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1
KARŞILAŞMA
Dokuz yaşımdan beri, araba yarışları hakkında büyük bir hevesim
vardı.
Üç sene Önce de bu spor üzerinde özelleşen bir magazin yaratmıştım.
Amacım, spor-yarışı hayatı içinde yaşayabilmekti. Öyle bir spor ki,
insanoğlu, diğer yarışçıları geçmeye çalışırken kendi yeteneğini de
aşmaya çalışıyor.
Çocukluğumdan beri, ünlü 'Fangio' gibi birinin ayak izlerini takip
ederek yarış arabalarının sürücüsü olmayı hayal edip dururdum.
Kurduğum (oluşturduğum) bu mağazin aracılğı ile elde ettiğim
temaslardan dolayı yarışmak için elime fırsatlar düşmeye başlamıştı...
Bu yarışmalar sonucu olarak, şimdi, on taneye yakın kupa, oturma
odamı süslemektedir.
13 Aralık 1973 de Fransanın "Clermont-Ferrand" kasabasına bakan
sönmüş yanar- dağlara vardım. Arabam ile gezinti yapmaktan fazla
temiz hava almaya gelmiştim.
Pistten piste yarışlarla dolu uzun bir seneden sonra bacaklarım kaşıntı
duyuyordu. Hayatım, herzaman dört tekerlek üzerinde geçmişti,
hava serindi, gökyüzü gri renkte ve uzaklarda sis görünüyordu. Biraz
yürüyüp koşturdum. "Puy-de-Lassolas" ismiyle bilinen kraterin ağzına
varmak amacıyle arabamı park ettiğim yoldan ayrıldım.Yaz
mevsiminde ailem ile buraya piknik yapmak için bol bol geliyordum.
Ne kadar güzel ve nefes kesici güzellikteydi burası. Bir de düşün ki,
binlerce sene önce ayağımın bastığı bu yerden feci sıcaklıkta lavalar
göğe fışkırıyordu. Dekore verici yanardağ 'bombaları' hala kalıntılarda
bulunmaktadır. Çevredeki bitkiler, Fransanın güneşsiz bir bölgesini
anımsatıyordu.
Oradan ayrılmaya hazırlanırken, erimiş lavaların birikiminden oluşan
dairevi şeklindeki dağın tepesine bir defa daha göz attım. Bu
yamaçlardan, kayak üzerindeymiş gibi ne çok kaydığımı hatırlıyordum.
Ansızın, sislerin içinde, kırmızı bir ışığın yanık söndüğünü gördüm ve
onda helikopteri andıran bir cismin, gökten indiğini izledim. Her ne
kadar da olsa, helikopter, çok ses çıkran bır vasıta, fakat ben, hiç bir
ses duymadım. Hatta en hafif bir fısıltı bile yoktu. Balon muydu?
Yaklaştıkça şeklini daha iyi görmeye başlamıştım. Gördüğüm
cisim, yerden yirmi metreye yakın yükseklikte idi, ve yassılamış bir zil
şekline benzediğini görebiliyordum.
Bir Uçan Daire!
Var oluşlarına her zaman gerçekten inanmıştım. Fakat gözlerimle
göreceğimi hayal bile etmemiştim. Çapı yedi metreye yakın bir
yuvarlıkta idi, yüksekliği de bir buçuk iki metre. Altı düz, üstü de
kubbemsi. Alt kısmında, kamera flaşı gibi çok parlak, kırmızı bir ışık
yanıp sönüyordu. Üst kısmında ise, altaki ışık gibi çok parlak beyaz bir
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ışık yanıp durdu. Beyaz ışık o kadar parlaktı kı gözlerimi kapatmadan
direk olarak bakamıyordum.
Cisim, en hafif bir ses bile çıkarmadan alçalmaya devam etti ve yerden
iki metreye yakın yükseklikte sabit bir şekilde havada durdu. Bu olay
karşısında, olduğum yerde, hiç kımıldamadan taş kesmiştim.
korkmaktan fazla öyle yüce bir anı yaşadığımdan dolayı içim sevinçle
dolmuştu. Fotoğraf makinemi benimle getirmediğimden feci pişmanlık
duymuştum.
O an inanılmayacak oldu. Uçan dairenin alt kısmında bir kapak açılıp
yere bir merdiven indi. Bır varlığın dışarıya çıkacağını farkettim ve
neye benzeyeceğini de merak etmeye başladım. İlkden iki ayak ve
daha sonra iki bacak göründü. Hemen anladım ki karşılaşacağım bir
adamdı. Merdivenden inmeye başlayan varlığın ilk olarak çocuk
olduğunu sanmıştım.
Yere indikten sonra bana doğru yürüdü. Boyu bir metre 40
santimetreye yakın küçüklükte olmasına rağmen gerçekten bir çocuk
olmadığını anladım. Gözleri badem şeklinde, saçı uzun ve siyah renkte
idi. Kısa ve siyah sakalı da vardı. Ben, bulunduğum yerden hiç
kımıldamamışım. Bana doğru yanaşıp, benden 10 metre uzaklıkta
durdu. Giydiği, koyu yeşil renkteki pilot elbisesi bir parçadan
oluştuğunun farkına vardım. Başı açıklıkta olmasına karşılık, başının
etrafında tuhaf bir hale olduğunu gördüm. Aslında hale değil de
yüzünün etrafındaki hava, sanki de titreşiyor ve pırıl pırıl ediyordu.
Hava kabarcığı gibi, görünmeyen koruyucu bir tabakaya benziyordu.
O kadar hassas birşeyki ancak görünebiliyordu.
Derisi hafif yeşilimsi fakat beyazdı. Bana hafif gülümsedi ve
gülümsemesini karşılamak iyi birşey olacağını düşündüm. Kendimi
rahatsız hissettiğimden dolayı bende, gülümseyerek merhaba dermiş
gibi başımı hafif iğdim.
O da ayni şekilde selam verdi.
Beni duyabilirmi diye merak ettim ve bir soru sordum.
"Nerden geliyorsunuz?"
Bana, hafifçe burundan çıkan sese benzeyen sağlam ve temiz bir sesle
cevap verdi.
"Çok uzak bir yerden"
"Fransızcayı bilirmisiniz?"
"Dünyanın bütün dillerini konuşurum"
"Başka bir gezegenden mi geliyorsun?"
"Evet" diye cevap verdi. Ve konuşurken bana doğru benden iki
metreye kadar yaklaştı.
"Dünyayı ilk defa mı ziyaret ediyorsunuz?"
"Hayır"
"Sık sık mı geliyorsunuz?"
"Çok sık desem az gelir"
"Niçin buraya geldiniz?"
"Bugün sana konuşmak için"
"Bana mı?"
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"Evet sana Claude Varilhon, yarış arabaları magazinin editörü. Evli ve
iki çocuk sahibi olan baba."
"Bütün bunları nerden biliyorsun?"
"Seni uzun zamandan beri izliyorduk"
"Niye beni?"
"Sana söylemek istediğim de bu zaten, buraya böyle soğuk bir kış
sabahı niçin geldin?"
"Bilmiyorum, temiz havada biraz yürümeyi hissettim de."
"Buraya devamlı gelirmisin?"
"Yazın evet, fakat bu mevsimde hemen hemen hiç gelmiyorum."
"Öyleyse niçin bugün? Bu yürüyüşü çoktan mı planlamıştın?"
"Hayır. Gerçekten bilmiyorum. Bugün sabahleyin kalktığımda buraya
gelmeye büyük bir ihtiyaç hissettim."
"buraya geldin, çünkü ben seni görmek istedim. Telepatiye
inanyormusun?"
"Elbette. Bu konu, beni herzaman çok ilgilendirmekteydi ve ayrıca biz
insanların "uçan daire" dediğimiz cisimler de, fakat bir taneyi
gözlerimle göreceğimi hiç düşünmemiştim bile."
"Böylece seni bugün ben, telepatiyi kullanarak buraya gelmeni
sağladım. Çünkü sana çok söyleyeceklerim var. İncil kitabını okudun
mu?"
"Evet, fakat niye sordun?"
"Uzun zamandan beri mi okuyorsun?"
"Hayır, aslında doğruyu söyleyecek olursam, kitabı birkaç gün önce
satın almıştım."
"Niye?"
"Gerçekten bilmiyorum. Fakat incili okumak için içimde büyük bir arzu
hissetmiştim."
"Yine ben, telepatiyi kullanarak, senin bu kitabı satın alma kararını
sağladım. Seni çok zor bir görev için seçtim ve sana söyleyecek çok
şeylerim vardır. Benimle uçan daire içine gel ki daha rahat bir şekilde
konuşabilelim."
Kendisini takip edip, uçan dairenin alt kısmında bulunan merdiven
ayaklarına doğru yürüdüm. Daha yakından baktığım zaman, uçan
daire bastırılmış (büyük) bir zil şeklini andırıyordu. Alt kısmı ise,
tahmin ettiğimden fazla bir şiş görünümü vardı. İçeride, karşı karşıya
bulunan, oturmak için iki koltuk vardı. İçerdeki sıcaklık ise kapının açık
olmasına rağmen çok ılıktı. Her taraftan doğal bir ışık geliyordu.
Buna rağmen ortada ampül diye birşey göremedim. Ayrıca beni hayal
kırıklığına uğratan diğer şey de, uçak pilotların kullandığı cihaz ve
aletlere benzeyen hiçbirşey de yoktu. Bastığımız yer, hafifce mavimsi
ve parlak bir metal alışımından yapılmıştı.
Oturduğum "koltuk" diğerinden daha geniş fakat daha alçakta idi.
Böylece karşıma, renksiz ve hafif saydam görünen çok rahat koltuğuna
oturan küçük adamın yüz hizası benimkiyle ayni seviyede idi.
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Duvarda bir noktaya dokundu ve hemen, üst ve alt kısmı hariç,
bütün daire görünmez oldu. Kendimi açık havada imiş gibi hissettim
fakat ılık bir sıcaklıkta. Paltomu çıkarmam için beni davet etti ve
paltomu çıkardıktan sonra konuşmaya başladı.
"Bütün Dünyaya, buluştuğumuzu ispat etmak için elinde delilin
olabilmesi için fotoğraf makineni getirmediğine çok pişmansın değil
mi?"
"Evet, doğru..."
"Beni dinle. İnsanlara sizin ve bizim ne olduğumuzun gerçeğini
söyleyeceksin. Gösterecekleri tepkilere göre, biz kendimizi, serbest ve
resmi bir şekilde gösterip gösteremeyeceğimizi öğreneceğiz.
Konuşmana başlamadan önce herşeyi iyice öğren ki sana inanmayacak
olanlara karşı güçlü delillerle kendini savunabilesin. Sana söyleyeceğim
herşeyi yazıp kitap olarak yayımlayacaksın."
"Fakat niçin beni seçtiniz?"
"Birçok sebeplerden dolayı. İlk olarak, yeni fikirlerin açık ve serbest bir
şekilde konuşulması bizim için önem taşıdığından. Fransa,
demokrasinin doğduğu ve bütün dünyaca hür bir ülke olduğu ünvanına
sahiptir. Ayrıca, zeki ve herşeye açık zihinle bakan birine ihtiyacımız
vardı. herşeyden en önemlisi de hür düşünceli ve dine karşı olmayan
birini istiyorduk. Yahudi (musevi) babadan ve Katolik anadan
doğduğun için seni, dünya tarihinin iki önemli insanları arasında önemli
bir bağ olduğunun kararına vardık.
Bunun yanında faaliyetlerin, seni inanılmayacak açıklamalarda
bulunmana engel olmayıp, açıklayacakların daha da inandırıcı olacaktır.
Bilim adamı olmadığından söyleyeceklerini (bilimsel kelimelerle) daha
fazla zorlaştırmadan basit bir şekilde açıklayacaksın. Ne de Edebiyat
adamısın ki, karışık uzun cümleler kurup birçok insanların, yazdıklarını
anlamakta zorluk çeksinler.
Son olarak, 1945 deki ilk Atom bombasının patlamasından sonra
doğan birini seçmeye karar vermiştik. Sen 1946 da doğdun. Doğruyu
söyleyecek olursak, ta doğumundan beri takip ediyorduk, ve hatta
daha öncesinden de. Bu nedenle seni seçtik."
"Nerden geliyorsun(uz)?"
"Dünyadaki insanoğlunun sakinliğimizi bozabileceği korkusu ile,
hakkında birşey söyleyemeyeceğim uzak bir gezegenden."
"Dünyanız çok uzakta mıdır?"
"çok uzak. Uzaklığını söyleyecek olursam, anlayacaksın ki insanoğlunun
şimdi bilim ve teknoloji yeteneği ile varması imkansızdır."
"Kendinize ne diyersunuz?"
"Biz, sizler gibi İnsanız ve dünyanıza benzeyen bir
gezegende(dünyada) yaşıyoruz."
"Bu dünyaya varmak için size ne kadar zaman alıyor?"
"Düşündüğün sorunun aldığı zaman kadar."
"Niçin dünyaya geliyorsunuz?"
"İnsanoğlunun gelişimini izlemek ve gözlemek için. Sizler gelecek,
biz geçmişiz."
"Dünyanızda çok insan varmıdır?"
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"Sizin dünyanızdan daha fazla."
"Dünyanızı ziyaret etmek çok isterdim. Buna imkan varmıdır?"
"Hayır, ilk olarak orada yaşayamazsın, çünkü atmosferi sizinkinden çok
değişik ve ayrıca, böyle bir seyahate hazırlanmış da değilsin."
"Fakat niye burada buluştuk?"
"Çünkü,yanardağın krateri, problem çıkarıcı insanlardan uzak, uygun
bir yerde olduğu için. Seni şimdi bırakıp gideceğim. Yerın ayni saatte
İncil ile beraber gel ve ayrıca not alacak bir de defter getir.
Beraberinde metal cisim getirme ve hiçkimseye, buluşma ve
konuşmamızdan da bahsetme.
Aksi taktirde bir daha görüşemeyeceğiz."
Paltomu elime verip, merdivenden inmemi gözleyerek bana elini
salladı. Merdiven yukarıya katlanıp kapak kapandı. Ve geldiği gibi,
sessizce yükselip 400 metre uzaklıkta sislerin içinde kayboldu.

2
GERÇEK
Başlangıç
Su baskını
Babelin kulesi
Sodom ve Gomorra
Hz İbrahim'in kurbanı
Başlangıç
Ertesi gün, elimde İncil, kalem ve bir defterle buluştuğumuz yere
vardım. Uçan daire tam zamanında tekrar göründü ve kendimi ayni
küçük adamın karşısında buldum.
Beni içeriye davet edip rahat koltuğa oturmamı buyurdu. Hiçkimseye,
buluşmamız hakkında bahsetmemiştim, en yakın arkadaşıma bile. Ve
ağzımı sıkı tuttuğumdan, çok memnun olduğunu gördüm. Not almamı
teklif ederek konuşmaya başladı.
"Çok uzun bir zaman önce, uzak gezegenimizde (dünyamızda),
İnsanoğlu, bilim ve teknolojik yönden büyük bir gelişme sağlamıştı.
Çok yakında sizin de varacağınız seviye gibi.
Bilim adamlarımız, ilkel ve emriyonnik yönde hayat forumları ve
deney tüblerinde canlı hücreler yaratmaya başlamışlardı. Herkes büyük
bir heyecana kapılmıştı.
Genetik mühendislik tekniğini mükemmelleştirip ilginç ve acaip küçük
hayvancıklar yaratmışlardı. Halkımızın fikirleri baskısı altında,
hükümet, bilim adamlarına, canavar yaratarak halk ve topluma
tehlikeli olma korkusu ile deneylerini durdurmalarını emretti.
Ve hakikatte de bu hayvanlardan biri salmalanıp birkaç kişinin de
ölümüne sebep olmuşlardı. Ayni zamanda da, gezegenler arası uzay
seyahatları geliştiğinden, deneylerini sürdürecek koşulları mümkün
kılan ortamda bir gezegen bulmak için yola çıktılar ve de yaşadığınız bu
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dünyayı seçmişlerdi. Şimdi, eline incili al ki içinde gerçeğin hakiki
izlerini görebilesin.
Bazı kalıntıların, çevriciler tarafından, böyle yüksek teknolojiyi
kavrayamadıklarından yanlış şekilde tercüme etmişler ve böylece
olağan üstü kuvvetlerin varlığını ortaya çıkarmışlardı. Ancak tercüme
edeceğim parçalar önemlidir. Diğer kısımlar ise şiircilik olduğundan
konuşmaya bile değmez.
En küçük işareti bile değiştirilmeden İncilin kopya yapılma
kanunu sağolsun, kitabın gerçek anlamı olduğu gibi, binlerce sene,
mistisizimle dolu olmasına rağmen de
muhafaza edilmesini iyi eminim takdir edersin.
Gel ("Genesis") "Başlangıç" ile başlayalım.
I. Bölüm: Başlangıçta ELOHİM gökleri ve yeryüzünü yarattı.
Bazı incil kitaplarında, ELOHIM haksız bir şekilde ALLAH olarak tercüme
edilmiştir. Bu kelime, Musevi/İbrani dilinde "Gökyüzünden gelenler"
demektir ve ayrıca da çoğuldur. Bu demektir ki, bizim dünyamızdaki
bilim adamları, deneylerini gerçekleştirebilecek uygunlukta bir gezegen
arayışına çıkmışlardı. "Yarattıkları", daha doğrusu "keşfettikleri”
dünyanın atmosferi kendi atmosferleri gibi ayni olmamasına rağmen,
suni(yapay) hayat yaratmak için gerekli elemanlara (unsurlara)
sahipti.
"Ve ELOHİM'in ruhu sular üzerinde hareket etti."
İlk önce, keşif uçuşları yaptılar. Sizin uydu dediğiniz cihazlardan
atmosferin etrafına yerleştirip yapısını inceledik. O sısralar Dünya,
tamamıyle su ve kalın sislerle kaplıydı.
"ELOHİM gördü ki ışık güzeldi" Başlangıç(Genesis) 1:4
Dünyanızda hayatın yaratılması açısından, güneşin gönderdiği ışınlar
incelendi.
"ışık güzeldi" İncelemelerinin sonucu: Güneş, Dünyayı, zararlı ışınlar
göndermeden doğru bir şekilde ısıtıyordu.
Başlangıç(Genesis) 1:5 "Birinci günde, gece ve gündüz vardı"
Bu araştırmalar epey zaman almıştı. "Gün": Güneşin ayni burç altında
vernal EQUINOX un oluştuğu günde yükselişidir. Yaklaşık olarak 2000
dünya yılı.
Başlangıç(Genesis) 1:7 "O gökyüzünün altında kürenin üzerinde
bulunan suları ayırdı"
Bulutlar üzerinde bulunan güneşin ışınları incelendikten sonra,
bulutların altına inip suların üzerine vardılar. Bütün dünyayı kaplayan
koca okyanus üzerine.
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Başlangıç(Genesis) 1:9 "Bırak gök yüzü altında bütün sular bir araya
toplansın ve kuru kıta ortaya çıksın"
Okyanusun üst kısmını inceledikten sonra, alt kısmına da inceleyip çok
derin olmadığının ve hemen hemen her yerde düz olduğunu
öğrendiler. Böylece, kuvvetli patlamalarla, deniz altındaki maddeyi
(toprağı) su üzerine çıkarıp bir yere yığıdıktan sonra ilk kıtayı
oluşturdular. Orijinalde, dünyanızda tek bir kıta vardı. Ve de çok
zaman değildir ki, sizin bilim adamlarınız, yaptıkları araştırmalar
sonucu bütün dünya kıtaları, çok eskilerden bir bütün olduğunu tastik
ettiler.
Başlangıç(Genesis) 1:11 "Bırak dünyada, ağaçlık, çayırlık ve zebzelik
yatişsin ki kendi içlerinde çeşitlerine göre tohumları olsun"
Bilim adamlarımız kurdukları bu muhteşem ve dev gibi laboraturda
değişik tür bitkiler oluşturan kimyasal maddelerden başka, hiçten,
sebze hücreleri yaratmışlardı. Bütün çabaları, yarattıkları bu bitkilerin
kendi kendilerini çoğaltabilme üzerine yöneltilmişti, böylece yarattıkları
bir bitki yaprağı kendiliğinden kendisini yaratabilmesiydi. Bu kocaman
kıta üzerinde bilim adamları takım halinde dağılıp bilimsel faaliyetlerine
giriştiler. Her takım bulunduğu bölgenin iklim koşullarına göre ve kendi
ilhamlarına dayanarak binbir çeşit bitki yaratmışlardı. Devamlı
aralarında (ıstırahatlerde) bir araya toplanıp bilimsel faaliyetlerini ve
yarattıklarını birbirleriyle karşılaştırmışlardı.
Yaratıcı bilim adamlarının geldiği dünyadaki insanlar, uzaktan,
gelişimlarini büyük bir ilgi şehvet ve hayranlık içinde takip ettiler. En
yetenekli ressam sanatçılar da gelip bu bilim adamlarına katılarak,
yarattıkları bitkilerin gerek görünüş gerekse olşturdukları koku
açısından rolleri olabilmesinde katkıda bulunmuşlardı.
Başlangıç(Genesis) 1:14 "Bırak göklere, geceyi gündüzden ayırmak için
ışık olsun ve mevsimlere (sene ve günler için) işaret olarak kullanılsın"
Güneş ve yıldızları gözleyerek, Dünyanın, gün, ay ve senesinin
uzunluğunu ölçtüler.
Bunun sonucu olarak da, Kendi dünyalarından çok değişik olan bu
dünyanın günleri ve seneleri ayni uzunlukta olmadığını öğrenerek yeni
dünyada oluşturdukları hayatın yaşam uzunluklarını tesbit etmeye
koyuldular.
Astronomi araştırmaları yardımıyle, kendilerini, uygun bir yere
yerleştirip Dünyayı daha iyi bir şekilde gözleyebildiler.
Başlangıç(Genensis) 1:20 "Bırak sular denizler canlılarla dolsun ve
kuşlar üzerinde uçsun." Daha sonra, ilk deniz hayvanlarını, küçük
balıktan büyük balığa kadar yarattılar. Bu deniz altı dünyasını
dengelemek için de deniz yosunlarını yarattılar. Böylece küçük balıklar
yosun yeyerek, büyük balıklar da küçük balıkları yeyip birbirlerini tam
olarak tüketmeden dengeyi sağlayabilsinler. İşte sizin, Ekoloji olarak
bahsettiğiniz durum bu. Gerçekten başarılı olmuşlardı.
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Sık sık bir araya toplanıp yarışma düzenleyerek, hangi bilimsel grubun
en güzel ve en ilginç hayvanı yarattığını tesbit ediyorlardı. balıklardan
sonra, sanatkarların (ressamların) baskısı sonunda kuşları yarattılar.
Öyle renkler ve öyle çeşitli kuşlar ki akıllara hayran getiriyorlardı ve
hatta bazı kuşların okadar renkli ve uzun kuyrukları vardı ki kolayca
uçamıyorlardı. Bu yarışma toplantıları daha da ileriye gidip, kuşların
fiziksel görünüşleri yanında, davranışları da önemli bir alan olarak cüri
tarafından değerlendirilmişti. Bu davranışlar arasında, kuşların
çifleşmeden önce yaptıkları çok güzel danslardı.
Diğer yandan başka bir bilimsel grup, gerçekten çok korkunç
yaratıklar yaratmışlardı.
Bunlarn arasında Dinazor, Ejderha ve diğer korkunç yaratıklar vardı.
Başlangıç(Genesis) 1:24 "Bırak canlı hayvanlar, cinslerine göre
yeryüzünde çoğalsın, vahşi hayvanlar kertenkeleler vs.."
Su ve hava hayvanlarından sonra, bitkilerin muhteşem bir şekilde
çoğalıp büyüyen karada yaşayabilecek hayvanlar yarattılar. Ot, çayır
yiyen hayvanlar için bol yiyecek vardı. Bunlar, ilk yaratılan kara
hayvanları idi. Ot yiyen hayvanları daha sonra yarattılar ki sayılarını
belli bir dengede tutabilsinler. Böle bir durumda dengenin sağlanması
çok önemliydi.
O bilim adamları, benim geldiğim dünyadan gelmişlerdi. İşte bende,
dünyanızda hayat yaratan bu bilim adamlarından biriyim. Ve de tam o
sıralarda, aramızda bulunan en yetenekliler kendimiz gibi (yapay)
insan yaratmayı arzu etmişlerdi. Her gurup hemen işe girişip, kısa bir
süre sonra yarattıklarımızı kıyaslamaya başladık. Fakat dünya halkımız,
yarattıklarımızın bir gün gelip kendi dünyalarını tehlikeye koymasından
korkarak feci bir şekilde sinirlenmişlerdi.
Kormalarının en önemli unsuru; Bu yeni yaratılan insan türünün akıl
kapasitesi daha da üstün olmasıydı. Böylece bu yaratıkların,
yaratıcılarına herhangi bir tehlike olmaması için onların ilkel bir şekilde
yaşamalarını sağladık. Kendi yaptıklarımızı onlardan saklayarak,
bilimsel bilgilerden de uzak tutuyorduk.
Yaratıcı bilim adamlarının kaç takım olduklarını bulmak da kolay
birşeydir. Dünyanızdaki her ırk bir takımı temsil etmektedir.
"Gel, insanoğlunu kendi benzerimizde yapalım: Dünyadaki bütün, kuş,
hayvan, balık, bitki, deniz ve yiyeceklerin otorütörlüğüne sahip
olsunlar" Başlangıç(Genesis) 1:26
kendimize çarpıcı derecede ne kadar benzediğinizi kendin de
görebiliyorsun.
İşte o zaman bizim için problemler başlamıştı. Bu bilim adamlarının
oluştuğu takım, orijinal kıtada ve bugün İsrail olarak bilinen ülkenin
bulunduğu yerdeydi. O tarihlerde İsrail, Türkiye ve Yunanistana çok
daha yakın bir yerde bulunmaktaydı.
Bu takımı oluşturan bilim adamlar, en zeki ve parlak yaratıcılardı.
Yarattıkları hayvanlar en güzel, bitki ve çiçeklerin en güzel kokuları
vardı. Tıpkı cennet gibi bir yerdi. Daha sonra da yarattıkları insanlar en
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zekileriydi. Bu dolaydan, yarattıkları, yaratandan daha üstün olmaması
için gerekli önemler almak zorunda idiler.
Eğitip, zekâ derecesini ölçerken, bütün bilim sırlarından, yarattıkları
insanlar uzak tutulmuştu.
" Bahçedeki her ağaçtan meyve yiyebilirsin, fakat iyi ve kötü bilgi
ağacından yemeyecksin. Yediğin gün öleceksin" Başlangıç(Genesis)
2:17
Bu demektir ki: İstediğin her şeyi öğrenebilirsin, fakat hiçbir zaman
bilimsel kitaplara dokunma, aksi takdirde ölürsün.
"Adam'ın hayvanlara ne isim vereceğini öğrenmek için ayağına bütün
hayvanları getirdi" Başlangıç(Genesis) 2:19
Adam'ın yaşadığı çevredeki bitki ve hayvanları bilmesi gerekiyordu,
yaşayış şekillerini ve onlardan, nasıl yiyecek elde edebileceğini,
yaratıcılar ona çevresindeki her varlığın ismini ve gücünü gösterdiler.
Adam’ın botanik ve zoolojik konularında bilgi edinmesinde zarar
görmediler.
Bu bilim adamlarının duydukları sevinçleri bir düşün. Yarattıkları bu iki
çocuğa, biri erkek biri de kız, her çeşit şeyi öğretiyorlardı.
"Yılan... kıza dedi ki. "Bahçenin ortasındaki ağaçtan yersen
ölmeyeceksin, Çünkü ELOHİM bilir ki yediğin gün gözlerin açılacak ve
seni yaratan tanrılar gibi olacaksın"." Başlangıç(Genesis) 3:15
Bu gurup bilim adamlarının bazıları, yarattıkları insanlara derin bir
sevgi duymuşlardı.
Bu yarattıklarını, kendileri gibi bilim adamı yapmak için tam (total) bir
eğitim vermek istemişlerdi. Ve de büyümüş gençlere, bilimsel
çalışmalarını devam ederlerse, yaratıcılar gibi bilgili olacaklarını
söylediler.
"Böylece, ikisinin de gözleri açılıp, çıplak olduklarını öğrendiler"
Başlangıç(Genesis) 3:7
Karşılık olarak, kendilerinin de yaratıcıları gibiyaratıcı olabileceklerini
anladılar ve atalarına kendilerini hayvanlara kıyaslayıp bilim
kitaplarından uzak tuttuklarından öfkelenmişlerdi.
"Yahweh Elohim yılana dedi: Lânet üzerine olsun, midenin üzerinde
sürünesin, hayatının bütün günleri toz toprak yiyeceksin"
Başlangıç(Genesis) 3:14
"Yılan" olarak incilde bahsedilen, bilim adamlarını oluşturan bu küçük
gurup ''Adem ve Havva'ya doğruyu söylediklerinden dolayı geldikleri
dünya hükümeti tarafından, deneye giriştikleri dünyada sürgün olarak
kalmaları emir edildi. Ve de diğer yaratıcı bilim adamlarının dünyanızı
bırakıp, deneylerine de son vermek zorunda kalmışlardı.
"Elohim adama ve karısına deriden ceketler yapıp onları giydirdi"
Başlangıç(Genesis) 3:21
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Yaratıcılar ilkin, onlara hiçbir ilişki olmadan yaşamlarını sürdürecek ilkel
gereksinmeler verdiler. İncil bu cümleyi, oricinal belgeye çok yakın bir
şekilde muhaffaza etmiştir.
"Şimdi ki Adam, bilim sayesinde bizlerden biri oldu, elini uzatıp da
hayat ağacından yiyerek sonsuza kadar yaşamasını önlemeliyiz"
Başlangıç(Genesis) 3:22
İnsan hayatı çok kısadır, fakat uzatılmasını sağlayan bilimsel bir
yöntem vardır. Düşün ki bir bilim adamı, bütün hayatı boyunca çalışır
(tahsil yapar), yaşlandığı zaman da yeni keşifler yapmaya başlar. Bu
yüzdendir ki insanoğlunun ilerleyişi çok yavaştır. İnsanlar O kadar
daha fazla yaşayabilselerdi. Bilimsel alanda dev bir adım atılırdı.
Başlangıçta daha uzun yaşayabilselerdi, çok kısa zamanda bizim
dereceye varırlardı.
Çünkü, akıl kapasiteleri bizden az birşey daha üstündür. Daha önce
bahsettiğim gibi, en özellikle İsrailliler, bir yarışmada zekâ ve
dahiliklerinden dolayı, en başarılı (humanoid) soy olarak seçilmişti. Bu
açıklama "seçilmiş insanlar" olarak tanımlandırdıklarını açıklar.
Doğrudur ki, yaptıkları işleri eleştirmek için bir araya gelen bilim
adamları bu (çeşit) insanları seçmişlerdi. Bu ırktan doğmuş dahilerin
sayısını kendin de görebilirsin.
"Böylece Adam'ı dışarı sürüp, Alevli kılıcı ile çerubim'i cennet
bahçesinin doğusuna yerleştirerek her yana dönüp hayat ağacına giden
yolu korudu" Başlangıç(Genesis) 3:24
Bilimsel kitap ve bilgilerin çalınmasını önlemek için, yaratıcılar,
kaldıkları yerin girişine, ellerinde "Atom parçalayıcı" silahlarla askerler
yerleştirmişlerdi.

