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PE RT E M UAN

SEJAK umur sembilan tahun saya hanya mempunyai satu keinginan besar balap mobil. Saya menerbitkan sebuah majalah sport mobil khusus pada
tahun 1970, hanya agar dapat hidup dalam lingkungan olah raga di mana
orang dapat terus menerus mencoba melebihi dirinya sendiri sementara
berusaha melebihi orang-orang lain. Sejak awal masa kecil saya, saya
telah bermimpi untuk pada suatu hari menjadi pengemudi mobil balap,
mengikuti jejak seorang yang termashur seperti Fangio. Berkat
kontak-kontak melalui majalah yang saya terbitkan, saya diberi
kesempatan untuk berbalap dan sekitar sepuluh buah piala kini menghiasi
apartemen saya sebagai hasil dari balap-balap tersebut.
Tetapi, pada tanggal 13 Desember 1973 saya pergi ke sebuah
gunung api yang menghadap Clermont-Ferrand di tengah Perancis Selatan.
Saya pergi terutama untuk menghirup udara segar dari pada sekedar
mengendarai mobil. Kaki-kaki saya gatal setelah setahun penuh mengikuti
balap-balap mobil dari sirkit ke sirkit, hampir selalu hidup di atas
roda empat, begitulah ceriteranya.
Udara sejuk pada waktu itu, dan langit agak berawan dengan latar
belakang kabut. Saya berjalan dan sedikit lari perlahan dan meninggalkan
jalan di mana mobil saya parkir, dengan maksud mencapai pusat kawah
bernama Puy-de-Lassolas di mana saya sering pergi berpiknik dengan
keluarga saya di musim panas.
Tempat itu sungguh indah dan mendebarkan ! Memikirkan bahwa
ribuan tahun yang lalu, tepat di mana kaki saya berdiri, lahar telah
memancar keluar pada suhu yang sangat tinggi. 'Batu-batu' gunung api
dekoratif masih dapat ditemukan di antara reruntuhan. Tanam-tanaman yang
terpelihara menyerupai yang ada di Propinsi di Perancis tetapi tanpa
sinar matahari.
Saya baru akan pergi dan melihat untuk terakhir kalinya ke arah
puncak gunung bundar, yang terbentuk oleh timbunan puing-puing. Ini
membuat saya teringat berapa kali saya telah meluncur ke bawah dari
lereng-lereng yang curam tersebut, seperti sedang main ski. Tiba-tiba
dalam kabut, saya melihat cahaya merah memancar; lalu sejenis helikopter

sedang bergerak turun ke arah saya. Namun sebuah helikopter mengeluarkan
suara, tetapi pada saat itu saya sama sekali tidak mendengar sesuatu,
tidak juga desiran yang paling lemah. Sebuah balon barangkali ? Sekarang,
benda tersebut berada sekitar dua puluh meter di atas tanah, dan saya
dapat melihat benda itu mempunyai bentuk agak rata.
Benda itu adalah piring terbang.
Saya selalu percaya akan adanya piring-piring terbang, tetapi
saya belum pernah memimpikan bahwa saya benar-benar akan melihatnya
sebuah. Piring terbang itu berukuran sekitar tujuh meter garis tengahnya,
sekitar 2.5 meter tingginya, di bawahnya rata dan berbentuk kerucut. Di
bagian bawahnya memancar cahaya merah yang sangat kemilau, sedang di
puncaknya cahaya putih yang berkedip-kedip mengingatkan saya pada lampu
kilat kamera. Cahaya putih ini sangat terang, sehingga saya tidak dapat
melihatnya tanpa memejamkan mata.
Benda itu terus bergerak turun, tanpa bunyi sedikitpun sampai
dia berhenti dan terkatung-katung tanpa bergerak sekitar dua meter di
atas tanah. Saya menjadi lemas dan tetap diam sama sekali. Saya tidak
takut, tetapi malahan sangat gembira mengalami momentum besar seperti
itu. Saya benar-benar menyesal tidak membawa kamera saya.
Kemudian terjadilah yang tak dapat dipercaya. Sebuah pintu
dinding terbuka di bawah pesawat tersebut dan semacam tangga terbentang
ke tanah. Saya sadar bahwa seorang makhluk hidup akan muncul, dan saya
ingin tahu seperti apa gerangan penampilannya.
Pertama tampak dua telapak kaki, kemudian dua kaki, yang agak
meyakinkan saya kembali, karena ternyata saya akan menemui seseorang.
Pada peristiwa tersebut, yang semula saya kira seorang anak, menuruni
tangga itu dan berjalan langsung menuju saya.
Saya dapat melihat waktu itu bahwa itu pasti bukan seorang anak
meskipun sosok tubuhnya hanya sekitar empat kaki (1.2 meter) tingginya.
Matanya berbentuk sedikit sipit, rambutnya hitam dan panjang, dan dia
mempunyai janggut hitam kecil. Saya masih belum rgerak dan dia berhenti
sekitar sepuluh meter jauhnya dari saya.
Dia memakai semacam pakaian terusan hijau, yang menutupi seluruh
tubuhnya, dan meskipun kepalanya tampak terbuka, saya dapat melihat
disekelilingnya ada suatu lingkaran cahaya yang aneh. Itu bukan
benar-benar lingkaran cahaya tetapi udara di sekeliling mukanya sedikit
bersinar dan bercahaya sayup. Itu kelihatan seperti perisai yang tak
terlihat, seperti gelembung yang begitu halus sehingga Anda hampir tak

melihatnya. Kulitnya putih dengan sedikit nuansa kehijau-hijauan, hampir
seperti seseorang yang sakit lever.
Dia tersenyum sedikit dan saya pikir paling baik untuk membalas
senyumnya. Saya merasa tidak enak, maka saya tersenyum dan sedikit
menundukkan kepala tanda memberi salam. Dia menjawab dengan gerakan yang
sama. Sambil berpikir bahwa saya harus mendapatkan apakah dia dapat
mendengar saya, saya bertanya : 'Dari mana Anda datang ?'
Dia menjawab dengan suara keras dan jelas yang sedikit sengau :
'Dari tempat yang sangat jauh.'
'Apakah Anda berbicara bahasa Perancis ?' tanya saya.
'Saya berbicara semua bahasa di Bumi.'
'Apakah Anda datang dari planit lain ?'
'Ya', jawabnya.
Sementara dia berbicara, dia bergerak mendekat dan berhenti
sekitar dua meter dari saya.
'Apakah ini pertama kali Anda telah mengunjungi Bumi ?'
'Oh, tidak !'
'Apakah Anda sering ke sini ?'
'Sangat sering - tidak saya lebih-lebihkan.'
'Mengapa Anda datang ke mari ?'
'Hari ini untuk bicara pada Anda.'
'Pada saya ?'
'Ya, pada Anda, Claude Vorilhon, redaktur dari majalah sport
mobil, kawin dan ayah dari dua orang anak.'
'Mengapa saya ?'
'Inilah justru yang ingin saya katakan pada Anda. Mengapa Anda
datang ke sini pada pagi dingin di musim dingin ini ?'

'Saya tidak tahu ..... Saya ingin jalan-jalan di udara segar
....'
'Apakah Anda sering datang ke mari ?'
'Di musim panas ya, tetapi hampir tidak pernah di musim ini.'
'Jadi, mengapa Anda datang hari ini ? Apakah Anda sudah lama
merencanakan jalan-jalan ini ?'
'Tidak, saya sungguh tidak tahu. Ketika saya bangun pagi ini
saya tiba-tiba merasa ada dorongan untuk datang ke sini.'
'Anda datang karena saya ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda
percaya pada telepati ?'
'Ya, tentu saja, itu adalah sesuatu yang selalu saya minati sama seperti halnya dengan "piring terbang". Tetapi saya tidak pernah
berpikir bahwa saya akan melihatnya sendiri.'
'Ya, saya menggunakan telepati agar Anda datang ke sini karena
saya punya banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah Anda
telah membaca Alkitab (Kitab Suci) ?'
'Ya, tetapi mengapa Anda bertanya ?'
'Apakah Anda telah membacanya untuk kurun waktu yang lama ?'
'Tidak, sesungguhnya saya baru saja membelinya beberapa hari
yang lalu.'
'Mengapa ?'
'Saya benar tidak tahu. Tiba-tiba saya ada dorongan untuk
membacanya ....'
'Lagi, saya menggunakan telepati agar Anda memutuskan untuk
membelinya. Saya telah memilih Anda untuk melaksanakam misi yang sangat
sulit, dan ada banyak hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Maka itu
masuklah ke dalam pesawat saya di mana kita dapat berbicara dengan lebih
enak.'
Saya mengikutinya, menaiki tangga kecil di bawah pesawat yang,
waktu dilihat lebih dekat, kelihatan lebih seperti lonceng pipih dengan
bagian bawahnya yang penuh dan menggelembung. Didalamnya ada dua tempat

duduk yang berhadapan satu sama lain dan suhunya nyaman meskipun
pintunya masih terbuka.
Tidak ada lampu, tetapi cahaya alamiah memancar dari segala
jurusan. Tidak ada instrumen seperti yang Anda dapatkan dalam kokpit
pesawat terbang. Lantainya terbuat dari campuran logam mengkilap yang
agak kebiru-biruan. Kursi-kursinya tak berwarna dan bening sekali,
tetapi sangat enak diduduki dan terbuat dari satu bahan. Saya duduk di
kursi yang lebih besar yang dipasang lebih dekat dengan lantai, sehingga
muka orang berbadan kecil yang duduk di hadapan saya sama tinggi dengan
muka saya.
Dia menyentuh titik pada dinding dan seluruh pesawat menjadi
tembus pandang kecuali di bagian puncak dan dasarnya. Rasanya seperti di
udara terbuka, tetapi suhunya nyaman. Dia mempersilahkan saya untuk
membuka jas saya, dan saya melakukannya, kemudian dia mulai berbicara.
'Anda menyesal tidak membawa kamera sehingga sebenarnya Anda
dapat berbicara mengenai pertemuan kita kepada seluruh dunia dengan
bukti di tangan Anda ?'
'Ya, tentu saja ....'
'Dengarkan saya baik-baik. Anda akan berceritera kepada umat
manusia mengenai pertemuan ini, tetapi Anda akan menceriterakan kepada
mereka kebenaran tentang apa fungsi mereka, dan tentang apa fungsi kami.
Menilai dari reaksi-reaksi mereka kami akan tahu apakah kami dapat
memperlihatkan diri secara bebas dan resmi. Tunggu sampai Anda
mengetahui segalanya sebelum Anda mulai berbicara di muka umum. Maka
Anda akan mampu untuk mempertahankan diri terhadap orang-orang yang
tidak percaya pada Anda dan Anda akan mampu membawa kepada mereka bukti
yang tak dapat diperdebatkan. Anda akan menuliskan segala yang saya
katakan kepada Anda dan menerbitkan tulisan tersebut sebagai buku.'
'Tetapi mengapa Anda memilih saya ?'
'Karena banyak alasan. Pertama-tama kami memerlukan seseorang di
sebuah negara di mana gagasan-gagasan baru bisa disambut dengan baik dan
di mana ada kemungkinan untuk membicarakan gagasan-gagasan demikian
secara terbuka. Demokrasi lahir di Perancis, dan negara ini di seluruh
dunia mempunyai nama baik sebagai negara berkebebasan. Dan juga kami
memerlukan seorang pemikir bebas tanpa menjadi anti agama. Karena Anda
lahir dengan ayah seorang Yahudi dan ibu seorang Katolik, kami memandang
Anda sebagai penghubung yang ideal antara dua bangsa yang sangat penting
dalam sejarah dunia. Lagi pula, kegiatan-kegiatan Anda tidak menyebabkan

Anda mudah terpengaruh untuk membuat ramalan-ramalan yang tidak dapat
dipercaya, dan ini akan membuat kata-kata Anda lebih dapat dipercaya.
Karena Anda bukan seorang ilmuwan, Anda tidak akan mengkomplikasikan
persoalan-persoalan dan akan menerangkan hal-hal tersebut dengan
sederhana. Karena Anda bukan seorang sasterawan, Anda tidak akan
mengarang kalimat-kalimat canggih yang sukar dibaca oleh begitu banyak
orang. Akhirnya kami memutuskan untuk memilih seseorang yang lahir
sesudah letusan bom atom pertama pada tahun 1945, dan Anda lahir tahun
1946. Sesungguhnya kami telah mengikuti Anda sejak kelahiran Anda, dan
bahkan sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa kami memilih Anda. Apakah
Anda ada pertanyaan-pertanyaan lain ?'
'Dari mana Anda berasal ?'
'Dari planit yang jauh, tentang mana saya tidak akan
menceriterakan sesuatu karena takut manusia bumi akan tidak cukup
bijaksana dan mengganggu kedamaian kami.'
'Apakah planit Anda sangat jauh ?'
'Sangat jauh. Kalau saya katakan kepada Anda jaraknya, Anda akan
mengerti bahwa tak mungkin mencapainya dengan tingkat ilmu pengetahuan
dan teknologi Anda sekarang.'
'Anda dinamakan apa ?'

'Kami manusia seperti Anda, dan kami tinggal di sebuah planit
yang menyerupai bumi.'
'Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk tiba di sini ?'
'Sama lamanya dengan waktu yang dibutuhkan untuk memikirkannya.'
'Mengapa Anda datang ke bumi ?'
'Untuk memantau dan mengamati perkembangan manusia. Manusia di
bumi adalah masa depan, kami adalah masa lalu.'
'Apakah terdapat banyak orang di planit Anda ?'
'Terdapat lebih banyak orang dari pada di planit Anda.'
'Saya ingin mengunjungi planit Anda. Dapatkah ?

'Tidak. Pertama karena Anda tidak dapat hidup di sana karena
udaranya berbeda dengan udara Anda, dan Anda belum dilatih untuk
perjalanan demikian.'
'Tetapi mengapa bertemu di sini ?'
'Karena kawah dari sebuah gunung berapi adalah suatu tempat yang
ideal, jauh dari orang-orang yang mengganggu. Saya akan meninggalkan
Anda sekarang. Datanglah besok pada waktu yang sama dengan membawa
Alkitab dan sesuatu untuk membuat catatan. Jangan membawa benda logam
apapun dan jangan bicara kepada siapapun tentang percakapan kita, kalau
tidak, kita tidak akan pernah bertemu lagi.'
Dia memberikan kepada saya jas saya, membiarkan saya menuruni
tangga dan melambaikan tangannya. Tangga tersebut terlipat ke atas dan
pintu tertutup tanpa suara. Masih tanpa suara sedikitpun atau bunyi
desiran, pesawat tersebut naik perlahan sampai pada ketinggian sekitar
400 meter dan menghilang ke dalam kabut.
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KE B ENARAN

KEBENARAN. AIR BAH. MENARA BABEL. SODOM DAN GOMORA.
PENGORBANAN ABRAHAM.

