се отвътре и която ще е постоянно затворена.
Асептична стая трябва да бъде построена пред входа към конферентната
стая.
Финансирането на проекта ще се осъществи чрез помощта на онези
хора, които ти повярват и следователно вярват в нас. Това ще са мъдри и
интелигентни хора, които ще бъдат възнаградени, когато ние дойдем.
Записвай, следователно всички, които допринасят финансово за построяването и издръжката на резиденцията, независимо колко скромен
е приносът.
Също посочи по един човек от всяка нация по света, който ще отговаря
за известяването на истините и който ще помогне на другите да се обеди96
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нят в разпространението им.
Веднъж годишно, на връх близо до резиденцията, събирай от целия
свят всички тези хора, които знаят за нас и желаят да дойдем. Събирай
възможно най-много хора и ги карай да мислят съсредоточено за нас с
надеждата да се появим.
Когато има достатъчно хора и когато те много силно желаят нашето
идване, но без всякакъв религиозен мистицизъм, а като отговорни хора,
които уважават своите създатели, тогава ние ще дойдем открито и ще ви
дадем нашите знания в наследство за всички народи на Земята.
Ако онези люде, с войнствен нрав по целия свят, се откажат доброволно
от помислите и намеренията си, тогава това ще може се случи. Ако любовта към живота и любовта на човечеството към нас и към самото него са
достатъчно силни, да, ние ще се появим открито.
Ние ще чакаме и ще видим! Но ако човешките същества останат агресивни и продължат да се развиват по начин, опасен за другите светове,
то ние ще разрушим тази цивилизация и нейните хранилища на научно
богатство, и ще има нови Содом и Гомор, докато човечеството не достигне такова ниво на морал, което да съответства на нивото на научните му
достижения.
Бъдещето на човечеството е в собствените му ръце, а истината е в твоите.
Разгласявай я по света и не се обезкуражавай. Никога няма да ти помогнем открито, но няма да дадем и храна за скептиците, тъй като скептицизмът често върви ръка за ръка с агресивността. Интелигентните хора
ще ти повярват, тъй като това, което ще им кажеш няма да съдържа нищо
тайнствено.
Важно за нас е да ти повярват без всякакви материални доказателства.
Това ще ни убеди повече от всичко друго, че те са интелигентни и достойни да получат нашите научни знания.
Сега върви. Няма да бъдеш забравен ако успееш по време на земния си
живот и дори след това. Ако е необходимо ще чакаме времето на твоите
потомци, за да се появим, защото можем да те съживим с научни методи,
също както сме възкресили и всички онези, които са водели човечеството
по пътя на човешкия гений, водени от любов към своите създатели, стига
техните останки да са били запазени в ковчези или гробници.
Единствената помощ, която ще ти дадем е отсега нататък да се появяваме все по-често на небето, за да накараме хората да осъзнаят проблемите си и да пожелаят да научат повече за истината, която разгласяваш.
97

Интелигентен Дизайн : Послание От Дизайнерите

Постепенно, благодарение на зачестилите ни появи, обществената осъзнатост също ще нарасне и нашето присъствие няма да предизвика глупаво боготворене, а дълбоко разбиране сред населението за установяване
на контакт с нас.
Ще наречеш твоето движение “Madech”* – “движение за посрещане
на Елохим, създателите на човечеството”, което съдържа в инициалите си
послание, Moise a devance Elie et le Christ, което означава: Мойсей, предшественикът на Илия и Христос.
На френски това е:
M: mouvement pour (движение за)
A: l’accueil (посрещане)
D: des (на)
E: Елохим
C: createurs de (създателите на)
H: l’humanite (човечеството)
*През 1975 година, с позволението на Елохим името на движението беше променено
на Международно Движение на Раел.
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7
ЕЛОХИМ - ОНЕЗИ, КОИТО
ДОЙДОХА ОТ НЕБЕТО

Ядрените оръжия

‘П

реди да се разделим за последен път,’ каза той, ‘имаш ли някакви
въпроси към мен?’
‘Ти изтълкува видението на Езекиил, който според теб е видял хора
екипирани с космически костюми,’ отвърнах аз, ‘и ми каза, че атмосферата на вашата планета не е същата като на Земята. Защо тогава не носиш
скафандър сега?’