SU BASKINI (SEL)

Gel Başlangıcın(Genesis) dördüncü bölümüne geçelim.
"Ve zaman gelip geçtiği sürede, Keyn (Cain) bahçedeki meyvelerden
Yahweh'ye götürdü. Abel de sürüsünün ilk yavrularını sundu."
Başlangıç(Genesis) 4:3
Askeri gözlem altında ve sürgünde bulunan yaratıcılar, insanlar, onlara,
yiyecek götürmelerine teşvik ettiler ki kendi dünyalarındaki üstün
olanlara, yeni yarattıkları bu insanların iyi olduklarını ve yaratıcılarına
hiç bir zaman karşı gelmeyeceklerini ispat etmek istediler. Böylece,
'hayat ağacından' yararlanmak için, bu insanların liderleri için,
yükseklerinden izin aldılar. Ve bu onların, nasılda bu kadar uzun
yaşadıklarını açıklıyor: Adem (Adam) 930 sene, Seth 912 sene, Enoş
905 sene vs. vs.. Başlangıç'ta bahsedildiği gibi Bölüm5 süre 111.
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"Dünya üzerinde, insan çoğalmaya başladığında, ve onlara kızlar
doğduğunda, Elohim,in oğulları gördüler ki Ademin kızları (çok)
güzeldi, ve seçtiklerini kendilerine karıları olarak aldılar" B. 6:2
Sürgünde bulunan yaratıcılar, insanların en güzel kızlarını kendilerine
karı olarak aldılar.
"Benim ruhum her zaman adamla kalmayacaktır, çünkü o da etten
yapılmıştır, ve böylece onun günleri yüzyirmi sene olacaktır. B. 6:3
Uzun ömürlük, soydan gelen birşey değildir ve insanoğlunun çocukları
'hayat ağacından' otomatik olarak yararlanamadılar. Ve bu durum da
uzak dünyalarındaki hükümeti rahat kılmıştı. Böylelikle de sır kaybolup
insanoğlunun ilerlemesi yavaşlaştırılmıştı.
"Ne zaman ki adamın kızlarından ve Elohim'in oğullarından çocuklar
doğdu, bunlar (o eski çağların) kahramanlarıydı" B.6:4
Çok özel çocuklar doğması için kendi benzerilerinde yarattıkları
insanların kızları ile yaratıcıların sevişebildiğinin delilini görebiliyorsun.
Bu davranışlar uzak dünyadakilerine çok tehlikeli görünmüştü. Bilimsel
ilerleme dünyada çok şahane bir şekilde ilerlediğinden, yarattıklarını
yok etmeye karar geçirmişlerdi.
"Ve Yahweh gördü ki Adam, dünyada çok fazla kötülük yaptı ve
düşünce ile hareketinin de kötülük taşıdığını" B.6:5
Bu kötülük, insanların, yaratıcıları gibi eşit derecede bilimsel ve
bağımsız olma arzusuydu.
"İyi" olmak, yaratıcıların dünyasındaki hükümete göre, yeni yaratılmış
insanların bitkiler gibi ilkel kalmasıydı. "Kötülük" de, bilimsel yönden
ilerlemek ve belki de bir gün gelip yaratıcılarından daha üstün
olabilmeleriydi. Böylece kendi dünyalarından nükleer bomba gönderip
bütün hayatı yok etmeye karar geçmişlerdi.
Bu sırada, bu plandan haberi olan ve dünyada sürgün olarak bulunan
yaratıcı bilim adamları Nuh'a bir uzay gemisi yapmasını ve hayvanların
her çeşitinden bir çift alıp bu gemiye yerleştirdikten sonra, korkunç
günler sırasında, Dünya üzerinde, uzayda korunmasını tavsiye ettiler.
Gerçekte ve sizin de bilimsel araştırmalarınız sonucu, çok yakında, bir
çift canlıdan alınan tek hücreden, o canlıyı tekrar olduğu gibi
yaratmanın mümkün olduğunu öğreneceksiniz.
Tıpkı ana rahmindeki bir varlığın ilk hücresi gibi; göz ve saç rengine
kadar yaratılma yeteneği gibi. Bu muazzam derecede büyük bir
görevdi, yine de herşey zamanında bitirilmişti. (tamamlanmıştı)
Bombalar patladıktan sonra, hayat, birkaç bin kilometre yükseklikte
dünya üzerinde muhafaza edilmişti. Kıta, dev gibi dalgalar altına
gömülüp, yüzündeki bütün hayat yok edilmişti.
"Gemi, dünya üzerine yükseltilmişti" B. 7:17
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Açıkca gördüğün gibi, gemi, su üstünde değil dünya üzerine kaldırılmış
ve tehlikeli radyoaktif kalıntıların yok olmasını beklemişlerdi.
"Sular, yüz elli gün, dünya üzerine yükselmişti" B. 7:24
Üç katlı uzay gemisi dünyaya konmuştu. Nuh'un yanında, dünyanın her
insan ırkından da bir çift taşınmıştı.
"Elohim hz Nuh'u hatırladı... Dünya üzerinde bir rüzgâr esti ve sular
sakinleşti" B. 8:1
Radyoaktifin derecesini ölçtükten ve bilimsel yönden yok ettikten
sonra, yaratıcılar, Nuh'a hayvanları dışarıya bırakmasını (koymasını)
söyleyip, bu atmosferde yaşayıp yaşayamayacaklarını öğrenmek
istediler. Ve gördüler ki deney başarılı oldu. Açık havada
yaşayabildiler. Yaratıcılar, hayatta kalmış insanlara işlemelerini ve
çoğalmalarını ve de yaratıcılarına karşı memnunluklarını göstermelerini
arzu ettiler. Çünkü kendilerini yaratan ve tahribattan kurtaranlardır.
Yaratıcıların, yaşamlarını sürdürebilmek için de Nuh, ürettiğinin bir
parçasını onlara vermeyi kabul etti.
"Nuh, Yahweh için en saf hayvan ve kuşlardan ona kurbanlık sundu."
B. 8:20
Yaratıcılar gördüler ki insanlar arzularını yerine getirip onlara iyi
baktılar. Yarattıklarını bir daha, yok etmeye kalkışmayacaklarına yemin
ettiler (söz verdiler). İnsanların, ilerlemek istemelerinin normal birşey
olduğunu anladılar.
"İnsan kalbinin her eğilimi kötüdür" B. 8:21
İnsanoğlunun objektifi bilimsel ilerlemesidir. Her insan ırkı,
yaratıldıkları orijinal yere tekrar yerleştirilip bütün hayvanlar da
gemide muhafaza edilen hücrelerden tekrar yaratılmışlardı.
"Su baskınından sonra, onlardan, dünya üzerinde ayrılmış milletler
ortaya çıkmıştı" B.10:32

BABELİN KULESİ
"Zeki bir ırk olan İsrailin insanları, yaratıcıların yardımı ile uzaya açılma
yoluna doğru mükemmel ilerleme kaydetmişlerdi. Yaratıcılar,
insanoğlunun, yaratıcıların geldiği dünyaya gidip kendiilerini
bağışlamalarını ve insanoğlunun, bilimsel alanda ilerlemiş ve barışcı bir
ırk olduklarını ispat etmelerini teşvik ettiler. Böylece, çok büyük bir
roket yaptılar. Bu Babel'in kulesiydi.
"Ve bunu yapmayı kararlaştırıp her plânladıkları, gerçekleşmeye doğru
gidiyordu" B. 11:6
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Bizim dünyamızdaki insanlar bunu duydukları zaman hemen korkmaya
başladılar. Halâ daha, dunyayı gözlediklerinden hayatın yok
edilmediğini biliyorlardı.
"Gel aşağıya gidip, onların konuşma ve dillerini karıştırıp, birbirlerine
ne söylediklerini anlayamasınlar." "Ve Yahweh onları dünyanın her
tarafına dağıttı"B. 11:17
En üstün teknolji bilimine sahip olan Musevileri gelip aldılar ve kıtanın
her köşesindeki ilkel ırkların arasına dağıttılar. Öyle yerler ki, hiç kimse
söylediklerini, (konuştuklarını)
anlayamadılar. Bunun yanında bütün bilimsi aletlerini yok ettiler.

SODOM VE GOMORA
Sürgündeki, yaratıcı bilim adamları, affedilip kendi dünyalarına geri
dönmelerine izin verildi. Ve muhteşem yarattıklarını savundular,
Böylece bütün gözler, Dünyadaki yarattıkları insanların üzerine döndü.
Fakat dağıtılmış insanların bazıları ödünç alma arzusunu duydular ve
Sodom ve Gomora kasabasında bir araya toplanıp ve de bazı bilimsel
sırları elde ettikten sonra, kendilerini yok etmeye girişenleri
cezalandırmak amacı ile bir uzay seyahatı planlamışlardı.
Yaratıcılar, ne olup kaldığını araştırmak için iki cesus gönderdiler.
"Ve Sodoma akşam üzeri iki melek geldi" B.19:1
Adam (İnsanlar) onları öldürmeye kalkıştılar fakat casuslar (melekler)
cep küçüklüğünde Atomik silahlarla saldıranları kör ettiler.
"Ve körlüğe sarıldılar, hem büyük, hem de küçük" B.19:11
Barışcıl insanları uyarıp, şehri terketmelerini uyardılar, çünkü Atomik
bombalar ile şehri yok edeceklerdi.
"Bu yeri terkedin, çünkü Yahweh bu şehri yok edecektir" B.19:14
İnsanlar şehirden ayrılırken acele içinde değillerdi. Çünkü Atomik
patlamanın ne olduğunu bilmiyorlardı.
"Canınız için koşun, arkanıza bakmayın ve hiç bir yerde durmayın"
B.19:17
Ve bomba, Sodom ile Gomora üzerine düştü.
"Ve Yahweh, Sodom ile Gomora üzerine taş ve ateş yağdırdı. O bütün
yer ve kasabayı yerle bir etti ve geride kalan bütün insanları da ve
bütün yerde yetişen bitkileri de. Fakat Lot'un karısı geriye baktı ve tuz
yığınına döndü" B.19:24-26
Bildiğin gibi, atomik patlamaların sonucu, yakında olanları hemen
öldürüp, tuz yığınına benzeyen bir heykele dönmektedirler.
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(Hz) İBRAHİMİN KURBANI
Daha sonra, yaratıcılar, İsrail İnsanlarının genellikle başkanlarının,
kendilerine karşı halâ iyi duygu taşıyıp taşımadıklarını öğrenmek
istediler. Hatta "Beyinlerin" fazlası yok edildiğinden beri düştükleri yarı
ilkel durumda bile.
Bu durumdur ki, İbrahim, oğlunu kurban etmeye çalıştığını paragrafta
geçmektedir. Duygusunun, yaratıcılara karşı, kuvvetli olduğunu
öğrenmek için onu denediler.
Ve deneyleri olumlu bir sonuca varmıştı.
"Oğluna karşı elini kaldırma, ona dokunma. Şimdi biliyorum ki
Elohim'den korkarsın" B.22:12
İşte öyle. Bütün söylediklerimi hazmet ve hepsini de yaz. Yarın sana
daha da anlatacağım.”
Bir defa daha küçük adam benden ayrılıp uzay gemisi yavaş yavaş
yükseldi. Bu sefer, gökyüzü daha temiz olduğu için, ayrılışını daha
detaylı (ayrıntılı) bir şekilde gözleyebilmiştim. 400 metre yüksekliğe
varınca ve en hafif bir ses çıkarmadan tıpkı, fazla ısınmış bir
maden/metal gibi kırmızıya döndü ve ondan sonra sıcak beyaz metal
gibi rengi değişti. Açık gözle bakmanın imkânsız derecede çok parlak
mavimsi,menekşe,kocaman bir kıvılcıma döndü ve olduğu gibi gözden
kayboldu.
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3
SEÇİLMİŞ OLANLARIN GÖZLEMİ
Musa
Jerikonun Trompetleri
Telepatik Samson
İlk Elçilik
Haberci Eliyah
Ekmeğin Çoğaltılması
Ezeykelin Uçan Daireleri
Son Duruşma (Ahiret günü)
Şeytan
İnsan Anlayamaz

Musa
Ertesi gün ziyaretçim ile buluşup hikâyeye devam etti.
"Başlangıcın 28'inci bölümünde varlığımızdan bahseden bir açıklama
daha vardır.
"Yere kadar dayanan ve en üstün göklere varan merdiven üzerinde,
Elohimin melekleri aşağı yukarı inip çıkıyordu" B.28:12
Fakat aralarındaki en zekilerin yok edilişinden sonra, insanlar tekrar
ilkel duruma düşünce, ahmak ahmak, kendilerini yaratanları unutarak
putlara tapmaya başladılar.
"Aranızdaki acaip allahları ortadan kaldırın" B.35:12
Göçte, Musanın karşısına çıktık.
"Yahweh'nin meleği alev ateşi içinde Musaya, çalılar arasında ortaya
çıktı(görünü). Gör, çalı yandı fakat ateş çalıyı yakıp kül etmedi"
Göç.3:2
(roket)Uçan daire(Musanın) önünde konmuştu ve parlak ışık ağaç ve
çalıların arasında bir ateşi andırmıştı. Tıpkı, bugün Brezilya'nın ilkel
kabileleri arasına uçan daire konup da onların vereceği açıklama gibi.
En zeki olarak seçilen insanlar, aralarındaki en parlak kişileri
kaybetmişlerdi. Ve nüfus bakımından daha çok olan kabilelere esir
düşmüşlerdi. Çünkü bu kabileler ayni felâkete uğramamışlardı. Bu
insanların saygıdeğerliklerini muhafaza etmeleri için topraklarını geri
vermek gerekli idi. Göçün başlangıcı, İsrail İnsanlarını hür etmek için
yaptıklarımızı anlatmaktadır. Esirliklerinden kurtulduktan sonra onlara
yol gösterip, onlar için seçtiğimiz ülkeye(yere) getirdik.
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"Ve Yahweh, gündüzün, yığın bir bulut içinde önde gidip onlara yol
gösterdi. Geceleyin de yığın bir ateş içinde" Göç.13:21
Onları takip etmeye (kovalamaya girişen) Mısırlıları yavaşlatmak için:
"Bulut yığını önlerinden geçip arkalarında durdu... Ve bulutun bir
tarafından karanlık ve gece, diğer tarafında geceleyin ışık vermişti"
Göç.14:19-20
İsrail insanlarının arkasından çıkarılan duman, bir perde oluşturup,
kovalayanları yavaşlattı. Daha sonra, kızıl denizi geçmek, yitici
ışınlarla sular bölündükten sonra mümkün olmuştu.
" Ve denizi kuru toprak yap, suları da böl" Göç.14:21
"Böylece Yahweh İsraili kurtarmıştı" Göç.14:30
Çölü geçerken, bu seçilmiş insanlar acıkmaya başlamışlardı.
"Çöldeki yaban otlar üzerinde, kırağıya benzeyen ince kar taneleri gibi
serpinti düştü" Göç.16:14
Manna kimyasal yiyecekten başka birşey değildi. Sentetik yöntemle
tozlaştırılmış ve daha sonra dünya üzerine serpildikten sonra ilk sabah
çiğinden şişmişti/kabarılmıştı.
Musa'nın kayadan su çıkarmasını sağlayan deynek ise yer altındaki
suyu detektör edebilme kapasitesi vardı.
Tıpkı şu anda sizin kullandığınız, yağ bulmanıza yardım eden detektör
gibi. Su bulunduktan sonra geriye kalan o yeri kazmaktır.
Göçün yirmici bölümünde belli başlı kanunlar bahsedilmektedir.
İsrailliler çok ilkel oldukları için, Ahlâk ve en fazla temizlik açısından
kanunlara ihtiyaçları vardı. Bunlar "Emirler"de sıralanmıştır. Yaratıcılar
uçan daireler ile gelip bu kanunları Musa'ya Sina dağından
aktarmışlardı.
"Gök gürülemesi, şimşekler ve de kalın bulutlar dağın üzerini kapladı,
bir de uzun bir trompet sesi duyuldu" Göç.19:16
"Ve Sina dağı, Yahweh üzerine, ateş içinde indiği için, kalın bulutlarla
kaplanmıştı: Bütün dağ şiddetli bir ºekilde sarsıldı ve üzerine fırın
dumanları gibi, yoğun dumanlar indi, trompetin sesi de uzun ve
gittikçe gürülüyordu" Göç. 19:18-19
Yaratıcılar, saldırıya uğrayıp kötü bir şekilde muammele edilmelerinden
korkuyorlardı. Saygı ve hatta şefkat görmeleri gerekliydi. Böylece
tehlike içinde olmuyorlardı.
"Sina dağına insanlar gelemez... Papaz ve halk kuralı kırıp Yahweh'ye
gelmeye çalışırlarsa Yahweh'nin öfkesi onlara karşı şiddetli olur.
Göç. 19:23-24
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"Ve Yahweh'nin yanına yalnız Musa gelebilir, fakat İsrailin büyükleri ve
yaşlıları Musa ile gelemez"
Göç. 24:2
"İsraeilin Allahını gördüler: Ayağının altında tıpkı safire (sapphire)
madeni gibi bir kaldırım vardı. Gökyüzü mavisi gibi temiz" Göç. 24:10
Gördüğün gibi, yaratıcıların biri, kendisini yüksek bir görünümle takdim
etmiºtir. Ve şu anda üzerinde durduğumuz mavimsi metalın aynisinden
yapılmıştı.
"Yahweh'nin muhteşem görünümü, dağ üzerinde yutucu bir ateş gibi
idi" Göç. 24:17
Gerçekte, bu muhteşem görünümün açıklaması bir uçan dairedir. Ve
de gözlediğin gibi uçup ayrılırken, Ateşe benzeyen renkleri almaktadır.
Bu gurup yaratıcılar, dünyada belli bir süre yaşayacaklarından, taze
yiyecek yemeyi arzu etmişlerdi. Bunun içindir ki, İsraillilere,
kendilerine devamlı yiyecek getirmelerini istediler. Ayrıca, Dünyanızın
diğer zenginlerinden de keni dünyalarına götürmek istemişlerdi.
Zannedersem buna, kolonize edilme diye isim verebilirsin.
"Her adamın katkıda bulunup sunacağı herhangi birşeyi kabul
edeceksin. Kabul edeceklerin bunlardır:Altın, gümüş, bakır, menekşe,
mor ve kırmızı yarda urubalar vs..." Göç. 25:3-4
Bunun yanında, daha rahatlı yaşamaya karar geçtikten sonra, çizdikleri
pilana göre, insanlardan, kendilerine kalabilecekleri bir yer yapmalarını
istediler. Bu pilan "göç"ün 26'ıncı bölümünde açıklanmıştır. Bu konutta
insanların temsilcileri ile buluşabilmekti. Yiyecek he hediye sunup
tanrıya sığınma gibi bir buluşma yeri idi.
"O buluşma çadırının içine girdi" Göç. 33:8
"Musa içeriye girip Yahweh'ye konuşmaya başladığı zaman, bir bulut
kulesi yığın bir şekilde çadırın önune inip durdu" Göç. 33.9
"İnsanlar birbirleriyle konuşur gibi, Yahweh Musa ile yüz yüze
konuşurdu" Göç. 33:11
Tıpkı bugün gibi, ben seninle sen benimle adam adama konuştuğumuz
gibi.
"Yüzümü göremezsin, hiçbir ölümlü insan beni görüp de yaşayamaz"
Göç. 33:20
Gezegenlerimiz arasında var olan atmosfer değişikliği üzerinde işte
sana bir referans. İnsan, basınçlı elbisesi ile korunmadan yaratıcısını
göremez çünkü yabancı atmosfer ona uygun değildir.
Leviktus bölümünün bütün başlangıcı, yaratıcılara sunulan
yiyeceklerin nasıl sunulacağını açıklamaktadır. Örnek olarak
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Leviktus 21:17 de
"Aranızda, fizikli yönden sağlıklı olmayan hiç kimse gelip de tanrısına
yiyecek soramaz."
Bu apaçık gösteriyorki, yaratıcıların gözlerine dayanmayan ve
yenilgebin sembolü olan sakat ve hasta insanların, yaratıcıların
karşısına çıkmaları önlemekti. "Numara Kitabı"nın 11:17 bölümünde,
sizin eczacıların kolayca yapabileceği "manna"nın çok açık bir tanımı
vardır.
"Ve manna, kolyandro çekirdeği ile, "bdellium" renginde idi... lezzeti de
taze yağ gibi idi"
Fakat bu manna, kimysal yiyecekten başka birşey değildi. Yaratıcılar
taze sebze ve meyveyi tercih etmişlerdi.
"Topraklarında yetişen ilk pişkin meyveleri Yahweh'ye götürecekler."
sonraları, Yaratıcılar, insanlara, kendilerini yılan ısırmasından
aşılayarak korumalarını öğrettiler.
"Ateşli bir yılan yap ve uzun bir direğin üzerine yerleştir ki, yılan
tarafından ısırılanlar ona bakıp iyileşsinler"
Ne zaman ki biri ısırıldı, 'Pirinç madeninden yapılmış yılan'a bakınca
kendisine şırınga ile serum salınıp iyileştirilmişti.
Son olarak "seçilmiş insanları" "vaat edilmiş topraklara" götüren
yolculuk sona ermişti. Yaratıcıların öğütüyle, mahalli yerlilerin putlarını
kırıp topraklarına hakim(meşkul) çıktılar. "Bütün madeni heykel
putlarını yok edip,sizler topraklarına hakim çıkacaksınız. Seçilmiş
insanlar sonunda, vaat edilmiş topraklarına vardılar. "O, atalarınızı
sevdiği için, onların ırkını onlardan sonra (örnek olarak) seçti. Coşua
(joshua) 3:15'de Ürdün'ün geçişini okumaktayız.
Ne zaman ki Ark'ı taşıyan rahipler Ürdün'e vardılar... Çağlayandan
akan su olduğu gibi durduruldu. Çok geriye bir baraj gibi yığıldı... Sular
tamamıyle kesilip insanlar karşı tarafa Ceriko'ya geçtiler.
Yaratıcılar,
"seçilmiş insanlara" ayaklarını ıslatmadan dereyi geçmelerine yardımcı
oldular. Tıpkı Mısırlılardan kurtulurken yaptıkları gibi, ayni yitici
ışını kullanarak.