Kejadian
Keesokan harinya saya ada di tempat pertemuan lagi sebagaimana
telah diatur sambil membawa buku catatan, pena dan Alkitab (Kitab Suci).
Piring terbangnya muncul lagi tepat waktu dan saya mendapatkan diri saya

bertatap muka sekali lagi dengan orang berbadan kecil yang mengundang
saya masuk ke dalam pesawatnya dan duduk di kursi nyaman yang sama.
Saya telah tidak membicarakan dengan siapapun mengenai semua ini,
dan bahkan dengan teman-teman saya terdekatpun saya tidak
membicarakannya, dan ia senang mendengar bahwa saya telah berlaku
bijaksana. Ia menyarankan agar saya membuat catatan, kemudian ia mulai
berbicara.
'Telah sangat lama berselang di planit kami yang jauh, kami
telah mencapai tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi, sebanding dengan
apa yang akan segera Anda capai. Para ilmuwan kami telah mulai
menciptakan bentuk-bentuk kehidupan embrio primitif, yaitu sel-sel hidup
dalam tabung-tabung percobaan. Setiap orang tergentar karenanya.
Para ilmuwan menyempurnakan teknik mereka dan mulai menciptakan
binatang-binatang kecil yang ganjil, akan tetapi pemerintah, di bawah
tekanan pendapat masyarakat, memerintahkan para ilmuwan untuk
menghentikan eksperimen mereka karena takut mereka akan menciptakan
monster-monster yang akan membahayakan masyarakat. Nyatanya seekor dari
binatang-binatang ini telah terlepas dan membunuh beberapa orang.
Karena waktu itu eksplorasi-eksplorasi antar planit dan antar
galaksi juga telah mengalami kemajuan, para ilmuwan memutuskan untuk
mulai perjalanan ke planit yang jauh di mana mereka bisa mendapatkan
sebagian besar dari kondisi-kondisi yang diperlukan untuk melanjutkan
eksperimen-eksperimen mereka. Mereka memilih Bumi di mana Anda tinggal.
Sekarang saya ingin Anda mengacu pada Alkitab di mana Amda akan
mendapatkan jejak-jejak kebenaran mengenai masa lampau Anda. Jejak-jejak
ini, tentu saja telah sedikit disimpangkan oleh penyalin-penyalin
suksesif yang tidak dapat menggambarkan teknologi yang sedemikian tinggi
dan karena itu hanya dapat menerangkan apa yang diuraikan sebagai
kekuatan mistik dan superalami.
Hanya bagian-bagian Alkitab yang akan saya terjemahkanlah yang
penting. Bagian-bagian lain hanyalah khayalan-khayalan yang tidak akan
saya komentari. Saya yakin Anda dapat memahaminya bahhwa berkat hukum
yang mengatakan bahwa Alkitab harus selalu disalin tanpa mengubah
rincian yang paling kecil, arti yang paling dalam telah tetap utuh
sepanjang abad, bahkan apabila teksnya telah dijejali dengan
kalimat-kalimat mistik dan hampa.
Maka itu marilah kita mulai dengan bab pertama dari Buku
Kejadian :

Pada permulaannya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1:
1.
"Elohim", yang diterjemahkan tanpa pembenaran dalam beberapa
Kitab Suci dengan kata "Tuhan", dalam bahasa Hibrani berarti "mereka
yang datang dari langit" dan juga kata tersebut berbentuk jamak. Itu
berarti bahwa para ilmuwan dari dunia kami mencari sebuah planit yang
cocok untuk melaksanakan proyek mereka. Mereka "menciptakan", atau dalam
kenyataannya menemukan Bumi, dan yakin Bumi mengandung seluruh unsur
yang diperlukan untuk penciptaan kehidupan buatan, bahkan apabila
udarnya tidak benar-benar sama dengan udara kami.
Dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1:.
Ini berarti para ilmuwan mengadakan penerbangan-penerbangan
peninjauan dan apa yang mungkin Anda sebut satelit-satelit buatan
ditempatkan sekeliling bumi untuk mempelajari susunan dan udaranya.
Elohim melihat bahwa terang itu baik. Kejadian 1: 4.
Untuk menciptakan kehidupan di Bumi, penting untuk mengetahui
apakah matahari memancarkan sinar yang merusak ke permukaan Bumi dan
masalah ini diteliti sepenuhnya. Ternyata matahari memanaskan Bumi
secara benar tanpa memancarkan cahaya yang merusak. Dengan kata lain
"cahayanya baik".
Ada malam dan ada pagi, pada hari pertama. Kejadian 1 : 5.
Penelitiannya makan waktu agak lama. "Hari" yang disebut di sini
sesuai dengan periode di mana matahari Anda terbit di bawah tanda yang
sama pada tanggal 21 Maret, dengan kata lain sekitar 2.000 tahun di Bumi.

Ia memisahkan air di bawah cakrawala dari air yang ada di
atasnya. Kejadian 1: 7.
Setelah mempelajari sinar-sinar kosmos di atas lapisan-lapisan
awan, para ilmuwan turun di bawah lapisan-lapisan awan tetapi tinggal di
atas air. Itu berarti mereka ada di antara lapisan-lapisan awan, "air di
atas cakrawala", dan samodera yang menutupi seluruh planit, "air di
bawah langit".
Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu
tempat sehingga kelihatan yang kering. Kejadian 1: 9.

Setelah mereka mempelajari permukaan samodera, mereka
mempelajari dasar lautan dan menentukan bahwa dasar lautan tidak terlalu
dalam dan cukup merata di mana-mana. Maka kemudian dengan
ledakan-ledakan yang cukup keras yang bekerja kurang lebih seperti
bulldozer, mereka mengangkat materi dari dasar laut dan menimbunnya ke
dalam suatu tempat untuk membentuk daratan.
Asal mulanya di Bumi hanya ada satu daratan dan para ilmuwan
Anda baru-baru ini telah mengakui bahwa daratan-daratan yang telah
merenggang selama bertahun-tahun dulunya berhubungan satu sama lain dan
merupakan satu gumpal daratan besar.
Hendaklah tanah menumbuhkan tanam-tanaman, rumput-rumputan dan
pohon-pohonan yang masing-masing memiliki benihnya sendiri-sendiri
sesuai dengan jenisnya. Kejadian 1: 11.
Di dalam laboratorium yang sangat indah dan besar sekali ini
mereka menciptakan sel-sel sayuran dari tidak lain dari zat-zat kimia
yang kemudian menghasilkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Seluruh usaha
mereka ditujukan untuk reproduksi. Beberapa daun dari rumput yang mereka
ciptakan harus ber-reproduksi sendiri.
Para ilmuwan berpencar di benua besar ini dalam
kelompok-kelompok kecil penelitian. Setiap individu menciptakan berbagai
variasi tanam-tanaman menurut inspirasi mereka dan iklim. Mereka bertemu
secara teratur pada waktu-waktu tertentu untuk memperbandingkan
penelitian mereka dengan ciptaan-ciptaan mereka. Orang-orang yang pulang
kembali ke planit mereka mengikuti kemajuan mereka dari jauh dengan
perasaan gembira dan kekaguman. Para semiman yang paling brilyan datang
dan bergabung dengan para ilmuwan dengan tujuan memberikan beberapa
tanaman peranan yang sepenuhnya dekoratif dan menyenangkan, baik melalui
penampilannya maupun aromanya.
Jadilah benda-benda penerang di angkasa untuk memisahkan siang
dari malam, dan biarlah benda-benda penerang itu digunakan sebagai
tanda-tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari dan tahun-tahun.
Kejadian 1: 14.
Dengan mengamati bintang-bintang dan matahari mereka dapat
mengukur lamanya hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun di Bumi. Ini
menolong mereka mengatur kehidupan mereka di planit baru ini - yang
begitu berbeda dengan planit mereka di mana hari-hari dan tahun-tahun
tidak sama lamanya. Penelitian dalam astronomi memungkinkan mereka untuk
menentukan lokasi mereka sendiri secara tepat dan memahami Buni dengan
lebih baik.

Hendaklah air dipenuhi dengan binatang-binatang hidup yang
melimpah, dan hendaklah burung-burung beterbangan di atas Bumi. Kejadian
1: 20.
Selanjutnya mereka menciptakan binatang-binatang air yang
pertama, dari plankton sampai dengan ikan, kemudian ikan yang sangat
besar. Mereka juga menciptakan lumut laut untuk mengimbangi dunia yang
kecil ini, sehingga ikan-ikan kecil dapat hidup darinya dan pada
gilirannya ikan-ikan yang besar dapat memakan ikan-ikan kecil.
Dengan demikian akan terjadi keseimbangan alamiah, dan suatu
jenis binatang tidak akan memusnahkan jenis binatang lainnya untuk dapat
hidup. Ini adalah apa yang sekarang ini Anda sebut "ekologi" dan hal
tersebut dicapai dengan sukses. Para ilmuwan dan para seniman sering
bertemu dan mengorganisasikan kompetisi-kompetisi kelompok mana telah
menciptakan binatang-binatang yang paling indah atau paling menarik.
Sesudah ikan mereka menciptakan burung-burung. Ini dikerjakan di
bawah tekanan, harus dikatakan, dari para seniman yang menyimpang dari
kebiasaan mereka untuk menciptakan bentuk-bentuk yang paling mengagumkan
dengan warna-warna yang paling gila. Beberapa dari mereka mempunyai
kesulitan besar untuk terbang karena bulu-bulu mereka yang indah sangat
menjadi penghalang. Kontes tersebut bahkan berjalan terus, tidak hanya
mencakup sifat-sifat fisik tetapi juga perilaku binatang-binatang ini,
terutama tarian-tarian yang mengagumkan dari ritual-ritual hubungan
seksual.
Beberapa dari kelompok-kelompok ilmuwan lainnya menciptakan
binatang-binatang yang menakutkan, monster-monter betulan, yang
membuktikan kebenaran orang-orang yang menentang rencana-rencana
peciptaan serupa itu di planit mereka sendiri. Ini adalah naga-naga,
atau apa yang Anda namakan dinosaurus dan brontosaurus.
Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup
sesuai dengan jenisnya : ternak, binatang melata dan segala jenis
binatang buas. Kejadian 1: 24.
Sesudah organisme air dan burung-burung, para ilmuwan
menciptakan binatang-binatang darat di planit di mana tumbuh-tumbuhannya
sekarang ini telah menjadi banyak. Ada banyak makanan untuk populasi
binatang memamah biak. Ini adalah binatang-binatang darat pertama yang
diciptakan. Di sinipun jenis binatang harus memelihara keseimbangan.
Para ilmuwan tersebut yang melakukan semuanya ini datang dari planit
yang sama dengan planit saya. Saya adalah salah satu dari orang-orang

tersebut yang menciptakan kehidupan di Bumi.
Pada saat itulah orang-orang yang paling terampil dari kalangan
kami ingin menciptakan seorang manusia buatan seperti kami sendiri.
Setiap kelompok mulai bekerja dan dengan segera kami dapat
memperbandingkan ciptaan-ciptaan kami. Tetapi di planit asal kami,
orang-orang menjadi marah ketika mereka mendengar bahwa kami sedang
membuat "anak-anak tabung tes" yang mungkin datang untuk mengancam dunia
mereka. Mereka takut manusia-manusia baru itu dapat menjadi berbahaya
apabila kapasitas mental atau kekuatan mereka ternyata lebih besar dari
pencipta-pencipta mereka. Maka kami harus setuju untuk membiarkan
manusia-manusia baru itu hidup dengan cara yang sangat primitif tanpa
mengupayakan mereka untuk mengetahui sesuatu yang ilmiah, dan kami
mengusahakan agar kegiatan-kegiatan kami kelihatan mistik di mata mereka.
Mudah untuk melaksanakan rencana berapa banyak kelompok pencipta yang
melakukan ini - setiap ras di Bumi sesuai dengan rencana suatu kelompok
pencipta.
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita :
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
atas ternak, atas segala binatang buas dan atas segala binatang melata
yang merayap di bumi. Kejadian 1: 26.
"Menurut citra (gambar) kita !" Anda dapat melihat bahwa
kemiripannya menyolok. Di sinilah mulainya kesulitan bagi kami. Kelompok
yang ada di negara yang sekarang Anda namakan Israel, yang waktu itu
letaknya tidak jauh dari Yunani dan Turki di daratan aseli, terdiri dari
pencipta-pencipta yang brilyan yang barangkali merupakan kelompok yang
paling berbakat dari semua yang ada.
Binatang-binatang mereka adalah yang paling indah dan
tanaman-tanaman mereka mempunyai aroma-aroma yang paling harum. Ini
adalah yang Anda namakan "surga di Bumi". Manusia-manusia yang mereka
ciptakan di sana adalah yang paling cerdas. Maka langkah-langkah harus
diambil agar mereka tidak melebihi pencipta-pencipta mereka. Karena itu
ciptaan harus terus dibuat tidak mengerti tentang rahasia-rahasia ilmiah
besar ketika sedang dididik dengan tujuan untuk mengukur inteligensi
mereka.
Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas,
tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah
kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau
mati. Kejadian 2: 17.
Ini berarti Anda - ciptaan - dapat mempelajari segala yang Anda

inginkan, membaca semua buku yang kami miliki di sini sesuka Anda tetapi
jangan sekali-kali membaca buku-buku ilmiah, kalau melanggar Anda akan
mati.
Dibawanyalah semua binatang kepada manusia untuk
bagaimana manusia akan menamai mereka. Kejadian 2: 19.

melihat

Manusia harus mempunyai pengertian yang sempurna mengenai
tanam-tanaman dan binatang-binatang yang hidup di sekitar mereka, cara
mereka hidup, dan cara mendapatkan makanan dari mereka. Para pencipta
mengajarkan kepada mereka nama-nama dan kekuatan-kekuatan dari segala
sesuatu yang ada di sekitar mereka karena ilmu tumbuh-tumbuhan dan ilmu
hewan tidak dianggap bahaya bagi mereka. Bayangkan kegembiraan dari
kelompok ilmuwan ini, mempunyai anak, lelaki dan perempuan yang berlari
kian kemari, dengan keinginan yang kuat mempelajari apa yang sedang
diajarkan kepada mereka.
Ular itu ... berkata kepada perempuan itu ... tentang buah pohon
yang ada di tengah taman ... kamu tidak akan mati, karena Elohim tahu
bahwa pada hari kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan
menjadi seperti Tuhan. Kejadian 3: 1 - 5.
Beberapa orang ilmuwan dalam kelompok ini sangat mencintai
manusia-manusia kecil mereka, "makhluk-makhluk" mereka, dan mereka ingin
memberikan pendidikan yang lengkap kepada mereka agar mereka dapat
menjadi ilmuwan seperti mereka sendiri. Karena itu mereka mengatakan
kepada oarang-orang muda ini yang hampir dewasa bahwa mereka dapat
meneruskan pelajaran ilmiah mereka dan dengan berbuat demikian mereka
akan menjadi berpengetahuan seperti para pencipta mereka.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka
telanjang. Kejadian 3: 7.
Manusia-manusia baru itu lalu mengerti bahwa mereka juga dapat
menjadi pencipta pada gilirannya dan mereka marah pada "orang tua"
mereka karena telah menjauhkan mereka dari buku-buku ilmiah dan
menganggap mereka binatang-binatang laboratorium yang berbahaya.
Elohim Yahwe berkata kepada ular : terkutuklah ... dengan
perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur
hidupmu. Kejadian 3: 14.
"Ular" itu adalah kelompok kecil ilmuwan ini yang telah ingin
mengatakan kebenaran kepada Adam dan Hawa dan hasilnya mereka dikutuk
oleh pemerintah dari planit mereka sendiri untuk hidup dalam pembuangan

di Bumi, sedang para ilmuwan yang lain harus menghentikan
eksperimen-eksperimen mereka dan meninggalkan bumi.
Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan
isterinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3: 21.
Para pencipta memberikan kepada ciptaan mereka kebutuhan pokok
untuk hidup, cukup untuk dikelola tanpa memerlukan kontak lebih lanjut
dengan mereka. Alkitab telah mempertahankan sebuah kalimat yang
mendekati dokumen aselinya :
Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari
kita, berkat ilmu ... Sekarang kita harus memastikan jangan sampai ia
mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah "pohon kehidupan" itu
dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kejadian 3: 22.
Hidup manusia sangat singkat tetapi ada cara ilmiah untuk
memperpanjangnya. Para ilmuwan manusia yang belajar seumur hidup hanya
dapat mulai mengumpulkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk mulai membuat
penemuan-penemuan menarik bila mereka telah menjadi tua, hal mana
merupakan alasan mengapa kemajuan manusia begitu lamban. Apabila manusia
dapat hidup sepuluh kali lebih lama, ilmu pengetahuan akan mengalami
loncatan kemajuan yang sangat pesat.
Apabila ketika mereka pertama kali diciptakan makhluk-makhluk
baru ini telah hidup jauh lebih lama, mereka dalam waktu yang cukup
cepat telah akan menjadi sama dengan kami karena kemampuan mental mereka
sedikit lebih besar dari pada kami. Mereka tidak sadar akan potensi
penuh mereka. Ini terutama berlaku pada bangsa Israel yang, seperti
pernah saya katakan sebelumnya, telah terpilih dalam kontes sebagai
jenis yang paling berhasil dari 'humanoid' di Bumi karena inteligensi
dan kejeniusan mereka. Ini menerangkan mengapa mereka selalu menganggap
diri mereka sendiri sebagai "bangsa terpilih". Dalam kenyataannya mereka
adalah orang-orang yang dipilih oleh kelompok-kelompok ilmuwan yang
berkumpul bersama untuk menilai ciptaan-ciptaan mereka. Anda dapat
melihat sendiri jumlah orang-orang jenius yang lahir dari ras tersebut.
Maka ia menghalau manusia itu dan menempatkan disebelah Timur
taman Eden (taman Firdaus) beberapa kerub dengan pedang yang
menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon
kehidupan. Kejadian 3: 24.