‘Тъй като ние също достигнахме голям научен напредък, сега можем да
не ги използваме. Лицето ми изглежда сякаш е на открито, но всъщност
е предпазено от невидим щит, съставен от отблъскващи лъчи отвътре,
така че дишам съвсем различен въздух от вашия. Тези лъчи позволяват на
вълните да преминават, но не и на молекулите на въздуха. Това прилича
отчасти на начина, по който не позволявате на петролни разливи да се
разпространяват, като използвате емисии от мехурчета.’
‘Ядрените оръжия опасни ли са за човечеството?’
‘Да, много са опасни. Ако човечеството не помъдрее и не стане помиролюбиво, съществуването на ядрени оръжия ще означава, че ако се
появи нужда, ние няма да имаме друг избор освен да унищожим вашата
цивилизация. Може би самите вие ще се унищожите.’
‘Обаче ако не го направите сами и все пак сте опасни за нас, ние ще
трябва само да разрушим запасите ви от бомби, но без да изпращаме
унищожителни оръжия срещу вас. Можем да го направим с лъчи или
дори с телепатия и по този начин резултатът ще бъде такъв, че една от великите сили ще се превърне в агресор, което пък автоматично ще доведе
до фатално отмъщение.’
‘Ако хората не искат да се излагат повече на тази опасност, всичко, ко99
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ето трябва да направят е да отнемат ядрените оръжия от военните. Тази
ядрена енергия, използвана внимателно, може да позволи на страните,
страдащи от липса на енергия, да направят огромен напредък. Необходимо е спешно да спрете изпитанията на нови ядрени оръжия, защото не
знаете нищо за рисковете, на които се излагате. Обаче, ако човечеството
продължи да си играе с ядрените оръжия, това ще опрости нашата задача, в случай че е необходимо да ви накараме да замълчите.’
‘Има ли жени на вашата планета?’
‘Да, това е споменато в Библията и аз те накарах да отбележиш подходящия цитат.’
‘А също и деца?’
‘Да, ние имаме деца точно както и вие.’

Пренаселването
‘Ти ми каза, че сте един вид безсмъртни. Как се предпазвате от пренаселване?’
‘Всъщност този проблем се проявява все по-ясно и на Земята. За да го
решите – а вие трябва да го решите веднага, защото сте доста многобройни – ще трябва да развиете мерки за ограничаване на раждаемостта и да
прокарате строги закони, забраняващи на жените да имат повече от две
деца.’
‘Ако две е равно на две, то населението ще достигне точка, след която
няма да се увеличава. Ние ще наблюдаваме как се справяте с този проблем също. Това ще бъде още един тест за интелигентност, който ще ни
помогне да видим дали ще спечелите нашето наследство. Решението, което предлагам е за човечеството сега, където хората живеят само около
седемдесет и пет години. За нас проблемът е много по-различен. Ние не
сме вечни, но живеем десет пъти по-дълго от вас, благодарение на малка
хирургическа намеса, която се среща в Библията като “дърво на живота”. Ние имаме деца и съблюдаваме правилата, които току-що обясних:
двама родители, две деца. Това поддържа нашето население в постоянен
размер.’
‘Колко сте на брой?’
‘Около седем милиарда сме.’
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‘Ние се срещаме вече шест последователни дни. Всеки път ли се връщаше до родната си планета?’
‘Не, отивах до една интергалактическа станция, която използваме като
база и която постоянно стои близо до Земята.’
‘Колко души сте на нея?’
‘Седем, колкото са и провинциите на нашата планета. Всяка провинция има представител на тази станция. Ако добавим и двамата, които отговарят за станцията, ставаме общо девет постоянно пребиваващи.’
‘Ако хората тук на Земята правят точно каквото искате, какво ще стане?’
‘Ще се появим официално и ще кацнем в резиденцията, която ти ще
си ни подготвил. Ние ще те помолим да поканиш официални представители на най-важните държави на света, за да обмислим тоталното обединение на хората от Земята. Ако всичко върви добре, ние ще позволим на
човечеството постепенно да се възползва от нашия научен напредък. В зависимост от това, как ще бъдат използвани тези знания, ние ще разберем
дали да дадем на човечеството цялото си познание и да ви позволим да
влезете в интергалактическата ера с нашите 25,000 години научни знания,
които ще наследите от нас.’