Ceriko’nun Trompetleri
Coşua kitabının 5'inci bölümünün sonunda, askeri yaratıcılarla 'seçilmiş
insanlar' arasında, Ceriko şehrinin direnç gösterdiğinden, bir
haberleşme olmaktadır.
"Ben, burda, Yahweh ordusunun kaptanı olarak bulunmaktayım" Coşua
5:14
Jeriko'nun yakalanması (ele geçirilmesi) için, Askeri bir danışman,
İsrail halkına yardım amacı ile gönderilmişti. Duvarların nasıl yıkıldığını
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sen kolayca anlayabilirsin.
Bilirsin ki çok yüksek sesli bir şarkıcının sesi, kristal kadefi çatlatır.
Bir kimse, Yüksek derecede çoğaltılmış supersonik ses dalgaları ile
taştan bir duvarı yıkabilir. Ve de yapılan bu idi, İncil'in "trompet" olarak
isimlendirdiği komplike bir alet (cihaz) ile gerçekleştirilmişti.
"Ne zaman ki koçun borusu ile uzun bir çalma patlatılır ve ne zaman ki
trompetin sesini duyarsın... Şehrin duvarları yer ile bir olacaktır" Joşua
6:5
Belli bir anda supersonik dalgalar sinkronize bir şekilde oluşturup
duvarlar yere yıkılmaktadır. Az sonra da hakiki bombalama yer
almaktadır.
"Yahweh onlara, gökyüzünden kocaman tolular yağdırdı ve tolulardan
ölenler, İsraillilerin kılıçları ile kestiklerinden daha fazla idi" Joşua
10:11"
Öyle derecede büyük bombalama oldu ki, İsraillilerin kılıçlarından fazla
insan öldü. En fazla yanlış anlaşılan parağraflardan biri, Joşua'nın 10.
bölümünde:
"İnsanlar düşmanlarından intikamlarını alana kadar, Güneş durdu Ay
yerinden kımıldamadı"
Basit açıklaması, savaşın çok kısa bir zaman içinde olup bittiğini
göstermektedir. "Bir gün" süren bu savaş hakikatte o kadar kısa ve,
fathedilen toprakların büyüklüğü o kadar geniş olunca insanlar
zannettiler ki Güneş yerinde durdu. (İncideki) "Yargıç"lar kitabının
6'ıncı bölümünde yaratıcıların biri Gideon isminde bir adam ile temas
kurup ondan devamlı olarak yiyecek almaktadır.
"Yahweh'nin meleği elindeki değneğinin ucunu uzatıp et ve keyik
üzerine dokunduğu zaman kayalar arasında bir ateş çıkıp et ve
keyikleri yedi. Daha sonra Yahweh'nin meleği göz önünden kayboldu"
J. 6:24
Bilimsel metodların yardımı ile; yaratıcıların, basınçlı (uzay)
elbiselerinin sonucu açık havada "yiyemedikelinden" ihtiyaç duydukları
zaman, gerekli gıdaları, yemelerini sağlayan, esnek bir "kamış" ile
çıkarıp kendilerine "sunulan" yiyecekleri de "yiyebiliyorlardı". Ve de bu
metod alev yarattığından, o zamanın insanları, "Tanrıya Kurban"
yapıldığını zannetmişlerdi.
Bahsedilen ayni kitabın 7'inci bölümünde: Üçyüz adam, ellerinde
trompetler, düşman kampını sarıp, gücü artırılmış supersonik aletlerle,
bütün insanları deli etmek için hep birilkte trompetlerini çaldılar.
Bilirsin ki, belli yüksek seslerin aşırı dereceye vardığı zaman her
kimseyi deliye döndürmeyi yeter. Gerçekten de sarılmış askerler,
vahşilere dönüp kendi aralarında birbirleriyle kavga ettiler ve de ordan
kaçtılar.
Telepatik Samson
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"Yargıç"lar kitabının 13'üncü bölümünde, yaratıcılarla insan kadınının
cinsel ilişkide bulunduğuna örnek vardır.
" Ve Yahweh'nin meleği kadına görünüp dedi ki: Sen kısırsın ve
çocuğun yoktur, fakat hamile olup bir erkek çocuk doğuracaksın"
Çocuğun davranışı gözlenebilmesi açısından, bu birleşimin meyvesi,
sağlıklı olması gerekliydi. Bu sebepten kadına dedi ki: 'kuvvetli içki
veya şarap içme, ve saf olmayan hiçbirşey yeme, çünkü hamile olup
erkek bir çocuk doğuracaksın.'' Kafasına hiçbir cilet dokunmayacak,
Çünkü çocuk, rahimden Tanrıya bir Nazaritli olacaktır.
' Ve Elohim'in meleği, tarlada oturan kadına tekrar geldi. Kocası
orda yoktı.' Kocasının eksikliği üzerine, ne yer aldığını kolayca
düşünebilirsin(tahayyül edebilirsin). Bilim adamı için kadının kısırlığını
tedavi etmek kolay bir işlemdi. Çok özel bir varlık doğuracağını
bilincinde olması, çocuğa çok iyi bakması açısından önem taşıyordu.
İhsanoğlunun kızlarıyle çiftleşmek yaratıcılar için muhteşem birşeydi.
Bu, kendilerine uygun olmayan atmosferli Dünyayı, oğulları tarafından
idare etmelerine izin vermişti.
Hiçbir saçı turaç etmemek gerçekten çok önem taşımaktadır. İnsan
beyni kocaman bir verici(yayıcı) istasyon gibidir. Birçok sayılı ve çok
kesin derecede dalga ve düşünceleri dışarıya göndermeye gücü vardır.
Gerçekte de telepati bundan başka birşey değildir.
Yalnız, bu çeşit vericinin antene ihtiyacı vardır ve saç ile sakal bu
anten görevini sağlar. Bu nedenledir ki bir kimse, saç ve sakaldan
yararlanmak istiyorsa onları kesmemesi lâzımdır. Eminim ki birçok
bilim adamlarının uzun saçlı olduğunu farketmişsindir. Hatta birçokları
bile sakallıdır. Peygamberler ve akıllı adamlar da. Sebebini şimdi daha
iyi anlayabilirsin.

Doğan çocuk Samsun idi . Ki hikâyesini bilirsin. "Tanrı" ile direk
olarak telepatiyi kullanarak haberleşebiliyordu. Bunu doğal anteni
sayesinde (saçı) mümkün etti. Ve yaratıcılar ona zor durumlarda
yardım edip mucizeler de yaratıp otoritesini güçlendirmişlerdi. Fakat
Dilayla saçını kesince yardım çağırmaya yeteneği kalmamıştı.
Daha sonra düşmanları tarafından gözleri oyulmuştu. Fakat saçı tekrar
uzadığı zaman "kuvvetini" tekrar kazandı. Değişik bir şekilde
söyleyecek olursak, yaratıcılardan yeniden yardım çağırabiliyordu. Ki
onlar da Samsunun sütunlarına dokunduğu tapınağı yıkıp mahvettiler.
Bütün bunlar Samsun'un "kuvvetine" dayatılmıştı (aitti).
Samuyel'in 3'üncü bölümünde, Eliya (İlyah), Samuyeli telepatiye
hazırladığını görüyoruz. Yaratıcılar, Samuyele ile temas kurmak
istemişlerdi, ve kendisi de Eliyah ona konuştuğunu zannetti.
"başının içinde sesler duydu".
"Git bir yere uzan(yat), ve olacak, O sana çağırırsa sen söylersin,
konuş Yahweh kulun seni duyuyor". Samuel 3:9
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Bu bir amatör radyo operatörleri gibidir. Biri söyleyebilir ki, 'Devam
et seni çok iyi duyabiliyorum ve de telepatik konuşma başlıyor. '
Samuel, Samuel... ve Samuel cevap verdi, konuş kulun, seni
duyabiliyor.
Davut'un Golayat'ı çekişmeye getirdiği hikâyede çok ilginç bir
cümle vardır. " O ki, yaşayan tanrının ordularına karşı gelmektedir"
Samuel 22:26
Bu şunu gösteriyorki o devrede "Tanrı (Allah)" nın varlığının gerçekte
'elle tutulur' birşeydi. Yaratıcılarla insanlar arasındaki telepatik
haberleşme, Elohim dünyaya yakın bir mesafede bulunduğu zaman
mümkün oluyordu. Uzaktaki kendi dünyalarında veya başka yerde
bulundukları zaman telepatiyle haberleşme mümkün değildi. Bu
sebepten dolayı, "Allahın (RABBİN) Sandığı (Ark)"nda taşınan bir alıcıverici yerleştirdiler. Bu cihazın içinde Atomik bataryası da vardı.
Ne zaman ki Filistinliler 'Sandığı' çaldılar (Samuel'in 1-5 ve 6'ıncı
bölümünde) kahramanları Dagon, Sandığı(n içindeki cihazı) yanlış
ellediği için elektrik akımının tepkisinden, Yahweh'nin Sandığı önünde
yüz üstü uzandı. Ayrıca tehlikeli radyasyon ve radyoaktif maddelerden
yanıklık aldılar. " Hastalık yakalamalarına sebep oldu"
Gerekli tedbiri almayan İsrailliler bile "Allahın Sandığı"nı ellerken (ve
taşırken) yaralandılar: 'İnek köstelendi ve Uzzah uzanıp "Allahın
Sandığı"nı kolları arasına aldı. Yahweh Uzzah' a kızıp yaptığı acele
hareketi için onu cezaladı ve orda "Allahın Sandığı" yanında öldü.
Samuel 6.
Sandığın az kalsın yere düşeceğinden ve Uzzah onu kaldırmaya /
dengelemeye çalışırken yanlış bir şekilde tehlikeli parçalara dokunup
elektriklenmişti.
Kırallar kitabının 1:2 inci bölümünün birçok yerinde okuyoruz:
' Ve altar'ın (sandığın) boynuzlarını yakaladı' ki alıcı-verici'nin
yaratıcılar ile haberleşme için antenleri oynatma çabasını
açıklamaktadır.

ELOHİM'İ BUYURMAK İÇİN İLK ELÇİLİK
Yüce kıral Solomon, .....yaratıcıları dünyaya buyurmak için, çok
şahane/muhteşem konak yaptırdı.
' Yahweh dedi ki, o bulutlar içinde kalmaktadır(yaşamaktadır) Senin
için gerçekten bir ev yaparım.'
'Yahweh'nin evi onun nuru ile doldu' 'Bulut Yahweh'nin evini
doldurdu.'
1 Kırallar 6:13
' İsrail insanları arasında yaşayacağım ' 1 Kırallar 6.
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Böylece, yaratıcılar bulutlar içinde yaşamaktadır, daha doğrusu, dünya
etrafında yörünge eden bir vasıta içinde. Gel de ilkel insanlara bunu
anlatmaya çalış.
' Yahweh'nin gönderdiği Rabbin adamı Judah' dan Bethe' e geldi...o
söyledi,..
(Altar) Mezbaha ikiye yarılacak. Jerobom mezbahadan elini uzatıp emir
verdi. "Yakalayın onu" fakat uzzatığı el.. bükülüp katlandı ve elini geri
çekemez oldu. Ve Mezbaha ortadan çatladı. Kırallar 13:4
Atomik parçalayıcı bir cihaz ile yaratıcıların biri, mezbahayı parçalayıp
yok etti ve yaratıcılara saygı gösytermeyen adamın birinin elini yaktı.
Elohimin dünyadaki kamplarına değişik bir yoldan dönüp diğer insanlar
tarafından keşfedilemesinler. 'Geldiğin yoldan tekrar geri gelme. Ve o
değişik yoldan gitti.' Keşfetmeye başladığınız gibi elktrod kullanma
yöntemi ile hayvanları radyo ile idare etmek, örneği- 1 Kıralların
17:6'ıncı bölümünde vardır. 'Ve sabahleyin kargalar ona , ekmek ve
et, akşamleyin de ekmek ve et getirdiler.' Son keşifler göz önünde
tutularak ve de insanoğluna, kendi başına ilerlemek fırsatını vererek,
ve ayrıca , bilimsel çağa varabilmesini gözlemek amacıyle yaratıcılar,
ziyaretlerini seyrekleştirmeyi kararlaştırmışlardı. İnsanlar ile
haberleşmek için az belirli yöntemler kullanmayı karar geçmişlerdi.
Örnek olarak, Eliya'nın uçan kargalar tarafından beslenmesiydi. Bu,
birkaç insanlıkların yarış ettikleri kocaman bir deneyin bütün Galaksi
çapındaki bir başlangıcıdır. Yaratıcılar, daha seyrek görünmeyi karar
geçmişlerdi. Ayni zamanda da peygamberlerin otorütörlüklerini
kuvvetlendirmişlerdi. Bu, peygamberlerin mucize
yaratmaları ile sağlanmıştı. Bu mucizeler oluşmuştu çunkü o zamanın
insanları, peygamberlerin kullandıkları bilimsel yöntemler anlaşılmaz
olduğundandır.
' Bak, oğlun yaşıyor.' 'Şimdi, bununla anladım ki, sen Rabbin oğlusun'
Eliya, ölüm yatağında olan bir çocuğu iyileştirmişti. Daha sonra, iki
genç boğayı Karmel dağına götürüp odunlar üzerine yerleştirmelerine
emir vermişti.
Biri 'Baal' tanrısına kurban edilecek dığeri de yaratıcılara. Hangisi ki
kendi başına alevlenir o gerçek allahı temsil eder.
Doğal olarak, yaratıcılar'la Eliya arasında daha önce anlaşıldığı gibi,
kendileri için ayrılan odunlar ıslak olmasına rağmen yandılar. Bu,
bulutlar arasında saklı olan vasıtadan gönderilen kuvvetli bir (laser
işınına benzeyen) ışınla gerçekleştirmişti.
"Ve Yahweh'nin ateşi düşüp bütün kurbanı, odunları, taşları ve toz
toprağı yedi ve de deredeki suyu yaladı" 1 Kırallar 18:38

Haberci İlya
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Yaratıcılar, Eliya ile özel olarak ilgilenmişlerdi: 'Bir melek ona dokunup
seslendi
"kalk ve ye" yatağının yanında bitta(kek) ve bir kâse(kavanoz) dolusu
su vardı. Bütün bunlar çöl içinde yer aldı.
' Ve (oraya) bak, Yahweh gelip geçti ve kuvvetli bir rüzgâr dağları
sardı ve Yahweh'nin önünde bulunan taşları, kayaları parçaladı. Fakat
Yahweh rüzgâr içinde değildir. Rüzgârdan sonra yer sarsıntısı geldi
fakatb Yahweh depremin içinde değildi. Depremden sonra ateş geldi.
Fakat Yahweh ateş içinde değildi ve ateşten sonra sakin kuçük bir ses'
1 Kırallar 19.
Burda, sizin roketlerinize benzeyen bir vasıta inişinin çok açık
bir tanımını gördün. Ve daha sonra Yaratıcılar ortaya çıkışı açıklanıyor.
" Yahweh' yi tahtında oturduğunu gördüm ve cennetin bütün ordusu
yanında duruyordu" 1 Kırallar 22.
Yaratıcılar, telepatiyi tektrardan kullanmışlardı. Ve bu sefer gurup
elepatisi. Böylece hiçbir peygamber kırala gerçeği tahmin edemezler.
' Bütün peygamberlerinin ağzında yalancı bir ruh olacağım.'
Kıralların ikinci bölümünde, Eliyanın yaratıcılar tarafından korunduğuna
daha da örnek vardır.
" Ben tanrının adamı isem, üzerinize cennetten (gökten) ateş düşüp
sizi ve arkadaşlarını yok etsin. Gökten ateş düşüp komutan ve elli
askeri yakıp kavurdu. Bu olay yine tekrarlandı fakat üçüncü defa
Yahweh’nin meleği Eliya'ya dedi ki: Onunla aşağıya git ve ondan
korkma.'
Kıralların ikinci kitabının bölüm 2'sinde, Eliya uzay gemisine davet
edilip, dünyadan ayrılıp onu da götürdü:
" Ne zaman ki Yahweh Eliyah'ı kasırga rüzgârı içinde göklere çıkarır."
"Bir ateş arabası ortaya çıktı, ve de ateş atları, ikisini de (Eliya ve
Elişa'yı) alıp götürdü ve Eliya kasırga rüzgârları içinde göklere çıktı.
Bu, uzay gemisi kalkışının açık bir tanımını görüyorsun. Ve ne zaman
ki, yazar, ateş atlarından bahsediyor, kalkış roketlerinden çıkan ateş ve
dumana değinmektedir. Bazı güney amerika veya Afrika
(ilkel)kabilelerine roketin kalkışını gösterecek olursan, bu olayı bilimsel
olarak anlamaları mümkün olmayıp, olayı, olağan üstü ve kutsal olarak
göreceklerdir. Kabilelerine döndükleri zaman ateş at ve arabalardan
bahsedecekler.
Kıralların kitabının (2) daha ilerisinde, 4'üncü sırada (şiirde): Babası
gibi, Elişa 'ölüyü canlandırma' olayını gerçekleştirmeye kalkışmaktadır.
Ve yere dizleyip ölü bir çocuğu tekrar canlandırır'. Şimdiki zamanda bu
olay sık sık olmaktadır. Ağızdan ağıza hava vermekle ve kalbe masaj
yapmakla, ve de çoğunlukla, kalp kasları çalışmaktan duran kisileri
tekrar hayata getirilmektir.
Daha sonra Elişa ekmeği çoğaltmaktadır.
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Ekmeğin Çoğaltılması
' Tanrının adamı yirmi tane yulaf ekmeği getirdi, fakat hızmetçisi dedi
ki: Yüz insanı yirmi ekmekle nasıl yedirebilirim? Onlar yeyip artacak
da. Böylece hızmetkâr önlerine ekmekleri koyup yediler ve de arttı bile,
tıpkı Yahweh'nin söylediği gibi.'
Yaratıcılar, beraberlerinde kurutulmuş yapay yiyecek getirmişlerdi ki
suya katıldığı zaman, orijinal çapından beş kere daha büyümüştü.
Böylece yirmi "küçük ekmekle" yüzkişiye yetecek kadar vardı.
Sizin ilk astronotlarınızın beslendiği küçük vitamin haplarını biliyorsun.
Çok az bir yer alırken (diğer yandan) bütün besleyici gıdaları
(elemanları) sağlamaktadırlar. Bir hap bir kişiyi beslemeye yeter.
Küçük bir ekmeğin eşit miktarda büyüklüğü beş kişiyi yedirirç Böylece,
yirmi ekmek yüz kişiyi yedirmeye yeter.
Fakat İsrailin insanları, maden putlara tapmaya, yamyam olmaktan
başka tamamen ahlâksılara dönmeleri yaratıcıları tiksini etmişti.
"Ve İsrail, topraklarından uzaklaştırılmıştı" 2 Kırallar 17:23
Isaiah kitabında yine bulursun: "Kıral Oziah'ın öldüğü senede,
Adonaı'yı
tahtında otururken gördüm. Yüce ve ulu ...Üzerinde serafim
duruyordu: Her birinin altı kanatları vardı. Bir çift yüzünü, diğer çift
ayaklarını ve öteki çift kanatlar da uçuş sırasında açılmıştı." Isaiah 6.
Bu, yaratıcıların bir parçadan oluşan giyimlerinin üzerinde bulunan
altı tane küçük jet-motorlarını açıklamaktadır. İki tane arkada, iki tane
kollar üzerinde ve iki tane de yaklarda ki uçuş sırasında yöntemlerini
sağlayabilsinler.
Bu, İsraillilerin dağıtılışının bir başlangıcı idi ki uygarlıkları ilerlemek
yerine, devamlı gerilemeye yüz tutmuştu. Bu fırsattan yararlanan
komuşularından aksi yönde gidiyorlardı.
"Dinle, dağlardan gelen bu kocaman sesi. Milletler bir araya gelir
gibi ülkeler arasında bir kaynaşma! Yahweh savaş için bir ordu
hazırlıyor. Çok uzak kıtalardan ve göklerin en uzak köşelerinden
geliyorlar. Yahweh ve öfkesinin silahları bütün ülkeyi yok edecektir"
Isaiah 13
Bütün gerçek burda yazılıdır, fakat satırların arasını okumak ve
anlamak önemliydi(dir) Çok uzak kıtalardan ve göklerin en uzak
köşelerinden geldiler. Bu yeterli derecede açıktır.
"Kendi aklında düşündün ki, göklere çıkıp, tahtımı Rabbin yıldızları
üzerine çıkaracağım"
Bu, yeterli derecede bilimsel bilgi elde edip yaratıcıların dünyasına
gitmek için yola çıkan ve Sodom'la Gomoro'da yok olan bilim
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adamlarından değinmektedir. Öfke silahları ile varıp, bütün ülkeyi yok
etmek için gelen göklerin ordusu bahsediliyor burda.
Sodom ve Gomora'dan gelen adamlar bunları söylediler:
"Bulutlardan da yükseklere çıkıp kendimi en üstün gibi yapacağım"
Isaiah 14
Fakat felaket, bu ınsanların, yaratıcılarının seviyesine ulaşmalarını
önlemişti. "O dünyayı bir çöle döndürdü" Isaiah 14
Daha ileride nükleer patlama açıklanmaktadır.
"Çığlıklar Moab'ın sınırlarına kadar uzandı. Ulumalar Eglaim'i sardı,
Beerelim,in kuyusunu ağlamalar doldurdu... Dimon'un suları kan ile
doldu. Isaiah 15:8-9
"Bazıları kurtarıldı çünkü kalıp (sirpeli) evlerde sığındılar"
"Gidin insanlarım, odalarınıza girip kapılarınızı arkanızdan kilitleyin;
öfke yok olana kadar orda bekleyin" Isaiah 26.

Ezeykelin Uçan Daireleri
Ezeykelin kitabı içinde, uçan dairelerimize ait çok ilginç bir açıklama
vardır.
"Baktım ve kuzeyden bir rüzgâr fırtınası geldiğini gördüm. Muazzam bir
bulut ve yıldırım ışıklı, çok parlak bir ışık sardı etrafını. Ateşin merkezi
parlayan bir madene benziyordu ve ateşin içinde dört canlıyı andıran
yaratık vardı. İlk bakışta, görünüşleri insanı andırıyordu fakat her
birinin dört yüzü ve dört kanatları vardı. Bacakları düz, ayakları hayvan
ayaklarının yapısını andırıp polişlenmiş bronz madeni gibi parlıyordu.
Dört tarafta bulunan kanatlarının altında insan elleri vardı. Dördünün
de yüzü ve kanatları vardı ve kanatları birbirlerine dokunuyordu.
Herbiri ileriye doğru gidip hiç geriye bakmadılar. Yüzleri şöyleydi:
Dördünde de adam yüzü vardı, ve sağ tarafta herbirinin arslan yüzü
vardı. yüzlerinin sol tarafında inek yüzü; herbirinin ayrıca kartal yüzü
vardı. O şekildeydi yüzleri.
Kanatları yukarıya doğru açılmıştı; Herbiri iki kanatlı ve kanadının biri
yanındakinin öteki kanadına dokunmaktaydı ve iki kanat da vücutlarını
kaplıyordu. Her biri ileriye doğru uçtu. Ruh nereye gitse onlar da,
geriye veya yana dönmeden gittiler
Canlı yaratıkların görünüşü tıpkı kızıl halde maden kömürü veya
ateş feneri gibiydi. Ateş, yaratıklar arasında ileriye doğru gidip geldi.
Çok parlaktı ve içinden yıldırım sıçrıyordu.
Yaratıklar, ileri geri, yıldırım kıvılcımı gibi hareket ettiler.
Yaratıklara baktığım zaman, yerde dört yüzlü yaratıkların yanında bir
tekerlek gördüm. Tekerleklerin yapımı ve görünümü bu idi.
(Chrysolite) Kristal gibi parlayıp dördü de birbirlerine çok benziyorlardı.
Herbir takerlek diğerine kesişirmiş gibi yapıldığı görünümündeydi.
Hareket ettikleri zaman, karşı durdukları dört tarafın herhangi birine
gidebiliyorlardı. Yaratıklar gittikleri zaman tekerlek dönmedi. Halkaları
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yüksek ve muhteşemdi, ayrıca dört bir tarafdan gözlerle doluydu. Ne
zaman yaratıklar hareket etti,yanlarındaki halkalar (tekerlekler) de
hareket etti. Ve ne zaman yaratıklar yerden yükseldiler, halkalar da
yükseldi. Can (ruh) nereye gitse onlar da gitti ve de tekerlekler onlarla
birlikte yükseldi. Yaratıklar sakin durdukları zaman, halkalar da
kımıldamaz oldu. Ve nezaman ki yaratıklar yerden yükseldiler,
tekerlekler de beraberlerinde yükseldiler, çünkü canlı yaratıkların
(ruhu) canı tekerleklerin içindeydi.
Canlı yaratıkların başları üzerinde, açılmış bir meydanlık (boşluk)
vardı, bu meydanlık çok muhteşem ve buz gibi pırıl pırıl ediyordu.
Meydanlığın altında kanatlarının biri ötekine doğru açılmıştı, ve her biri
vücudunu kaplayan iki kanadı vardı. Ne zaman ki yaratıklar hareket
etti, kanatlarının sesini duydum. Çağlayan suların gürültüsü gibi. Yüce
yaratıcının sesi gibi. Bir ordunun ayak yürüyüşlerinin çıkardığı ses gibi.
Hareketsiz durdukları zaman, kanatlarını aşağıya indirdiler, başlarının
üzerindeki boşluktan bir ses geldi. Başlarının üzerindeki bu alanda
Safir (sapphire) kristalı gibi bir taht vardı. Ve bu tahtın üzerinde adama
benzeyen bir figür vardı" Ezeykel 1.
İşte burda, yaratıcıların uçan daireleriyle konuşunun en
mükemmel (güzel) bir açıklaması. "Rüzgâr fırtınası" şimdiki, çok
yükseklerde uçan uçaklarınb bıraktıkları duman izleridir. Daha sonra
uçan daire yanıp sönen ışıklarıyle göründü, bu "Parlayan yıldırım" ve
yanan demiri"açıklamaktadır. Daha sonra, dört yaratıcı, Antigraviti (yer
çekimini-yitici) takımları (elbiseleri) ile ve küçük yön verici jetmotorları ile meydana çıktılar. Metal elbiselerde "kanat" olarak
tanımlanmak_ tadır. "Ayaklarının polişlenmiş bronz madeni gibi
parlıyordu" Sizin astronotlarınızın elbiseleri ne kadar pırıl pırıl ettiğini
mutlaka farketmişsindir. "Uçan daireler"e gelince, "tekerlek", ilkel bir
adamın açıklamasını göz önünde tutarsak, uçan dairelerin görünüşü ve
çalışması, çok fena bir şekilde açıklanmış değildir. "Sanki de halka
halka içinde gibi idi...hareket ettikleri zaman dönmediler".
Şu anda içinde bulunduğumuz "uçan daire" gibi, merkezinde oturmak
için yer vardır. "Dört halkanın her bir tarafı gözlerle doluydu". Tıpkı
elbiselerimizin geliştiği gibi, ve o ağır elbiseleri artık giymiyoruz, bizim
vasıtalarımızın yuvarlak pencereleri vardı.
İstediğimiz zaman, metal duvarların atomik yapısını değiştirip, (bu)
metal duvardan görmeyi halâ daha keşfetmediğimizden bu pencereler
(delikler) vardı. "Uçan daireler", yaratıcıların her ihtimale karşı, ihtiyaç
duyabilecekleri bazı maddeleri sağlayabilmeleri için yanında kalıyorlardı
ve de üzerlerindeki yıldızlar arası seyahat vasıtasını çek etmektedirler.
Vasıta içindeki öteki yaratıcılar aşağıdakilerini
idare etmektediler. "Canlı yaratıkların ruhu bu halkalar içinde idi"
Görüldüğü gibi, giyim elbisesinin de dört tane yuvarlak penceresi vardı,
tıpkı sizin, deniz altı ilk dalgıç elbiseleri gibi. "Her birinin dört yüzü
vardı... ve hareket ettikleri zaman dönmediler."
Küçük uçan daireler, gidebilecekleri uzaklık az olduğu için keşif görevi
için kullanılmaktadır. Yukarıda (üzerlerinde) daha büyük, yıldızlar arası
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vasıta beklemektedir. " Canlı varlıkların başlarının üzerinde büyük bir
meydanlık yayılmaktaydı.. Buz gibi parlayıp koskocamandı...
Başlarının üzerindeki boşlukta safir madeninden yapılmış bir taht vardı
ve tahtın üzerinde ınsana benzeyen bir figür vardı.
Büyük çapta uzay vasıtasındaki şahıs yaratıcıların işlerini koordineyt
yapıyordu (ediyordu).
Ezeykel korkup, yüz üstü yere düşmüştü çünkü bütün bu esrarengiz
olaylar 'Allahtan' başka nerden gelebilirdi. Fakat yaratıcıların biri ona
konuştu. "Ey adam, ayağa kalk ki seninle konuşabileyim.
Söyleyeceklerimi dinle ve verdiğim yiyecekleri de ye." Ezeykel 2:1 ve 8
Bu tıpkı, iyi ve kötü bilimsel ağaçtan 'yemek' gibi bir görüntüdür.
Hakikatte bu intellekçüel bir yemektir. Verilen gerçekten bir kitaptı. "
Daha sonra bir yazılı, sarılmış kâğıt dutan elin bana uzandığını
gördüm.. Her iki tarafında yazılar vardı."
İki tarafata yazı vardı, O zamana göre bu, çok şaşırtıcı birşeydi. daha
sonra kâğıt 'yenmişti'. Bu demktir ki Ezeykel anlamını kavradı. Senin
şu anda insanlığın oricini hakkında ne öğrendiğini o da öğrendi. Çok
heyecanlı ve teşvik edici olduğundan şunu söyledi, "ve onu yedim, bal
gibi tatlıydı".
Daha sonra Ezeykel, iyi haberi yaymak için yaratıcının vasıtası
ile bir yere götürüldü.
"Sonra ruh beni yukarıya aldı ve başka yerlere götürdü.. Arkadan da
büyük akış sesini duydum" Ezeykel 3.
Daha ileride "peygamber"
yaratıcının uçan vasıtası ile tekrar taşınmıştı. "Ve ruh beni, dünya ile
gök arasında yukarıya kaldırıp Allahın görüntüsü içinde Kudüse
götürdü" Ezeykel 8.
Ezeykel daha sonra farketti ki, Çerubim'in kanatları altında insanoğlu
gibi elleri vardı.
"Ve Çerubimin kanatları altında inasan elleri ortaya çıktı.
Seyrettığim zaman, çerubim kanatlarını açıp yerden yükseldiler,
beraberinde halkalar da gitti" Ezeykel 10.
"Ruh beni yukarıya kaldırıp, götürdü" Ezeykel 11.
‘Yahweh'nin yüceliği şehrin ortasından yükselip, şehrin doğusunda
bulunan dağ üzerinde durdu. Daha sonra Ruh beni alıp, "Çalde"ye
götürdü”. Ezeykel 11.
Burda, yaratıcıların uçan vasıtaları içinde Ezeykelin birçok seyahatlarını
gördün.
"Yahweh beni bir ovanın ortasında aşağıya indirdi" Ezeykel 37.
Ve daha sonra mucize oluyor. Yaratıcılar, tek kalıntı olarak yalnız
kemikleri kalmış insanları tekrar hayata getiriyor. Daha önce
bahsedildiği gibi, bir canlının her hücresinde, tekrarden
oluşturulmasına yeterli bütün bilgi var olmaktadır. Yalnız istediğin,
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kemik kalıntılarındaki tek bir hücreyi, bütün canlı maddeleri sağlayan
makineye yerleştirip, o yaratığı tekrar yaratılmasıdır
(canlandırmasıdır).
Makine maddeyi sağlarken, hücre de yeterli bütün bilgileri (pilanı)
sağlayıp yaratığın tekrar oluşturulması sağlanmaktadır. Tıpkı, canlı bir
yaratığın yaratılışında yer tutan ve bir sperm'in göz ve saç rengine
kadar detayların oluşmasında gerekli bilgiyi taşıdığı gibi.
"İnsanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi? Bir ses vardı ve de sarsıntı..
kan damarları oluştu ve üzerlerine etler ve daha sonra deri kaplandı...
canlanıp ayakları üzerinde durdular, kocaman bir ordu" Ezeykel 37.
Bütün bunları yapmak çok kolay birşeydir, ve bunu siz de bir gün
yapacaksınız. Bu eskiden beri büyük(yükseklik anlamında değil)
insanların cesetleri sağlam kalması için alınan tedbirlerin ilkidir. Bir gün
hayata tekrar getirebilmek için ve de sonsuz bir şekilde. Bu "hayat
ağacı" sırrının bir bölümüdür. Sonsunzluğun sırrı.
Ezeykel tekrar uzay gemisiyle taşınıp uzay elbisesi giyen adamın
yanına götürüldü.
"...ve götürdü beni... ve çok yüksek bir dağ üzerine beni indirdi ki
güney kısmında şehri andıran binalar vardı... ve görün, görünüşü tunca
benzeyen bir adam" Ezeykel 40.
Bu "şehir" yaratıcıların o dönemde kullandıkları dünya üslerinden
biriydi ki, rahatsız edilmemeleri için çok yüksek dağlar üzerinde
bulunmaktaydı. 'görünüşü' tunca benzeyen adam, tabii ki metalik
elbise giymektedir. Ayni şekilde, küçük yapımızdan dolayı çocuk veya
çerublara benzetildiğimiz gibi.
Dünyadaki ikâmetgâhlarında ve Ezeykelin ziyaret ettiği tapınakta
yaratıcılara hızmet eden rahipler, görevlerini yerine getirirlerken özel
elbise giymeleri gerekiyordu.
Ve bu özel giyimler, yaratıcıları zararlı mikroplardan korumak için
herzaman tapınakta kalması gerekiyordu.
"Rahipler ne zaman ki kutsal yere girdiler, dış bölüme girerlerken,
giydikleri elbiseleri çıkarmadan girmediler çünkü bunlar kutsaldı". 'Bu
elbiseler temiz ve sterilize edilmiştir' yazmaları gerekirdi. Fakat bunlar
ilkel insanlara anlaşılmaz geliyordu. Ezeykel 43'te, büyük uzay
gemisinin görünüşü saygıdeğer bir şekilde isimlendirilip
"Tanrının güzel büyüklüğü yaklaştı:
"Ve İsrail tanrısının güzel büyüklüğünün doğudan geldiğini gördüm. Ve
onun sesi, çağlayan sular gibiydi, ve dünya onun güzelliğiyle parladı".
Onlar rahatsız edilmek istemediler:
"Bu kapı kapalı kalmalıdır ve açılmamalıdır ve hiçkimse burdan içeriye
girmemelidir. Çünkü, Yahweh, İsrailin tanrısı, burdan içeri girdi, bu
yüzden kapanmalıdır" Ezeykel 44:2.
Yaratıcılara yalnız "Prens" gidip konuşabilirdi: "İçeriye girip Yahweh ile
birlikte oturup yemek yemeye yalnız Prens gidebilirdi." Fakat Prens, ilk
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önce ışınlarla çalışan temizlik çemberinden geçmesi gerekirdi. "O,
kapının özel bölümünden içeriye girip ayni yerden çıkabilirdi"
"Levite" Levayt rahipler yaratıcılara hızmet etmekteydiler.
"Onlar yanıma gelmeli ve bana hızmet etmelidirler, benden önce
önüme çıkıp bana yağ ve kan sunmalıdırlar.. ve yalnız onlar masanın
yanına gelip bana hızmet etmelidirler..." Ezeykel 45:15-16
İnsan terinin kokusu yaratıcıları rahatsız etmekteydi: "Ne zaman ki
içeriye giriyorlar üzerlerine keten elbisesi giymeleri lâzımdır.
Terlemelerine sebep olucu hiçbirşey giymemelidirler"
"Bütün meyvelerinizin en iyisini... hamurunuzun ilkini rahiplere verip
evinize uğur gelmesini sağlayabilirsiniz" Ezeykel 44:30.
Yaratıcılara taze yiyeceklerin sağlanması bu yoldan devam etti.
Daniyel'in üçüncü bölümünde, Kıral Nebuçadnezar, Üç adamı, haberleri
oldukları yaratıcılar yerine, maden putlara tapmadıkları için onları
ateşe mahkûm etmişti Fakat bu üç adam, yardımlarına gelen
yaratıcıların biri tarafından yitici ve dondurucu metodla hiç bir yerleri
yanmadan kurtarılmışlardı:
"Serbest dört adam görüyorum, Ateşin içinde yürüyorlar, hiçbiri yara
almadı; Ve dördüncüsünün yapı ve görünüşü Allahın oğluna benziyor"
Daniyel 3.
Daha ileride Daniyel, arslanların içine atılmıştı fakat arslanlar ona hiç
dokunmamışlardı. Yine anlaşılmayacak birşey yoktur. Uyuşturucu bir
ışınla Daniyeli, arslanların (çenelerinden) kafeslerinden sağ salim
çıkarmışlardı.
"Tanrı meleklerini gönderip arslanların ağzını kapattı" Daniyel 6.
Daniyelin 10'uncu bölümünde, yaratıcıları tanımlayan bir açıklama
daha bulursun: "Yukarıya baktım ve bir adam gördüm... Vücudu Topaz
gibi parladı, yüzü yıldırım gibi ışınladı (ışıldadı), gözleri alevli fenerler
gibi yandı. Kolları ve ayakları tunç diski gibi parladı ve ne zaman ki
konuştu sesi birçok sesler gibi duyuldu"