Serdadu-serdadu dengan senjata atom pemusnah ditempatkan pada
pintu masuk dari tempat tinggal para pencipta untuk mencegah manusia

mencuri lebih banyak ilmu pengetahuan.'

AirBah
' MARILAH kita terus ke bab keempat dari Kejadian.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain membawa hasil tanah
itu kepada Elohim sebagai persembahan, dan Habel juga membawa anak-anak
sulung domba dari ternaknya sebagai persembahan. Kejadian 4: 3-4.
Para pencipta dalam pembuangan yang ditinggalkan di bawah
pengawasan militer, mendesak para manusia untuk membawa makanan untuk
memperlihatkan superioritas mereka bahwa orang-orang yang baru
diciptakan adalah baik, dan bahwa mereka tidak akan pernah melawan para
pencipta mereka. Dengan demikian mereka berhasil mendapat izin bagi para
pemimpin manusia pertama ini untuk mengambil manfaat dari "pohon
kehidupan", dan ini menerangkan bagaimana mereka begitu lama hidupnya :
Adam hidup selama 930 tahun, Seth selama 912 tahun dan Enos selama 905
tahun, dsb sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian, Bab 5, ayat 1 - 11.
Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi,
dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Elohim melihat
bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Mereka mengambil
isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka pilih.
Kejadian 6: 2.
Para pencipta yang hidup dalam buangan mengambil anak-anak
perempuan manusia dan menjadikannya isteri mereka.
Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena
manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun
saja. Kejadian 6: 3.
Umur panjang bukan turun temurun dan banyak merupakan pemberian
dari para penguasa di planit yang jauh, anak-anak dari para manusia baru
tidak secara otomatis mendapat manfaat dari "pohon kehidupan". Dengan
demikian rahasia kehidupan hilang, dan kemajuan umat manusia diperlambat.

Ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia
dan dengan mereka mempunyai anak-anak, mereka inilah orang-orang yang
gagah perkasa pada zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kejadian
6: 4.

Di situ Anda mempunyai bukti bahwa para pencipta dapat
bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia yang telah mereka ciptakan
sesuai dengan citra mereka, dan dengan berbuat demikian menghasilkan
anak-anak istimewa. Perbuatan-perbuatan ini nampaknya sangat berbahaya
bagi orang-orang di planit yang jauh. Kemajuan ilmiah di Bumi sangat
fantastis dan mereka memutuskan menghancurkan apa yang telah diciptakan.
Dan Yahweh melihat bahwa manusia telah melakukan banyak
kejahatan
di
Bumi
dan
bahwa
pikiran-pikiran serta
kecenderungan-kecenderungan mereka selalu jahat. Kejadian 6: 5.
"Jahat" yang dimaksudkan di sini adalah keinginan manusia untuk
menjadi oarng-orang ilmiah dan merdeka, sama dengan para pencipta mereka.
Sedangkan "baik" menurut orang-orang di planit Elohim berarti para
manusia baru hendaknya tetap primitif, bercocok tanam di Bumi.
"Kejahatan" mereka adalah keinginan mereka untuk maju, yang bisa jadi
memungkinkan mereka kelak untuk menyamai para pencipta mereka.
Pemerintah lalu memutuskan dari planit mereka yang jauh untuk
memusnahkan seluruh kehidupan di Bumi dengan mengirimkan senjata nuklir.
Tetapi waktu para pencipta dalam buangan diberi tahu tentang proyek
tersebut, mereka minta Nuh membuat kapal angkasa yang akan mengelilingi
Bumi selama belangsungnya bencana, yang berisi sepasang binatang dari
setiap jenis yang akan dilestarikan.
Ini memang benar secara kiasan, tetapi dalam kenyataan - dan
ilmu pengetahuan Anda akan segera memungkinkan Anda untuk mengerti ini suatu sel tunggal hidup dari setiap jenis, jantan dan betina, adalah
semua yang diperlukan untuk menciptakan kembali makhluk seutuhnya. Ini
adalah sesuatu seperti sel hidup pertama dari janin dalam kandungan
ibunya yang telah mempunyai seluruh informasi yang diperlukan untuk
menciptakan seorang manusia seutuhnya sampai dengan warna mata dan
rambutnya. Ini memang suatu tugas raksasa tetapi dapat diselesaikan pada
waktunya.
Ketika terjadi ledakan, kehidupan telah dilestarikan beberapa
ribu kilometer di atas Bumi. Daratan digenangi oleh gelombang banjir
raksasa yang memusnahkan segala bentuk kehidupan di permukaannya.
Kapal itu terangkat "melambung tinggi" dari Bumi. Kejadian 7: 17.
Seperti dapat Anda ketahui dengan jelas, dikatakan bahwa kapal
tersebut terangkat "melambung tinggi" dari Bumi, tidak "di atas" air.
Kemudian perlulah untuk menunggu sampai tidak ada lagi debu

radio aktif :
Dan berkuasalah air itu di atas Bumi seratus lima puluh hari
lamanya. Kejadian 7: 24.
Kapal angkasa tersebut mempunyai tiga tingkat :
Buatlah kapal itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Kejadian 6:
16.
Belakangan kapal itu mendarat di Bumi, dan disamping Nuh, kapal
itu membawa sepasang dari setiap ras umat manusia di Bumi.
Elohim mengingat Nuh ... angin menghembus melalui Bumi dan air
itu menjadi tenang. Kejadian 8: 1.
Setelah memantau tingkat radioaktif dan menyebarkannya secara
ilmiah, para pencipta menyuruh Nuh melepaskan binatang-binatang untuk
melihat apakah binatang-binatang itu dapat hidup di udara. Operasi ini
berhasil dan mereka dapat memberanikan diri ke luar ke udara bebas.
Kemudian para pencipta minta kepada para manusia yang masih hidup untuk
bekerja dan berkembang biak, dan memperlihatkan rasa terima kasih mereka
kepada para penolong mereka yang telah menciptakan mereka dan
menyelamatkan mereka dari kehancuran. Nuh setuju untuk memberikan
sebagian dari hasil panen dan ternak mereka kepada para pencipta itu
untuk memastikan bahwa mereka selamat.
Nuh mendirikan mesbah bagi Elohim dan mengambil segala binatang
yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, lalu
dipersembahkannya di atas mesbah itu. Kejadian 8: 20.

Para pencipta senang melihat para manusia memberikan selamat
kepada mereka dan mereka berjanji tidak akan menghancurkan lagi ciptaan
mereka. Mereka mengerti bahwa itu hanyalah hal yang normal bagi mereka
mempunyai keinginan untuk maju secara ilmiah.
Setiap kecenderungan hati manusia adalah jahat. Kejadian 8: 21.
Kemudiam setiap ras manusia dikembalikan ke tempat penciptaan
aseli dan setiap binatang diciptakan kembali dari sel-sel yang
dilestarikan di atas kapal.
Dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di Bumi setelah air
bah itu. Kejadian 10: 32.'

MenaraBabel
'TETAPI ras yang paling cerdas, orang-orang Israel, telah
membuat kemajuan yang sangat menyolok sehingga mereka segera mampu
berupaya untuk menaklukkan ruang angkasa dengan bantuan para pencipta
buangan tersebut. Para pencipta buangan ini ingin agar para manusia baru
mereka pergi ke planit para pencipta untuk mendapatkan pengampunan
mereka, dengan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya cerdas dan berilmu
tetapi juga mempunyai rasa terima kasih dan damai. Maka itu mereka
membuat roket raksasa - Menara Babel.
Dan sekarang mereka memutuskan untuk membuat ini, mulai dari
sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan
dapat terlaksana. Kejadian 11: 6.
Orang-orang di planit kami menjadi takut ketika mereka mendengar
mengenai hal ini. Mereka masih mengamati Bumi dan mengetahui bahwa
kehidupan belum dimusnahkan.
Baiklah kita turun di sana dan mengacau balaukan bahasa mereka,
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah
mereka diserakkan Yahweh dari situ ke seluruh Bumi. Kejadian 11: 7.
Maka mereka datang dan mengambil orang-orang Yahudi yang
mempunyai ilmu pengetahuan tertinggi dan memencarkan mereka ke seluruh
daratan di antara suku-bangsa suku-bangsa primitif di daerah-daerah di
mana tak seorangpun mengerti mereka karena bahasanya berbeda dan mereka
menghancurkan seluruh peralatan ilmiah mereka.'

Sodom dan Gomora
' PARA pencipta buangan buangan tersebut diampuni dan diijinkan
pulang ke planit asal mereka di mana mereka membela masalah ciptaan
mereka yang sangat indah. Sebagai hasilnya, setiap orang di planit yang
jauh tersebut mengarahkan pandangan mata mereka ke Bumi karena dihuni
oleh orang-orang yang mereka ciptakan sendiri.
Tetapi di antara manusia yang telah dipencarkan di Bumi,
beberapa orang menaruh keinginan untuk balas dendam, maka mereka
berkumpul di kota Sodom dan Gomora dan, setelah berhasil menyelamatkan
sedikit rahasia ilmiah, mereka menyiapkan suatu ekspedisi dengan tujuan
menghukum orang-orang yang telah menghancurkan mereka. Akibatnya para

pencipta mengirimkan dua orang mata-mata untuk menyelidiki apa yang
sedang terjadi.
Dan kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Kejadian
19: 1.
Beberapa orang manusia mencoba membunuh mereka tetapi kedua
mata-mata itu berhasil membutakan para penyerang mereka dengan senjata
atom saku :
Dan mereka membutakan mata mereka, dari yang kecil sampai yang
besar. Kejadian 19: 11.
Mereka mengingatkan orang-orang yang berhati damai untuk
meninggalkan kota karena mereka akan menghancurkannya dengan ledakan
atom.
Tinggalkan tempat ini sebab Yahweh akan memusnahkan kota ini.
Kejadian 19: 14.
Sementara orang-orang sedang meninggalkan, mereka tidak
terlampau tergesa-gesa karena mereka tidak sadar arti ledakan atom.
Larilah, selamatkanlah nyawamu; janganlah menoleh ke belakang
dan janganlah berhenti di manapun juga. Kejadian 19: 17.
Dan bom jatuh di Sodom dan Gomora.
Kemudian Yahweh menurunkan hujan belerang dan api dari langit
atas Sodom dan Gomora. Dia menunggang balikkan kota-kota itu dan
menghancurkan segala dataran dan seluruh penghuni kota-kota itu, serta
segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi isteri Lot menoleh ke belakang
lalu menjadi tiang garam. Kejadian 1: 24 - 26.
Sebagaimana Anda ketahui, pembakaran yang disebabkan oleh
ledakan atom membunuh mereka yang berada terlalu dekat dan membuat
mereka kelihatan seperti patung-patung garam.'

Pengorbanan Abraham
' SETELAH itu, sesudah sebagian besar dari kaum intelektuil terkemuka
mereka dimusnahkan dan keadaan mereka kembali menjadi setengah primitif,
para pencipta ingin melihat apakah orang-orang Israel, dan terutama
pemimpin mereka, masih mempunyai perasaan positif terhadap mereka. Ini

ditunjukkan dalam pasal di mana Abraham ingin mengorbankan anaknya
sendiri. Para pencipta mengujinya untuk melihat apakah perasaannya
terhadap mereka cukup kuat. Untunglah eksperimen itu berakhir dengan
positif.
Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sekarang
aku tahu bahwa engkau takut akan Elohim. Kejadian 22: 12.
Nah, begitulah. Cocokkan semua itu dan tulislah semua yang telah
kukatakan kepada Anda. Aku akan berceritera lebih banyak lagi kepada
Anda besok.'
Sekali lagi orang berbadan kecil itu mengucapkan selamat
berpisah kepada saya dan pesawat angkasanya naik perlahan ke udara.
Karena kali ini langit lebih cerah, saya dapat mengamati lebih teliti
ketika pesawat itu lepas landas. Pesawat itu melayang-layang tanpa gerak
pada ketinggian sekitar 400 meter, lalu masih tanpa bunyi sedikitpun,
pesawat itu menjadi merah seperti sedang melakukan pemanasan, kemudian
menjadi putih seperti logam panas yang putih, dan akhirnya menjadi ungu
kebiru-biruan seperti nga api raksasa yang tak mungkin untuk
ditatap. Lalu pesawat itu menghilang sama sekali.'
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PENGAWASAN TERHADAP
BANGSA TERPILIH

MUSA. SANGKALA YERIKO. SAMSON AHLI TELEPATI.
TEMPAT KEDIAMAN PERTAMA. ELIA SANG UTUSAN. PENGGANDAAN ROTI.

PIRING TERBANG YEHEZKIEL. PENGADILAN TERAKHIR. IBLIS (SETAN).
MANUSIA TIDAK DAPAT MENGERTI.

Musa
HARI berikutnya saya bertemu lagi dengan tamu saya dan dia
segera meneruskan ceriteranya.
' Dalam Kejadian, Bab 28, ada sebuah penggambaran lain mengenai
kehadiran kami :

Di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit,
dan tampaklah malaikat-malaikat Elohim turun naik di tangga itu.
Kejadian 28: 12.
Karena penghancuran pusat-pusat kemajuan seperti Sodom dan
Gomora dan pemusnahan individu-individu yang paling cerdas, manusia
telah kembali ke statusnya yang primitif dan telah mulai secara bodoh
memuja batu-batuan dan berhala-berhala, melupakan yang sesungguhnya
telah menciptakan mereka.
Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada ditengah-tengah
Kejadian 35: 2.

kamu.