‘Вие ли сте единствените в света достигнали такова високо ниво в науката?’
‘Да, в този район на галактиката. Има безкраен брой светове, населени
със същества от хуманоиден тип, чието научно ниво е под нашето, въпреки че е много по-развито от вашето. Това, което ни кара да се страхуваме,
че ще изчезнем е фактът, че все още не сме открили планета с цивилизация, толкова развита, колкото нашата. Ние имаме икономически отношения с много други планети, на които животът е бил създаден от други
хора, които сигурно са били достигнали научно ниво равно на нашето,
тъй като техните религиозни писания го доказват.’
‘За нещастие, не успяхме да открием цивилизациите, които са създали най-близките от тези светове. Но може би ще ги намерим по-нататък,
тъй като продължаваме да изучаваме вселената, всеки път отивайки все
по-далече. В повечето случаи техните планети са се приближавали прекалено близо до слънцето и животът е ставал невъзможен, или слънцето им
е експлоадирало, или ставало твърде студено. Въпреки че не забелязваме
нищо анормално в нашата система, всичко това ни кара да се страхуваме
от най-лошото.’
‘Значи няма религия там където живеете?’
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‘Единствената ни религия е човешкият гений. Това е единственото
нещо, в което вярваме и особено почитаме паметта на своите собствени
създатели, които никога не видяхме след това и чийто свят никога не успяхме да открием. Сигурно са изчезнали. Те обаче бяха взели предохранителни мерки и бяха поставили огромна космическа станция на орбита
около нашата планета, която съдържаше цялото тяхно познание и тя се
приземи на планетата ни автоматично, когато светът им бе унищожен.
Благодарение на тях ние поехме факела и бихме искали да видим този
факел поет от хората на Земята,’
‘И какво би станало, ако вашата планета бъде унищожена?’
‘В случай че нашата планета бъде унищожена, същите приготовления
са предварително направени, така че вие автоматично ще наследите цялото наше познание.’

Тайната на вечността
‘Наистина ли живеете десет пъти по-дълго от нас?’ попитах аз.
‘Нашите тела живеят средно десет по-дълго от вашите.’отговори той.
‘Като първите хора от Библията – това е между 750 и 1200 години. Но
нашият ум, нашето истинско “Аз” може наистина да бъде безсмъртно.
Аз вече ти обясних, че започвайки, с която и да е клетка от тялото, ние
можем да пресъздадем целия индивид с нова жива материя. Когато сме в
разцвета на способностите си и нашият ум е на най-високото си ниво на
ефективност и познание, ние хирургически отделяме малко частица от
тялото, която след това запазваме. Когато умрем, ние вземаме една клетка
от тази запазена частица и пресъздаваме тялото в неговата цялост, точно
каквото е било по времето на вземане на пробата.’
‘Казвам “точно каквото е било по времето”, имайки предвид заедно
с цялото научно познание и, разбира се, със същата индивидуалност. Но
в този случай, тялото е изградено от нови елементи с потенциала за още
хиляда години живот и така до вечността. Но, за да се ограничи нарастването на населението само гениите имат право на вечен живот.’
‘Всички хора от нашата планета имат по една клетка взета на определена възраст, с надеждата, че ще бъдат избрани да бъдат пресъздадени след
смъртта си. Всъщност, те не само се надяват на това, но се опитват докато
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са живи да заслужат това възкресение. След като веднаж са умрели, велик
съвет на безсмъртните се събира, за да реши в един “страшен съд”, кой от
тези, които са умрели през годината, заслужава да живее още един живот.
За период от три живота, възкресеният е на изпитателен срок и в края на
този период, съветът на безсмъртните се свиква отново, за да отсъди кой,
в светлината на постигнатото, заслужава да се присъедини към съвета на
безсмъртните като постоянен член.’
‘От момента, в който решат да живеят отново, те нямат право да имат
деца, което разбира се не пречи на любовта. Това обяснява защо учените,
които са били членове на съвета на безсмъртните са искали да създадат
живот на други планети. Те са прехвърлили своите възпроизводствени
инстинкти на други планети.’