Son Duruşma (Ahiret günü)
Musevilerin, Yunanlılar ve İranlılar tarafından hükmedildilerse onların
inanç eksikliğinden dolayı idi. Bunun sonucu olarak Elohim, teknoljik
yönden ilerlemeleri için Yunanlı ve İranlılar arasına "melekler"inden
gönderip Musevileri bu yönden cezalandırdı.
Bu iki uygarlık arasında yer alan büyük olayları açıklamaktadır. Baş
melek Maykıl, İranlılara yardım eden yöneticilerin başkanı idi.
"Baş Prenslerden biri olan Maykıl, İran kırallığına yardım etmek için
geldi" Daniyel 10.
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Daniyelin 12'inci bölümünde, ölümden canlandırılma yine
bahsedilmektedir.
"Ve dünyanın tozları arasında uyuyan birçokları uyanacaklardır ve
bazıları ölümsüzlüğe (sonsuz hayata) bazıları da sonsuz utanç ve
pişmanlığa" Daniyel 12:2
"Son yargı günü" büyük insanların tekrar yaşamalarını sağlayacaktır.
O insanlar ki, İnsanlığa karşı olumlu davranışta olmaları ve
yaratıcılarına gerçekten inanıp onların şartlarını yerine getirmeleri, ve
de bu olayın yer aldığı zaman, o dönemin insanları tarafından büyük
bir sevinçle karşılanacaklardır. Diğer taraftan da, bütün kötü insanlar
hakimleri önünde tanç içine gömülüp bütün insanlığa örnek olarak
sonsuz pişmanlık içinde yaşayacaklardır.
"Akıllı önderler cennetin parlak direği gibi parlayacak ve onlar ki
insanları doğru yollara teşvik ettiler, sonsuza kadar yıldızlar gibi
parlayacaklardır" Daniyel 12:3.
Dahiler en üstün olarak tutulacaklardır ve en fazla
ödüllendirileceklerdir. Dahilerin gelişmelerine veya doğrunun zafer
kazanmasına yardımcı olan insanlar da ödüllendirileceklerdir.
"Fakat sen Daniyel, kitabı yapıştırıp yazıları sırla son güne kadar
sakla. Birçokları bilgiyi orda burda arayıp duracaklardır ve bilgi
artacaktır" Daniyel 12:4.
Bu söylemeler, İnsanoğlunun, yeterli derecede bilimsel bilgiye vardığı
zaman anlaşılacaktır. Ve o zaman şimdi olduğundan bütün bunlar yer
alacaktır. "Ne zaman ki kutsal insanların gücü azalmaktan duracaktır
(sona gelecektir)"
Bu, uzun süre dağınıklıktan sonra İsrail halkı topraklarına tekrar
kavuşacaktır. İsrail Devleti bir otuz sene önce kurulmuştu.
İnsanoğlunun bilimsel yönden büyük bir genişlemesi(patlaması) olduğu
sırada.
"Yoluna git Daniyel, zamanın son gününe kadar söylenenler sırla saklı
tutulacaktır" D. 12.9
Bütün bunlar o zamanın hükümünde anlaşılmazdı. Şimdi herşey
kolayca anlaşılir. Son senelerde, bilimsel ilerleme ve insanların uzayı
keşfetme o dereceye vardı ki herşeyin olaması imkândır. Artık insanları
hiçbirşey şaşırtmamaktadır. Çünkü, televizyonda, birçok mucizelerin
her gün yer aldığın görülmektedir. Hayranlık duymadan gerçekten,
Allah'ın imajında yaratıldıklarını öğrenebiliyorlar. Bu en son bilimsel
buluşlar da göz önünde tutulduğunda, "mucizeler" anlaşılabilir bir
duruma gelmektedir.
'Jonah'taki peygamberin büyük balık tarafından yutuluşu gerçekten
çok ilginçtir. Jonah, küçük kayıktan suya atılmıştı.
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Şimdi Yahweh, Jonah'ı yutmak için büyük bir balık hazırladı ve Jonah
üç gün üç gece balığın göbeğinde
(karnında) kaldı" Jonah 1:17
Şimdi bildiğin gibi, bu "kocaman büyük balık" bir Takdirbahir idi.
Fakat o zamanın insanlarına ancak "kocaman bir balık" olabilirdi. Böyle
bir balığın midedeki asid sıvıların bir adamı kolayca hazmettireceği söz
konusu olduğu halde ve dışarıya temiz havaya çıkma ümidi
olamadığına karşın ve ayrıca Jonah'ın nefes alabilmesi için de havanın
olaması gerekir.
O denizaltı içinde Yaratıcılar, Jonah ile konuşarak yer üstündeki
gelişim ve politik durumu öğrenmekteydiler.
"Ve Yahweh balığa konuştu ve Jonah'ı kuru toprak üzerine kustu"
Jonah 2:10.
Takdirbahir su üzerine çıkıp kıyıya yaklaştı ve Jonah'ı toprak üzerine
bıraktı. Zekarya'ın 5'inci bölümünde, uçan (ana)vasıta hakkında bir
açıklama daha vardır:
"Tekrar yukarıya baktım ve uçan bir çubuk (tomar) gördüm, yirmi
arşın(9 metre) uzunluğunda ve on arşın genişliğinde (4.5 metre)"
Zekarya 5:1-2
Kısa bir süre sonra Yaratıcıların kadınları ilk defa olarak görünmektedir.
"Ve gözlerimi kaldırıp baktım, ve işte, iki kadın çıktı ve yel onların
kanatlarında idi; ve leylek gibi
kanatları vardı..." Zekarya 5:9
İki kız arkadaşlar Yaratıcılar ile beraberdi. Zakarya'nın karşısına
çıktıklarında İkisi de tam bir şekilde uzay elbisesi giymekteydirler.
Psalms'ın 8'inci bölümünde insanoğlu hakkında şölye
bahsedilmektedir:
"Onlar Elohim'den daha az kapasitede yaratıldı"
İnsanoğlu, zekâ yönünden Yaratıcıları kadar ayni seviyededirler. Onlar
ki orijinal yazıları kopyaya çekti, orijinal yazılarda olduğu gibi "Elohim'e
eşittir" olarak yazma cesaretini bulmadılar.
"Onun başlangıç noktası, evrenin sonundandır ve çevresi en sonuna
kadardır" Psalms 19:6
Yaratıcılar, dünya yörgüsünden çok uzak bir gezegenden gelmişlerdi.
"Göklerde O, güneşe çadır açtı" Psalms 19:4
Okyanusların dünyayı tamamıyle kapladığı sıralar, ilk kıtanın yaratılıp
ortaya çıkılışına bir ima.
"Yahweh cennetten bakıp bütün insanoğlunu seyrediyor: Dünyada
yaşayan herkesi ikâmet ettiği yerden izliyor" Psamls 33: 13-14.
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Yaratıcılar, insanoğlunun davranışını herzaman yaptıkları gibi uçan
dairelerinde gözlüyorlar.

Şeytan
Eyub'un kitabının birinci bölümünde Şeytanın açıklamasını bulursun:
"Ve Elohim'in oğulları Rabbin önünde kendilerini takdim etmeğe
geldikleri gün vaki oldu ki onların arasında şeytan da geldi" Eyub 1:6.
Elohim, Musevi (İbranice) dilinde: "Onlar ki uzaydan gelirler"
demektir.
"Elohim'in oğulları" diğer bir deyimle; İnsanoğlunu gözleyen yaratıcılar,
devamlı olarak gezegenleriyle haberleşip, İnsanoğlunun birçoğu
Elohim'i sevdiklerini bildirmektedirler.
Fakat aralarından bir tanesi Şeytan ismiyle bilinmekteydi. Bu şahıs,
kendi dünyalarına Dünyanız kadar yakın bir gezegende diğer zeki
yaratıkların yaratılmasına ve de bir tehlikenin imkân olduğunu
gördüğünden daima karşı çıkmıştı. O yüzdendir ki, Eyub'un
bağımlılığını gördüğü zaman ki insanoğlunun Yaratıcısını sevdiğinin en
güzel örneklerinden biriydi; şunları söyledi:
"ve Şeytan Rabbe cevap verip dedi: Eyub Elohim'den boşuna mı
korkuyor?... Fakat şimdi elini uzat da, nesi varsa hepsine dokun, ve
yüzüne karşı sana lânet edecektir. Ve Yahweh Şeytana dedi: İşte,
bütün nesi varsa senin elinde; ancak kendisine elini uzatma" Eyub
1:9-12.
Eyub zengin olmasa yaratıcılarını sevmeyeceği söze karşın, hükümet
Şeytan'a Eyub'u berbat etmesi için, istediği bütün gücü verdi. Ve
böylelilkle görülecektir ki halâ daha yaratıcılarına saygı ve sevgi
duyacakmıdır? Bu sebeten Eyub'un öldürülmesi tamamıyle
yasaklanmıştı.
Eyub'un bütün varlıklarının yok oluşuna rağmen, yaratıcılarına
duyduğu sevgi ve saygının bir derece bile azalmadığından, hükümet
Şeytan ve partisine karşın bir zafer kazanmıştı.
Şeytan yenilgisine karşın, bir idda daha ileri sürdü: Eyub bütün
varlıklarını kaybetmesine rağmen sağlığının halâ daha yerinde
olduğunu işaret etti. Hükümet de Eyub'un canına dokunmamak şartı ile
Şeytana her istediğini verdiler. "İşte o senin elinde, ancak onun canını
koru" Eyub 2:6.
Yine Eyub kitabının 37'inci bölümünde çok ilginç küçük bir cümle
geçmektedir.
"Dökme tunç ayna gibi, göklerdeki kubbeleri dövebilirmisin?" Eyub
37:18
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İnsanoğlu "sert bulutlar" yapmaya yeteneği varmıdır? Hakikatte,
metaldan yapılmış uçan vasıtalar? O çağın insanlarına göre bunu
Tanrıdan(Allahtan) başka hiçkimse yapamaz. Yine de bugün
yapılabilmektedir...
Son olarak, Eyub'un küçük düşürülmesi(yenilgisi) karşısında Yaratıcılar,
onu iyileştirip çocuklarını ve zenginliğini ona geri verdiler.

İnsanoğlu Anlayamaz
Tobiyas'ın kitabında, Rafael isimli robot, insanlar Yaratıcılarına karşı ne
çeşit reaksiyon edeceklerini görmek için gönderilir. Kim olduğunu
ispatladıktan ve görevini yerine getirdikten sonra da ayrılır.
"Hergün sana göründüm fakat ne yedim ne de içtim... beni göderene
yükselip gidiyorum. Sana bu olanları bir yere yaz" Tobiyas 12.
Bütün bunlar yazılanlarda görülmektedir fakat yine de herkes,
gerçekten anlamaya çalışmalıdır.
"Sizlere bilginin(akılın) ne olduğunu söyleyeceğim, ve kaynağını da
açıklayacağım. Elohim'in esrarengizliğini sizlerden saklamayacağım.
Doğumunun başlangıcından açıklayıp, onun bilgisini aydınlığa
çıkaracağım, ve doğrudan öteye gitmeyeceğim" Solomon'un
bilgisi(akılı).
Zaman geldiğinde "bilgi" herşeyin varolmasını sağlayan Bilim,
insanoğlu tarafından anlaşılacaktır. İncil (ve Kur’an’daki) yazılar bunun
ispatı olacaktır.
"Güzelliğin yüceliği aşkına ve yaratıkların, onları yaratanlar görüp öyle
bileceksiniz" Solomon'un bilgisi 13.
Gerçeği görmek, yaratıkları gözleyerek, Yaratıcıları kabul etmek kolay
birşeydi. "Ve o ki bu güzel şeyler açısından görülür, onu böyle
anlayamaz" Solomon 13.
İnsanlar tarafından rahatsız edilmemek için Yaratıcılar, üslerini yüksek
dağlar üzerine kurmuşlardı. Ve şimdi büyük uygarlıkların Himalaya ve
Perudaki kalıntılarını bulmaktayız.
Ayrıca denizlerin dibinde bile. Dağ üzerlerindeki üsler yavaş yavaş
terkedilip, insanların ulaşamayacağı deniz altı üslerine çekilmişlerdi.
Başlangıçta sürgünde olan Yaratıcılar kendilerini okyanuslar altında
saklamışlardı.
"Yahweh, o günde, acı ve yüce kılıcı ile yırtıcı yılan Leviathan'ı
cezalandıracaktır. O kalleş Leviathan'ı ve denizdeki canavarları
öldürecektir" Isaiah 27
41

O sırada, kendi gezegenlerinin hükümeti insanoğlunun yaratıcılarını
yok etmek istemişti. Diğer hayranlıklar arasında herşeyi görmek kolay
değildi. Ve tabii ki yaratıcılar anlaşılmaz gibi bir gözle bakılıyordu, tıpkı
yarattıkları insanların, onların bilimsel üstünlüklerinden dolayı
anlayamadıkları gibi.
"Ve öğrenilmeyen kitap ona getirilip dedi: Bunu oku, sana yalvarırım.
Ve o da dedi ki, ben anlayamadım" İşaya 29
Uzun zamandan beri insanoğlu gerçeği ellerinde tutuyorlardı fakat bu
gerçeği "okumasını" bilmedikleri için, diğer bir deyimle, bilimsel
yönden gelişmedikleri için anlayamazlardı.
"Bilgiden yoksun her insan, kabadır..." Ceremaya 10:14.
Bilim, Yaratıcıların yaratmalarını sağladi. Ve insanoğlunun da bir gün
ayni şeyi yapmasını sağlayacaktır.
"Yahweh eski işlerinden önce, yolunun başlangıcından bana sahip çıktı.
Başlangıçtan, sonsuzluktan hazırlanmıştım veya dünyanın var
oluşundan önce...Gökleri hazırladığında ben oradaydım.
Ne zaman ki denizlere emirinden çıkmaması için öğütünü verdiğinde
ben onunlaydım, tıpkı onunla yetiştirilmiş gibi. Ve hergün onun neşesi
idim, onunla beraber seviniyordum. Bu dünyanın yaşanılacak kısmında
eğlenip coşuyordum. Ve zevklerim insan oğulları ile birlikte idi"
Proverbs 8:22-23, 27, 29-31
Yaratıcılar, kıtaları yaratıp üzerine canlı yaratıklar koymalarına zekâ ve
bilim mümkün kılmıştı. Ve şimdi bu zekâ ve azim insanların ayni
hareketi tekrarlamalarına yol açmaktadır.
Zamanın başından beri daima böyle olmuştur. İnsanlar, diğer
gezegenlerde kendilerine benzeri insanlar yaratırlar. Devre tekrarlanır.
Kimileri ölür, diğerleri yerlerini alır. Biz sizlein Yaratıcılarıyız ve sizler
de diğer insanları yaratacaksınız.
"Ve o ki var oldu şimdidir; ve o ki var olacak, var olmuştur.."
Ecclesiasters 3:15
"Ve böylece insanlar hayvanlar karşısında üstünlükleri olmayacak,
çünü herşey bencilliktir" Ecclesiasters 3:19.
Hayvanlar da yaratılmıştı ve tekrar yaratılacaklar. Tıpkı insanoğlu
gibi, ne fazla ne de az. Soyları tükenen hayvan cinsleri, onları tekrar
yaratmasını bildiğiniz zaman, tekrar yaşayacaklardır.
Biz Yaratıcılar, kendimizi resmi bir şekilde, İnsanoğlu onları
yaratıkklarımızdan ancak minnetar olduklarını bildiğimiz zaman
göstereceğiz. İnsanoğlunun bize karşı hınç duymalarından korkuyoruz
ki bu bizim için kabul edilmez dirşeydir. Sizinle açık buluşmayı ve de
epeyce gelişmiş bilimsel teknolojimizden faydalanmanızı istiyoruz,
fakat bize karşı dönmeyip,ve bizi atalarınız gibi seveceğinizden emin
olduğumuz zaman:
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"Yaratıcılarıyle münakaşa edene yuh'. Kil, çümlekçiye ne yaptığını
sorarmı? Veya yarattığı ona, ustalığın yoktur dermi? Babasına, nedir ki
yaratıyorsun diyene yuh " İşaya 45.
"Acı ve ezgi fırınında sizleri denedim. Kendi yararım için, kendi yararım
için yaptım" İşaya 48.
İnsanlar tarafından sevilmeme korkusu iledir ki yaratıcılar, onlara
hemen hemen hiç yardım etmeden insanoğlunun bilimsel yönden
gelişmelesi için yalnız bırakılmıştı.
Bu uzay vasıtası üzerinde işlenmiş olan ve de giydiğim elbisede
gördüğün emblem, gerçeği temsil etmektedir; Ayrıca Musevilerin de
emblemidir;Davutun yıldızı, demektir ki; Yukarıda bulunan
aşağıdaki gibidir ve ortasında bulunan 'svastika' herşeyin tekrarlı bir
şekilde oluşumu anlamına gelmektedir. En üstü en altı olup ve ayni
şekilde en altı en üstü oluşudur. Yaratıcıların ve insanların başlangıcı ve
kaderi benzer ve bağlıdır.
"Bilmiyormusun? duymadın mı? ta başlangıçtan haberdar edilmedin
mi? Dünyanın temelinden anlamadın mı? İşaya 40:21
Amos'un kitabında Yaratıcıların yüksek dağlar üzerindeki üs
izlerinden bahsedilmektedir.
"O ki, dünyanın yüksekleri üzerinde marş eder" Amos 4:13.
Yaratıcıların, tam olarak yedi üsleri vardı:
O yedi; bütün dünyanın üzerinde ileri geri yarış eden.. Yahweh'nin
gözleridir. Zekarya 4:10
Bu, yedi dallı mum değneğinin oluşum sebebidir ki anlamı, çoktan beri
kayboldu. Başlangıçta, yaratıcıların baş merkezinde, birbirlerinin
üsleriyle ve de Dünyayı yörünge eden gezegenler arası vasıtayla
haberleşmeyi sağlayan yedi ışıklı kontrol (idare) düğmeleri vardı.
Telepatiye değinen konuya gelince:
"Dilimin ucuna kelime gelmeden aklımda olanı biliyorsun, o Yahweh,
beni içerde bağlarsın. Arkadan ve önceden; elini üzerime koydun. Öyle
bilgi gözlerimin önünde çok muazzam birşeydir. Yükseklerdedir, benim
bu bilgiye ulaşmama mümkün yoktur" Psalms 139:4-6
Bu devrede, Telepati hayal bile edilemezdi, "öyle bilgi gözlerimin
önünde çok muazzam birşeydir". Astronomi ve gezegenler (yıldızlar)
arası seyahat da düşünülemez birşeydi.
" o, yıldızları bir bir sayıp herbirini ismiyle çağırmaktadır. Tanrımız
yüce, gücü büyük, anlayışı da sonsuzdur". Psalms 147:4-5
İnsanlar cihazlarla haberleşmeyi de anlayamıyorlardı.
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" O dünyanın her ucuna büyük emirler gönderir ve sözü çok çabuk
seyahat etmektedir" Psalms 147:15
Şimdi, yaratıcılar'ın işinde, karar verici bir seviyeye varmaktayız. Ve
onlar, o zaman, hiçbir vakit direkt olarak İnsanoğlunun işlerine
karışmadan, bilimsel alanda kendi başlarına ilerlemeleri için
yalnız bıraktılar. Onlar da anladılar ki, kendileri de ayni şekilde
yaratılmışlardı ve de ayni şekilde yaratıklar yaratmakla devrenin
devam etmesini sağlamaktadırlar.
Fakat ilk önce,gerçeğin bütün dünyaya yayılabilmesi için, onlar bir
'Peygamber' göndermeyi karar geçirdiler. Bu peygamber, İsrail
insanlarının ne olduğunu, dünyanın her yerine yayıp, yalnız onların
bileceği, ahiret gününe hazırlayarak, ne zaman ki esrarengiz olayların
bilim ışığı altında açıklanabileceği güne hazırlayabilmekti. Ve onu
sundular/açıkladılar (takdim ettiler).
" Fakat senden Betlihem, İsrail için bir yönetici gelecektir(çıkacaktır).
Barışın adamı olarak dünyanın sonuna kadar, Yahwehnin gücüyle
durup onlara çoban olacaktır..." Micah 5:2
" Coşkunca sevinin İsrailin kızları, işte burda, kıralınız size doğru
geliyor... Alçak gönüllü ve eşek üzerinde taşınıyor...Milletlere barış
sunacaktır. Onun imparatoru denizden denize kaplayacaktır.
Kudüsün kızları neşeyle hoplayınız, Kıralınız size doğru geliyor…
alçakgönüllü ve katır üzerinde taşınıyor… ülkelere barışlık kabul
ettirecektir ve onun imparatorluğu denizden denize kaplanacaktır.
Zechariah 9:9-10’
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GEBE KALMA
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Hz İsanın görevi, İncildeki gerçekleri bütün dünyaya yaymaktı. Ve de
bilimsel çağ varıp herşey kolayca açıklanabileceği zaman, bu gerçekler
bütün insanlığa bir delil olabilecektir.
Böylece yaratıcılar, dünyaya, anası dünyalı, babası da onlardan biri
olan bir çocuk getirmeye karar geçtiler. Söz konusu çocuk, insanlarda
eksik olan Telepatik yeteneği ile doğacaktı.
"İsanın anası Meryem, kutsal ruh tarafından hamile kılındı" Mattü 1:18
Meryemin kocası olarak seçilen dünyalı adam, tabii ki bu olayları
sindirmekte zorluk çekiyordu fakat: "Bakın, tanrının meleği ona
göründü" Mattü 1:20
Yaratıcılardan biri ona görünüp, Meryem, "Tanrı"nın oğlunu dünyaya
getireceğini açıkladı. Yaratıcılarla temasda olan *diğer peygamberler,
kutsal çocuğu görmek için çok uzaklardan geldiler.
Uçan dairelerin bir tanesi onlara kılavuz olmuştu:
"Onun, yükselen yıldızını görüp saygımızı sunmaya geldik...Onların
gördüğü yükselen yıldız, onlardan önce gelip, çocuğun yattığı yere
varıp durdu" Mattü 2:2
Ve yaratıcılar, çocuğa göz kulak oldular: "Ve Tanrının meleği Yusufa
rüyada görünüp dedi: Kalk anası ile çocuğu al ve Mısıra kaç; ve ben
sana söyleyinceye kadar orada kal; çünkü Hirodes çocuğu yok etmek
için onu arayacaktır" Mattü 2:13
Peygamberlerin duyurduğu ve toprağında doğan çocuk kıral, hakkında
Kıral memnun değildi. Ne zaman ki Hirodes öldü, Yaratıcılar Yusufun
İsraile dönebileceğini söyledi.
"Fakat Hirodes ölünce, işte, Tanrının meleği Mısırda Yusufa rüyada
görünüp dedi: Kalk çocuğu ve anasını al İsrail diyarına git: çünkü
cocuğun canını arayanlar öldüler" Mattü 2:19-20