Dalam Keluaran kami menampakkan diri pada Musa.
Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala
api yang keluar dari semak duri, dan tampaklah semak duri itu menyala,
tetapi tidak dimakan api. Keluaran 3: 2.
Subuah roket mendarat di depannya, dan penggambarannya sama
dengan apa yang mungkin dikatakan oleh seorang suku Brasilia apabila
kita akan mendarat di hadapannya dalam pesawat terbang yang menerangi
pohon-pohonan tanpa membakarnya.
Bangsa yang dipilih sebagai orang-orang yang paling cerdas telah
kehilangan pikiran-pikiran mereka yang paling brilyan dan telah menjadi
budak-budak dari sukubangsa-sukubangsa tetangga yang jumlahnya lebih
banyak karena mereka tidak mengalami penghancuran-penghancuran serupa.
Maka perlulah mengembalikan kebesaran mereka dengan mengembalikan tanah
mereka kepada mereka.
Awal Keluaran menggambarkan yang harus kami kerjakan untuk

membantu memerdekakan bangsa Israel. Setelah dimerdekakan, kami
membimbingnya ke tanah yang telah kami sediakan untuk mereka.
Dan Yahweh berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam tiang
awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api
untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
Keluaran 13: 21.
Untuk menghambat lajunya orang-orang Mesir yang mulai mengejar
mereka :
Tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di
belakang mereka ... dan ada awan dan kegelapan pada satu sisi, tetapi
ada cahaya di malam harinya pada sisi lain. Keluaran 14: 19 - 20.
Asap yang dikeluarkan di belakang orang-orang Israel membentuk
tabir yang menghambat para pengejar. Kemudian penyeberangan laut
dimungkinkan oleh cahaya menyilaukan yang membersihkan jalan
penyeberangan :
Dan membuat laut itu menjadi tanah kering, dan terbelahlah air
itu ... Demikianlah Yahweh menyelamatkan Israel. Keluaran 14: 21 dan 30.
Ketika mereka sedang menyeberangi padang gurun, orang-orang
terpilih itu mulai merasa lapar :

Maka tampaklah pada permukaan padang gurun gumpalan-gumpalan
halus, seperti embun beku yang halus di bumi. Keluaran 16: 14.
Manna itu tak lain dari makanan kimia sintetis yang digiling
halus, ketika disebarkan di tanah, membesar bersama dengan embun paling
pagi.
Mengenai tongkat yang mengijinkan Musa "mengambil air dari batu
karang" seperti tersebut dalam Keluaran1 17: 6, itu tidak lain dari
detektor sumur air di bawah tanah serupa dengan yang Anda pakai sekarang
untuk mendapatkan minyak, misalnya. Sekali air diketahui lokasinya, maka
orang tinggal menggali saja.
Lalu dalam Bab 20 dari Keluaran, sejumlah peraturan dicanangka.
Karena orang-orang Israel begitu primitif, mereka memerlukan hukum-hukum
mengenai moralitas dan terutama kesehatan. Hukum-hukum ini diringkas
dalam Kesepuluh Firman.

Para pencipta datang untuk mendiktekan hukum-hukum ini kepada
Musa di Gunung Sinai, dan mereka datang dalam piring terbang.
Ada guruh dan kilat, dan awan padat di atas Gunung dan bunyi
sangkala (terompet) yang sangat panjang ... Dan Gunung Sinai ditutupi
seluruhnya dengan asap karena Yahweh turun ke tasnya dalam asap : dan
asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu sangat
bergetar. Dan bunyi sangkala itu panjang dan kian lama kian keras.
Keluaran 18: 16-19.
Para pencipta takut diserbu atau dianiaya oleh umat manusia.
Itulah sebabnya penting untuk dihormati, bahkan dipuja, sehingga mereka
tidak ada dalam bahaya.
Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai ... tetapi
para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Yahweh
supaya mereka jangan dilandanya. Keluaran 19: 23-24.
Juga tertulis :
Dan hanya Musa sendirilah yang harus mendekat kepada Yahweh :
tetapi para tua-tua Israel dan bangsa itu sama sekali tidak boleh naik
bersamanya. Keluaran 24: 2.

Mereka melihat Tuhan Israel.
Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari
batu nilam dan yang terangnya seperti langit biru yang cerah. Keluaran
24: 10.
Di situ Anda melihat penggambaran mengenai landasan kaki di atas
mana salah seorang dari para pencipta menampilkan dirinya, dan landasan
tersebut terbuat dari logam campuran kebiru-biruan yang sama dengan
lantai pesawat di mana kita sedang duduk sekarang.
Dan penampilan kemuliaan Yahweh adalah sebagai
menyala-nyala di puncak Gunung itu. Keluaran 24: 17.

api

yang

Di sini Anda melihat penggambaran mengenai "kemuliaan" - dalam
realitasnya piring terbang - dan, sebagaimana telah Anda lihat, pada
waktu tinggal landas dia mempunyai warna seperti api.
Kelompok pencipta ini akan hidupdi Bumi untuk beberapa waktu dan
mereka ingin makan buah-buahan segar. Itulah sebabnya mereka minta

kepada orang-orang Israel untuk mengantar mereka perbekalan yang segar
dan juga harta benda yang ingin mereka bawa pulang ke planit mereka.
Saya rasa Anda dapat mengatakan itu kolonisasi.
Kamu harus menerima sumbangan apa saja yang harus dipersembahkan
oleh setiap orang secara bebas. Ini adalah apa yang harus kamu terima :
emas, perak, tembaga, kain-kain ungu tua, ungu muda dan merah tua.
Kejadian 25: 24.
Mereka juga memutuskan ingin hidup lebih enak, maka mereka minta
kepada para manusia untuk membangun bagi mereka suatu kemah sesuai
dengan rencana yang telah mereka buat. Rencana tersebut digambarkan
dalam Bab 26 dari Buku Keluaran. Di kemah ini mereka akan bertemu dengan
para wakil rakyat. Itu merupakan tempat pertemuan di mana orang-orang
membawa makanan dan hadiah-hadiah sebagai janji kepatuhan.
Dia masuk kemah tempat pertemuan ... Apabila Musa masuk ke dalam
kemah, tiang awan turun dan berhenti di pintu kemah sementara Yahweh
berbicara kepada Musa ... Dan Yahweh berbicara kepada Musa berhadapan
muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33: 8-11.

Tepat seperti hari ini aku dapat berbicara kepada Anda seperti
Anda dapat berbicara kepadaku, seseorang kepada seseorang.
Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang
memandang wajahku dapat hidup. Keluaran 33: 20.
Di situ Anda melihat referensi mengenai perbedaan udara di
antara planit-planit kita. Umat manusia tidak dapat melihat para
pencipta mereka kecuali kalau yang disebut belakangan ini dilindungi
dengan pakaian bertekanan, karena udara planit itu tidak cocok untuk
mereka. Apabila Anda datang ke planit kami, Anda akan melihat para
pencipta tanpa pakaian angkasa, tetapi Anda akan meninggal karena
udaranya tidak cocok untuk Anda.
Seluruh permulaan Imamat menjelaskan bagaimana makanan yang
dipersembahkan kepada para pencipta harus dibawa kepada mereka. Misalnya
dalam Imamat 21: 17 tercantum :
Setiap orang dari antara keturunanmu turun temurun yang bercacat
badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan
Allahnya ...
Ini jelas bertujuan agar orang-orang sakit atau cacat badan,

yang merupakan lambang kegagalan dan karenanya para pencipta tidak tahan
melihatnya, tidak menyampaikan sendiri di hadapan mereka.
Dalam Buku Bilangan 11: 7-8 ada penggambaran yang sangat tepay
tentang manna yang para ahli kimia Anda dapat dengan mudah
memproduksinya.
Adapun manna itu seperti biji ketumbar, berwarna
gondorukam ... rasanya seperti minyak goreng segar.

getah

Manna ini tidak lain dari pada makanan kimia, tetapi para
pencipta lebih menyukai buah-buahan segar dan sayur-sayuran.
Mereka akan membawa kepada Yahweh buah-buahan yang masak pertama
dari segala hasil di tanah mereka. Bilangan 18: 13.
Belakangan para pencipta mengajar umat manusia bagaimana
menyuntik diri mereka sendiri untuk mengobati gigitan ular.

uatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka
setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup.
Bilangan 21: 8.
Segera setelah seseorang digigit ia "melihat" pada "ular
tembaga", itu berarti sebuah alat suntik dibawa kepadanya sehingga ia
dapat disuntik dengan serum.
Akhirnya perjalanan yang membimbing "bangsa terpilih" ke tanah
yang dijanjikan berakhir. Mengikuti nasihat para pencipta mereka
menghancurkan berhala-berhala dari orang-orang setempat dan mengambil
alih wilayah mereka.
Haruslah kamu menghancurkan segala patung tuangan mereka ... dan
kamu akan memiliki negeri itu. Bilangan 33: 52-53.
"Bangsa terpilih" itu akhirnya mencapai tanah mereka yang
dijanjikan.
Karena dia mengasihi nenek moyangmu, dia telah memilih bangsamu
sesudah mereka. Ulangan 4: 37.
Dalam Buku Yosua Bab 3, Ayat 15, kami
penyeberangan sungai Yordan.

membaca

tentang

Ketika para imam pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan ...
air yang datang dari hulu berhenti mengalir. Air itu melonjak menjadi
bendungan panjang ke belakang ... air itu terbelah sepenuhnya, lalu
menyeberanglah bangsa itu di hadapan Yeriko.
Demikianlah para pencipta menolong "bangsa terpilih" itu
menyeberang tanpa kaki mereka menjadi basah sama seperti yang telah
mereka lakukan dalam pelarian mereka dari orang-orang Mesir, dengan
menggunakan sinar penahan air.

Sangkala Yeriko
' PADA akhir Bab 5 dalam Buku Yosua, ada pertemuan antara
seorang militer pencipta dan bangsa terpilih mengenai ketahanan kota
Yeriko.
Saya di sini sebagai kapten tentara dari Yahweh. osua 5: 14.

Seorang konsultan militer dikirimkan kepada bangsa Yahudi guna
membantu mereka dalam pengepungan kota Yeriko. Mudah dimengerti
bagaimana dinding-dindingnya dibangun. Anda tahu suara sangat keras daripenyanyi
dapat memecahkan gelas kristal. Dengan menggunakan
gelombang-gelombang supersonik yang sangat dikeraskan seseorang dapat
meruntuhkan sebuah dinding beton. Inilah yang dilakukan, menggunakan
instrumen yang sangat canggih yang oleh Alkitab dinamakan "sangkala"
(terompet).
Ketika mereka membuat bunyi panjang dengan tanduk domba, dan
ketika kamu mendengar bunyi sangkala ... dinding-dinding dari kota itu
akan runtuh. Yosua 6: 5.
Pada saat yang ditentukan gelomnbang-gelombang supersonik
dipancarkan secara bersamaan dan dinding-dinding runtuh. Tak berapa lama
kemudian terjadilah pemboman yang sesungguhnya.
Yahweh melemparkan gumpalan batu-batu besar dari langit dan yang
mati terkena gumpalan-gumpalan batu lebih banyak dari yang dibunuh
orang-orang Israel dengan pedang. Yosua 10: 11.
Pemboman secara besar-besaran ini, sebagaimana diindikasikan,
membunuh lebih banyak orang dari yang terbunuh oleh pedang orang-orang
Israel. Salah satu dari bagian-bagian yang paling disalah artikan adalah
dalam Yosua, Bab 10, Ayat 13, di mana tercantum :

Maka berhentilah matahari, dan bulanpun tidak bergerak sampai
bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya.
Ini hanya berarti bahwa itu adalah perang kilat yang hanya
berlangsung satu hari - sesungguhnya belakangan dinyatakan bahwa perang
berlangsung "hampir sepanjang hari". Perang itu sedemikian singkat,
apabila Anda memikirkan luasnya tanah yang ditaklukkan, sehingga
orang-orang mengira bahwa matahari telah berhenti bergerak.
Dalam Buku Hakim-hakim, Bab 6, Ayat 21, salah seorang dari para
pencipta mengadakan kontak dengan seseorang yang bernama Gideon yang
terus memberikan makanan kepadanya.
Malaikat Yahweh mengulurkan tongkat yang ada ditangannya, dan
menyentuh daging dan roti yang tak dimasamkan : maka timbullah api dari
batu karang itu dan memakan habis daging dan roti tersebut. Kemudian
malaikat Yahweh menghilang dari pandangannya.
Para pencipta tidak dapat makan dalam udara terbuka karena
pakaian mereka yang bertekanan udara, tetapi bila perlu, dengan
menggunakan teknik ilmiah, mereka dapat makan dengan mengambil zat-zat
terpenting dari persembahan ini, dengan memakai pipa yang mudah
dibengkokkan, atau tongkat. Proses itu memancarkan nyala api, yang
membuat orang-orang pada waktu itu mengira bahwa korban-korban untuk
Tuhan sedang dipersembahkan.
Dalam Bab 7 dari Buku Hakim-hakim, 300 orang dengan "terompet"
mengepung perkemahan musuh dan, dengan menggunakan instrumen-instrumen
supersonik yang sangat dikeraskan, mereka meniupnya secara simultan
untuk membuat gila orang-orang jang ada dalam perkemahan. Anda sekarang
tahu bahwa suara-suara bernada tinggi yang dicanangkan secara ekstrim,
dapat membuat orang menjadi gila.
Sesungguhnya serdadu-serdadu yang telah dikepung menjadi liar, berperang
di antara mereka sendiri, dan melarikan diri.'

Samson Ahli Telepati
' DALAM Hakim-haim, Bab 13, ada contoh lagi mengenai hubungan
kelamin antara para pencipta dan perempuan-perempuan manusia :
Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan

berfirman : Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hakim-hakim, 13: 3.
Penting bahwa buah dari hubungan ini sehat sehingga kelakuan
anaknya dapat dipelajari. Maka itu dia berkata kepadanya :
Oleh sebab itu jangan minum anggur atau minum minuman yang
memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang tidak bersih, sebab engkau
akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kepalanya tak
akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan
menjadi seorang nazir Allah. Hakim-hakim 13: 4-5.