‘Как наричате себе си?’
‘Ако искаш да ни дадеш име, макар на нашата планета да наричаме
себе си мъже и жени, то можеш да ни наричаш Елохим, тъй като ние наистина дойдохме от небето.’
‘Какъв език говорите на вашата планета?’
‘Нашият официален език много прилича на древния иврит.’
‘Всеки ден докато говорехме тук не те ли беше страх, че други хора
могат да ни изненадат?’
‘Автоматична система щеше да ме предупреди незабавно, ако хора
бяха приближили в опасен радиус, по въздух или земя.’
‘Какъв е начинът ви на живот и работата ви там, където живеете?’
‘По-голямата част от работата ни е интелектуална, тъй като нашето научно развитие позволява за всичко да използваме роботи. Работим само
когато почувстваме склонност – и дори тогава само с ума си. Само нашите
спортисти и хора на изкуството работят с телата си и само защото те самите са го избрали.’
‘Нашата високоразвита ядрена енергия е почти неизчерпаема, главно защото сме открили начин да използваме атома в затворен кръг. Ние
също имаме много други източници на енергия, включително слънчевата,
така че не е задължително да използваме уран в нашите ядрени реактори,
а много по-прости и безопасни материали.’
‘Но като живеете толкова дълго и не работите, не се ли отекчавате?’
‘Не, никога, защото ние винаги вършим нещата, които обичаме да
правим то изключително с любов. Намираме жените си за много красиви
и се наслаждаваме на това по най-добрия начин.’
‘Съществува ли бракът?’
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‘Не. И мъжете, и жените са свободни. Двойки съществуват. Тези, които са избрали да живеят по този начин могат да го направят, но могат
да получат свободата си когато поискат. Ние всички се обичаме. Ревността не съществува, тъй като всеки може да има всичко и собствеността не
съществува. Няма престъпност там където живеем и следователно няма
затвори и полиция. Има обаче много лекари, а също и редовни психиатрични прегледи.’
‘Онези, които покажат и най-малкия белег на психическо неравновесие, което може да застраши живота и свободата на другите, веднага се
подлагат на лечение, за да бъдат върнати в нормално състояние.’
‘Можеш ли да опишеш един ден от живота на един обикновен човек
от вашата планета?’
‘Сутрин като станат се къпат, тъй като има плувни басейни навсякъде,
закусват, а след това правят това, което искат. Всеки “работи”, но само
защото му се работи, тъй като няма пари там, където живеем. И така онези, които работят винаги вършат работата си добре, защото го правят по
призвание.’
‘Само безсмъртните имат специфични задачи, например наблюдават електронните мозъци и компютри, отговарящи за различни витални
функции като енергия, храна и организация. От седемте милиарда жители само 700 са безсмъртни и те живеят напълно отделени от останалите.
Те имат привилегията да бъдат вечни, но заедно с това имат дълга да правят всичко за другите, които не са задължени да работят.’
‘Към тези 700 безсмъртни трябва да прибавим 210, които са на изпитателен срок (около седемдесет всяка година, т.е. по десет от всяка провинция). От седем милиарда жители има само около четиридесет милиона
деца. Едва когато станат на определена възраст – между осемнадест и двадесет и една, в зависимост от индивида – децата се подлагат на операция,
която им осигурява продължителност на живота по-голяма от 750 години. Оттам нататък те също могат да имат и деца.’
‘Това позволява на най-възрастните от смъртните жители да познават
своите потомци до петдесет поколения.’
‘От седем милиарда души, само един милион не са активни и почти
всички те се лекуват от психични разстройства. Нашите лекари ги лекуват
за период от шест месеца. Повечето хора се интересуват от изкуство и те
рисуват, правят скулптури, свирят, пишат, снимат филми и спортуват.
Ние имаме свободна цивилизация в пълния смисъл на думата.’
‘Нашите градове имат население, средно от около 500,000 души, насе104
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лени на много малка територия. Градът е всъщност една огромна къща,
разположена на високо място, в която хората спят, правят любов или каквото пожелаят.’