HAZIRLANMA
İsa çağına geldiği zaman, yaratıcılar ona, gerçek kimliğini
açıklayabilmeleri için, ve babasına tanıştırılıp ve görevini bildirmenin
yanında bazı bilimsel teknikler öğretmeleri için onlara götürülmüştü.
"Gökler açıldı, ve Allahın ruhunun bir güvercin gibi indiğini ve üzerine
aydınlık yarattığını gördü;
Ve de göklerden bir ses duyulup şöyle dedi: Bu benim oğlumdur,
candan sevdiğim ve ondan razıyım...
İsa ondan sonra Şeytan tarafından ayartılmak/tahrik edilmek için çöle
götürülmüştü".
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Daha önce bahsettiğimiz yaratıcılardan biri olan "Şeytan"
insanoğlundan hiçbir (iyi tavır) iyilik gelemeyeceği inancında idi. O
şüpheci şeytandır. Bizim uzak gezegenimizdeki hükümetin karşi partisi
tarafından desteklenmekteydi.
Şeytan, İsa'nın zekâsının olumlu olup olmadığını ve yaratıcılara karşı
sevgi ve saygı duyup duymadığını öğrenmek için onu teste koymuştu.
Ne zaman ki, İsanın güvenilir bir kişi olduğu öğrenildi, kendisine
verilen görevi yerine getirmek için bırakılmıştı.
Ençok insanları etrafına toplayabilmek için, İsa, "mucizeler" yapmıştı ki
hakikatte bu mucizeler Yaratıcıların ona öğrettiği bilimsel tekniklerin
uygulanmasıydı.
"Herçeşit hastalık çekenler, ona götürülüp onları iyileştirdi" Mattü 4.
"Ruhta fakir olanlara mubarek olsun" Mattü 5:3.
Bu cümle yanlış bir şekilde şöyle tercüme edildi: 'Ruh içinde fakir
mubarek olsun'. Hakiki anlamı ise, fakirin cesareti oldukça mutluluğu
da olacaktır. Gerçek anlamı, tercümesiyle hiçbir ilişkisi yoktur.
Böylece İsa, 'öğrencilerine' gerçeği, bütün dünyaya yaymaları
gerektiğini bildirdi: "Bizim Babamız" ismiyle başlayan duada gerçek,
açıkca belirtilmiştir:
"Kıraliyetiniz gelsin ve cennette olduğu gibi dünyamızda da olsun"
Mattü 6:
Cennette, yaratıcıların Dünyasında, Bilim adamları sonunda hüküm
etme sahibine çıkıp, diğer zeki yaratıklar yaratmışlardı. Ayni şey
dünyada da olacaktır. Fener tekrarden alınıp taşınacaktır.
Hakiki ve derin anlamı anlaşılmadan devamlı olarak tekrarlanan bu
dua, şimdi dolgun anlamını alıyor. "Dünyada, cennette olduğu gibi".
Öteki şeylerin yanında, İsa'ya ikna edici şekilde, guruplara telepatik
hipnosis yöntemi ile konuşması öğretilmişti.
"Ve vaki oldu ki, İsa bu sözleri bitirince, halk onun öğretişine çok
şaştılar. Çünkü İsa onlara kendi yazıcıları gibi değil, hâkimiyet sahibi
biri gibi öğretiyordu". Mattü 7:28-29
O hastaları, yaratıcıların yardımı ile iyileştirmeye devam etti, bunu,
yaratıcıların uzaktan gönderdiği konsantre edilmiş ışınla başarıyordu:
"Bir cüzamlı ona yaklaştı... İsa elini uzatıp ona dokundu ve yine temiz
ol dedi. Ve cüzamlığı hemen temizlendi" Mattü 8:2-3
Ayni şeyi, tamamen felce uğrayan başka bir adama da yapmıştı.
Ameliyat (tedavi) konsantre edilmiş bir ışınla uzaktan oluşturuluyordu,
laser ışını gibi birşey, birçok tabakalardan geçip yalnız etkilenmiş
noktayı yakıyordu.
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"Kalk ve yürü...ve o kalktı" Mattü 9:6-8
Mattü kitabının içinde, daha ileride, İsa görevini haber eder:
"Ben erdemli kişileri değil günah işleyenleri davet etmeye geldim".
Mattü 9:13
Yaratıcıların varlığından haberdar olan İsrail insanları için değil, İsa,
daha çok bu bilginin bütün dünyaya yayılması için gelmişti.
Daha sonra, ilki gibi, birçok mucize olmuştu ki hepsi de tıbbi olarak
yer almıştı. Şimdi, kalp ve diğer organların değişimi yer alıyor,
cüzzamlık ve benzeri hastalıklar tedavi ediliyor ve insanlar yeterli
bakım sonucu komadan çıkarılabiliyor. Bunlar, ilkel insanlar tarafından
mucize olarak
görülmektedir. O sıralar insanlar epeyce ilkel ve yaratıcılar da, sizin
şimdiki "uygar" ülkelerin insanları gibiydi, fakat bilimsel yönden daha
gelişmiş durumda idiler.
Daha ileride, yaratıcılar üzerine ima buluyoruz ki aralarında İsa'nın
gerçek Babası bulunmaktadır.
"O ki, beni insanlar önünde ikrar eder, ben de onu cennetteki Babamın
önünde ikrar edeceğim" Mattü 10:32
"cennetteki Babamın önünde" bu hepsini söylüyor. Hakikatte Allah,
gözle görülüp elle tutulamayan birşey değildir. O Cennet'tedir.
Dünyanın, evrenin merkezinde olduğuna inanan ve yıldızların, tıpkı
ışık ampüller gibi bir uzay ipiyle asılı olduğuna inana insanlara bu
anlaşılmayan bir şey olduğu apaçıktır.
Diğer bir taraftan, uzay seyahatinin başlangıcından beri , ve de uçsuz
bucaksız oluşu daha derin bir şekilde anlaşılması sonucu, bu yazılan
tamamen değişik bir (açıdan) yoldan aydınlığa çıkarılmıştır.

PARALEL İNSANLIKLAR
İsa'nın bir deyim şeklinde açıkladığı, 13'üncü bölümdeki nokta çok
önemlidir: "Ekinci ekmeye gitti" Mattü 13:3
Yaratıcıların, nasıl dünyalarından ayrılıp, başka bir dünyada hayat
yaratmaya gittikleri açıklanıyor.
"Ve ekerken, bazı tohumlar yan tarafa düştüler, ve kuşlar gelip onları
yediler. Ve diğer tohumlar topraksız kayalık yere düştüler ve güneş
yükseldiği zaman kuruyup odun oldular. Öteki tohumlar dikenler
arasına düşüp, dikenler büyüdükleri zaman onları boğdular. Diğer
tohumlar da iyi yere düşüp meyve verdiler, bazı yüz kere, bazı altmış
kere ve bazı da otuz kere...Kulakları olan işitsin" Mattü 13:4-9
Bu diğer gezegenlerde hayat yaratma teşºebüsüne bir imadır.
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Üçtanesi başarısızlığa uğradı. Birincisi tükendi çünkü, bazı "kuşlar"
gelip tohumları yediler. Ki gerçekte, bu gezegenin, yaratıcıların
dünyasına olan yakınlığı sonucu başarısızlığa uğramıştı. Kendilerine
benzeyen insanların yaratılmasında tehlike gören diğerleri bu
yaratıkları yok etmek için gelmişlerdi. İkinci teşşebbüs de, güneşe çok
yakın bir gezegende olduğundan, yarattıkları, güneşin tehlikeli ışınları
tarafından yok edilmişti. Diğer yandan üçüncü teşşebbüs,"dikenler
arasında" çok rutubetli bir gezegende, bitki dünyası o kadar kuvvetliydi
ki dengeyi ve hayvan alemini yok etti.
Bu bitkiler gezegeni halâ var olmaktadır. Fakat son olarak dördüncü
teşşebbüs "iyi yerde" başarılı olmuştu. Ve de önemli gerçek şudur ki,
bu deneylerin sonucunda, üç gezegende başarı elde edilmişti.
Bu da demektir ki, nispete yakın iki gezegende size benzeyen, ve ayni
yaratıcıların yarattıği insanlar vardır. "kulakları olanlar işitsin":
Anlayabilenler anlasın...
O an geldiği zaman, anlamaya çalışanlar anlayacaklar, ötekiler,
görmeden bakanlar ve duymadan/işitmeden dinleyenler, gerçeği hiçbir
zaman anlayamayacaklar.
Zekâlarını kendi kendilerine ispat edebilenler, yaratıcıların yardımına
hak kazanacaklar ve de yardım edileceklerdir:
"Onun ki var, daha da verilecektir, ta ki yeterinden fazla olup yedeği
de olsun; onun ki yoktur, kendisinde olan da ondan alınacaktır" Mattü
13:12
Zekâ olduklarını gösteremeyen insanlar, fazla yaşayamayacaklar.
İnsanlar, Yaratıcıları tarafından eşit olarak tanınmaya değerli olduğunu
hemen hemen ispat etmiştir. Yalnız, azacık, kendi kendilerine sevgi
eksiklikleri vardır ve özellikle Yaratıcılarına karşı.
"Göklerin melekûtu sırlarını bilmek size verilmiştir" Mattü 13:11
Üzerlerinde hayat yaratılan üç dünyalar, birbirleriyle yarış etmeye
koyulmuştu. En fazla bilimsel ilerleme kaydedip zekâlarını ispat eden
insanlık dünyası 'Ahiret gününde' Yaratıcıların mirasından
faydalanacaklardır. Yaratıcılara karşı barışçıl olmak şartı ile.
Bu, bilgilerinin yeterince üstün bir seviyeye ulaştığı gün olacaktır. Bu
dünyadaki insanlar o günden çok uzakta değillerdir. İnsan dahiliği:
"...tohumların en küçüğüdür, fakat ne zaman ki büyür, bütün
baharatlardan da geniş olup bir ağaca döner ve havanın kuşları gelip
dallarında yaşarlar" Mattü 13:32
'havanın kuşları' yaratıcılardan bahsetmektedir ki gelip dallarına
'konacaklar' ve ne zaman ki insanlar hak eder, Yaratıcılar onlara
bilgilerini vereceklerdir.
"Göklerin melekûtu, kadının alıp üç ölçü un içine gömdüğü (kattığı)
hamur mayasına benzer; hepsi mayalanıncaya kadar gizlemiştir" Mattü
13:33
48

Yaratıcıların, bu üç dünyada, bilimin çiçek gibi açılmasına
beklediklerine bir ima daha.
"Dünya kurulalıdan beri gizli olan şeyleri beyan edeceğim" Mattü 13:35
En önemli konulardan biri şudur ki, gezegenlerin belli bir ömürü vardır,
ve de bir gün hayatı destekleyemeyecek duruma gelecektir. O zaman
içinde, insanoğlu başka bir gazegene (dünyaya) göç edebilmek için
yeterli derecede bilimsel teknolojiye erişmiş olması gerekir. Ya da
başka dünyaya uygun humanoid türünde insanlar yaratması gerekir ki
başka dünyada uygunlaşamazsa devamını sürdürebilsin
(sağlayabilsin). Çevere insana uygun edilemezse, insanoğlu çevreye
uyması lâzımdır.
Örnek olarak, insanoğlu kendisinin yok oluşundan önce,
tamamen değişik bir atmosferde yaşayabilen ve yaratıcılarının
bilgilerine miras çıkan insan türü yaratması gerekir. Bu durumda
insanoğlu sona ermeden, miras tamamıyle kaybolmuş olmayacaktır.
Yaratıcılar üç dünya üzerine hayat koydular ki, yalnız en iyisi mirası
almayı hak edecektir.
"Dünyanın sonunda böyle olacaktır; melekler gelip, kötüleri iyilerin
arasından ayıracaktır". Mattü 13:49
Ekmeğin bölüşümüne değinen konu daha önce açıklanmıştır. Bütün
önemli elemanlara (vitaminlere) sahip olan ve astronotların da
kullandığı büyük haplara benzeyen bu gıda maddesi konsantre
edilmiştir.
"kutsal ekmeğin" şekli, bize bu hapları hatırlatmaktadır. Birkaç dilim
ekmek eşitliğinde, binlerce insanı yedirmeğe yeter (ve artar bile).

BİLİMSEL MUCİZELER
Ne zaman ki Hz. İsa su üzerinde yürüdü, Yaratıcılar onu, yer çekimini
belli bir noktada yok eden ışınla desteklemişlerdi.
"Ve gecenin dördüncü nöbetinde, İsa denizin üzerinde yürüyerek
yanlarına geldi" Mattü 14:25.
Bu ışın, şöyle açıklandığı gibi çalkantı yaratmıştı:
"Fakat rüzgârın şiddetini gören Peter (Piter) korkmuştu. ... ve ne
zaman ki kayığa girdiler, rügâr düştü" Mattü 14:30-32
Kayığa girdikleri zaman "rüzgâr durdu" çünkü İsa kayığa vardığı
zaman ışın kesilmişti. Bilimsel bir 'mucize' daha.
Hakikatte mucize diye birşey yoktur, yalnız uygarlıklar arasındaki
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değişiklik. Hz. İsanın zamanında bir uçan daire ile konmuş olsaydın, ve
ya da basit bir helikopterle, o devre insanları gözü önünde, sınırlı
bilimsel teknolojine rağmen, mucize yaratmış olacaksın.
Yapay ışık yaratmakla, gökten gelmekle, araba sürmekle, televizyon
seyretmekle, ve hatta, silahla kuş öldürmekle, o devrenin insanlarına
açıklanamayan esrarengiz olaylar sağlamış olacaksın ve bilimsel
yönden ileri teknolojiyi "kutsal" veya doğa üstü bir güç olarak
göreceklerdir.
Sizin ve İsa'nın çağındaki insanlar arasındaki bilimsel aralık ayni
olduğunu söyleyesek, haksız birşey olmayacaktır. Tıpkı sizin ve bizim
aramızdaki farklılık gibi.
Sizin mucize olarak tanımladığınız şeyleri halâ yapabiliriz. Fakat
aranızdaki en gelişmiş kişiler bunları mucize olarak görmeyecektir.
Geçmiş on yıl veya daha fazla sene içinde insanoğlu, yaşamın ve
gelişmenin gerçek önemini daha iyi kavrayarak, yere, göbeğinin
üzerine köl gibi uzanıp yiyecek (hediye) sunmak yerine bilgisel
araştırma ve keşifler yapıp ve de aktif bir şekilde, bilimsel kurallar ve
olanaklar araştırmaktadır.Bizim bilgi seviyemiz öyle bir derecededir ki,
birkaç 'mucize' yaratmayı kararlaşacak olursak, sizin en üstün bilim
adamınınız bile bunları nasıl yaptığımızı anlayamıyacaktır.
Birkaç, özellikle iyi gelişmiş akıllar bu olayı idare edebilecektir, fakat
kalabalık, açıkcası paniğe kapılacaktır. Biz, artık kolayca şok
edilemeyen bu kalabalıkları halâ daha şaşırtabiliyoruz.
İnsanlar bilmeleri gerekir ki, gözle görülmeyen, elle tutulmayan "Allah"
diye birşey yoktur, fakat kendilerine benzeyen diğer insanları yaratan
insanlardır.
Mattü'nün 17'inci bölümünde, Yaratıcılar bir defa daha görülmektedir.
"İsa, altı gün sonra Piter'i Yakup ve kardeşi Yuhannayı yanına aldı, ve
onları ayrıca yüksek bir dağa çıkardı. Ve onların önünde heyeti değişti;
yüzü güneş gibi parladı, ve esvabı ışık gibi parladı. Ve işte, onlara Musa
ile İlya göründüler, İsa ile konuşuyorlardı...Bulutlardan gelen bir ses
konuşarak dedi ki, Bu benim sevgili oğlumdur...onu dinleyin" Mattü
17:1-5
Bu olay gece yer aldı, ve öğrencileri, İsa'nın uzay gemisinin kuvvetli
projektörleri ile aydınlatıldığını görüce, korkmuşlardı. Uzay gemisinden
inen Musa ve İlya, halâ hayatta, faydalandıkları "Hayat ağacı"
sağolsun. Ölümsüzlük, bilimsel bir gerçektir, ve bu insanoğlunun
ölümsüzlük fikrine uymamasına rağmen.
Mattü'nün 19'uncu bölümünde ve 30'uncu surada böyle bir cümle var:
"fakat çoğu ki şimdi birincidir, sonuncu olacaklar, ve çoğu ki
sonuncudur birinci olacaklar..."
Bu demektir ki, yaratılanlar yaratıcı olacaklar. Nasıl ki Yaratıcılar
yaratılmışlardı.
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MİRASI HAK ETMEK
Mattü'nün 25'inci bölümündeki hikâyeye göre, üç gezegenlerin
(dünyanın) bilimsel ilerleme yapmaları gerektiğini ve bir gün gelip
yargıya çekileceklerini/eleştirileceklerini okuyoruz:
"O uzak memleketlere giderken, hızmetkârlarına çığırıp, onlara bütün
malını teslim eden bir adam gibidir... Ve birine beş yetenek
verdi...diğerine, iki..ötekine de bir. Ve yola koyuldu... Ve o ki beş
yetenek aldı, gidip onlarla ticaret edip beş tane daha kazandı... ayni
şekilde, o ki iki tane aldı, iki
tane daha kazandı...Fakat , o ki bir tane aldı, geriye bir yetenek
getirdi. Onun için, ondan yeteneği al on yeteneği olana ver... Her olana
verilip bolluk içinde olacaktır. Onun ki yeterli yeteneği yoktur,
var olan yeteneği de alınacaktır." Mattü 25:14-29
Hayat yaratılan üç dünyadan, en fazla bilimsel ilerleme gösterene
miras verilecektir. İlerleme göstermeyen de, öteki tarafından idare
edilecek ve yok edilecektir. Bu dünyadaki milletler arasında da doğru
birşeydir.
Mattü'nün 26'ıncı bölümünde, İsa, ölümünün önemini açıklar ve de
yazılanlardan örnek gösterip bunların delil olduğunu açıklar. Ne zaman
ki kendisiyle olan biri İsa'yı savunmaya kalkıştı, İsa ona dedi ki:
" Kılıcını geriye koy...Ben Babama rica edemez miyim sanırsın? Ki
bana, on iki lejiyondan (1 lejiyon=6000 askerlik ordu) fazla melek
ordusu göndersin. Böyle olması gerekir, diyen yazılar o vakit nasıl
yerine getirildi?" Mattü 26:52-54
Hakikatte, gerçeğin, dünyanın her tarafına yayılabilmesi için, İsa'nın
ölmesi gerekiyordu.
Ve ne zaman ki Yaratıcılar daha sonra dünyaya geri geldiklerinde, istila
edici işgalci olarak görülmesinler. İncildeki yazıların amacı budur ki ne
zaman Yaratıcılar geri geldiklerinde yaptıklarının izi ve onların mevcut
oldukları, tanınmalarına yardımcı olsun.
Ölümünden sonra, İsa, Yaratıcıların yardımı ile tekrar hayata
getirilmişti.
"Ansızın şiddetli bir zelzele oldu, çünkü tanrının meleği göklerden gelip
taşı yuvarlayarak üzerine oturdu... Yüzü yıldırım gibi parlıyor ve giydiği
esvabı da kar gibi bem beyazdı" Mattü 28:2-3
Yaratıcılar, İsa'yı canlandırıp onu iyileştirdiler ve dediler ki:
"Böylece git ve bütün milletlerde öğrenciler yetiştir... Sana verdiğim
bütün emirleri yerine getirmelerini onlara öğret" Mattü 28:19-20
Hz İsa'nın görevi sona geliyordu:
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"Daha sonra İsa, onlara konuştuktan sonra, yukarıya göklere
alınmıştı..." Mark 16:19
Bu önemli cümleden sonra, Yaratıcılar onu beraberlerinde alıp gittiler:
“Son günlerin sırasında, eğer yılan alırlarsa ve öldürücü birşey içerlerse
onlara bir zarar gelmeyecek, hasta olanlar üzerine ellerini koydukları
zaman onlar iyileşecek”Mark 16:18
Bu insanoğlunun zehire karşı ilaçın ve antidotların keşfinden ve de
şimdi olduğu gibi ameliyat gibi tıbbi ilerlemeden bahsetmektedir.
( Dünyaya varışlarının hazırlanmasına, Yaratıcılar daha sık görünmeye
başlayacaklar)
Dünyaya gelecekleri güne hazırlık olsun diye, Yaratıcılar geri gelmeden
önce, ve açıklamalarına daha fazla ağırlık katmak için sık sık göklerde
görüneceklerdir ki bu şu anda yer almaktadır.”
İncir ağacına bak… Ne zaman ki tomrucuklarını ortaya çıkarır, bilirsin ki
yaz yakındadır. Luke 21:30
Ne zaman birçok uçan daire, şimdi yaptıkları ortaya çıkar, demek
olacaktır ki zaman gelmiştir. Apostolların yaptıklarının ikinci bölümünde
bir zaman şöyle denmişti:
Pentokost’un sona yaklaştığı günler içinde hepsi de bir arada ayni
yerde toplanmışlardı…ve ansızdan, göklerden esen şiddetli bir rüzgâr
gibi bir ses geldi ve oturdukları evin her tarafına doldu… çatallı dil gibi,
önlerine ateş bulundu ve herbirinin üzerine kondu…ve hepsi de kutsal
bir ateşle dolup yabancı diller konuşmaya başladılar…Acts 2:1 – 4
“Apostollar Dünyanın her bir köşesine, doğruyu yayabilmek için,
Yaratıcılar onları konsantre edilmiş hızlı bir çeşit eğitime teşhir
etmişlerdi. Bu, kuvvetlendirilmiş telepatik dalgaların ve elektroşok
yöntemine benzeyen tekniğiyle, onların beyin hücrelerine diğer dillerin
unsurunu yerleştirmişlerdi.”
Apostolların yazılarında, birçok durumlarda melekler Yaratıcıların bazı
görünüşlerini not etmemiz gerekir. Özellikle Herod tarafından zincire
vurulan Peter’i serbest ettikleri zaman. “Ve görün: Tanrını meleği
yanında durdu ve odanın içi ışıkla aydınlandı.”
Peterin koluna çarparak onu uyandırıp ‘hemen ayağa kalk‘ dedi.
Zincirler yere düştü ve melek ona ‘üzrine elbiseni at ve sandallarını giy’
dedi. Peter meleğin dediğini yapıp ve de onu takip etme emrine uyup
serbesiyetliğe kavuşturulduğunun haberi olmadan ve de meleğin
gerçek olduğunu bilmeden onu dışarıya takip etti. Peter bütün bunların
bir hayal olduğunu zannetmişti” Acts 12:7-9
Peter öyle ilkelliği ile zincirlerinin düştüğünü (koptuğunu) hayal ettiğini
zanetti. O, Yaratıcıların biri tarafından kullanılan leyzerli eritici
elektronik cihazından haberi yoktu. Ne zam böyle şaşırtıcı şeyler olur,
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İnsanlar rüya gördüklerini sanıyorlar. Ayni şekilde, onlar ki uçan
dairelerimizi gördüler, diğer insanlar onların hayal gördüklerini
zennederler. Ve bunda görüldüğü gibi, rüyasında gördüğünü
zannettiği, hakikatte bir gerçekti.
“Ve onlar, şehir içine giden demir kapıya geldiler; Ve bu, kendi başına
onlar için açıldı...ve ayni anda melek onun yanından ayrılıp gitti” Acts
12:10
İsrail insanlarının ülkelerini yeniden elde ettiklerinin zamanı geldiğine
işaret eden bir belirti daha. “Ve bütün bunlardan sonra geriye gelip
yere düşen Davud’un tapınağını kuracağım” Acts 15:16
Başka önemli bir cümle daha Acts 17:29 ‘da şunu söylüyor.
Bizde onun evladıyız.
Bu, Apostol tarafından, “Allah” hakkında konuşurken söylenmişti.
Yaratıcılardan bahseden İncildeki daha birçok referansları artık
okumaya gerek yoktur çünkü bunlar o kadar önemli değildirler. Sana
verdiğim açıklamalara göre, sana bunlar hakkında soru soracak
olanlara kendin bunları yorum edebilirsin”.
Ve bunu söyleyerek, daha önceki gün gibi ayrılıp gitti.