Kemudian tertulis :
Dan malaikat Elohim datang lagi kepada perempuan itu yang sedang
duduk di ladang; suaminya tidak bersamanya. Hakim-hakim 13: 9.
Mudahlah untuk membayangkan apa yang terjadi selama ketidak
hadiran suaminya ... Merupakan tugas yang mudah bagi para ilmuwan untuk
menyembuhkan kemandulannya. Dengan cara ini dia disadarkan bahwa di akan
melahirkan seorang individu yang istimewa, dan dia harus memberikan
perhatian sepenuhnya kepada bayinya. Sangat menyenangkan bagi para
pencipta untuk berhubungan seks dengan seorang perempuan manusia. Ini
memungkinkan mereka untuk mempunyai anak-anak lelaki yang memerintah
langsung di Bumi, di mana udaranya tidak cocok untuk mereka sendiri.
Masalah tidak mencukur rambut sangatlah penting. Otak manusia
itu seperti pemancar raksasa, yang mampu untuk mengirimkan banyak sekali
gelombang-gelombang dan pikiran-pikiran akurat. Sesungguhnya telepati
tidak lain dari itu. Tetapi pemancar jenis ini memerlukan antene. Oleh
sebab itu Anda tidak boleh mencukur rambut sedikitpun apabila Anda ingin
menggunakan pemancar-pemancar Anda. Tentunya Anda telah memperhatikan
bahwa banyak dari para ilmuwan Anda mempunyai rambut panjang dan
kerapkali juga janggut. Nabi-nabi dan orang-orang bijak lainnya juga
mempunyainya. Sekarang Anda dapat mengerti mengapa.
Anak itu dilahirkan. Dia adalah Samson yang ceriteranya Anda
ketahui. Dia dapat berkomunikasi langsung dengan "Tuhan" lewat telepati,
berkat antene alamiahnya, rambutnya. Dan para pencipta waktu itu dapat
menolongnya dalam saat-saat sulit dan menghasilkan keajaiban-keajaiban
untuk memperkokoh kekuasaannya.
Tetapi ketika Delila mencukur rambutnya, dia tidak dapat lagi
minta tolong. Kemudian kedua matanya dicungkil oleh musuhnya, tetapi

ketika rambutnya tumbuh lagi, dia mendapatkan kembali "kekuatannya". Itu
berarti, dia dapat sekali lagi minta tolong dari para pencipta yang lalu
menghancurkan kuil di mana dia merangkul tiang-tiangnya. Semua ini
dihasilkan oleh kekuatan Samson.
Dalam Samuel, Bab 3, kita dapatkan Elias sedang mengajarkan
telepati kepada Samuel. Para pencipta ingin mengontak Samuel dan dia
mengira bahwa Elias sedang berbicara kepadanya. Dia mendengar
"suara-suara".
Pergilah tidur : dan apabila dia memanggil engkau, katakanlah
:Berbicaralah Yahweh, sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3: 9.
Ini adalah sedikit seperti perilaku para operator radio amatir
yang mungkin mengatakan : "Teruslah, saya dapat mendengarmu dengan keras
dan jelas". Dan percakapan telepatis dimulai :
Samuel, Samuel ... Dan Samuel menjawab : Berbicaralah karena
hambamu mendengar. 1 Samuel 3, 10-11.
Dalam episode di mana Daud menantang Goliat ada kalimat yang
sangat menarik yang berakhir :
... sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup
? 1 Samuel 17: 26.
Ini menunjukkan realitas dari kehadiran seorang "Tuhan" yang
sangat nyata (berwujud) pada masa itu.
Telepati sebagai alat komunikasi antara para pencipta dan bangsa
manusia hanya mungkin bila apabila Elohim ada di dekat Bumi. Apabila
mereka ada di planitnya yang jauh, atau di tempat lain, mereka tidak
dapat berkomunikasi dengan cara ini.
Karena itu mereka membuat pemancar-penerima yang di bawa dalam
"Tabut Allah", yaitu suatu instrumen yang mengandung sel listrik tenaga
atom. Itulah sebabnya dalam Buku Pertama Samuel, Bab 5 dan 6, ketika
bangsa Filistin mencuri Tabut mereka, berhala Dagon mereka tertelungkup
di tanah didekatnya sebagai akibat dari pancaran arus listrik yang
disebabkan oleh penanganan mereka yang kaku dan salah terhadap alat itu.
Mereka juga menderita luka bakar radiasi dari zat-zat radioaktif
yang berbahaya :
Dan ia menghajar mereka dengan tumor-tumor. 1 Samuel 5: 6.

Bahkan orang-orang Hibrani yang
tidak
melakukan
pencegahan-pencegahan ketika menangani Tabut itu menjadi cedera :

Lembu-lembu itu tersandung dan Uza mengulurkan tangannya kepada
Tabut Allah lalu memegangnya. Yahweh marah pada Uza dan memukulnya rebah
karena keteledorannya. Maka ia mati di sana dekat Tabut Allah itu. 2
Samuel 6: 6-7.
Tabut itu hampir terjatuh dan Uza yang mencoba memegangnya,
menyentuh bagian berbahaya dari mesin tersebut dan terkena strum.
Dalam Buku Pertama Raja-raja (1 Raja-raja 1: 50 dan 1 Raja-raja
2: 28) kita baca di beberapa bagian mengenai individu-individu yang
"berpegangan pada tanduk-tanduk dari mezbah". Ini mengacu pada
manipulasi dari pengungkit pemancar-penerima yang diperlukan apabila
mencoba untuk berkomunikasi dengan para pencipta.'

Rumah Kediaman Pertama untuk Menyambut Elohim
' RAJA besar Salomo membangun rumah kediaman yang mewah untuk
menyambut para pencipta kalau mereka mengunjungi Bumi.
Yahweh mengatakan ia tinggal di awan. Aku telah benar-benar
membangun rumah kediaman bagimu. 1 Raja-raja 8: 12-13.
Kemuliaan Yahweh memenuhi rumah Yahweh. 1 Raja-raja 8: 11.
Awan memenuhi rumah Yahweh. 1 Raja-raja 8: 10.
Aku akan tinggal di tengah orang-orang Israel. 1 Raja-raja 6: 13.
Maka para pencipta tinggal di awan, atau lebih tepatnya dalam
kapal yang meng-orbit di atas awan. Bayangkan mencoba membuat
orang-orang primitif mengertinya.
Seorang abdi Allah yang dikirimkan oleh Yahweh, datang dari
Yehuda ke Betel ... Ia berkata ... mesbah itu akan dipecah. Yerobeam
mengulurkan tangannya dari atas mesbah dan berkata "tangkap dia!" Tetapi
tangan yang diulurkannya ... menjadi kejang sehingga ia tak dapat
menariknya kembali ... dan mesbah itupun pecah. 1 Raja-raja 13: 1-5.
Dengan bantuan alat penghancur atom, salah seorang dari para

pencipta itu menghancurkan mesbah dan membakar tangan orang yang tidak
menunjukkan hormat kepada para pencipta. Ia kembali ke salah satu dari
perkemahan darat Elohim dengan melalui jalan lain untuk merahasiakan
dari mana mereka datang.
Jangan pulang melalui jalan yang sama dengan ketika engkau
datang. Maka ia pergi dengan mengambil jalan lain. 1 Raja-raja 13: 10.
Dalam 1 Raja-raja, Bab 17, ayat 6, terdapat contoh tentang
pengontrolan radio binatang dengan menggunakan elektrode-elektrode
seperti yang sedang mulai ditemukan oleh Anda sendiri.
Dan burung-burung gagak membawa kepadanya roti dan daging di
waktu pagi dan roti dan daging di waktu petang.
Dan kali ini sesuai dengan penemuan-penemuan baru mereka sendiri,
para pencipta memutuskan untuk menampakkan diri lebih jarang. Mereka
ingin memberi umat manusia kesempatan untuk mengembangkan diri mereka
sendiri agar dapat melihat apakah mereka akan mencapai jaman ilmu
pengetahuan tanpa bantuan. Maka, para pencipta mulai menggunakan
cara-cara yang makin lama makin masuk akal untuk berkomunikasi dengan
manusia - seperti dalam metode pemberian makan kepada Elia dengan
menggunakan gagak-gagak "perumahan".
Ini adalah awal eksperimen di seluruh galaksi di mana beberapa
bangsa manusia menjalani kompetisi. Para pencipta memutuskan untuk
tampil lebih jarang, sedang pada waktu yang sama memperkuat otoritas dan
reputasi para duta besar mereka - para nabi - dengan menggunakan
mukjizat-mukjizat. Artinya, cara-cara ilmiah yang waktu itu tidak dapat
dimengerti oleh orang-orang dari masa tersebut :
Lihatlah, anakmu sudah hidup ... Dengan ini sekarang aku tahu
bahwa engkau adalah abdi Allah. 1 Raja-raja 17: 23-24.
Elia telah menyembuhkan seorang anak yang akan mati. Belakangan
ia memesan dua ekor anak lembu jantan yang akan diletakkan pada timbunan
kayu api di Gunung Karmel, yang seekor akan dikorbankan kepada berhala
Baal, dan yang seekorlagi kepada para pencipta. Korban yang akan
terbakar sendiri akan mewakili "Tuhan" yang esa dan benar.
Ternyata, pada saat yang telah disetujui sebelumnya antara Elia
dan para pencipta, kayu api yang dipilih Elohim menyala, meskipun
kayunya basah. Ini dilaksanakan dengan sinar kuat serupa laser, yang
dipancarkan dari kapal yang tersembunyi digumpalan awan :

Lalu turunlah api Yahweh menyambar habis korban bakaran, kayu
api, batu dan tanah, dan menjilat habis air yang ada dalam parit itu. 1
Raja-raja 18: 38.'

Elia Sang Utusan
' PARA pencipta menaruh perhatian penuh pada Lia.
Seorang malaikat menyentuh dia seraya berkata :"Bangun dan
makanlah" Di samping tempat tidurnya ada roti bakar ... dan sebuah kendi
berisi air. Semuanya ini terjadi di padang gurun ... 1 Raja-raja 19: 5-6.
Lihatlah, Yahweh lewat, dan angin besar dan kuat membelah
gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu di hadapan Yahweh. Tetapi
ayhweh tidak ada dalam angin. Dan sesudah angin datanglah gempa bumi
tetapi Yahweh tidak ada dalam gempa bumi; dan sesudah gempa bumi
datanglah api tetapi Yahweh tidak ada dalam api; dan sesudah api
datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. 1 Raja-raja 19: 11-12.
Di situ Anda melihat penggambaran yang tepat dari pendaratan
sebuah pesawat serupa dengan salah satu dari roket-roket Anda. Dan
selanjutnya suatu visi dari para pencipta digambarkan.
Aku melihat Yahweh sedang duduk di atas takhtanya dan segenap
tentara surga berdiri di dekatnya. 1 Raja-raja 22: 19.
Para pencipta sekali lagi menggunakan telepati - kali ini
telepati kelompok - sehingga tak seorangpun dari nabi-nabi dapat
meramalkan kebenaran kepada Raja :
Aku akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. 1
Raja-raja 22: 22.
Dalam Buku Kedua Raja-raja, ada bukti lebih lanjut mengenai
perlindungan yang diberikan oleh para pencipta kepada Elia :

Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit
memakan habis kamu sekalian ! Maka turunlah api dari langit memakan
habis dia dan kelima puluh anak buahnya. 2 Raja-raja 1: 12.
Operasi ini terjadi lagi, tetapi yang ketiga kalinya :
Malaikat Yahweh berkata kepada Elia : turunlah bersama dia dan

jangan takut kepadanya. 2 Raja-raja 1: 15.
Dalam Buku Kedua Raja-raja, Bab 2, Elia diajak masuk ke dalam
kapal angkasa yang lepas landas bersamanya setibanya di pesawat :
Saat Yahweh hendak menaikkan Elia ke surga dengan pusaran angin.
2 Raja-raja 2: 1.
Juga belakangan ditambahkan :
Datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, yang memisahkan
keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dengan pusaran angin. 2 Raja-raja 2:
11.
Ini adalah penggambaran yang jelas mengenai kapal angkasa yang
lepas landas dan ketika penutur ceritera berbicara tentang kuda api, dia
sedang mengacu kepada api dan asap yang dikeluarkan dari pipa buang gas.
Apabila Anda memperlihatkan kepada orang-orang Amerika Selatan atau
suku-suku bangsa Afrika sebuah roket yang sedang lepas landas, mereka
tidak akan dapat memahami gejala ilmiah ini secara rasional, dan akan
meliahtnya sebagai sesuatu yang supranatural, mistik, dan ilahi. Sewaktu
kembali ke suku bangsa mereka, mereka akan berbicara tentang kuda dan
kereta berapi.
Selanjutnya dalam Buku Kedua Raja-raja, Bab 4, ayat 32-7 Elisa,
seperti ayahnya, membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan dan
menghidupkan kembali seorang anak yang telah mati. Ini sering terjadi
sekarang ketika resustisasi dan pemijatan jantung menghidupkan kembali
seseorang yang otot-otot jantungnya telah berhenti berfungsi.
Lalu Elisa meneruskan penggandaan roti.'

Penggandaan Roti
'Seseorang membawa bagi abdi Allah dua puluh buah roti jelai ...
tetapi pelayannya berkata : Bagaimana aku dapat memberi makan seratus
orang dengan 20 buah roti ... Elisa berkata ... Mereka akan makan dan
akan tersisa sedikit. Maka dihidangkannyalah di depan mereka dan mereka
makan dan masih tersisa, seperti telah dikatakan Yahweh. 2 Raja-raja 42:
44.
Para pencipta telah membawa makanan kering sintetis, yang
apabila ditambah dengan air akan mengembang menjadi lima kali volume
semula. Jadi dengan dua puluh buah roti kecil ada cukup makanan untuk

seratus orang.
Anda telah mengenal pil-pil vitamin kecil yang menjadi makanan
para astronaut Anda yang pertama. Pil-pil itu sangat sedikit makan
tempat tetapi mengandung seluruh unsur nutrisi yang penting. Sebuah pil
cukup untuk memberi makanan satu orang. Sepotong kecil yang isinya sama
dengan sebuah roti kecil cukup untuk memberi makan lima orang. Oleh
sebab itu dua puluh buah roti cukup untuk memberi makan seratus orang.
Tetapi orang-orang Israel telah mulai menyembah berhala-berhala
logam; mereka juga telah menjadi kanibal dan sama sekali tak bermoral,
banyak yang membuat jijik para pencipta mereka.
Demikianlah orang-orang Israel diangkut ke luar dari tanah
mereka. 2 Raja-raja 17: 23.
Itu adalah awal mula terpencarnya orang-orang Israel yang
seharusnya mempunyai peradaban maju tetapi malahan terus menerus mundur
berlawanan
dengan
tetangga
mereka
yang
memanfaatkan
kesempatan-kesempatan mereka.
Dalam Buku Yesaya Anda lagi mendapatkan :
Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas
takhta yang tinggi dan menjulang ... di atasnya berdiri para Serafim :
masing-masing mempunyai enam sayap, dua sayap untuk menutupi muka mereka,
dua sayap untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk
melayang-layang. Yesaya 6: 1-2.
Itu suatu penggambaran mengenai para pencipta yang mengenakan
pakaian angkasa terusan yang dilengkapi dengan enam mesin jet kecil, dua
di punggung mereka, dua di lengan mereka, dan dua di kaki mereka,
semuanya untuk tujuan pengemudian.
Dengarlah, ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti
suara kumpulan orang yang besar jumlahnya ! Suara kegaduhan dari
kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul ! Yahweh sedang
memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri-negeri yang jauh,
dari ujung-ujung langit. Yahweh dan instrumen-instrumennya yang
melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Yesaya 13: 4-5.
Seluruh kebenaran diringkaskan dalam kutipan itu, itu hanya
masalah mencari arti lainnya agar dapat mengerti. Mereka datang dari
negeri-negeri yang jauh, dari ujung-ujung langit. Tidak ada yang lebih
jelas dari itu.

Engkau berpikir dalam hatimu, aku hendak naik ke awan, aku
hendak mendirikan takhtaku di atas bintang-bintang Tuhan. Yesaya 14: 13.
Ini mengacu pada ilmuwan-ilmuwan manusia yang telah mengumpulkan
cukup pengetahuan untuk mengusahakan perjalanan ke planit para pencipta
tetapi dimusnahkan di Sodom dan Gomora. Tentara angkasa digambarkan di
sini pada waktu itu, ketika mereka datang dengan senjata kemarahan untuk
menghancurkan seluruh negeri. Para ilmuwan manusia dari Sodom dan Gomora
itulah yang mengatakan :
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak
menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14: 14.
Tetapi pemusnahan itu mencegah manusia untuk menyamai para
pencipta mereka, "yang maha tinggi" :
Ia telah membuat dunia seperti padang gurun. Yesaya 14: 17.
Ledakan nuklir digambarkan lebih lanjut :
Sungguh, teriakan itu kedengaran di seluruh daerah Moab,
ratapannya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke mata air
Beer-elim ... sungguh perairan Dibon telah penuh dengan darah ... Yesaya
15: 8-9.
Beberapa orang selamat karena mereka berlindung di
perlindungan-perlindungan.

dalam

Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar-kamarmu dan kuncilah
pintunya sesudah engkau masuk; bersembunyilah barang sesaat lamanya
sampai amarah itu berlalu. Yesaya 26: 20.'