‘Тези градове-къщи са около един километър дълги и високи и са свързани във всички посоки с вълни, използвани от всеки, който иска да пътува. Завръзваш се на колан и влизаш във вълновия поток, който бързо те
транспортира до мястото, където искаш да отидеш.’
‘Градовете са с формата на тръба, за да не отнемат от земеделската земя,
както е при вас. Всъщност един от вашите градове, да кажем с население
от около 500,000, заема площ двадесет пъти по-голяма от площта на такъв
наш град. Резултатът от това е, че когато искате да отидете в провинцията
трябва да пътувате с часове, докато в нашия случай ние сме там за десет секунди. Един и същи архитект проектира целия град, така че да радва окото
и да е в хармония с околния пейзаж.’
‘А не се ли отекчават хората, които нямат какво да правят?’
‘Не, защото им осигуряваме множество дейности. Истинската стойност на всеки индивид се оценява и всеки иска да покаже, че е достоен за
признание.’
‘Дали ще е в изкуството, науката или спорта, всеки човек иска да блесне,
за да стане безсмъртен или просто да получи възхищението на обществото, или на някоя жена. Някои хора обичат да поемат риск и да ги лишим
от риска да умрат, би означавало да им отнемем радостта от живота, ето
защо опасните спортове са много популярни.’
‘Ние можем да съживим всеки пострадал човек, но онези, които практикуват тези спортове, могат да го правят само, ако изразят в писмен вид
своето съгласие да не бъдат полагани грижи за тях, в случай, че умрат
по време на спортната дейност. Имаме автомобилно състезание с атомни двигатели, което много ще ти хареса, а също и по-агресивни спортове като бокс и дори по-груби, като ръгби, което се играе от голи хора и
където всичко е позволено – бокс, борба и т.н., всичко това може да ти
изглежда варварско, но не забравяй, че всички крайности трябва да бъдат
балансирани, за да се избегнат психичните разстройства.’
‘Една изключително сложна цивилизация трябва да има примитивни
начини на уравновесяване. Ако нашите хора нямат своите идоли в любимия си спорт, нищо друго няма да им остане освен желанието да умрат.
Животът на всеки индивид трява да бъде уважаван, но желанието им да
умрат или да си играят със смъртта, също трябва да бъде уважавано и позволено, в добре оформени и дефинирани официални документи.’
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‘Там където живеем, състезания се провеждат всяка година във всички
разнообразни области и е едно от тях е световно, което ни позволява да
решим, кои от най-добрите заслужават вечен живот. Всеки живее единствено заради това.’
‘Всяка година, независимо дали в изобразителното изкуство, литературата, биологията, медицината или някоя друга област, където човешкият
ум може да се изяви, се провежда състезание във всяка от провинциите.’
‘След вота на безсмъртните от съответната провинция, “шампионите”
се групират отново в столицата, където се представят за нов вот от жури
на безсмъртните, които да определят кои ще бъдат “шампиони на шампионите”.’
‘Тези хора след това биват представени пред съвета на безсмъртните,
който съвет накрая решава кои от тях са достойни да станат кандидати за
безсмъртие. Това е целта и идеалът на всеки. Развлеченията могат да придобият такъв примитивен вид, когато главната цел е толкова висока.’
‘Това означава ли, че безсмъртните имат напълно различен начин на
живот от този на другите жители?’
‘О, да. Те живеят отделно в градове, запазени за тях и се срещат редовно за дискусии.’
‘На колко години са най-възрастните?’
‘Най-възрастният, председателят на съвета на безсмъртните, е на 25,000
години и го виждаш пред себе си сега. Живял съм в двадесет и пет тела
до днес и бях първият, върху когото този експеримент бе приложен успешно. Ето защо съм президент на безсмъртните. Аз самият ръководех
създаването на живот на Земята.’
‘Тогава твоите знания сигурно са неизмерими?’
‘Да, събрал съм доста знания и ще мога да натрупам още много повече.
По този начин хората от Земята могат да ни надминат, защото капацитетът на тази част на мозъка, която събира информацията – паметта – е поголям. Човешките същества на Земята ще могат да съберат повече знания
от нас и следователно ще напреднат повече в науката, ако имат условията.