5
DÜNYANIN SONA ERİŞİ
1946, Yeni çağın birinci yılı
Kilsenin sonu
İsrail devletinin yaratılışı
Kilsenin hataları
Bütün Dinlerin kökünde
İnsanoğlu: Evrenin hastalığı
Evrim: Bir hikaye

1946, Yeni çağın birinci yılı
Ertesi gün, bir evvelki gibi gelip konuşmaya başladı.
“Dünyanın sona ereceği vakit geldi. Felaket şeklinde Dünyanın sona
ereceği değil de kilse dünyasının sona ereceğidir çünkü, görevini
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tamamlamıştır. Bunu da az çok yeterli olarak yerine getirmiştir.
Yaratıcılar, geri döndükleri zaman, tanınmalarını sağlayabilecek bir
dereceye kadar adi/kaba bir işti. Farkettiğin gibi, Kristiyanlık kilsesi
ölmektedir. Dünyanın sonudur çünkü, birçok hatalara rağmen, ki çok
uzun zamandan beri Yaratıcıları “yüce Tanrı” olarak göstermeye çalıştı,
görevini tamamlamıştır.
Bilimsel çağın varışına kadar bu “Ulu Tanrı”cılık kabul edilirdi fakat
bundan sonra tamamıyle ortadan kaldırılması gerekirdi. Hakiki gerçek
muhafaza edilmiş olsaydı veya yazılanların arasını anlayabilselerdi, bu
mümkün olacaktı. Fakat birçok hatalar edilmişti.
Bu, Yaratıcılar tarafından önceden görülmüştü ve kilsenin kullanışlığı
kalmadığından, yıkılacaktır. Bilimsel yönden gelişmiş ülkelerde,
inanacakları başka birşeyin kalmadığından, insanlar bir çeşit huysuzluk
tarafından tükeniyorlar. Kilsenin bizden inanmamızı istediği, beyaz
sakalı ile bulutlar üzerinde oturup, herşeyi bilip herşeyi gören, her
zaman var olan, “Cennetteki Allah”a artık hiçkimse inanmıyor. Ne de
koruyucu küçücük ve kurtarıcı sevimli meleklere ne de keçi ayaklı ve
boynuzlu şeytana…
Bu nedenle, hiçkimse, neye inanacağını bilemiyor. Sevginin gerektiğini
yalnız birkaç genç kişi anladı.
(Sizler) altın çağa vardınız.
Dünyanın insanları! Sizler göklerde uçup radyo dalgaları ile seslerinizi
Dünyanın dört köşesine ulaştırmaktasınız. Böylece, gerçeği bilmenizin
zamanı gelmiştir.
Yazıldığı gibi ve Dünyanın Kova Burcuna girişi dolayısıyle birçok olaylar
yer almaktadır. Bazı insanlar, bu konu üzerinde yazılar yazmalarına
rağmen, onlara hiçkimse inanmadı. (Bir) 22.000 sene önce, Yaratıcılar,
Dünya üzerinde işlerini başlatmaya karar geçirmişlerdi. Herşey
planlanmıştı, çünkü Galaksinin hareketi bu bilgiyi ima etmektedir.
Balık burcu, (Hz) İsa’nın ve balıkçılarının çağı idi ve Kova burcu da ki
devam etmektedir 1946’da varmıştı. İşte bu zaman içerisindedir ki
İsrail halkı tekrardan ülkelerini bulmuşlardı:
“Ve o gün, balık burcu geçitinde bir ağlama sesi gelecektir…
(sophanias 1:10) Zephanian”
Balık burcu geçiti, Kova burcuna bir açılış yoludur. Bu hareket, kova
burcu yıldızlarında Güneşin Dünya üzerinde yükseldiği gündür (Vernal
equınox) Yüksek gürültü, bu açıklamayı takip eden sesdir.
1946’da doğuşun bir şans değildir”.
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KİLSENİN SONA ERİŞİ
“Bu açıklama, aydınlık taşıdığından, üzgün insanlara ümit ve mutluluk
getirecektir. Hatasını anlayıp, gerçeğe yardımcı olmaya karar
geçmediği sürece, kilsenin çökülüşünü Bu açıklama hızlandıracaktır.
“Berbat sıfıra indirilecek, başkalarını küçümseyenler de yutulacaktır ve
onlar ki haksızlığı seyrederler ve bir sözle insanı suçlu bulanlar,
kendileri mahrum kalacaklardır ve kapıda ona tuzak kurup birkaç
kuruşa onu ele verenler ” Isaiah 29:20-21
Günaha, inanıp, suçlu hissetmenizi isteyen, hakka engel olup kilseyi,
eski kuruluş ve özellikleriyle kurtarmaya çalışan insanların sonu
yaklaştı. Balık burcu çağının sonunda ve Kova burcunun başında,
gerçeği yaymaya çalışanlara tuzak kuranların sonudur. Tıpkı, gerçekleri
anlamaya çaba göstermeden doğruyu savundukları inancı içinde, Hz
İsa’yı çarpmıha koyan insanlar gibi Balık çağına geçişte, mahvolup yok
olmaktan korkmuşlardı.
”Onları gören gözleri sönüp olmayacak, ve onları duyan kulakları,
billur gibi işitecek. Deli, artık Prens olarak çağırılmayacak ne de
hilletkarlar yüce olarak çağırılacak. Çünkü deli, ahmak şeyler söyleyip
kalbi haksız düşüncelerle çalışacak. Hipokratlarla uğraşıp, Yahweh
hakkında kandırıcı bir şekilde konuşanlar, Aç olanların ruhunu boşaltıp,
sussuzların önünden suyu alırlar. Kafirin işleri, kafirlikle doludur, ve
fukarayı ezmek için ünlü planlar kurup, hak edenlere adaletten marum
bırakmaktadır. Fakat soylu akıllı bir şahıs soylu fikirler ve hareketler
oluşturup, soyluğu ile başını dik tutmaktadır ” Isaiah 32: 3-8.
Herkes anlayacaktır ki, “Görebilenlerin gözleri sönük olmayacak”
Gerçeğe aç olanları, ruhlarını aç bırakıp Yahweh hakkında kötü bir
şekilde konuşan kilsedir.
Fakiri yok etmek için plan kuran kilsedir ve böylece, anlayamayacak
durumda olanlar veya anlamaya cesaret edemeyenler, günah korkusu
ile, kilseye bağımlı kalmaktadırlar.
Bu sırada, yoksul durumunu açıklarken gerçeği kavrama zihninden
yoksun olanlar kilsenin öğütüyle, kilsenin yalanlarına destek
olmaktadırlar. Fakat, soylu olan, gerçeği yüksek sesle konuşan Soylu
hareketler yaratmaktadır. İnsanlığın ezgi erici kilsesi razısı olmasa bile.
“Bilmez misin, duymadın mı, çok önceden haber edilmedin mi, Dünya
başladığından beri farkına varmadın mı? Dünyanın temelini
(kuruluşunu) anlamıyormusun?” Isaiah 40.
“İşte benim hızmetçim, benim (üstün) duttuğum, benim seçtiğim,
ondan zevk duyduğum, üzerine ruhumu bağışladım ve ülkeler üzerinde
adaletin parlamasını sağlayacaktır” İsaiah 42:21
Bütün Dünyaya gerçeği yayacak olan sensin. Birkaç gün içinde
açıklanan bu gerçeği.
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“O, ne yaralı dalı kıracak ne de zayıflayan fitili söndürecek” İsaiah 42:1
Kilseyi ve yalanlarını tamamıyle yok edemeyeceksin fakat sonuçta,
kendiliğinden kaybolacak. Bü tükenme, halihazırda birkaç zamandan
beri devam etmektedir. “fitil” zayıflamaktadır. (Kilse) Görevini
tamamlamıştır ve artık kaybolmasının zamanıdır.
Hatalar yapıp gerçeğin ensesinden zenginlenmiştir ve insanlar için de,
bu çağa uygun ve açık bir şekilde İncili tercüme etmedi. Fakat üzerine
ağır gitme, çünkü gerçeğe tanık olan İncili, bütün Dünyaya yaymıştır
Yaptığı hataları gerçekten çoktur, özellikle, gerçeğe doğaüstülük
unsurunu eklemeleri Ve böylece “İncil yazılarını” yanlış bir şekilde
tercüme edip, Yaratıcıları açıklayan “Elohim” terimini değiştirip, yerine
tekil bir harf olan Allah kelimesini yerleştirmişlerdi Halbuki
İbrani/Musevi dilinde bu, Eloha kelimesinin çoğuludur. Yaratıcıları bu
şekilde, Anlaşılmaz tek bir Allaha dönüştürmüşlerdi. Diğer bir hata da
Hz İsa’nın hatırasına, insanları tahta haça taparcasına sevmelerine yol
açmalarıydı. (Bir) Haç İsa değildir. Haş şekilindeki bir tahta parçasının
hiçbir anlamı yoktur.
“Böyle bir şahıs aklını kullanmayacaktır: yarısını ben yaktım, ve korunu
kullanarak ekmek bişirdim, üzerinde et de kızartıp yedim; Fakat
gerisini bu iğrenç şeye döndürdüğümden bir odun kütüğüne
tapıyorum: Demeye ne nüktesi ne de duygusu vardır” İsaiah 44:19
İSRAİL DEVLETİNİN YARATILIŞI
Yazıldığı gibi, Musevilerin İsraile dönmeleri, Altın çağının bir işaretidir.
“Çocuklarınızı Doğudan toplayıp, hepinizi Batıdan bir araya
getireceğim. Kuzeye diyeceğim bırak onları, ve Güneye de: onları
geride tutma. Oğullarımı ve kızlarımı uzaktan getir. Dünyanın en uzak
köşelerinden getir; Benim ismimle çağırılan her birini getir. Bütün
oluşturduklarımı, bütün yarattıklarımı, şan ve şerefim için yaptıklarım”
İsaiah 43:5-7
Bu gerçekten İsrail devletinin kuruluşudur. Kuzeyden ve Güneyden
Musevileri makbul etmek. Musevi insanları tarafından korunan İncil,
yazıldığı gibi, yaratıcıların gelişine şahitlik taşımaktadır. “Sen benim
şahidimsin”.
“Gözleri olupgöremeyenlere, kulakları olup duyamayanlara öncülük et.
Bütün Milletler beraber toplanıp insanlar bir araya gelsin. Bizlere bir
evvelki şeyleri önceden söyleyip açıklayan kimdi? Bırak, şahitlerini
getirip, doğruluklarını ispat etsinler, böylace diğerleri duyup
“Doğrudur” desinler. Yahweh söyledi, sizler benim şahitlerimsiniz ve de
seçtiğim hızmetkarlarım: Beni bilip, bana inanıp, onun ben olduğunu
anlayabileceksiniz…Sizler benim şahitlerimsiniz diyor yaratıcı, ki ben
Allahım, Evet, ve en eski günlerden ben tek ve
ayniyim ” İsaiah 43:8-13
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“Sizler benim şahitlerimsiniz” Bu tamamen apaçık değilmidir? Ve
tekrar sana söyleyebilirim, o günde – “eski günlerden ben, tek ve
ayniyim” Elinde tuttuğun İncil sağolsun.
“Kısa bir süre için seni terkettim, fakat yüce şefkatlerle sizleri
toplayacağım” İsaiah 54:7
Hakikatte Musevi halkı, gerçeği korumada iştirak ettiklerinden,
vatanlarına tekrar kavuştular. İnsanoğlunun, hastalıkları, bilimsel
yönden tedavi etme zamanı daha önceden kahinat edilmiştir.
“Günlerin, çocuklara artık ezgisi olmayacak, ne de günlerini
doldurmayan yaşlı insanlara” İsaiah 65:20
Özellikle, çocuk ölümleri ve hastalıklar üzerine İnsanoğlu zafer
kazanmasına Tıb yardım etmektedir.
“Anlayışı olan, dudaklarında akıl bulmaktadır fakat deynek onun
anlayıştan boş olan arkası içindir” Proverbs 10:13

KİLSENİN HATALARI
İnsanların, suçlu olduklarını suçlamakla ve anlamadan dua etmelerini
yaptırmakla kilse hatalıydı.
“Fakat ne zaman ki dua edersin, büyüklerinin yaptığı gibi beyhude
tekrarlamalar yapma, ve düşünürler ki fazla konuşmalarında
duyulacaktırlar ” Matta 6:7
Ve yine de kutsal hikayelerde yazıldığı gibi, kilse, şu yazılanlara
rağmen, kendisini fazlasıyle zenginleştirmiştir.
“Kendiniz için Dünyada zenginlik yığmayın… hiçbir adam iki ustaya
hızmet edemez: Çünkü ya birinisevip ötekini nefret edecek, ya da
birine bağlanıp ötekilerden uzak duracak. Allaha ve zenginliğe hızmet
edemezsin. Kendinizi dünyanın zenginliklerine adamayın”
Matta 6:19-24
Daha ileride şunu söylüyor:
“Cüzdanlarınızda ne altın, ne gümüş ve ne de tunç, yolculuğunuz için
ne de senaryo, ne iki ceket, ne ayakkabı ne de yiyecek taşımayın ”
Matta 10:9-19
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Ahmak kanunlarıyle ve etsiz cumaalarıyle, kendi kutsal hikayelerine
itaat etmiyorlar:
“Adamı kirleten ağzına giren değil, ağzından çıkandır” Matta 15:11
Hangi cesaretle, bu adamlar ki yalnız insandan başka birşey değiller,
kutsal İncilin ne altın, ne gümüş, ne de yedek bir ceket sahibi olma
demesine rağmen, Vatikan zenginlik ve lükslerine düşkünlük ediyorlar.
Hangi cesaretle iyilik üzerine vaizlik verirler?
“Ve İsa talibelerine dedi ki, size herzaman söyleyim ki, cennete zengin
kişiler binbir zorlukla girebilecekler” Matta19:23
“Onlar ağır paketler/kutular yapıp insanların omuzlarına yığarlar fakat
kendileri, bunları bir parmaklarıyle bile kımıldatmazlar, fakat yaptıkları
bütün işler daha da görülecektir...
ve ziyafetlerde yüksek odaları, çarşı pazarda selamı
sevmektedirler...Ve senin bir tek ustan/öncün vardır ve hepiniz de
kardeşsiniz. Dünya üzerinde hiçbir adama “Baba” diye çağırma,
çünkü sizin tek bir babanız vardır ve o cennettedir. Ne de öğretmen
olarak çağırılasın: Senin tek bir öğretmenin vardır, Hz isa. Fakat
aranızdaki en yüce kişi senin hızmetkarın olması lazımdır ”
Matta 23:4-11
Bütün bunlar, kutsal kitaplarda yazılıdır. Ne yüzle kilse, sözde
günahlarla insanları ağırlık altında tutar. Ki bunlar yalnızca ahlağın
değişik bir kavramıdır ve de yaşayış şekli, bir yandan iyilik üzerine
konuşurken diğer yandan Vatikanda bolluk ve lüks içinde yaşarlarken,
diğer yandan insanlar açlıktan ölüyor, ve de alçak gönüllülük üzerine
vaizlik verirlerken diğer yandan da şeref ve davetiye arıyorlar. Ne
yüzle, insanlar onlara “Baba veya üstünlüğünüz ya da kutsal
efendimiz” olarak çağırmalarını istiyorlar. Kutsal kitapların bunu
yasaklamasına rağmen.
Yarın, Papa yoksul olarak yola çıkacak
olsaydı, kilse rahatlayacaktır, fakat, şimdiye kadar yürüttüğü insancıl
amacından tamamen değişik bir şekilde, değişik bir tenimle; Kilsenin
dağıtılışı, bugün için bir delil olması lazımdır.
O görevi bitmiştir, fakat kilse kendisini iyilik gönüne döndürüp, mutsuz
olanlara yardım edebilir ve de şimdiye kadar sır olarak saklanan
yazıların hakiki gerçeğini yaymakta yardım edebilir. Böylelikle, birçok
papazların alicenaplığı yerine getirilmiş olabilir.
Bunun olabilmesi için, bütün zenginliğini satıp, kalkınmakta/gelişmekte
olan fakir ülkelere yardım ederek örnek olmalıdır. Ve o ülkelere gidip,
insanların gelişme kaydetmelerine, yalnız “iyi sözle” değil kendi
elleriyle katkıda bulunmalıdırlar.
Değişik kategoride evlenme türünün olması, kabul edilmez bir şeydir,
özellikle ölüleri gömme, kişinin zenginiği veya fakirliğine göre
değişmesi. Bu, kilsenin diğer bir hatası dahadır. Fakat değişmenin
zamanı gelmiştir.
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BÜTÜN DİNLERİN KÖKÜNDE
Gerçeğin izleri, yalnız İncilde ve hikayelerinde değil, hemen hemen
bütün dinlerde şahadeti (delili) bulunmaktadır. “Kabala” özellikle bu
delillerle zengin bir kitaptır, fakat bunu bulmana kolay olmayacaktı.
Ama bir gün kopyasını bulmaya başarırsan, göreceksin ki, bize birçok
miktarda ima vardır. Özellikle “Canticles of Canticles (5)” daki
Tanım ki yaratıcıların gezegeninden ve Dünyaya olan uzaklığından
konuşmaktadır.
Söylenir/yazılıdır ki, “Yaratıcının yüksekliği” 236.000 “parasangs”dır ve
“topuğunun yüksekliği” 30.000.000 “parasangs” dır. Parasang,
saniyede bir gibi bir ölçü birimidir ki ışığın bir saniyede seyahat ettiği
uzaklığı tanımlamaktadır ki bu 300.000 kilometredir.
Bizim Dünyamız, 30 Milyon parasang uzaklıktadır. Veya en az
Dokuzbin Milyar kilometre. Işık yılından küçük bir miktarda daha azdır.
300.000 kilometre veya ışık hızında seyahat ederseniz, bizim Dünyaya
varmanız, size hemen hemen bir sene alacaktır. Bu günkü
roketlerinizle ki yalnız 40.000 kilometre saatte seyahat edebiliyor,
bizim Dünyaya varana kadar size 26.000 sene alacaktır. Ve gördüğün
gibi, şu anda korkacak birşeyimiz yoktur. Bizim gezegenden sizin
Dünyaya bir aydan az
bir zamanda gidebilecek durumdayız, Propalsiyon metoduyla Atom
(çekirdeğini) kullanarak, ışık hızından yedi kere daha hızlı hareket eden
ışınların sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Bu “ışınlar” bizi taşımaktadır.
Ve bunlar (ışınlar) tarafından “taşınabilmemiz” için, görüntü
penceresinden ayrılmamız lazımdır, ki gözle görülebilen ışın
spektrum’udur. Taşıyıcı ışınlara uymamızı sağlamaktadır. Bu nedenledir
ki, bu Dünyanın gözlemcileri, uzay gemilerimizin (uçan dairelerimizin)
parlak olup, çok parlak bir beyaz, ve de mavi, olduktan sonra
kaybolduğunu tanımlamaktadırlar.
Epeyce açıktır ki, ne zaman bir uzay gemisi ışık hızını geçer; gözden
kaybolur (ve artık çıplak gözle görülememektedir) bu “:Yaratıcıların
topuklarının yüksekliğidir”. Yaratıcıların gezegeni, güneşinden 236.000
parasang veya 70.000 milyar sekizyüz bin Kilometre uzaklıktadır ki
Yaratıcıların, büyük bir yıldız olan Güneşine göre yüksekliğidir.
Gerçeğe en yakın kitap Kabala’dır. Fakat hemen hemen bütün Din
kitapları az çok bize ima etmektedir, özellikle Yaratıcıların üs kurdukları
ülkelerde.
Andes dağlarındaki Cordillera’da, Himalayalarda, Yunanistandaki
Mitoloj, önemli delil taşımaktadır. Budizim, Müslüman ve Mormon
dinlerinde de. Bizim işimize az çok karışık bir şekilde tanıtlık eden
bütün din ve tarikatları isimlendirmek sayfalar alır.
İNSAN EVRENİN BİR HASTALIĞI
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İşte, gerçeği şimdi biliyorsun. Bütün bunları yazıp bütün dünyaya
bildirmelisindir. Dünya insanları, bizim bilgimizden faydalanmak ve
25.000 senelik bilimsel bilgi kazanmalarına yardım etmemizi
istiyorlarsa, bizimle buluşmayı istemelerini göstermelidirler ve özellikle
ve en önemlisi bunu hak etmeleri de gerekir ki bu buluşma bize zarar
gelmeden olabilmesidir.
Bilgimizi insanlara verirsek, bunu iyi bir şekilde kullanmalarına iyi
emin olmamız lazımdır. Geçen senelerde ettiğimiz gözlemlerimize göre
Dünyada akılın hüküm sürdüğünü söyleyemeyiz. Elbette ilerleme
olmuştur, fakat insanlar, hala daha açlıktan ölmektedir, ve de savaşçıl
maneviyetli çok kişiler var olmaktadır. Biliyoruz ki, bizim varışımız,
milletleri birleştirip birçok şeyleri iyileştirecek/düzelleştirecektir, fakat;
İnsanların birleşmek için gerçekten hazırlandıklarını ve de bizi
gerçekten görmelerini hissetmemiz gerekir. Varışımızın gerçek
anlamının ne olduğunu ve bizim, kim olduğumuzu bilmelerini ve de
gerçekten bizi görmek istediklerini hissetmemiz gerekir.
Birçok kere, (insanların) savaş uçakları bizimkileri düşman zannedip
düşman yerine kovalamaya çalıştılar. Onlara, bizim kim olduğumuzu
söylemen lazımdır, böylece kendimizi tehlikeye atıp incidilip
öldürülmeden veya tehlikeli derecede panik yaratmadan kendimizi
gösterebilelim. Şimdiki durum budur. Bazı araştırmacılar, bizimle,
radyo dalgalaı kullanıp temas etmeyi istiyorlar, fakat biz Cevap
vermeyi istemiyoruz çünkü bu yöntemle gezegenimizin/Dünyamızın
nerede olduğunu öğrenebilirler. Diğer taraftan yayın saati çok uzun
olacak ve bizim yayın sistemimizin kullandığı dalgaları sizin teknolji
alamaz, çünkü bunları hala daha keşfetmediniz. Bu dalgalar,
radyoelektric dalgalarından yedi kere daha hızlıdırlar ve bu son
bahsedilen dalgalardan bir buçuk kere daha hızlı dalgalarla deneyler
yapmaktayız.
Yıldızları ve gezegenleri kapsayan atomlarının paraziti olduğumuz
kocaman yaratığı anlayıp onunla temas etmek amacıyle ilerleme ve
araştırmalar devam etmektedir.
Gerçekte biz, sonsuzca küçükte bizim gibi soru soran ve gezegenle
güneş olan çok küçük maddelerde yaşayan zeki yaratıkları keşfetmeyi
başardık.
Gezegenler ve yıldızları oluşturan kocaman yaratığın atomunda
insanoğlu bir hastalıktır.
Her bir yönde sonsuzluk vardır. Fakat önemli olan, bizim insanoğlu
‘hastalığı’ hiçbir zaman ölmeyip devam etmesini sağlayabilmektir.
Bizler sizi yaratırken, ikinci bir görevi başarıyle yerine getirdiğimizi
bilmiyorduk. Böylece bize yapılanı tekrarlamış olduk.
Biz yarattıklarımızın sonucu ve gelişiminden kendi özümüzü keşfettik.
Çünkü bizler de diğer insanlar tarafından yaratılmıştık ki şimdi
kayboldular. Onların dünyası elbette param parça olmuştu, fakat
sağolsunlar, onların sayesinde sizleri yaratıp adımlarını devam
edebildik/ettirebildik. Bizler bir gün ortadan kaybolabiliriz fakat, o
zamana kadar bizim yerimizi ve rolümüzü almış olacaksınızdır. Çok
değerli insanlığın devamında sizler de gelecek bir bağlantısınız. Diğer
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dünyalar var olmaktadır ve insanlık evrenin diğer tarafında
gelişmektedir. Fakat bu köşesinde, yaratmış olan tek bizim dünyadır ve
bu önemlidir, çünkü her iki dünyadan sayısız miktarda devamiyet için
büyük önem taşıyan çocuk gelebilir. Bu, insanlığın tamamen ortadan
kaybolma tehlikesinden çıkmasını ümit etmemizi sağlar. Fakat biz,
İnsanoğlunun kendi kendisini toplam bir toplum olarak dengeleştirebileceğinden iyi emin değiliz. Zencir her zaman devam etmiştir, ve de
hastalık parazit olduğumuz büyük vücudun dengesi fazla gelişmemizi
istemiyor çünkü, durgunluk yaratacak bir felaketin oluşması ve en
kötüsü de tamamen bir tahribatın olabileceğindendir.
Tıpkı sağlıkı bir vücuttaki gibi, birkaç mikrop tehlikesiz yaşayabiliyor,
fakat sayıları epeyce arttğı zaman, organizim’i tehlikeye atar ve doğal
olarak karekete geçip ya da ilaçların yardımı ile sorumlu mikropları
ytok eder. Aşikar olan önemli nokta şudur ki, İnsanoğlu, kendi
kendisini söndürmemesi için yeterli dünyalar yaratması lazımdır ve
özellikle bu dengenin kırılmaması için, var olanların/yaşayanların
mutluluğunu daha iyiye vardırabilmek için çabalarımızı bu yöne
sürdürmemiz gerekir.
İşte bu alandadır ki, sizlere kocaman bir şekilde yardım edebiliriz.

EVRİM: MİT
İlk olarak, evrim hakkında aklınızdaki bütün şüpheyi silmeniz gerekir.
Evrim teorisini ortaya koyan bilim adamlarınız, ki ilk hücrenin balığa
dönüp ve maymunun balıktan geldiğini ve de insanın maymundan
geldiğini söylemelerinde tamamen yanlış değillerdi.
Hakikatte, Dünyanızda yaratılan ilk canlı organizma tek hücreliydi ve
daha sonra daha gelişmiş yaratıklar oluşturdu. Fakat bunlar Şansla
ortaya gelmediler. Hayat yaratmak için Dünyaya geldiğimizde, İlkten
çok basit organizmalar yarattık ve çevreme uygunluk tekniğini
geliştirdik. Daha sonra balıkları, yılanları, böcekleri, memeli hayvanları,
kuşları, bitkileri ve son olarak İnsanı yaptık ki maymunun yalnızca,
geliştirilmiş bir modelidir ki adamı adam yapanı ekledik. Onu kendi
benzerimizde yaptık, tıpkı İncilin başlangıcında Yazıldığı gibi. Kendin
farkına varmış olabilirdin ki, tesaddüf sonucu bir evrimin, böyle geniş
çeşitte canlı yaratıkları kuşlar, renkli sevdalı gösterileri ve de bazı
rengeyiklerin boynuz şekillerini oluşturmasına çok azdan da az bir
şans vardır.
Hangi doğal gereksinme, rengeyiklerin veya belli yaban keçilerin kıvrılı
boynuzlarının oluşmasına yol açtı, veya kuşların kırmızı veya mavi
kanatları olmasına ve hatta tatlı su balıkları? Bunlar bizim
“ressamların ve sanatkarların” eseridir.
Sizler de, yaratırken Ressamları unutmayın. Ressamların veya
Sanatkarların olmadığı bir dünya hayal et, ne müzik, ne filim, resim
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heykel vs., hayat çok usantıcı olup hayvanlar da çok çirkin olurlar eğer
vücutları, yalnız ihtiyaç görevlerini yerine getirecek yeterde iseydi.
Dünyadaki forumların evrimi, yaratılış tekniğinin evrimidir ve de
yaratıcılar tarafından gerçekleştirilen işler ki sonunda kendilerine
benzer bir canlının yaratılmasına yol açtı.
İlk insan ‘Prototaype’ I olan çok eski çağlara ait (iskelet kafası)
bulabilirsin. Bunlar her defasında daha gelişmiş modeller tarafından
değiştirilmişti, ta ki tıpkı yaratıcıların ayni kopyasına vardılar. Bu
yaratıcılar, kendilerinden daha üstün bir yaratığı yaratmaktan
korkuyorladı ama aralarından bazıları teşvik edilmişti. Yaratıcılarına
karşı hiçbir zaman dönüp onları hakim altına alıp ve de
öldürmeyeceklerinden emin olsaydık (ki sırayla dünyada yaratılan bir
önceki insan uygarlığının yaratıcılarını sevecekleri yerine onları yok
ettiler) daha geliştirilmiş insan yaratma arzusu çok büyüktür. Bu
mümkündür fakat ne büyük bir tehlike; Hatta bazı yaratıcılar
Dünyanızda yaratılan insanların, kendilerinden daha üstün
olduklarından korkuyorlar. “Şeytan” bunlardan birisidir ve hala daha
dünya insanlarının kendi dünyamıza tehlike olduklarına inanıyor, fakat
aramızdaki çoğunluk, sizlerin bizlere zarar getirmeyip bizi seveceğinize
inanmaktadır. Sizlere yardım etmeye gelmeden önce sizlerden en az
istediğimiz budur. İnsanların İnsanlar tarafından her zaman
yaratıldığından küçük bir ilerleme olması da hatta mümkündür. İnsan
ırkının gerçek evrimi, ki yavaş bir şekilde oluşmaktadır ve böylece,
Yaratıcılar yarattıklarıyle karşı karşıya geldiklerinde korku
hissetmesinler. Bu ilerlemenin yer almasına mümkün olmaktadır.
Şimdiki zamanda, bizim bilimsel bilgileri size verebileceğimizi
zannetmediğmize rağmen, hiçbir tehlikesi olmadan bizim politik ve
insancıl bilgimizi verebileceğimize inanıyoruz.
Bu, Dünyanızı tehlikeye atmayacağından, sizlerin daha mutlu
olmanızı sağlayacaktır. Ve de bu mutluluk sayesinde ilerlemeniz daha
hızlı olacaktır. Galaksiler-arası seviyesinde bir uygarlığa varabilmeniz
için bu bizlere daha hızlı göstermekte yardım edecektir ki, sizler
yardımımızı ve mirasımızı hak ettiniz.
Aksi taktirde, eğer insanlığın zararlı davranışı yavaşlamazsa, barış,
tek gol olmazsa Ve de silahlar yapıp savaşı kürekleyip, savaş türünde
nükleer denemeler sürdürüp askeri orduların varlığı devam ederse ve
de hükümetleri kontrol altında tutup askeri yönteme devam ederse;
Bizlere tehlike olmalarına engel olup ikinci bir “Sodom la Gomorra”
olacaktır.
Biz dünya insanlarından nasıl korkmayalım ki onlar
birbirlerine saldırmaktadırlar, bizler ki başka dünyadan olup az bir
derecede değişiğiz?
Sen, Claude Vorılhon, Gerçeği, şimdi isminle yayıp, yavaş yavaş
“RAEL” ismine değiştireceksin. “Rael” “Allahın Işığı” demektir ve doğru
bir şekilde tercüme edecek olursak “Elohim’in ışığı” veya “Elohimin
büyük elçisi” çünkü sen bizim dünyadaki elçimiz olacaksın ve biz resmi
olarak yalnız senin elçiliğine geleceğiz. Rael, basit bir şekilde “haberci”
olarak tercüme edilebilir.
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Ve oğlunu Ramuel olarak isimlendirmeni biz sana telepati yolu ile
sağladık. Ramuel “Işık getirenin oğlu” demektir, çünkü gerçekten O,
habercimizin, elçimizin oğludur. “
Ve bu açıklmadan sonra, bir önceki sabah gibi ayrıldı.

