13 December: ontmoet Raëlianen en ontdek meer over de oorsprong
van onze filosofie.
Op 13 december vieren we de eerste
ontmoeting van Maitreya-Raël, spiritueel leider
van de Internationale Raëliaanse Beweging,
met een buitenaardse. Deze bezoeker legde
hem uit hoe lang geleden al het leven op Aarde
in
laboratoria
werd gecreëerd
door
wetenschappers van een andere planeet. Deze
hoog geavanceerde mensen, die zichzelf
Elohim noemen (later foutief vertaald door het
enkelvoudige woord God), staan aan de oorsprong van alle religies op aarde. De Elohim hebben nu een
laatste boodschap voor ons, die de mensheid kan helpen om voorgoed af te rekenen met primitieve
geloven, hebzucht, ego en agressie...In deze boodschap stellen de Elohim een nieuwe maatschappij voor
die gebaseerd is op vrede, liefde, delen en samenwerking, waarin wetenschap en technologie de mens
bevrijden van al het werk.
Dankzij een nieuwe vorm van humanitarisme kunnen we ons eindelijk ontplooien in de richting die we zelf
graag willen, zonder voorbehoud… Ze zal ons uiteindelijk in staat stellen om beter te kunnen focussen op
de link die we hebben met het oneindig grote universum en het oneindig kleine dat ons samenstelt. Deze
religie der religies is voor ieder mens uniek, omdat niemand hetzelfde is en ook niet kan zijn… De
boodschap van de Elohim is een schitterende diamant voor onze mensheid omdat ze alle kleuren van de
humaniteit reflecteert. Het is aan ieder van ons om deze schoonheid zelf te ontdekken.
Wil je meer weten? Kom deze dag dan met ons vieren samen met 120.000 andere leden en
sympathisanten van de Raëliaanse Beweging over de hele wereld. Voor onze regio ben je van harte
welkom op donderdag 13 december op het adres hieronder
Meer weten over Elohim’s boodschap aan Raël? Ga naar: www.rael.org/message
In de bijlage is een
uitleg
over
het
Raëliaanse doopsel
voor diegenen die
besloten
hebben
Raëliaan te worden.
Graag je aanwezigheid melden via: isabeloves@yahoo.co.uk