Ето кое плаши онези, които са в опозиция на съвета на безсмъртните. Хората от Земята ще напреднат по-бързо от нас, ако нещо не ги спре.’
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Обучение чрез химически вещества
‘Знанието, което учениците е нужно да натрупат сигурно е огромно и
отнема много време.’
‘Не. Благодарение на едно важно научно откритие, което всъщност и
вашите учени на Земята започват да взимат под внимание, ние можем
по хирургически път да преподаваме уроци на учениците. Вашите учени
скоро откриха, че ако се инжектира течност от паметта на обучен плъх
в мозъка на необучен, то последният ще научи това, което обученият е
знаел.’
‘Можем да предаваме информация чрез инжектиране на мозъчно
вещество и по този начин децата ни почти нямат какво да правят. Те редовно са подложени на инжектиране на мозъчна материя, взета от хора,
притежаващи информацията, необходима за обучението. Ето защо децата прекарват цялото си време правейки интересни неща като например
теоретично да преустройват света или да се изявяват в спорт или изкуство.’
‘И никога не е имало войни между провинциите на вашия свят?’
‘Никога. Спортните състезания са достатъчно развити, за да елиминират военния инстинкт. Освен това от психологическа гледна точка фактът, че младите хора са способни да рискуват живота си в игри, където
систематично има повече смъртни случаи във всяко състезание, подтиска
военния инстинкт.’
Това дава възможност на тези, които чувстват този инстинкт толкова
силно, да го задоволят, рискувайки собствения си живот без да засягат
живота на тези, които не искат да живеят опасно.Ако спортовете и игрите
на Земята бяха по-опасни, но организирани, това щеше много да намали
риска от възникване на международни конфликти.’
‘Всичките ли седем провинции на вашия свят са еднакви?’
‘Не, също както на Земята има различни раси и култури. Нашите провинции са създадени на базата на тези, които взаимно уважават свободата
и независимостта си.’
‘Би ли било възможно за човек от Земята да посети вашата планета?’
‘Да, но ще трябва да носи скафандър, адаптиран за вашия начин на
дишане. Може също да живее без скафандър на специално място, където
сме възпроизвели земната атмосфера. Там живеят много хора от Земята,
включително Мойсей, Илия и Исус Христос заедно с много други живи
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примери за сътворението. Ние ще можем да върнем всички тези хора на
Земята, когато дойде времето да докажем твоите твърдения.’
‘Защо не ги върнете веднага?’
‘Защото във вашия свят, ако Исус Христос се завърне ще бъде настанен
в психиатрично заведение. Представи си, че някой дойде сред вас и каже,
че е Христос. Със сигурност ще стане обект на подигравки, ще го затворят.
Ако ние се намесим правейки научни чудеса, за да покажем, че той наистина е Христос, това ще върне религиите, основани на Бог. Също така ще
даде основания да се подкрепи идеята за свръхестественото и тайнственото, а ние не искаме да стане нито едно от тях.’
Като каза това малкият човек ме поздрави за последен път и ми каза
да се върна когато изпълня всичко, което ми бе заръчал. После се качи
обратно на борда на машината, която излетя и изчезна по същия начин,
както и предишните сутрини.

Движението Раел
Каква история! Какво откритие!
След като се върнах вкъщи класифицирах и преписах бележките, които си бях водил, осъзнах неизмеримостта на задачата, която ми бяха възложили.
Почуствах че има малка вероятност да я изпълня. Но тъй като не е необходимо да се надяваш, за да предприемеш някакво начинание, аз реших да направя точно това, което се изискваше от мен, въпреки че можеха
да ме вземат за фантазьор. В края на краищата, ако да бъдеш фантазьор,
означава да си прозрял истината, тогава аз със сигурност бих искал да
бъда смятан за фантазьор. По добре да те наричат фантазьор и да знаеш
истината, отколкото да те наричат здравомислещ и да не я знаеш.
Бих желал да подчертая, за скептиците от всякакъв род, че никога не
пия алкохол и спя много добре през нощта. Човек не може да сънува в
продължение на шест последователни дни, нито да си измисли всичко
това.