6
YENİ EMİRLER
GENİOCRACY (DAHİKRASİ),
İNSANCILIK
DÜNYA HÜKÜMETİ
SENİN GÖREVİN
Dahikrasi
Ertesi gün yine buluştuk ve konuşmaya başladı.
“İlk olarak, politik ve ekonomik görüşlere bakalım. İnsanlığın
gelişmesine hangi türde insan etken oluyor? Dahiler. Dünyanız,
dahilerin kıymetini bilip Dünyayı idare etmelerini sağlamalısınızdır.
İlk olarak, hükümet idaresi, vücut ve pazı güçlüğü sayesinde
zorbaların elinde idi. Daha sonra, idarede, kendilerine hızmet etmek
için çok paralarıyla birçok “zorbaları” kiralayan, zenginler idi. Bundan
sonra da, demokratik ülkelerin insanlarını kendi ümitleri ile hapis eden
politikacılar geldiler. Ayrıca, askeri şahısların başarıları, zulümlüğün
uygun edilici bir organize oluşumuydu.
İnsanlığın gelişmesini sağlayan tek kişiler hiç bir zaman hükümet
başına getirilmemiştir. Gerek, tekerleği, barıtı, makineyi ya da atomu
icat etsinler, Dahiler her zaman baştaki az zekalı kişilerin icatlarından
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faydalanmalarına izin verdi ve çoğunlukta, bu barşcıl dahi icatları
öldürücü amaçlarda kullandılar.
Bu değişmelidir!
Bunun yer alabilmesi için, seçimler ve insanlığın evrimine tamamıyle,
şimdiki haliyle uygun olmayan oy verişin yürürlükten kaldırılmalıdır.
Her şahıs, insanlık denilen kocaman bir vücudun kullanışlı bir
hücresidir. Ayaktaki hücre, elin bir madde alıp almamasına karar
geçmemelidir. Bu kararı ancak beyin yapmalıdır. Ve de madde iyi
birşeyse, ayaktaki hücre de fayda görecektir. Oy vermek ayağın görevi
değildir, onun yalnız görevi, beyin yanında vücudu taşımaktır ve de
elin aldığı, iyi birşeyin olup olmadığına karar geçmeye imkanı yoktur.
Ne zaman ki bilim ve kültür seviyesinde eşitlik var, o zaman oylar
olumlu olmaktadır. Kopernik, çoğunlukta olan yeteneksiz ve
kabiliyetsiz insanlar tarafından mahküm edilmişti, çünkü yeterli
seviyede üstün bilgiye sahip olan bir tek kişiydi.
Ve yine de dünya; kilsenin inandığı gibi, evrenin merkezi değildir.
Güneşin etrafında dönmektedir. İlk motorlu araba icat edildiği zaman
ve bu arabaların onaylanması için herkesten oy istemiş olsaydınız,
arabalar hakkında hiçbirşey bilmeyenler ve de omurları olmayanlar
olumsuz tepki gösterip, bugün hala daha at ve araba sürecektiniz.
Bunun için, bütün bunları nasıl değiştirebilirsiniz.
Şu anda, psikologların yaratabildiği testler, zekanın ölçülebilmesini
sağlayıp her şahısın kişiliğine uygulanmaktadır. Çocukluktan başlayıp
söz konusu olan kişinin yönünü ve meraklarını tesbit edebilmek için bu
testler sistematık bir şekilde uygulanmalıdır. Ve ne zaman bu kişi
sorumluluk taşıyabileceği çağa gelir, onun zeka yeteneğini ölçüp,
kimlik kartına veya oy verme kartına yazılmalıdır. Onlar ki, ortalama
seviyesinden en az 50% derece daha fazla zekaya sahiptirler hükümet
işlerinde görev alabileceklerdir. Ve oy verebilecek olanlar da
ortalamadan 10% daha zekalı olmalıdırlar.
Bu test sistemi bugün yürürlükte olmuş olsaydı, sizin, birçok
politikacılarınız bugün bulundukları görev yerlerinde olmayacaklardı.
Bu tamamıyle Demokratik bir sistemdir.
Bazı mühendisler vardır ki, zekaları ortalamadan daha düşüktür fakat
hafızaları geniş olduğundan birçok belge ve diploma edindiler. Bazı
köylü ve işciler vardır ki hiçbir uzmanlıkları olmamasına rağmen,
zekaları ortalamadan 50% daha fazladır.
Şu anda kabul edilenemeyen durum böyle. Sizlerin, kabaca,
“ahmak” olarak tanımladığınız kişinin sesi, bir dahi kadar değer
taşımaktadır ki olgun bir şekilde oy vermesini düşündü. Küçük
şehirlerde, seçimler en ilginç projesi olan tarafından değil
Insanlara en fazla içki ağırlayan tarafından kazanılmaktadır.
Böylece, başlangıçtan, oy verme hakkı, beyinlerinin problemlere çözüm
bulmaya en uygun olan kişilere ayrılmalıdır – bu demekdir ki üstün
zekalı bir gurup. Ve de bu demek değildir ki en fazla öğrenim gören
kişiler.
Dahileri başa koymanız gerekir ve de buna Dahikrasi diyebilirsiniz.
64

İnsancılık
İkinci nokta:Sizin Dünyanız, karcılıkla felce uğramıştır ve Kominizim,
insanları yeterli derecede harekete geçirip ilerlemyi isteyebilecek kadar
mükafatlandırmayı başaramamıştır.
Hepiniz eşit doğdunuz ve bu incilde de yazılıdır. Hükümet, insanların
eşit zenginlikle doğmalarını temin etmelidir. Zekasız çocukların,
atalarının biriktirdiği zenginlik sayasinde lüks içinde yaşamaları kabul
edilemezken diğer yandan dahiler açlıktan ölmektedirler ve de bir
sokum yemek yiyebilmek için ağır işler altında çalışırken, insanlığa
büyük yararlar getirebilecek icatları (keşfedebileceği işleri) bir yana
bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Bundan kaçınmak için, komünizimi
kurmadan mal sahibi olmak yok edilmelidir. Bu dünya sizin değildir;
bu da incilde yazılıdır. Sizler yalnızca kiracısınız. Böylece bütün mallar
kırkdokuz sene kiralanmalıdır. Bu, miras sahibi olma haksızlığını yok
etmektedir. Senin ve çocuklarının mirası, bütün dünyadır, tabi ki
kendinizi organize edip hoş kılmasını bilirseniz. İnsanlığın bu siyaset
doğruluğu komünizim değildir; Bu siyasetin çalışması (iç yapısı)
insanlığın geleceğidir.Buna isim vermek istiyorsanız İnsancılık olarak
isimlendirebilirsiniz. Örnek olarak bir kişiyi alalım.
Yirmi bir yaşında tahlisini bitirip işlemek istiyor, bir meslek seçip belli
bir miktar kazanıyor. Ataları sağ ikin kaşacak başka bir yer aramak
istiyorsa, bir ev “satın alıp”, fakat gerçekte; devletin inşa ettiği
apartman veya evi, kırk dokuz sene devletten kiralıyor. Eğer evin fiyatı
yüzbin Frank (lira) ediyorsa. Bu miktarı aylık taksit halinde 49 sene
içinde ödemiş olacaktır. Yetmiş yaşında (21+49) evini ödeyip ömrünün
sonuna kadar, ödemek gerekmeden orda yaşayacaktır. Ölümünden
sonra, ev tekrar hükümete devredilecektir, yalnız, çocukları varsa, hür
olarak bu maldan faydalanmaları sağlanmalıdır. Farzedelim ki tek bir
çocuk vardır, bütün ömürü boyunca babasının evinde beleş olarak
yaşayabilir. Bu şahıs da öldüğünde, onun çocukları da ayni şekilde aile
evinden faydalanırlar ve bu böyle devam eder. Aile evinden hariç,
bütün miraslar yasaklanmalıdır.
Bu her şahısın yaptıkları işlere göre, ödüllendirilmelerini
Engelleme mektedir. Bir örnek daha alalım, bir ailenin iki çocuğu
vardır. Biri çalışırken öteki de tembeldir. Yirmi bir yaşında ikisi de kendi
ayrı yollarını seçerler. Her ikisi de 100.000 Frank (Lira) tutarında
ayrı ev kiralarlar. Çalışan, ötekinden kolayca daha fazla kazanacaktır.
Hatta bütçesi uygun gelirse, bir de şehirden uzak (yazlık) ev
kiralayabilir. Tasarrufu bereketli olursa bir ev yaptırıp 49 sene kiraya
verip karşılığında para kazanabilir. Fakat öldüğünde, aile evinden hariç
(ki çocuklarına kalır) bütün zenginliği topluma kalacaktır. Böylece bir
şahıs, meziyetine göre kendisi için zenginlik biriktirebilirken çocuklarına
bu zenginilği aktaramaz. Herbirinin kendi meziyetine göre, bu, ticari ve
endüstri teşebbüsleri için de aynidir. Bir şahıs bir ticaraet kurarsa,
bütün ömrü boyunca kendisinindir ve kiralayabilirde, fakat hiçbir
zaman 49 seneden fazla değil. Ayni kural çiftçileri de kapsar.
Bir arza kiralayıp toprağı 49 sene işleyebilir fakat bu süreden sonra
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hepsi de devlete geçer ve de devlet bu toprağı tekrardan 49 seneye
kiralayabilir. Çocuklar da bu arzayı 49 seneliğine kiralayabilirler.
Kullanılabilecek bütün mallar, böyle tedavi görmelidir ve de malların
değerine gelince, hiçbirşey değişmemektedir. Bütün değerli mallar
Altın, hisse, iş, para veya yapılar (evler) topluma aittir fakat
çalışkanlıkları dolayı zenginlik elde edenler tarafından 49 seneliğine
kiralanabilirler.
Bu şekilde bir şahıs ki kırk yaşında zenginliğe erişir, kendisi daha
eveler yaptırıp 49
seneliğine kiralayarak, bu parayla ömrünün sonuna kadar sefa
sürebilir. Ondan sonra kiralardan gelen bu para topluma gider. Bu
insancılık, halı hazırde İncilde tevsiye edilmektedir:
“Yedi senenin, senesini hesaplayıp toplayacaksın. Bu demektir
ki 7x7=49 sene.”
“Kendi aranızda mal/arza satın alıp sattığınızda hiçbir taraf
ağır pazarlık yapmamalıdır. Vatandaşına ödeyeceğin para, ilk
seneden beri geçen senelere göre olmalıdır ve o da sana elde
ettiği senelik üzerine göre satmalıdır. Arzanın kullanılabilecek
seneye göre fiyatı/tutarı da orantılı olmalıdır. Kullanılabilecek
sene ne kadar ise, fiyatı da o derece olmalıdır. Hiçbir toprak
parçası hemenden satılmamalıdır çünkü topraklar benimdir ve
sizler bu topraklara bir yabancı ve yerlaşici olarak geliyorsunuz ”
Leviticus 8-23
Eğer dahiler başa kabul edilirlerse bu reforumların kullanışlığını
anlayacaklardır. Ayrıca, bütün dünya milletlerinin bir araya gelip tek bir
hükümet kurmalarına öncülük etmelisin.
DÜNYA HÜKÜMETİ
Dünya çapı bir paranın/dövüzin ve ortak bir dilin yaratılışı, bir Dünya
hükümeti yaratmana çok yardım olacaktır. Auvergne lehçesi, artık
Learmont Ferrand bölgesinde konuşulmamaktadır ve kısa bir zaman
içinde Fransızca, Pariste konuşulmayacaktır. Ne de İngilizce Londrada
veya Alamanca Frankfurtta. Bilim adamlarınız ve lisan expertleriniz bir
araya gelip, bütün lisanlardan esinlenecek tek bir lisan yaratıp,
mecburi olarak bütün dünya okullarında ikinci lisan olarak
öğretilmelidir. Para birimi için de ayni kural onaylanmalıdır. Bütün
dünya çapındaki para değeri, ne Frank, ne Dolar ne de Yen olabilir.
Bunun yerine bütün dünya ihtiyaçları için yaratılmış ve insanlar, niçin
kendi para birimlerinin üzerine seçildiğini sormadan yeni bir birim
olacaktır.
Son olarak, böyle bir birleşmeye büyük bir önlem olan, askeri
birikimdir, ki gençlere yalnız saldırıcılığı öğretmektedir ve de
profesyonel askeri şahısların, halkla ilgili görevlere geçirilmeleridir. Bu,
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ayni zamanda bütün ülkelerde yaratılmalıdır ve bütün dünyada barışın
bir desteği olarak yer almalıdır.
SENİN GÖREVİN
Sana halıhazırda söylediğim gibi, bizim resmi olarak gelişimiz, birçok
şeyleri hızlandırabilecektir. Fakat, insanoğlunun bizi gerçekten,
hakikatten isteyene kadar bekleyeceğiz ve de bizi sevip ataları gibi
saygı duyana kadar... ve de uçan dairelerimiz Sizin, dehşet saçıcı
askeri güçler tarafından korkutulmamasıdır.
Bunu başarmak için, benimle buluştuğunu bütün dünyaya bildir ve
sana söylediklerimi tekrarla. Seni akıllı insanlar dinleyecektir. Birçok
insanlar da seni deli veya hayalperest yerine koyacaklardır, fakat bu
çoğunluk deliler hakkında ne düşünmen gerektiğini sana
söylediklerimi unutma.
Sen gerçeği biliyorsun, sana itimat ve gerektiğini hissettiğimiz
zaman ilave (ek) bilgi verebilmemiz için seninle telepatik temasta
olacağız. Bizim istediğimiz, Dünyada yeterli miktarda akıllı insan olup
olmadığını görmektir. Bizi takip eden yeterli miktarda insan var ise
açık bir şekilde Dünyaya geri gelşeceğiz. Nereye?
Varışımız için hazırlamış olduğun yere. Elçiliği, ılık iklimi olan hoş bir
memlekete yaptır. Yedi odalı, ve her zaman misafir kabul etmeye hazır
olmalı, her bir odanın da ayrı tuvaleti olması lazımdır. En az, yirmi bir
kişiyi kabul edecek bir konferans odası, bir yüzme havuzu ve bir de
dinlenme odası – en az yirmi bir kişilik.
Bu Elçilik, bir parkın ortasına inşa ettirilmelidir. Elçilik, meraklı
bakıcılar-gözleyicilerden korunmalıdır. Elçiliğin ve yüzme havuzunun
görülmesinin önlenmesi için duvarlarla çevrelenmelidir. Elçilik, parkın
etrafındaki duvarlardan en az bir metre uzaklıkta olmalıdır. En fazla iki
katlı olup, duvarların dış tarafındaki bitkilerden saklı tutulmalıdır. İki
giriş kapısı, biri güney diğeri de kuzeyde olmakla çevreleyen duvara
yaptırılmalıdır. Elçiliğin da iki girişi olamlıdır. 12 Metre çapındaki bir
aracın/vasıtanın konabileceği bir de tereça olacaktır. Ve de tereçadan
içeriye varabilmek için bir girişin olması çok yararlı olacaktır
(kaçınılmazdır).
Elçilik ve çevresinin üzerindeki hava sınırı, telsiz veya askeri gözlem
altında olmamalıdır. Elçiliğin kurulacağı toprak üzerinin diğer ülkeleri
ve genellikle üzerinde bulunduğu ülke tarafından bağımsız bir alan
olarak ve de dünyadaki elçimiz olduğunu kabul edilmesini sağlamaya
çalış. Mümkünse, arzu ettiğimiz büyüklükten daha da büyük olursa
daha da iyi olacaktır.
Senin yönteminin altında olacak bu Elçilikte, karın ve çocuklarınla
kalabilirsin ve de senin seçtiğin misafir ve hızmetkarların olabilecek.
Her ne şekilde, yedi odayı kapsayan bölge, direk olarak tereçanın
altında bulunup devamlı olarak kapalı bulunan kalın bir demir kapı ile
ayrı tutulmalıdır. Ve de insanların kullandığı bölgeden ayrı tutmak için
içeriden kilitlenmesi gerekir. Konferans odasının girişinde bir de sağlık
çemberi kurulmalıdır.
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Mali yönden bu projenin gerçekleştirilmesi, sana ve böylece bize
inanan akıllı ve zeki insanların ayrdımı ile mümkün olacaktır. Biz
geldiğimiz zaman, bu şahılar ödüllendirileceklerdir. Bu nedenle, bu
projeye mali yönden ve Elçiliğin bakımı için yardımlar ne kadar alçak
gönüllü olsa, katkıda bulunanları bir yere kaydet.
Elçiliğin bakımı için ve de gerçeği yayabilecek sorumlulukta olan
kişileri dünyanın her ülkesinden bir araya getirip kendi aralarında
gerçekleri yayarken birleşsinler.
Bu yazıları okuyup, gelmemizi isteyen insanları, Dünyanın her
köşesinden, senede bir, dir araya topla. İmkan olduğu kadar en fazla
kişileri topla ve bizi, kuvvetli bir şekilde düşünmelerini sağla ve
gelişimizi arzu edin. Ne zaman ki yeterli sayıya ulaşıp, din mistiği
olmadan gelmemizi güçlü bir arzu ile, sorumlu kişiler olarak
yaratıcılarına saygı duyarak istedikleri zaman , bizler açıkca gelip bütün
Dünya insanlarına bilimsel bilgilerimizi miras olarak vereceğiz. Bütün
dünyada, savaşcılık ruhu tamamen ortadan kalktığı zaman bu
gerçekleşecektir. Eğer, bize karşı duyulan hayat ve insanlık sevgisi
yeterli derecede kuvvetli ise, Evet açık bir şekilde geleceğiz (sabırla
bekleyeceğiz) Fakat eğer, insanoğlu vahşi kalırsa ve diğer
Gezegenlere/Dünyalara tehlike yaratacak bir şekilde gelişirse, biz o
uygarlığı ve bilimsel zenginliği muhafaza eden yerleri yok edeceğiz ve
bir “Sodom ile Gomorrah” daha olacaktır.
Ta ki insanlık kendi bilimsel seviyesine ahlaki yönden hak kazanır.
İnsanoğlunun geleceği kendi elinde ve gerçek te senin elindedir.
Ümidin kırılmadan bu gerçeği bütün dünyaya yay ve de cesaretin hiç
kırılmasın. Şüphecilere delil verecek şekilde sana hiçbir zaman açıkca
yardım etmeyeceğiz. Çünkü süphecilik vahşetçilikle el ele gittiği için
söyleyeceklerinde hiçbir mistisizim olmadığından zeki kişiler sana
inanacaklardır. Maddi delilin olmadan sana inanmaları bizim için çok
önemlidir. Bu bize, ispat etmektedir ki, insanoğlu zeki olduğu ve bizim
bilimsel bilgiyi almaya değer taşımaktadırlar. Şimdi git. Dünyadaki
hayatın boyunca ve daha sonra görevini başarırsan unutulmayacaksın.
Nesilinin gelmelerini beklememiz gerekirse, seni bilimsel yönden
tekrar hayata getirebiliriz. Tıpkı, insan dahiliğine ve de yaratıcıların
sevgisini öncü kullanarak insanlara öncülük edenleri: fakat cesetleri
taputta muhafaza edilmek şartı ile.
Sana edeceğimiz tek yardımımız; insanları probleme uyarmak için
ve onlara yaydığın gerçeği daha iyi anlamayı istemelerini sağlamak
için, sık sık görünmemizdir. Durum İlerledikçe devamlı
görünüşlerimizin
sayesinde, halk fikri olgunlaşıp, bizim görünüşlerimiz artık (yersiz)
ahmakça tapmaya yol açmayacaktır. Fakat bunun yerine,
Halk/nüfus arasında/içinde bizimle buluşmaya derin bir arzu
duyulacaktır.
Bu “hareket”ine “MADECH” (1) olarak isimlendireceksin. İnsanlığın
yaratıcısı olan ELOHİM’I hoş buyurmak ki ilk harflerinde bu
mesajı taşımaktadır.
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“’Hz Musa, İlyah ve İsa’dan önceydi”
Fransızcada bu:
M: Mouvement pour (için hareket)
A: l’accueil (hoş buyurmak)
D: des ()
E: Elohim
C: createurs de (yaratıcıları)
H: l’humanite (İnsanlığın)
(1) 1975 yılında, Elohimin onayı ile Hareketin adı, İnternasyonal
Raelian hareketine değiştirilmişti.

7
ELOHİM
ATOM BOMBALARI
NÜFUS TAŞMASI
SONSUZLUĞUN/EDEBİYETİN SIRRI
KİMYASAL EĞİTİM
RAELİAN HAREKETİ
ATOM BOMBALARI
“Son olarak bir birimizden ayrılmadan önce bana soracağın herhangi
bir sorun varmıdır”
diye sordu. “Ezekiel’in hayalinde/gördüklerinde anlatılan insanlar
basınç elbisesi giyip, sizin dünyanızdaki atmosferin bizim
dünyamızdakinden değişik olduğunu açıklamıştın. Niçin şimdi basınçlı
elbise giymiyorsun?”
“Çünkü bizler, bilimsel olarak da geliştiğimizden onları giymeden de
yapabiliyoruz. Yüzüm açıktaymış gibi görünmektedir, fakat hakikatte,
içinde, sizin havadan değişik hava nefes aldığım itici ışınlardan
oluşturulmuş gözle görülmeyen bir tabaka ile korunmaktadır. Bu
ışınlar, dalgaların geçmesine izin verip hava moleküllerin girmesine
önlem olmaktadırlar. Bunu, petrol artıklarının dışarıya gelmesini
önlemek için limanlarınızın içinde bulunan hava kabarcıkları ile
kıyaslayabilirsin.”
“Atom bombaların insanlığa tehlikesi varmıdır?”
“Evet, çok büyük bir tehlike, fakat bu bize, yapmamızı gerektirirse, ve
de insanoğlu akıllı olmazsa o uygarlığı kolayca yok etmemizi
sağlayacaktır. Belki de kendi kendinizi yok edeceksiniz. Bunu
yapmazsanız, ve de bize tehlike olursunuz, bizim yapacağımız tek şey,
saldırıcı güç (silah) göndermeden sizin nükler silah yığınınızı yok
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etmektir. Bunu (gözle görülmeyen) ışınlar göndererek başarabiliriz
veya telepatiyi kullanarak üstün devletlerden biri saldırıya geçip
otomatik olarak nükleer savaşı başlatabiliriz.
İnsanoğlu böyle bir tehlikeye daha fazla teşhir edilmek istemiyorsa,
yapacakları tek şey, Atomik silahları askeri kullanıştan çıkarmalıdırlar.
Bu silahların enerjisi dikkatlı bir şekilde enerji darlığı çeken ülkelerde
kullanılırsa büyük adımlar atılması sağlanacaktır. Nükleer patlama
denemelerini durdurmanız çok acildir, çünkü kendinizi neye
maruz/teşhir ettiğinizi bilmiyorsunuz. Her nasılsa, insanoğlu Atom
bombaları ile oynamaya devam ederse ve de onları susturmamız icap
eder, bizim işimiz kolaylaştırmış olacaksınız ”
“Kendi dünyanızda kadın varmıdır?”
“Evet, İncilde de bahsedilmektedir ve söz konusu makaleyi not etmeni
sağladım”
“Ve çocuklar da?”
“Evet, tıpkı sizler gibi bizim de çocuklarımız vardır”