Piring-piring Terbang Yehezkiel
' DALAM Buku Yehezkiel, Bab Satu, awal dari ayat 4-lah kita
mendapat penggambaran yang paling menarik mengenai salah satu dari
mesin-mesin terbang kami.
Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara, dan
membawa segumpal awan yang besar dengan cahaya berkilat-kilat dan awan
itu dikelilingi oleh sinar kemilau; di dalam, di tengah-tengah api itu
kelihatan seperti logam mengkilap. Dan di tengah-tengah itu juga ada
yang menyerupai empat makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka :

mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai empat muka dan
masing-masing ada pula empat sayap. Kaki mereka adalah lurus dan
telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu; kaki-kaki ini mengkilap
seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah
sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka
berempat adalah begini : mereka saling menyentuh dengan sayapnya; mereka
tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan.
Muka mereka kelihatannya begini : Keempatnya mempunyai muka
manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah
kiri, dan muka rajawali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke
atas; mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang
sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke
depan; ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi,
mereka tidak berbalik kalau berjalan.
Di tengah, makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api
yang menyala, seperti suluh, yang bergerak kian ke mari di antara
makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar sedang dari api itu
kilat sabung-menyabung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana ke
mari seperti kilat.
Aku melihat makhluk-makhluk hidup itu, sungguh, di atas tanah di
samping masing-masing makhluk yang mempunyai empat muka itu ada sebuah
roda. Ini adalah penampilan dan susunan dari roda-roda itu. Rupa
roda-roda itu seperti kilauan permata pirus dan keempatnya adalah serupa;
buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah roda yang lain.
Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju ke empat jurusan; mereka tidak
berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat, bahwa
sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. Kalau
makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan
disamping mereka; dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari
atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak
pergi, ke sanalah mereka pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat
dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam
roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk itu berjalan, roda-roda itu berjalan;
kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti; dan kalau mereka
terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka;
sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya.
Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai
cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendakhsyatkan,
terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap
mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain; dan
masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau

mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun
yang menderu, seperti suara Yang Mahakuasa, seperti keributan laskar
yang besar; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai.
Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas
kepala mereka; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di
atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang
kelihatannya seperti permata lazurit; dan di atas yang menyerupai takhta
itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia.
Di situ Anda mendapat penggambaran yang sangat teliti mengenai
pendaratan para pencipta dalam mesin-mesin terbang mereka. "Angin badai"
itu adalah jejak asap atau jalur uap yang ditinggalkan oleh pesawat
terbang masa kini pada ketinggian yang tinggi. Lalu pesawat itu tampak
dengan cahayanya yang berkedip-kedip, "cahaya yang berkilat-kilat" dan
"logam yang mengkilat". Belakangan empat orang pencipta nampak
mengenakan pakaian anti gravitas yang dilengkapi dengan mesin-mesin jet
kecil pengarah. Ini digambarkan sebagai "sayap-sayap" pada pakaian logam
mereka dan "kaki-kaki mereka ... mengkilap seperti tembaga yang baru
digosok". Anda pasti memperhatikan betapa mengkilapnya pakaian-pakaian
astronaut Anda.
Mengenai "piring terbang" atau "roda-roda", penampilan mereka
dan pengoperasian mereka sama sekali tidak digambarkan secara buruk
mengingat bahwa yang berbicara itu seorang primitif. "Buatannya
seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah roda yang lain ... mereka
tidak berbalik kalau berjalan".
Di tengah piring terbang, sangat serupa dengan yang ini kita
sedang duduk sekarang ini, ada bagian yang ditempati, lingkarnya.
"Sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata". Dengan cara yang
sama sebagaimana pakaian kami telah berkembang maju dan kami tidak lagi
memakai pakaian angkasa yang canggung, kapal-kapal kami pada waktu itu
mempunyai lubang-lubang - "banyak mata" disekeliling lingkar - karena
waktu itu kami belum menemukan bagaimana cara melihat tembus dinding
logam dengan mengubah susunan atomnya sesuai dengan yang kita kehendaki.
Piring-piring terbang itu berada di dekat para pencipta, siap
menolong mereka apabila diperlukan, karena mereka memuat barang-barang
kebutuhan dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap kapal besar
intergalaksi yang ada di atas mereka. Para pencipta kami di dalam kapal
meminpin mereka. "Roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam
roda-rodanya". Ini sangat jelas.
Pakaian yang digambarkan dengan empat lubangnya serupa dengan

pakaian selam Anda yang pertama. "Masing-masing makhluk mempunyai empat
muka ... dan mereka tidak berbalik kalau berjalan."
Piring-piring terbang yang lebih kecil kurang lebih seperti
'LEMs' - modul pendarat di bulan - kendaraan kecil jarak pendek yang
dipakai untuk misi-misi eksplorasi. Di atas mereka kapal antar planit
yang lebih besar menunggu.
Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai
cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendakhsyatkan ... Di
atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang
kelihatannya seperti permata lazurit; dan di atas yang menyerupai takhta
itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Yehezkiel 1: 26.

Individu yang disebut belakangan dalam kapal besar, sedang
mengawasi dan mengkoordinasikan gerekan-gerakan para pencipta.
Karena ketakutan oleh semua ini Yehezkiel menundukkan mukanya
karena kejadian-kejadian misterius tersebut pasti datang dari tidak
seorangpun selain "Tuhan". Tetapi salah seorang dari para pencipta itu
berkata kepadanya :
Anak manusia, bangunlah, aku hendak berbicara dengan engkau ...
Dengarkan yang kukatakan ... makanlah apa yang kuberikan kepadamu.
Yehezkiel 2: 1 dan 7-8.
Ini adalah suatu gambaran seperti makan dari pohon ilmiah baik
dan buruk. Itu adalah makanan intelektual yang diberikan kepadanya.
Dalam hal ini itu adalah buku.
Kemudian aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku memegang
sebuah gulungan kitab ... kitab itu ditulisi timbal balik.
Ada tulisannya pada kedua sisi, sesuatu yang sangat menarik pada
waktu itu ketika biasanya hanya sebuah sisi dari kertas kulit yang
ditulisi.
Lalu gulungan itu "dimakan". Ini berarti bahwa Yehezkiel
menyerap isinya. Apa yang dipelajarinya adalah apa yang sekarang Anda
pelajari tentang awal mula manusia. Sangat menarik dan menghibur
sehingga ia berkata :
Maka saya memakannya, dan rasanya manis seperti madu. Yehezkiel
3: 3.

Lalu Yehezkiel dibawa ke dalam kapal para pencipta ke tempat di
mana ia harus menyebarkan kabar baik itu.
Kemudian roh itu mengangkat aku ... dan aku mendengar di
belakangku suatu suara yang sangat gemuruh. Yehezkiel 3: 12.
Selanjutnya nabi itu dibawa sekali lagi oleh mesin terbang para
pencipta :
Roh itu mengangkatku ke antara bumi dan langit, dan dalam
penglihatan-penglihatan Ilahi dia membawaku ke Yerusalem. Yehezkiel 8: 3.

Yehezkiel kemudian melihat bahwa di bawah "sayap-sayap" mereka
kerub-kerub mempunyai tangan seperti manusia :
Dan pada kerub-kerub itu tampak bentuk tangan manusia di bawah
sayap-sayap mereka. Yehezkiel 10: 8.
Ketika saya melihat, kerub-kerub itu mengangkat sayap-sayap
mereka dan naik dari tanah dan ketika mereka pergi roda-rodanya pergi
bersama mereka. Yehezkiel 10: 19.
Lalu roh itu mengangkatku, dan membawaku ... Yehezkiel 11: 1.
Kemuliaan Yahweh naik dari tengah-tengah kota, dan berhenti di
atas gunung yang ada di sebelah timmur kota. Lalu roh itu mengangkatku
dan membawaku ... ke negeri Kasdim. Yehezkiel 11: 23-24.
Di situ Anda mendapat gambaran beberapa dari banyak perjalanan
Yehezkiel dalam mesin-mesin terbang para pencipta. Belakangan suatu
pengalaman lain digambarkan :
Yahweh menempatkanku di tengah-tengah lembah yang penuh dengan
tulang. Yehezkiel: 37: 1.
Dan di sana terjadi suatu mukjizat. Para pencipta terus
membangkitkan kembali manusia-manusia yang mayatnya hanya terdiri dari
tulang-tulang.
Seperti pernah disebutkan, setiap sel dari suatu makhluk hidup
mengandung seluruh informasi untuk merekonstruksikannya secara lengkap.
Semua yang harus Anda kerjakan adalah menempatkan sebuah sel, misalnya

dari tulang-tulang orang mati, dalam sebuah mesin yang menyediakan
segala zat hidup yang diperlukan untuk merekonstruksikan makhluk
aselinya.
Mesin itu menyediakan bahannya, dan sel itu menyediakan seluruh
informasi yang diperlukan, tepat seperti sel mani mengandung segala
informasi yang diperlukan untuk menciptakan makhluk hidup, pertama-tama,
sungguh-sungguh sampai dengan warna rambut dan matanya.
Anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup ? ... Ada suara,
dan lihatlah suatu getaran ... urat-urat dan daging tumbuh pada
tulang-tulang itu, dan kulit menutupinya ... mereka menjadi hidup dan
berdiri pada kaki mereka, seorang tentara yang berbadan sangat besar.
Yehezkiel 37: 3-10.
Semua ini mudah sekali melakukannya dan Anda akan melakukannya
kelak. Ini adalah asal mula dari upacara-upacara kuno dalam mana
kuburan-kuburan yang terlindung secara sempurna dibangun untuk
memakamkan orang-orang besar sehingga pada suatu ketika mereka dapat
dihidupkan kembali selamanya. Ini adalah bagian dari rahasia "pohon
kehidupan" - rahasia kekekalan.
Dalam Bab 40 Yehezkiel di bawa lagi dalam kapal angkasa yang
membawanya ke hadapan seseorang yang memakai pakaian angkasa :
Ia membawaku ke sana ... dan menempatkanku di atas sebuah gunung
yang tinggi sekali, yang di belah selatannya terdapat beberapa buah
gedung yang namapk seperti kota ... dan lihatlah, ada seorang laki-laki
yang penampilannya seperti perunggu ... Yehezkiel 40: 2-3.
"Kota" ini adalah satu dari pangkalan-pangkalan Bumi yang
dipergunakan oleh para pencipta pada waktu itu. Mereka selalu
ditempatkan pada gunung-gunung yang tinggi sehingga para pencipta tidak
terganggu oleh manusia. Orang laki-laki "yang penampilannya seperti
perunggu" tentu saya sedang memakai pakaian metalik. Demikian pula,
karena perawakan kami kecil, kami sering dikira anak-anak atau
kerub-kerub.
Imam-imam dalam melayani para pencipta dalam kediaman mereka di
bumi - kuil yang dikunjungi Yehezkiel - memakai pakaian steril waktu
melaksanakan tugas mereka, dan pakaian-pakaian itu harus selalu ada di
kuil, agar tidak tercemar oleh kuman-kuman yang berbahaya bagi para
pencipta :
Ketika para imam telah memasuki tempat suci itu, mereka tidak

boleh masuk ke dalam halaman luar tanpa meninggalkan pakaian-pakaian
yang telah mereka pakai saat melaksanakan tugas-tugas mereka, karena ini
adalah suci. Yehezkiel 42: 14.
Mereka seharusnya menulis, "karena pakaian-pakain ini mulus atau
steril", tetapi itu tak dapat dimengerti oleh orang-orang primitif yang
mendewakan semua yang dikatakan kepada mereka pada periode itu.

Dalam Yhezkiel Bab 43, kapal besar, yang dengan penuh hormat
dinamakan "kemuliaan Tuhan", mendekat.
Dan saya melihat kemuliaan Tuhan Israel datang dari timur.
Suaranya seperti air terjun yang menderu; dan bumi bersinar karena
kemuliannya. Yehezkiel 43: 2.
Para pencipta ini tidak
mengeluarkan pedoman :

mau

diganggu

sehingga

mereka

Pintu gerbang ini harus tetap tertutup, tidak boleh dibuka, dan
tak seorangpun boleh masuk ke dalamnya; karena Yahweh, Allah Israel,
telah masuk melaluinya, karena itu gerbang itu harus ditutup. Yehezkiel
44: 2.
Hanya seorang "pangeran" diijinkan datang dan berbicara dengan
para pencipta :
Pangeran itu sendiri adalah satu-satunya orang yang boleh duduk
di dalam jalan pintu gerbang untuk makan di hadapan Yahweh. Yehezkiel 44:
3.
Tetapi pangeran itu harus jalan melewati sebuah kamar di mana
dia dibersihkan kuman-kumannya dengan sinar-sinar khusus.
Dia harus masuk lewat jalan serambi muka pintu gerbang itu dan
harus keluar melalui jalan yang sama.Yehezkiel 44: 3.
Imam-imam Lewi ada di sana untuk melayani para pencipta.
Mereka harus datang mendekat padaku untuk menyelenggarakan
kebaktian, dan mereka harus datang di hadapanku untuk mempersembahkan
kepadaku lemak dan darah ... dan mereka harus mendekati mejaku untuk
menjalankan kebaktian kepadaku ... Yehezkiel 44: 15-16.
Bau keringat manusia tidak enak bagi para pencipta :

Ketika mereka masuk pintu-pintu gerbang dari halaman dalam,
mereka harus berpakaian kain lena ... mereka tidak boleh memakai sesuatu
yang menyebabkan berkeringat. Yehezkiel 44: 17-18.
Juga ada penggambaran mengenai bagaimana kebutuhan Elohim akan
produk-produk segar berjalan terus.
Yang terbaik dari seluruh buah-buahanmu yang pertama ... dan
yang pertama dari tepung jelaimu harus kauberikan kepada imam-imam
supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Yehezkiel 44: 30.
Dalam Bab 3 dari Buku Daniel, Raja Nebukadnezar mengutk tiga
orang karena menolak memuja sebuah tuhan logam sebagai gantinya para
pencipta. Tetapi ketiga orang itu, yang tahu akan adanya para pencipta,
diselamatkan oleh seorang pencipta yang datang menolong mereka dalam api
yang menyala-nyala, yang dipersenjatai dengan sinar penahan dan
pendingin. Dia melindungi mereka dari panas dan nyala api dengan ini dan
membiarkan mereka pergi dengan sama sekali tak terluka.
Saya melihat empat orang bebas berjalan di-tengah-tengah api dan
mereka tak terluka; dan yang keempat rupanya seperti seorang anak dewa.
Daniel 3: 25.
Selanjutnya Daniel dilemparkan ke dalam kandang singa tetapi
singa-singa tidak menyakitinya. Di situ lagi, tidak terjadi sesuatu yang
sangat rumit, hanya seberkas sinar yang melumpuhkan dipancarkan guna
memberi Daniel cukup waktu keluar dari kandang singa tanpa cedera.
Tuhanku telah mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa.
Daniel 6: 22.
Dalam Bab kesepuluh dari Daniel, Anda akan mendapatkan suatu
penggambaran yang menarik tentang seorang pencipta.
Aku melihat ke atas dan melihat seorang laki-laki ... badannya
berkilau bagaikan permata tarsis, wajahnya bersinar seperti cahaya kilat,
matanya menyala-nyala seperti obor, lengan dan kakinya bercahaya seperti
piring perunggu; dan kalau ia berbicara suaranya seperti suara gaduh
orang banyak. Daniel 10: 5-6.'