На вас, които отказвате да ми повярвате, казвам: Наблюдавайте небето
и ще видите все повече и повече неща, които не могат да бъдат обяснени
нито от учените ни, нито от военните - от нищо с изключение на глупави
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брътвежи, с цел да бъдат спасени репутаците, които те си мислят, че ще
изгубят, ако истината не произлиза от някой, принадлежащ към техния
затворен кръг. Как е възможно учен да не знае истината?
Тези, които осъдиха Коперник, защото посмя да каже, че Земята не е
център на вселената - не биха могли никога да признаят, че някой друг,
освен тях може да разкрие всичко това.
Но всички вие, които сте видяли или ще видите НЛО, което някои
хора ще се опитат да обяснят като сън, метеорологични балони, или дори
халюцинации и вие, които не смеете да говорите за това от страх, че ще ви
се присмеят, само като се съберете заедно с тези, които вярват, ще можете
да говорите свободно.
Всички тези открития ми създадоха такова чувство на благосъстояние,
на вътрешен мир, в този свят, където не знаем в какво да вярваме, където
не можем да вярваме в белобрад Господ или в Дявол с копита, и където
правителствените учени не могат да дадат точни обяснения за нашия произход и целите ни.
В светлината на тези изумителни открития, всичко става толкова ясно
и изглежда толкова просто. Да знаеш, че някъде във Вселената има планета, пълна с хора, които са ни създали по техен образ и подобие, които
ни обичат и междувременно се страхуват, че техните създания могат да ги
надминат - не е ли това страшно вълнуващо? Особено когато разберем,
че скоро ще бъде наша привилегия да участваме в по-нататъшната еволюция на човечеството, от което сме част, като сами създаваме живот в
други светове.
Сега, след като сте прочели написаната от мен книга, в която се опитах
да изложа възможно най-ясно всичко, което ми беше казано, ако просто
си помислите, че имам голямо въображение и всичко е написано за да ви
забавлява, аз ще бъда дълбоко разочарован.
Но от друга страна, може би тези разкрития ще ви дадат увереност в
бъдещето и ще ви позволят да разберете мистерията на Сътворението и
съдбата на човечеството. Може би те ще отговорят на многото въпроси,
които сте си задавали през нощите още от времето на вашето детство, чудейки се защо съществуваме и каква е целта ни на Земята. Ако това стане,
ще бъда повече от щастлив.
Накрая, ако разбирате, че всичко, което съм казал дотук е самата истина и желаете като мен да видите много скоро тези хора официално да
дойдат, за да ни предадат тяхното наследсто и ако искате да участвате в
реалзирането на всичко, което те поискаха от мен, тогава аз съм изпълнил
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мисията си, написвайки тази книга.
Ако такъв е случаят, пишете ми и ще ви приветстваме в Движение Раел.
Ще постром посолството, което искат, и когато сме достатъчно много, за
да ги посрещнем от всички страни с уважението и обичта, която тези,
които са ни създали, заслужават напълно, тогава те открито ще кацнат и
ние ще почерпим от огромното им знание.
На всички вас, които вярвате в Господ или Исус Христос, казвам, че
сте били прави да вярвате в това. Дори ако сте мислели, че не всичко е
така, както Църквата ви кара да го вярвате, има основание за истината.
Били сте прави да вярвате в определящите принципи на Светото писание, но сте грешили, подкрепяйки Църквата. Ако продължавате да давате
парите си за да снабдявате кардиналите с най-хубави одежди и те за ваша
сметка продължават да одобряват съществуването на военните и ядрената заплаха, то това означава, че желаете да останете примитивни и не сте
заинтересувани от навлизането ни в Златния век, за който сега ни е дадено
право.
Ако все пак искате да участвате пасивно или активно според средствата
си в създаването и изграждането на Движение Раел, вземете химикалка и
ми пишете. Скоро ще бъдем достатъчно многобройни за да изберем парче земя, на което ще построим посолството. Ако все още имате съмнения,
прочетете вестниците и погледнете небето. Ще видите, че тайнствените
гледки на въздушни съдове стават все по-многобройни и това ще ви даде
кураж да ни изпратите писмо, адресирано до:
Rael,
c/o: International Raelian Movement,
C.P. 225, CH1211
Geneva 8
Switzerland
Email: headquarters@rael.org

110