NÜFUS TAŞMASI
“Bana, herhangi bir şekilde ölümsüz olduğunuzu söylediniz, fakat nüfus
artışına karşın nasıl mücadele etmektesiniz?”
“Gerçekte, bu problem çok kısa bir zamanda kendisini dünyanızda
takdim edecektir. Ve bu problemi çözmek için ve de çok kısa bir
zamanda çözmeniz lazımdır, çünkü yeterli derecede çoğalmış
durumdasınız, ve kontarasepşın geliştirip sert kanunlar uygulayarak
kadınların ikiden fazla çocuk etmelerini sağlamanız gerekir.” İki ikiye
eşit olursa, nüfus öyle bir noktaya varır ki artışı durur. Ayrıca bununla
nasıl başa çıkacağınızı gözleyeceğiz.
Mirasınızı hak etmenize dair zekanın bir örneği daha. Şimdiki
probleminizin çözümünü size veriyorum, ki siz, ortalama olarak 75
sene yaşamaktasınız. Bizim için se problem tamamen değişiktir. Bizler
Ebedi (ölümsüz) değiliz. Sizlerden on kere daha uzun
yaşayabilmekteyiz. Bu, küçük bir ameliyatın sayesinde mümkün oluyor
ve de İncilde bahsedilen “Hayat ağacı”nın gerçek açıklamasıdır. Bizim
çocuklarımız olup az önce bahsettiğim kuralları gözlemekteyiz. Bir ana,
bir baba ve iki çocuk, böylece, nüfusumuz belli bir düzeyde
kalmaktadır.
“Dünyanızın nüfusu nedir?”
“Yedi milyar civarında”
“Biz altı gün arka arkaya buluştuk, her seferinde geriye dünyanıza mı
gittiniz?”
“Hayır, üs olarak kullandığımız ve devamlı olarak Dünyaya yakın olan
yıldızlar arası uzay gemimize döndüm”
“O uzay geminizde kaç kişisiniz?”
“Yedi, ve bizim dünyamızda yedi eyalet vardır ve bu gemide her bir
eyaletten bir temsilci bulunmaktadır. Uzay gemisiyle sorumlu olan iki
kişiyi de katacak olursak, devamlı olarak dokuz kişi bulunmaktayız”
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“Arzu ettiklerinizi, dünyamızın insanları yerine getirise ne olacak?”
“Hazırlamış olduğun Elçiliğe resmi olarak gelip, Dünya insanlarının
tamamen birleşmesini sağlamak için, en önemli ülkelerin temsilcilerini
bu elçiliğe (davet etmeni) getirmeni isteyeceğiz. Eğer herşey yolunda
giderse, yavaş yavaş, insanoğlunun bilimsel gelişmemeizden
faydalanmasını sağlayacağız. Kullanış tarzına bağlı olduğundan,
İnsanoğluna bütün bilgimizi verebilmeyi gözleyeceğiz ve sizlerin
INTERGALAKTİK çağına, bizim 25.000 senelik bilimsel ilerlemeniz
mirasıyle girmenizi sağlamış olacaksanız. ”
“Bu derece bilimsel üstünlüğü birtek sizin dünyanız mı elde etti?”
“Evrenin bu bölgesinde, evvet. Humanoid tipinde varlıklarla
nüfuslandırılmış sayısız/sonsuz miktarda dünyalar bulunmaktadır, ki
bilimsel aşamaları bizimkinden daha da düşüktür. Hatta sizinkinden
çok daha üstün olmasına rağmen. Bizleri en çok korkutan şey şudur ki,
bizim kadar yüksek bir dereceye varmış bir uygarlığa hala daha
rastlamadık. Ekonomik yönden bağımsız olan birçok gezegenlerde
hayat; bizim kadar eşit derecede bilimsel üstünlüğe varmış olması
gereken uygarlık tarafından yaratılmıştır. Onların dini yazıları bizlere
bunu ispatlamaktadır. Malesef, o dünyalara en yakın yaratıcı
uygarlıkları bulmamız mümkün olamadı fakat belki de, her defasında
evreni daha derinlere araştırdıkça, bulabiliriz. Birçok durumlarda,
gezegenleri/dünyaları güneşe çok fazla yaklaştığından hayatın devam
etmesi imkansız oldu ya da güneşleri patladı, ya da ısıtma derecesi
oldukça azaldığından soğudu. Halıhazırde, bizim sistemde anormal
birşey farketmediğimize rağmen bu bizlerin en kötünün olmasından
korkutmaktadır.”
“Sizin yaşadığınız yerde din yokmudur?”
“Bizim tek dinimiz insan dahiliğidir. Bizler birtek buna inanmaktayız. Ve
özellikle, bizim yaratıcılarımızın hafızasını çok sevmekteyiz fakat onları
hiç göremedik ve dünyalarını hiçbir yerde bulamadık bu bize,
tamamıyle yok olduklarını göstermektedir. Onların bütün bilgilerini
ihtiva eden kocaman bir uzay gemisini bizim dünyanın yörüngesine
yerleştirme tedbirini almışlardı ve onların dünyası tahrip edilince, bu
uzay gemisi otomatik olarak bizim dünyaya kondu Sağolsunlar,
onların sayesinde bizler meşaleyi aldık. Bu meşalenin sizin dünya
insanları tarafından alındığını görmeyi çok istiyoruz.”
“ ve eğer sizin dünya tahrip olursa?”
“Her ihtimale karşı, bizim dünya tahrip olursa, ayni hazırlık önceden
görülmüştür. Ve böylece, otomatik olarak bizim bilgimize miraskar
olacaksınız”
EBEDİ HAYATIN SIRRI
“Bizlerden, gerçekten on kere daha fazla mı yaşıyorsunuz ” diye
sordum.
“Bedenimiz ortalama olarak, sizinkinden on kere daha uzun
yaşamaktadır, tıpkı İncilde bahsedilen ilk adam (insan) gibi 750 ile
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1200 sene arası. Fakat benliğimiz (aklımız) bizim gerçek kişiliğimiz,
gerçekten ölümsüz olabilir. Sana halıhazırde açıklamışım ki, vücudun
herhangi bir hücresinden başlayarak, Bütün canlıyı (varlığı), yeni canlı
maddeyle tekrardan yaratabiliyoruz. Ne zaman ki kabiliyetlerimize
tamamen hakim oluruz, ve de beynimiz maksimum bilgi ve
kapasitesine sahiptir, ameliyatla vücudumuzun çok küçük bir parçasını
çıkarıp, muhafaza ederiz. Öldüğümüz zaman, hazırhalde muhafaza
edilen vücudumuzun zerresinden, eskisi gibi, vücudu tamamen tekrar
yaratmaktayız. Eskisi gibi söylediğimde, bu, bilimsel bilgilerini ve tabii
ki kişiliğini kavramaktadır. Fakat vücut, yeni maddeden oluşup bin yıl
yaşayabilme kapasitesi vardır. Ve böylelikle sonsuza kadar. Fakat
nüfusu sınırlı tutabilmek için, Edebiyete (ölümsüzlüğe) hak kazanan
yalnız dahilerdir. Dünyamızın bütün insanlarından belli bir yaşta hücre
nümünesi alınmıştır. Ölümlerinden sonra, tekrar yaratılmak için
seçilmelerini ümit etmektedirler. Yalnızca ümit değil, bu tekrardan
yaratılmayı hak etmeye uğraşmaktadırlar. Öldükleri zaman, o yıl içinde
ölenlerin tekrar yaşamaya hak edenlerin “son duruşması” büyük meclis
ölümsüzleri tarafından hüküm vermek için bir araya gelirler
(toplanırlar). Üç yaşam sırası içinde bu ölümsüz bir deneme süresinde
bulunmaktadır. Ve bu üç yaşam süresinın sonunda yargışcı ölümsüzler
hüküm vermek için, bu şahısın yaptıkları ışığı altında, ve bu şahısın
ölümsüzlerin mesciline devamlı bir üye olarak katılmaya hak edip
etmediğine tekrardan bir araya gelirler. Tekrardan yaşamaya arzu
eden kişi, erkek veya kadın, tekrardan çocuk etme/edinme hakkına
sahip değildir. Bu tabii ki aşk yapmaya engel olmuyor. Bu bize, bilim
adamlarının, başka dünyalarda niye canlı/hayat yaratma arzusu
duyduklarını açıklamaktadır. Onlar, yaratma içgüdülerini/arzularını
başka dünyalara transfer ettiler.”
“Kendinize ne diyorsunuz?”
“Kendimizebizim dilimizde adam ve kadın söylememize rağmen, bize
isim vermek arzu ediyorsan, ve göklersen geldiğimize göre, Bizlere
“ELOHİM” diyebilirsiniz”
“Sizin dünyanızda hangi dili konuşuyorsunuz?”
“Bizim resmi dilimiz, eski musevi diline çok benzemektedir”
“Her gün burada konuşurken, öteki insanların bize sürpriz etmesinden
hiç kormadınız mı?”
“Havadan veya karadan, tehlike uyandıracak sınıra kadar yaklaşan
herhangi birinin, otomatik sistem beni hemenden uyarırdı”
“Yaşadığınız yerde, hayat şekliniz ve işiniz nedir?”
“Bilimsel seviyemiz, herşey için robotları kullnmamıza imkan
kıldığından, işlerimizin çoğu entellektüeldir. Bizler, yalnız arzu
duyduğumuz zaman iş yapmaktayız, ve de yalnızca beynimizi
kullanmaktayız. Bedenleriyle/vücutlerıyle “işleyenler” sporcular ve
sanatkarlardır ve de kendileri seçtikleri için. Bizim geliştirilmiş atomik
enerji hemen hemen tükenmezdir, çünkü en fazla, atom ve güneş
enerjisini kapalı devre içinde kullanmayı keşfettiğimizden dolayı.
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Bizim, diğer birçok enerji kaynağımız daha vardır, ve de atomik
reaktorlarımızda uranyum kullanmak gereksizdir. Bunun yerine, diğer
birçok basit ve zararsız maddeleri kullanıyoruz”
“Fakat, bu kadar uzun yaşıyor ve de iş yapmıyorsanız hiç usantı
duymazmısınız? ”
“Hayır, hiçbir zaman, çünkü, her zaman sevdiğimiz şeyleri yapıyoruz,
özellikle aşk yapmak. Bizler kadınlarımızı çok güzel bulup, bundan
avantaj almaktayız.”
“Evlilik varmıdır?”
“Hayır, kadın ve erkek hürdür. Çiftler vardır. Onlar ki bu şekilde
yaşamayı seçtiler, İstedikleri zaman da hürriyetlerine sahip olabilirler.
Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Kıskançlık yoktur. Yaşadığımız yerde
canilik (katillik) gibi şeyler yoktur çünkü herkes her istediğini elde
edebilir ve mal mülk yok halindedir. Yaşadığımız yerde, katillik/canilik
olmadığından ne polis ne de hapis hane vardır. Buna rağmen birçok
doktorlar ve akıl için düzenli olarak tıbbi ziyaretler vardır. Onlar ki,
ötekilerinin hayatlarına tehlike verici davranışlara yol açabilecek
işretleri gösterir ve hemenden tedaviye alınıp kendisini tekrardan
normale getirilebilsin.”
“Yaşadığınız yerde, ortalama bir kişinin bir gününü anlatabilirmisin?”
“Sabhleyin kalkıp yıkanır, (çünkü) yaşadığımız her yerde yüzme
havuzları vardır. Kahvaltı edip daha sonra arzu ettiği şeyi yapar.
Herkes “işler” fakat işlemeyi arzu ettiği için, çünkü yaşadığımız yerde
para yoktur. Böylece, onlar ki “işler”, her zaman işini çok iyi
yapmaktadır. Çünkü onu bütün gönlüyle yapmaktadır.
Yalnız edebilerin (ölümsüzlerin) kesin görevleri vardır, örnek olarak;
organizasyonluk, yiyecek ve enerji gibi önemli problemlerde kullanılan
kompüterleri denetlemek/idare etmek.
Yedi milyar nüfus arasında,
yalnız 700 ölümsüz bulunmaktadır ve ötekilerinden tamamen ayrı
yerde yaşamaktadırlar. Onların ölümsüz olma ayrıcalıkları vardır, fakat
işleme zorunda olmayan diğer nüfusun bütün gereksinmelerini
sağlamaktadırlar. Bu yediyüz ölümsüzlere, yüz on kişi daha eklemeniz
gerekir ki bunlar, deneme süresindedirler. Ortalama, senede 70 kişi, ve
bu demektir ki 10 kişi her bir bölgeden. Yedi milyar nüfusun, ortalama
olarak 40 milyonu çocuktur. Ne zamandır ki çağa gelirler, (18-21
yaşına, konuya bağlı) ameliyata alınıp, ömürlerinin yediyüz elliden
fazla uzaması sağlanır. Ondan sonra, onlar da çocuk sahibi olabilirler.
Bu bizim, en yaşlı normal bir kişinin elli neslini bilmesi mümkün
olmaktadır. Yedi milyar arasında yalnız bir milyon, hareketsiz insan
vardır ve hemen hepsi de psikolojik tedavi altındadırlar. Bu kişiler,
Doktorlarımız tarafından, altı ay devre içinde tedavi edilmektedirler.
Nüfusun çoğunluğu, sanaatlar üzerine ilgilenmektedirler. Resim,
heykel yapıp, müzik çalıp, yazı yazıp, Filim yapıp ve de sportlara
katılmaktadırlar. Kelimenin tam dolgun bir anlamıyla çok acelesiz bir
uygarlığımız vardır. Şehirlerimizin nufusu, ortalama olarak beşyüzbin
kişiliktir. Ve bu nüfus, çok küçük bir alana yayılmıştır. Aslında bu
şehir, yüksek bir yerde kurulmuş kocaman bir evdir/binadır ki içinde
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insanlar, uyuyup, aşk yapıp ve de arzu ettiklerini yapmaktadırlar. Bu
“şehir binaları” ortalama olarak bir kilometre uzunluk ve yüksekliktedirler ve seyahat amacı için kullanılan toplayıcı dalgalar ile her
yönü donatılmıştır. Üzerine bir kemer/kolan bağlayıp, kendini akım
dalgasına yerleştirdikten sonra, seni istediğin (arzu ettiğin) yere hızlı
bir şekilde taşımaktadır.
Bu şehirler, kırlığı yeyip yutmalarını önlemek için tüb/boru şeklindedirler.
Gerçekten, sizin 500.000 nüfus şehirlerinizden birinin kapladığı alan,
bizimkilerden yirmi kat daha fazladır. Bunun sonucu da, kırlığa gitmek
istediğiniz zaman, birçok saat seyahat etmeniz gerekir. Bizim
durumda ise, on saniye içinde varmaktayız. Bütün bir şehir tek bir
(ayni) mimar tarafından planlandığından göze hoş görünmekle
beraber, çevresi ile de ahenkli/uyumlu içindedir.”
“Fakat, yapacak birşeyleri olmayan insanlar/kişiler usanmazlar mı?”
“Hayır, çünkü onlara birçok faaliyetler tedarik etmekteyiz
(sağlamaktayız), kişilerin hakiki değerleri tanınmaktadır, ve herkes
değeri olduğunu göstermeyi ister. Gerek sanat, sport veya bilimle
olsun, herbiri ölümsüz olabilmek için parlamayı istemektedir, veya
basitce toplum tarafından çok beğenilmeyi veya kadın tarafından. Bazı
insanlar tehlikeyi göz altına almayı beğenirler ve onları ölüm
tehlikesinden mahrum kılmak, yaşama zevkinden de alıkoymak olur ve
bu yüzden tehlikeli sporlar çok popülerdir.
Yaralanmış herhangi birini tekrar hayata kavuşturabiliriz, fakat bu
sporlara katılanlar, sport yarışı sırasında ölürse, tekrar hayata
getirilmemeyi yazılı bir şekilde belirtince katılabilirler. Bizim bir çeşit
Atomik otomobil/araba yarışı vardır ki senin çok ilgini çekecektir ve
daha da, zalim boksörlük gibi faaliyetler ve hatta daha vahşi, çıplak
oynanan bir çeşit ragbi gibi oyunda her çeşit harekete, boksörlük,
güreş vs. izin verilmektedir. Bütün bunlar size barbarlık olarak
görünebilir fakat unutma ki bütün aşırılar çökülmenin önlenmesi için
dengelenmelidir.
Aşırı derecede ve en inceliğine kadar gelişmiş bir uygarlığın ilkel
dengeleri olması lazımdır. Halkımız insanlarının beğendikleri sporlarda
hayran duydukları kişileri olmasa arzu edecekleri son şey ölüm olurdu.
Ötekinin hayatına saygı duyulmalıdır fakat ölmek veya ölümle
oynamak arzularına da ve iyice açıklanmış özelliklerin çerçevesi içinde,
saygı duyulmalıdır.
Yaşadığımız yerde, her sene, her çeşit faaliyetlerin her bir dalında
yarışmalar yer almaktadır/düzenlenmektedir ki bunlardan biri dünya
üzeri bir yarışmadır. Bu yarışmalara katılanların en iyilerini
ölümsüzlüğe kabul edebilmemize yardım eder. Herkes yalnız bunun
için yaşamaktadır. Her yıl gerek resim, edebiyat, biyoloji, tıb veya
insan beyni kendisini açıklayabileceği diğer faaliyetlerde her eyalette
yarışmalar yer almaktadır. Bunu o eyaletin ölümsüzleri/edebileri
tarafından oy verilmesi takip edilmektedir.
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Şampiyonlar, merkezde/baş şehirde tekrar bir araya toplanıp,
edebilerin oyu sonucunda şampiyonların şampiyonu seçilmektedir.
Bunlar, edebilerin çemberine sunulup deneme edebiler seçilmektedir.
Gol budur. Bu herkesin idealidir. Muhteşem golün bu kadar yüksek
olduğu dönemde ilgi kırıcı unsurlar ilkelliğe dönmektedir.”
“Bu demeye gelirmidir ki, Edebiler, diğer halktan ayrı bir çeşit yaşam
sürmektedirler?”
“Elbette, kendilerine ayrılmış ayrı şehirlerde yaşarlar ve sık sık bir
araya gelip kararlara varırlar.”
“En yaşlısı kaç yaşındadır?”
“En yaşlısı, bütün edebiler çemberinin başkanı yirmi beş bin yaşındadır,
ve onu karşında görmektesin. Ben, bu güne kadar, yirmibeş
vücut/beden değiştirdim ve bu deneyin ilk denemesi benim üzerimde
yapılmıştı. Bu nedendir ki, Edebilerin başkanıyım.
Dünyanızdaki hayatın yaratılmasını ben öncülük/direksiyonluk ettim.”
“O halde bildikleriniz, ölçülmez derecededir.”
“Evet, epeyce bilgi muhafaza ettim, fakat daha fazla biriktirmeme
(ilerde) mümkün olmayacaktır. Bu yöndendir ki, insanoğlu, belki de
bizden daha üstündür çünkü beyninin bilgi ve hatıra biriktirdiği parçası
daha geniştir/büyüktür. Dünyanızdaki insanlar bizden daha fazla bilgi
biriktirebilecektir. Ve böylece bilimsel yönden daha da ileriye
gidecektir. Edebiler çemberine karşı gelenleri korkutan da budur. Onu
hiçbirşey durdurmazsa, insanoğlu bizden daha hızlı ilerleyip aşama
kaydedecektir.”
KİMYASAL EĞİTİM
“Fakat, bir öğrencinin öğrenmesi gerektiği bilgiler epeyce olmakla
bereber bu bilgileri öğrenmek çok uzun zaman almalıdır?”
“Hayır, önemli bir bilimsel keşfin sayesinde ve ayrıca/hakikatte sizin
bilim adamlarınızın da keşfetmeye başladığı yöntemle bütün
dersleri/bilgileri ona ameliyat ile öğretebiliriz.
Sizin bilim adamlarınız yenile birşey keşfettiler ki, eğitilmiş farenin
beyin sıvısını eğitilmemiş fareye saldıkları zaman, hiçbirşey
öğrenmemiş fare, diğer farenin bildiklerini bilmektedir. Bizler, beyin
hafıza maddesini salgılamakla, bilgiyi diğer bir kimseye
nakledebiliyoruz. Böylece çocuklarımız, hemen hemen yapacak hiçbir
eğitimleri/çalışmaları kalmaz. Onlar düzenli olarak, talimat için gerekli
olan bilgiyi taşıyan beyin maddesi salınmaktadır/verlmektedir. Böylece,
çocuklar yalnızca enteresan şeylerle meşgul olmaktadırlar, örnek
olarak, kendileri tarafından programlanmış teorik yönden dünyanın
kuruluşu veya sanaat ve sporla ilgilenmektedirler.”
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“Sizin dünyanızın ülkeleri(eyaletleri) arasında hiç savaş olmaz mı?”
“Hiçbir zaman. Spor yarışmaları, savaş içgüdülerini yok edecek
derecede geliştirilmiştir. Bunun yanında, gençler psikolojik olarak,
birçok ölümlerin sistematik olarak yer aldığı spor yarışmalarına katılma
tehlikesi, savaş içgüdüsünü, onlar ki kuvvetli bir şekilde hisseder, bu
ölümler savaş içgüdülerini bastırmaktadır.
Eğer dünyanızda, daha tehlikeli oyun ve spor olsaydı, fakat
düzenlenmiş şekilde, uluslararası çekişmelerin olma imkanları
azaltırdı.”
“Dünyanızdaki yedi eyaletlerin hepsi de birbirine benzermidir?”
“Hayır, burda, dünyanızda olduğu gibi, değişik ırk ve kültürler vardır,
ve ayni zamanda birbirlerinin hürriyet ve bağımsızlığına saygı
duyulmaktadır.”
“Burdan, bir kimsenin, dünyanızı ziyaret etmesine mümkün varmıdır?”
“Evet, fakat nefes alabilmene göre ayarlanmış özel uzay elbisesi
giymen lazımdır. Dünyanızın atmosferini tekrardan yarattığımız özel
İkâmetgâhda, böyle bir elbiseye ihtiyaç duymadan yaşayabilirsin ve
gerçekte, bu Elçilikte dünyanızdan birçok insan yaşamaktadır. Örnek
olarak (Hz)Musa, İlyah, İsa ve yarattıklarımızın birçok örneğini,
söylediklerini desteklemek için ve de zamanı geldiğinde tekrardan
dünyaya getirmemize imkan olacaktır.”
“Niye onları hemenden geri getirmiyorsunuz?”
“Çünkü sizin, inanılmaz derecede acayip dünyanıza, Hz İsa tekrardan
gelecek olursa, onu akıl hastahanesine koyacaklar. Bir düşün ki,
aranıza bir adam konup, “Ben İsa’yım” diyecek olursa, onu hemenden
alaya alıp içeriye sokacaklardır(hapse atacaklardır). Bunun sonucu biz,
mucizeler yaratıp engel olmaya kalkışırsak, onun hakikatten Hz İsa
olduğuna kanıtlamaya kalkışırsak, Allah üzerine kurulu dinleri geriye
getirmiş olup doğa üstü ve mistisizimi tekrardan uyandıracağız ki bizim
istediğimiz bu değildir.”
Ondan sonra, küçük adam beni son olarak selamladı ve ancak bana
verdiği görevin yerine getirildiği zaman geriye geleceğini söyledikten
sonra vasıtasına girdi ve diğer sabahlar gibi yükseklenip gözden
kayboldu.
RAELİAN

HAREKETİ

Ne hikaye, ne açıklama. Eve dönüşte, not ettiklerimi kopya edip
düzenlerken, bana emanet edilen görevin yüceliğini farkına vardım ve
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bu görevi yerine getirme şansımın çok az olduğunu hissettim. Fakat
birşeyi yerine getirmek için ümit etmenin gerekli olmadığı için, benden
isteneni hayal perest olarak alınabileceğime rağmen, yerine getirmeye
karar geçtim. Hayalperestlik, ışığı görmüş biri olarak demeğe gelirse,
hayalperest olarak çağrılmaya razıyım. Gerçeği bilip, hayalperest
olarak çığırılmak, gerçeği bilmeyip, açık zihinli olarak çığırılmaktan
daha iyidir. Şüphecilerin her çeşitine açıkca belirtmek isterim ki,
geceleri çok iyi uyuyup, hiçbir zaman alkol içmiyorum. Ve hiç kimse
bunları ne altı gün üst üste rüya görüp ne de icat edebilir.
Sizler ki bana inanmıyorsunuz, diyeceğim şudur: Gökyüzünü gözleyin
ve devamlı olarak, bilim adamlarının ne de askeri uzmanların
açıklayamayacağı görüntüler göreceksiniz, yalnız delilerin söyledikler
gibi konuşmalar ile ünlerini korumaya çalışan kişiler, doğrunun,
aralarından çıkmazsa, ünlerini kaybedeceklerinden inandıklerı için.
Ne imkanla bilim adamı bilmeyebilir? Tıpkı, Koperniği, Dünya, evrenin
merkezi olmadığını söylemekle, mahkum edenler gibi, kendilerinden
başka birinin, bütün bunları söyleyebileceğini kabul edemezler.
Fakat, sizler ki uçandaireleri gördünüz veya göreceksiniz, bazıları
serap olabilir, veya hava balonları ve hatta, hayal; sizler ki
layalanmaktan korkuyorsunuz, kendinizi guruplaştırmakla ve
inananlara buluşamakla, serbest bir şekilde konuşabileceksiniz.
Bütün bu açıklamalar, öyle bir rahatlık ve olgunluk (ve de iç barışlığı)
getirdi ki, öyle bir dünyada neye inanacağımızı bilemiyoruz. Beyaz
sakallı allaha mı yoksa boynuzlu şeytana’mı? ve de bilim adamlarının,
başlangıcımız ve amaçlarımız hakkında kesin bir açıklama veremediği
bir dünyada.
Şaşırtıcı derecedeki açıklamaların ışığı altında, herşey açık olup
tamamen basit görünmektedir. Evrenin bir yerinde, insanlarla dolu ve
bizleri kendilerine benzer bir şekilde yaratıp, bizleri seven, ayni
zamanda, yarattıkları, kendilerinden üstün çıkmaları korkusu içinde
olan bir uygarlığın var olduğunu bilmek gerçekten kalbi etkileyici
değilmidir.? Özellikle, kısa bir zaman içinde: parçası olduğumuz bu
insanlığın gelişiminde iştirak etme ayrıcalığımız olduğunu anlamak
yeter. Bu diğer dünyalarda, kendimiz hayat yaratmakla
gerçekleşecektir.
Yazdığım bu kitabı ki şimdi okudun, bana bütün söylemeleri imkan
olduğu kadar açık bir şekilde aynen nakletmek, belkide benim, büyük
bir hayal gücüm olduğunu ve bu yazılanlar sizi eylendirmek için
yazıldığını düşünebilirsiniz, bu düşünce aklınızdan geçerse, gerçekten
hayal kırıklığına uğrayacağım.
Fakat bu açıklamar, size gelecek için
güvenirlik verip, yaratılışın esrarengizliğini ve insanoğlunun kaderini
anlamanıza yardım edeceğinden, çocuklüğundan beri, geceleyin
gökyüzüne bakıp “Bizler niye varız?” “Hayatın anlamı nedir?” “Bu
dünyadaki amacımız nedir?” gibi birçok soruları cevaplandırabilecektir.
Böyle olursa (düşünürseniz) ben gerçekten çok sevineceğim.
Son olarak, bu kitapta bütün söylediklerimin hakiki gerçekliğini
anlayıp, benim arzu ettiğim gibi, bu insanların, kısa bir zamanda, resmi
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bir şekilde gelip bize miraslarını vermelerini arzu ediyorsan, bende
istenenlerin gerçekleşmesinde yardım etmek istiyorsan, bu kitabı
yazmakla görevimi yerine getirmiş oldum.
Durum böyle ise, bana yazın ve sizi Raeliyan Hareketine hoşca kabul
ederiz, arzu ettikleri Elçiliği kurup, ne zaman ki sayılarımız bütün
dünya çapında yeterli dereceye varır, bizleri yaratanların haklı olarak,
bizden bekledikleri sevgi ve saygı ile onların gelmesini arzu ettiğimiz
zaman, ve onlar gerçekten gelip, bizler, onların kocaman bilgilerinin
yararcısı olacağız.
Sizler ki Allaha inanırsınız veya Hz İsa’ya inanmakta haklısınız. Yine
de , inanmanızı istedikleri şeyler olduğu gibi degilse, bu şeylerde
doğruluğun temeli vardır. İncil yazılarının temeline inanmakta
haklısınız fakat kilseyi devam ettirmekte hatalısınız.
Kardinalleri(papazları) paralarınız ile en iyi giyimler sağlamaya devam
edip, atomik dehşeti ıle Askeri kuruluşların varlığını kendi paranız ile
sürdürmelerini onaylamak demektedir ki ilkel kalmayı ve hak ettiğimiz
altın çağında ilginiz olmadığını gösterir.
Mamafif (hernasılsa) aktif veya pasif bir şekilde insanlığın yaratıcıları
Elohim için hareketin yaratılış ve geliştirilmesinde katkıda bulunmak
istiyorsanız, kalemi elinize alıp bana yazınız. Kısa zamanda, üzerinde
Elçiliği kurmak için toprak seçebilicek yeterli miktrada olacağız. Halâ
daha şüpheniz varsa, gazeteleri okuyup, gökyüzünü gözleyin, ki
sayıları gittikçe artan esrarengiz uçan daireler görmekle cesaret alıp
mektubunuzu göndereceksiniz.

Claude RAEL
INTERNATIONAL RAELIAN MOVEMENT
C.P.225
CH-1211 GENEVA 8
SWITZERLAND
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Rael, 13 Aralık 1973’de Elohim’le ilk buluştuğu sönmüş
yanardağ içinde ve de giydiği ayni elbiselerle görülüyor.
Bu fotoğraf, buluşmadan bir iki sene sonra çekilmişti.

Elohim’in sembolü, Dünyada en eski
semboldür ve Tibet “Ölüler Kitabı”ında
tam olarak bulunmaktadır.

Rael, 27 yaşıda, Elohim’in orijinal
sembol madalyonu ile görülüyor

Bu Gamalı haç, çok eski bir İsrail sembolüdür, ve 3500
senelik, Ölü Deniz’e yakın EİN GEDİ’deki İsrail Sinagog’un
içinde bulunmaktadır

Rael, 1991’de Yahudi soykırım
kurbanlarına saygı olsun diye
ve de İsrail hükümetiyle Elçilik
için özel bir alan elde etme
anlaşmasını kolaylamak için
ortadaki Gamalı Haç,
galaksiye benezeyen bir
sembolle ve de Elohim’in
onaylamasıyla değiştiridi.
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Elohim için kurulmaya planlanan Elçiğin maketi

Elçilik planına şaşıcı benzerliği olan bu ‘Crop Circle’, İngiltere’nin Wiltshire eyaletindeki buğday tarlalarının,
1990 Ağustoz ayında ortaya çıkmıştı.

Elçilik maketinin önden bir görülüşü. İniş platforumda da, uçan daire modeli dinlenme halinde bulunuyor.
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