Pengadilan Terakhir
' JIKA bangsa Yahudi dijajah oleh orang-orang Persia dan Yunani,

itu karena kurangnya kepercayaan mereka. Akibatnya Elohim menghukum
menghukum orang-orang Yahudi dengan mengirimkan beberapa dari para
"malaikat" mereka di antara orang-orang Persia dan Yunani untuk menolong
bangsa-bangsa itu agar maju teknologinya.
Ini menerangkan momen-momen besar dalam sejarah dari dua
peradaban tersebut. Malaikat agung Mikhael adalah pemimpin dari delegasi
yang menolong orang-orang Persia.
Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang
untuk menolong kerajaan Persia Daniel 10: 13.
Dalam Bab 12 dari Daniel, lagi pembangkitan kembali disebutkan :
Dan banyak dari mereka yang tidur dalam debu bumi akan bangkit,
sebagian untuk mendapat hidup kekal, dan sebagian untuk mendapat malu
dan kehinaan kekal. Daniel 12:2.
"Pengadilan Terakhir" akan memungkinkan pribadi-pribadi besar
untuk hidup kembali. Orang-orang yang telah berbuat positif untuk umat
manusia dan yang benar-benar percaya kepada para pencipta mereka dan
mengikuti perintah-perintah mereka akan disambut dengan kegembiraan
besar oleh orang-orang dari zamannya apabila ini terjadi.
Sebaliknya, orang-orang jahat akan merasa malu di hadapan
hakim-hakim mereka dan akan hidup dalam penyesalan abadi sebagai contoh
dari umat manusia lainnya :
Pemimpin-peminpin yang bijak akan bercahaya seperti cahaya
cakrawala dan mereka yang telah memimpin orang-orang pada jalan yang
benar akan menjadi seperti bintang-bintang selamanya. Daniel 12: 4.
Orang-orang jenius akan mendapat penghargaan paling tinggi dan
juga hadiah paling tinggi. Orang-orang adil yang membiarkan orang-orang
jenius berkembang atau memenangkan kebenaran, juga akan mendapat hadiah.
Tetapi engkau Daniel, rahasiakan segala perkataan itu dan
meteraikan kitab itu sampai akhir zaman; banyak orang akan mencari-cari
ke sana ke mari dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12: 4.
Kata-kata ini hanya akan dimengerti bila manusia telah mencapai
tingkat ilmu pengetahuan yang cukup - yang berarti sekarang ini. Semua
ini akan terjadi :
Bila kekuatan bangsa yang kudus itu berakhir dan tercerai berai.

Daniel
Ini akan terjadi bila bangsa Israel mendapatkan kembali tanahnya
setelah masa Diaspora mereka yang panjang. Negara Israel didirikan
berapa puluh tahun yang lalu, pada waktu yang bersamaan dengan
meledaknya ilmu pengetahuan manusia.
Pergilah Daniel, karena segala perkataan ini dirahasiakan dan
termeterai sampai akhir zaman. Daniel 12: 9.
Semua ini tak dapat dimengerti pada waktu itu. Sekarang semua
dapat dimengerti. Dalam beberapa tahun terakhir ini kemajuan ilmiah dan
awal eksplorasi angkasa oleh manusia telah sedemikian rupa sehingga
segalanya tampak mungkin bagi manusia. Sekarang tidak ada lagi yang bisa
mengejutkan orang karena mereka biasa melihat keajaiban-keajaiban
terjadi di depan mata mereka pada televisi. Mereka dapat belajar tanpa
terheran-heran bahwa mereka memang benar-benar dibuat sesuai dengan
citra "Tuhan", pencipta mereka yang mahakuasa, lebih-lebih bila ditinjau
dari kemampuan ilmiah mereka. Dewasa ini mukjizat-mukjizat telah menjadi
dapat dimengerti.
Dalam Yunus, ikan besar yang menelan nabi itu sungguh sangat
menarik. Yunus dilemparkan ke dalam air dari perahu kecil :
Maka Yahweh telah menyediakan seekor ikan besar untuk menelan
Yunus, dan Yunus ada dalam perut ikan selama tiga hari tiga malam. Yunus
1: 17.
"Ikan besar" itu sesungguhnya sebuah kapal selam seperti yang
Anda kenal sekarang. Tetapi bagi orang-orang pada masa tersebut, itu
hanya merupakan ikan besar, meskipun air isi perut dari ikan serupa itu
telah mencerna seseorang dengan cepat tanpa harapan kembalinya ke udara
terbuka. Lagi pula, Yunus tentu memerlukan udara untuk bernafas ...
Dalam kapal selam para pencipta dapat mengadakan pembicaraan dengan
Yunus, untuk mempelajari perkembangan politik dalam kurun waktu tersebut.
Dan Yahweh berkata kepada ikan itu dan ikan itu memuntahkan
Yunus ke darat. Yunus 2: 10.
Kapal selam itu mendekat pantai dan Yunus tiba kembali di darat.
Dalam Zakharia, Bab 5, ada penggambaran lain mengenai pesawat terbang :
Saya melihat ke atas lagi dan melihat gulugan kitab yang terbang,
yang panjangnya dua puluh "cubits" (9 meter) dan lebarnya sepuluh
"cubits" (4,5 meter). Zakhariah 5: 1-2.

Tiada berapa lama kemudian di antara para pencipta tampak
perempuan-perempuan untuk pertama kali :
Lihatlah, dua orang perempuan datang, dan angin ada di
sayap-sayap mereka seperti sayap-sayap bangau ... Zakharia 5: 9.
Kedua orang rekan perempuan ini menemani para pencipta dan
keduanya diperlengkapi dengan pakaian terbang otonomi ketika mereka
muncul di hadapan Zakharia.
Dalam Mazmur 8, ayat 5, dikatakan mengenai manusia :
Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Elohim.
Manusia pada dasarnya mempunyai kekuatan intelektual yang sama
dengan para penciptanya. Mereka yang menyalin teks itu tidak berani
menulis "sama" dengan Elohim seperti yang didiktekan semula.
Dari ujung langit ia muncul dan ia beredar sampai ujung terjauh
yng lain. Mazmur 19: 6.
Para pencipta datang dari planit yang sangat jauh dari orbit
Bumi.
Di langit ia telah memasang kemah unuk matahari. Mazmur 19: 4.
Ini adalah sebuah kiasan lain mengenai massa tanah yang
diciptakan untuk membentuk daratan aseli ketika samudera menutupi Bumi.
Yahweh memandang dari langit dan melihat semua anak manusia;
dari tempat kediamannya ia memeriksa seluruh penduduk Bumi. Mazmur 33:
13-14.
Para pencipta mengamati perilaku umat manusia sebagaimana telah
mereka lakukukan dari kapal-kapal terbang mereka.'

S e t a n (I b l i s)
' Dalam Buku Ayub, Bab 1, Anda mempunyai penjelasan tentang Setan (Iblis)
:
Pada suatu hari anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh dan di
antara mereka datang juga Iblis. Ayub 1: 6.

Elohim dalam bahasa Yahudi secara harafiah berarti "mereka yang
datang dari langit". "Anak-anak Elohim", dengan kata lain, para pencipta
yang mengamati umat manusia, menyampaikan laporan berkala ke planit asal
mereka, sebagian besar menunjukkan bahwa umat manusia menghormati dan
mencintai Elohim. Tetapi salah seorang dari Elohim ini, yang bernama
Setan (Iblis), adalah bagian dari kelompok yang selalu mengutuk
penciptaan makhluk-makhluk berakal di planit sedekat Bumi, karena
menganggap mereka sebagai ancaman yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu
ketika melihat kepatuhan Ayub, yang merupakan sebuah contoh terbaik dari
umat manusia yang mencintai para pencipta mereka, dia mengatakan :
Bukankah Ayub mempunyai alasan tepat untuk takut pada Elohim ?
... Tetapi rentangkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya,
maka ia akan mengutukmu di hadapanmu. Dan Yahweh berkata kepada Iblis :
baiklah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya Ayub sendiri
jangan kau sentuh. Ayub 1: 9-12.
Mendengar pernyataan Iblis bahwa andaikata Ayub tidak kaya, dia
pasti tidak mencintai para penciptanya, pemerintah memberikan kekuasaan
penuh kepada Iblis untuk meruntuhkan Ayub. Maka akan dilihat apakah ia
masih menghormati para penciptanya, dan karena itu dilarang membunuhnya.
Ketika melihat dedikasi Ayub untuk menghormati para penciptanya,
bahkan ketika ia diruntuhkan, pemerintah menang terhadap oposisi, Iblis.
Tetapi Iblis melaporkan meskipun Ayub telah kehilangan banyak hal, ia
masih ada dalam keadaan sehat. Karena itu pemerintah memberikan Iblis
kekuasaan penuh sepanjang dia tidak membunuh Ayub.
Ia ada dalam kekuasanmu, tetapi selamatkan hidupnya. Ayub 2: 6.
Lagi, dalam Buku Ayub, sebuah kalimat pendek dalam Bab 37 sangat
menarik :
Dapatkah engkau seperti dia menempa lengkungan langit menjadi
keras seperti cermin logam tuangan ? Ayub 37: 18.
Dengan kata lain apakah umat manusia dapat membuat
"lengkungan-lengkungan langit" - dalam kenyataannya kapal-kapal terbang
metalik ? Orang-orang pada jaman tersebut berpikir hanya mungkin
dikerjakan oleh Allah. Meskipun demikian sekarang ini hal itu dapat
dikerjakan.
Akhirnya mengingat kerendahan hati Ayub, para pencipta
menyembuhkannya dan mengembalikan kekayaannya, anak-anaknya serta

kesehatannya.'

Manusia Tidak Dapat Mengerti
' DALAM Buku Tobit dalam Apocrypha, satu dari robot-robot para
pencipta yang bernama Raphael juga datang untuk menguji reaksi umat
manusia terhadap para pencipta mereka.
Setelah dia menyelesaikan misinya dia pergi setelah membuktikan
siapa dia :
Setiap hari saya muncul di depanmu tetapi saya tidak makan
maupun minum ... Saya naik kepada dia yang mengirimkan saya. Tulislah
hal-hal ini yang telah terjadi padamu. Tobit 12: 19-20.
Semua ini mudah dilihat dalam tulisan-tulisan. Tetapi sekali
lagi Anda harus mencoba untuk memahami.
Aku akan menceriterakan padamu apakah kebijaksanaan itu, dan
dari mana asalnya, dan aku tidak akan menyembunyikan padamu
misteri-misteri Elohim, tetapi akan mengungkapkan dari asal mulanya, dan
membuka rahasia pengetahuan itu, dan tidak akan mengabaikan kebenaran.
Kebijaksanaan Salomo 6:22.
Apabila saatnya telah tiba, "kearifan", ilmu yang menyebabkan
semua ini terjadi, akan dipahami oleh umat manusia. Tulisan-tulisan
dalam Alkitab akan merupakan bukti dari semua ini.
Sebab manusia dapat mengenal pencipta mereka dengan
membandingkan-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya.
Kebijaksanaan Salomo 13: 5.
Jadi mudah untuk melihat kebenaran, mengenal para pencipta
dengan melihat ciptaan-ciptaan mereka.
Dan siapakah dengan barang-barang bagus yang terlihat ini tidak
dapat mengenal dia yang ada. Kebijaksanaan Salomo 13: 1.
Untuk menghindari gangguan dari dari bangsa manusia, para
pencipta membangun pangkalan-pangkalan mereka di gunung-gunung yang
tinggi di mana kita sekarang mendapatkan bekas-bekas kebudayaan yang
tinggi (di pegunungan Himalaya dan Peru, misalnya) dan juga di dasar
lautan. Lambat laun pangkalan-pangkalan di gunung ditinggalkan untuk
digantikan dengan pangkalan-pangkalan kapal selam yang lebih susah

didatangi oleh umat manusia. Para pencipta yang telah dibuang pada
awalnya telah bersembunyi di samudera-samudera.
Pada waktu itu Yahweh dengan pedangnya yang ganas dan dakhsya
akan menghukum Lewiatan ular yang meluncur; dan dia akan membunuh ular
naga yang ada di laut. Yesaya 27: 1.
Pada waktu itu pemerintah planit mereka ingin memusnahkan mereka
yang menciptakan para manusia.
Tidak mudah untuk melihat dengan jelas di antara
keajaibankeajaiban itu, jadi tentu saja para pencipta didewakan dan
dibuat menjadi sesuatu yang abstrak karena umat manusia tidak dapat
memahami fakta-fakta ilmiah.
Dan kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat
membaca sambil mengatakan : Bacalah ini, aku pinta padamu. Tetapi ia
berkata aku tidak dapat membaca. Yesaya 29: 12.
Untuk waktu yang lama, manusia telah menyimpan kebenaran dalam
tangannya tetapi tidak dapat memahaminya sampai perkemba-ngan ilmiahnya
cukup untuk membuka kode rahasianya.
Setiap manusia galak karena kurangnya pengetahuan ... Yeremia 10:
14.

Ilmu pengetahuan telah memungkinkan para pencipta untuk mencipta
and akan memungkinkan umat manusia untuk berbuat serupa.
Yahweh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya,
sebelum perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Aku dibentuk sejak
zaman purbakala, sejak mula pertama, atau sejak bumi ada ... Ketika dia
mempersiapkan langit, aku di sana ... Ketika dia menentukan batas kepada
laut supaya air jangan melanggar titahnya ... aku bersama dia sebagai
seseorang yang dibesarkan dengan dia. Dan aku menjadi kesenangannya,
selalu bergembira di hadapannya; bersuka cita di atas muka buminya, dan
anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Amsal 8: 22-23, 27, 29-31.
Inteligensi dan ilmu pengetahuan, ini adalah dua keunggulan yang
memungkinkan para pencipta menciptakan bentangan daratan - daratan
tunggal - dan makhluk-makhluk hidup yang ditempatkan mereka di atasnya.
Dan sekarang inteligensi dan semangat ini membimbing otak manusia untuk
mengulangi pekerjaan para pencipta mereka.

Sejak permulaan zaman telah terjadi hal demikian, orang-orang
menciptakan orang-orang lain seperti mereka sendiri di planit-planit
lain. Siklus itu berjalan terus. Beberapa meninggal, yang lainnya
mengambil alih. Kami adalah para pencipta Anda sekalian dan Anda akan
menciptakan manusia-manusia lainnya.
Yang dulu telah ada sekarang ada, dan yang akan ada, dulu sudah
ada. Pengkhotbah 3: 15.
Binatang-binatang juga diciptakan dan akan diciptakan kembali.
Tepat seperti manusia, tidak lebih tidak kurang. Jenis-jenis yang
menghilang akan hidup kembali apabila Anda tahu bagaimana menciptakan
kembali mereka.
Yah, Keduanya mempunyai nafas yang sama; jadi manusia tak
mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia.
Pengkhotbah 3: 19. Kami, para pencipta, hanya akan datang secara resmi
apabila umat manusia punya rasa terima kasih kepada kami karena telah
menciptakan mereka. Kami takut bahwa umat manusia akan menaruh dendam
kepada kami - hal mana tidak dapat kami terima.
Kami ingin mulai mengadakan kontak terbuka dengan Anda dan
memberikan kepada Anda manfaat dari ilmu pengetahuan kami yang sangat
maju - sepanjang kami dapat yakin bahwa Anda sekalian tidak akan
menentang kami, dan Anda semua akan mencintai kami sebagai orang tua
Anda.
Celakalah orang yang berbantah dengan pembuatnya. Apakah tanah
liat akan berkata kepada pembuatnya apa yang dia buat atau barang
buatannya berkata kepada si pembuat bahwa dia tidak punya ketrampilan ?
Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kauperanakkan ?
Yesaya 45: 9-10.
Ketakutan untuk tidak dicintai oleh umat manusia telah
menyebabkan para pencipta Anda membiarkan Anda untuk maju secara ilmiah
dengan kekuatan Anda sendiri, hampir tanpa bantuan.
Lambang yang Anda lihat terdapat pada pesawat ini dan pada
pakaian saya menggambarkan kebenaran. Itu juga lambang bangsa Yahudi,
Bintang Daud, yang berarti : "Yang di atas serupa dengan yang di bawah"
dan di tengahnya ada swastika yang artinya segala sesuatu itu berputar,
atas menjadi bawah, dan bawah pada gilirannya menjadi atas. Awal mula
dari para pencipta dan bangsa manusia adalah serupa dan berkaitan.
Tidakkah kamu tahu ? Tidakkah

kamu

dengar

?

Tidakkah

diberitahukan kepadamu dari semula ? Tidakkah kamu mengerti dari sejak
dasar bumi diletakkan ? Yesaya 4): 21.
Peninggalan-peninggalan dari pangkalan-pangkalan para pencipta
di gunung-gunung yang tinggi disebutkan dalam Buku Amos.
Dia yang ... berjejak di atas bukit-bukit bumi. Amos 4: 13.
Para pencipta mempunyai seluruhnya tujuh pangkalan :
Yang tujuh ini adalah mata Yahweh ... yang menjelajah seluruh
bumi. Zakharia 4: 10.
Ini adalah asal mula tiang lilin bercabang tujuh, yang telah
hilang maknanya. Pada permulaannya di markas besar para pencipta
terdapat papan pengatur dengan tujuh sakelar yang diterangi yang
memungkinkan mereka tetap berhubungan dengan pangkalan-pangkalan lain
dan dengan kapal-kapal antar planit yang mengelilingi bumi. Dalam Mazmur
139 : 4-6. ada acuan tak langsung pada telepati :
Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah
kauketahui, O, Yahweh, engkau mengurung aku dari depan dan dari belakang;
engkau telah menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku
pengetahuan itu; terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya.
Pada waktu itu telepati tidak terbayangkan, maka itu "terlalu
ajaib bagiku pengetahuan itu". Astronomi dan perjalanan-perjalanan antar
planit juga tidak terpikirkan pada masa itu.
Dia memberi nomor bintang-bintang satu per satu dan menyebutkan
nama masing-masing. Besarlah Tuhan kita, dan besar kekuatannya :
pengertiannya tak terhingga. Mazmur 147: 4-5.
Umat manusia juga tidak mengerti telekomunikasi.
Ia menyampaikan perintahnya ke ujung bumi, dan kata-katanya
berlari cepat. Mazmur 147: 15.
Kami sekarang sampai pada titik balik yang menentukan dalam
pekerjaan para pencipta. Mereka memutuskan pada waku itu untuk
membiarkan umat manusia maju secara ilmiah tanpa pernah mencampuri
secara langsung. Mereka mengerti bahwa mereka sendiri telah diciptakan
dengan cara yang sama, dan dengan menciptakan makhluk-makhluk yang
serupa dengan diri mereka, mereka membiarkan siklus berjalan terus.

Tetapi pertama, agar kebenaran tersebar di seluruh dunia, mereka
memutuskan mengirimkan Utusan yang akan dapat mengkomunikasikan kepada
dunia bahwa waktu itu bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang akan
mengetahuinya. Ini untuk mempersiapkan hari di mana misteri aseli akan
diterangkan dengan bantuan kemajuan ilmiah - itu berarti pengungkapan.
Oleh sebab itu mereka mengatakan kepadanya :
Tetapi darimu, hai Betlehem, akan datang seseorang yang akan
memerintah Israel, dan yang leluhurnya berasal dari zaman purbakala,
dari masa yang silam ... Ia akan bertindak dan menggembalakan mereka
dalam kekuatan Yahweh ... sampai ke ujung Bumi, dan ia akan menjadi juru
damai. Mikha 5: 2-5.
Bersorak-sorailah, hai puteri-puteri Yerusalem, lihat Rajamu
datang kepadamu ... ia rendah diri dan naik seekor keledai ... ia an
mengajarkan kedamaian kepada bangsa-bangsa, wilayah kekuasaannya akan
terbentang dari laut ke laut. Zakharia 9: 9-10.'
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PERANAN KRISTUS

TERJADINYA KEHAMILAN. INISIASI. MANUSIA PARALEL.
MUKJIZAT-MUKJIZAT ILMIAH. PATUT MENERIMA WARISAN.

Terjadinya Kehamilan
KEESOKAN harinya kami bertemu lagi di tempat yang sama dan tamu saya
berkata :
'Peranan Kristus adalah menyebarkan kebenaran dari tulisan-tulisan
Alkitab ke seluruh dunia sehingga tulisan-tulisan itu dapat dipakai

sebagai bukti untuk seluruh umat manusia apabila zaman ilmu pengetahuan
akhirnya akan menjelaskan segala-galanya. Oleh sebab itu parapencipta
memutuskan untuk mengatur kelahiran seorang anak dari seorang perempuan
Bumi dan salah seorang dari rakyat mereka. Karena itu anak yang dimaksud
akan mewarisi kemampuan telepatis tertentu yang tidak dipunyai oleh
manusia.
Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Matius 1: 18.
Maria adalah perempuan yang dipilih dan jelas bahwa sulit bagi
tunangannya mendengar kabar itu, tetapi :
Lihatlah malaikat Tuhan nampak kepadanya. Matius 1: 20.
Salah seorang pencipta muncul untuk menjelaskan bahwa Maria akan
melahirkan putera "Tuhan". Nabi-nabi yang berhubungan dengan para
pencipta datang dari tempat yang sangat jauh untuk melihat putera ilahi
itu. Salah satu dari kapal angkasa itu membimbing mereka :
Kami melihat bintangnya di Timur, dan kami telah datang untuk
menyembahnya ... Dan bintang yang telah mereka lihat di Timur itu
bergerak mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di
mana anak itu berada. Matius 2: 2 dan 9.
Para pencipta menjaga anak itu :
Dan malaikat Tuhan nampak dalam mimpi Yusuf, berkata bangunlah,
ambillah anak itu serta ibunya, dan larilah ke Mesir, dan tinggallah di
sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu
untuk dibunuhnya. Matius 2: 13.
Raja itu sangat tidak senang terhadap anak-raja yang baru saja
lahir di wilayahnya sebagaimana telah diramalkan oleh para nabi. Tetapi
setelah raja Herodes meninggal, para pencipta memerintahkan Yusuf bahwa
ia dapat kembali ke Israel.
Setelah Herodes mati, seorang malaikat Tuhan muncul dalam mimpi
Yusuf di Mesir ... sambil berkata : Bangunlah dan ambillah anak itu
serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang
hendak membunuh anak itu sudah mati. _Matius 2: 19-20.'

Inisiasi
'KETIKA Yesus dewasa, Yeus dibawa kepada para pencipta sehingga mereka

dapat mengungkapkan kepadanya identitasnya yang sebenarnya,
memperkenalkannya kepada ayahnya, mengungkapkan misinya dan membuatnya
mengerti berbagai teknik ilmiah.
Langit terbuka; dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati
turun ke atasnya; dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan :
Inilah puteraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan ... Lalu Yesus di
bawa oleh roh itu ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Matius 3:
16-17 dan 4: 1.
Iblis, "Setan", pencipta yang telah kita bicarakan sebelumnya,
selalu yakin sesuatu yang baik tidak dapat datang dari manusia di Bumi.adalah
"Setan yang curiga" dan ia didukung oleh golongan oposisi
terhadap pemerintah di planit kami yang jauh.
Karena itu ia mencoba Yesus untuk mendapatkan apakah
inteligensinya positif dan apakah ia benar-benar mencintai dan
menghormati para penciptanya. Setelah mendapatkan bahwa mereka dapat
menaruh kepercayaan sepenuhnya pada Yesus, Yeus diijinkan pergi dan
melaksanakan misinya.
Untuk mengerahkan orang-orang kepadanya, Yesus membuat
"mukjizat-mukjizat" yang, dalam kenyataannya, merupakan aplikasi
ajaran-ajaran ilmiah yang diperlihatkan kepadanya oleh para pencipta.
Para penderita pelbagai penyakit dibawa kepadanya, dan ia
menyembuhkan mereka. Matius 4: 24.
Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Matius 5: 3.
Kalimat ini sering di salah diartikan sebagai "kaum miskin
diberkati". Tetapi arti aselinya adalah apabila kaum miskin mempunyai
semangat, maka mereka akan bahagia - arti yang sama sekali berbeda.
Lalu Yesus berkata kepada para rasulnya bahwa mereka harus
menyebarkan kebenaran di seluruh dunia. Dalam doa yang dinamakan "Doa
Tuhan" atau "Bapa Kami", kebenaran dinyatakan secara harafiah :
Datanglah kerajaanmu ... jadilah kehendakmu di atas bumi seperti
di dalam surga. Matius 6:10.
Di "surga", di planit para pencipta, para ilmuwan akhirnya
menjadi kelompok yang memerintah, lalu menciptakan makhluk-makhluk
ber-inteligensi lainnya. Hal yang sama akan terjadi di Bumi. Tradisi
ilmu pengetahuan akan di teruskan lagi.

Doa ini, yang telah diulangi berkali-kali tanpa seorangpun
mengetahui artinya yang mendalam, sekarang mendapatkan arti sepenuhnya :
"Di atas bumi seperti di angkasa".
Antara lain, Yesus telah diajarkan untuk berbicara secara
meyakinkan melalui sejenis hipnotis kelompok telepatis :
Dan setelah Yesus mengakhiri kata-kata ini, takjublah orang
banyak itu mendengar ajarannya ... sebab ia mengajar mereka sebagai
orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka ... Matius 7:
28-29.
Ia meneruskan menyembuhkan orang-orang sakit dengan bantuan para
pencipta yang mengarahkan sinar-sinar yang dikonsentrasikan dari jauh :
Seorang yang sakit kusta mendekatinya ... Yesus merentangkan
tangannya, menjamahnya dan berkata, Jadilah bersih kembali. Dan penyakit
kustanya senbuhseketika. Matius 8: 2-3.
Dan ia melakukan hal yang sama terhadap orang yang sepenuhnya
lumpuh. Tindakan itu dilaksanakan dari jauh dengan menggunakan sinar
yang dikonsentrasikan, sesuatu seperti laser, yang membakar hanya satu
titik melalui beberapa lapisan.
Bangkit dan berjalanlah ... dan ia bangkit. Matius 9: 6-8.
Selanjutnya dalam Injil St Matius, Yesus mengumumkan misinya :
Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar melainkan
orang-orang berdosa. Matius 9: 13.
Ia tidak datang untuk orang-orang Israel, yang sudah tahu akan
adanya para pencipta, tetapi lebih-lebih agar pengetahuan ini tersebar
ke seluruh sisa dunia.
Belakangan ada "mukjizat-mukjizat" yang hampir serupa dengan
keajaiban-keajaiban sebelumnya, semuanya mengenai penyembuhan. Jaman
sekarang ada pencangkokan jantung dan organ-organ lainnya; kusta dan
penyakit-penyakit serupa lainnya disembuhkan, dan orang disadarkan dari
pingsan dengan tindakan yang tepat. Semua ini akan dianggap sebagai
mukjizat oleh orang-orang yang teknologinya masih primitif. Pada waktu
itu umat manusia masih primitif dan para penciptanya serupa dengan
orang-orang dari bangsa-bangsa Anda yang "beradab" sekarang, meskipun
sedikit lebih maju ilmu pengetahuannya.

Selanjutnya kami mendapatkan acuan tak langsung pada para
pencipta di antaranya adalah ayah Yesus yang sesungguhnya :
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan
mengakuinya di depan bapaku yang ada di surga. Matius 10: 32.
"Di depan bapaku yang ada di surga" - ini menjelaskan semuanya.
Sesungguhnya "Tuhan" bukanlah tak berbentuk atau imaterial. Ia ada di
"surga". Ini jelas tak dapat dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu
yang percaya bahwa bintang-bintang tergantung pada langit-langit surga
tepat seperti bola-bola lampu kecil, semuanya berputar mengelilingi
pusat Bumi. Sekarang sejak datangnya perjalanan angkasa dan pengertian
mengenai sangat besarnya alam semesta, teks tua itu dijelaskan dengan
cara yang jauh berbeda.'

Manusia Paralel
' Dalam Injil St. Matius, Bab 13, ada bagian penting di mana Yesua
menjelaskan dalam perumpamaan bagaimana para pencipta meninggalkan
planit mereka untuk menciptakan kehidupan di planit-planit lain.
Seorang penabur keluar untuk menabur ... Dan pada waktu ia
menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah dan
memakannya sampai habis ... Dan sebagian benih jatuh di tanah
berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya ... dan waktu matahari terbit
layulah tanaman itu ... Benih-benih lain jatuh di tengah semak duri yang
tumbuh dan menghimpit tanaman itu ... Dan benih-benih lain jatuh di
tanah yang baik dan menghasilkan buah, ada yang seratus kali lipat, ada
yang enampuluh kali lipat dan ada yang tiga puluh kali lipat ... Siapa
bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Matius 13: 3-9.
Semua ini merupakan referensi tak langsung pada berbagai usaha
untuk menciptakan kehidupan di planit-planit lain - dan tiga dari
usaha-usaha itu gagal.
Yang pertama gagal karena burung-burung yang datang memakan
benih-benih itu. Sesungguhnya ini merupakan kegagalan yang disebabkan
oleh dekatnya letak planit itu dengan planit aseli para pencipta. Mereka
yang menentang penciptaan manusia serupa dengan mereka sendiri melihat
ancaman yang mungkin terjadi dalam eksperimen itu dan karena itu pergi
merusak ciptaan-ciptaan tersebut.
Usaha kedua dilakukan pada suatu planit yang terlalu dekat

dengan matahari yang terlalu panas; oleh sebab itu ciptaan tersebut
dimusnahkan dengan radiasi penghancur.
Usaha ketiga dilaksanakan "di tengah semak duri" di planit yang
terlalu lembab, di mana kehidupan tumbuh-tumbuhan sangat kuat sehingga
menghancurkan keseimbangan dan dunia binatang. Dunia yang hanya terdiri
dari tumbuh-tumbuhan ini masih ada.
Tetapi usaha keempat akhirnya berhasil di "tanah yang baik". Dan
penting untuk dicatat bahwa sebenarnya semuanya ada tiga keberhasilan.
Ini berarti bahwa di dua planit lainnya, yang relatif dekat dengan Anda,
ada umat manusia serupa dengan Anda sekalian yang diciptakan oleh para
pencipta yang sama.
"Dengarkanlah, siapa yang punya telinga" ... mereka yang dapat
mengerti. Bila saatnya telah tiba, mereka yang berusaha mendengarkan
akan berbuat demikian. Orang-orang lain, yaitu mereka yang melihat tanpa
betul-betul melihat, dan mendengar tanpa benar-benar mendengarkan atau
mengerti, orang-rang semacam itu tidak akan pernah mengerti kebenaran.
Sebaliknya, mereka yang membuktikan inteligensinya dengan usaha mereka
sendiri dan dengan demikian menunjukkan bahwa mereka pantas ditolong
oleh para pencipta mereka, akan ditolong.
Karena orang yang punya, akan diberi lebih sehingga ia
berkelimpahan, tetapi orang yang tidak punya, akan kehilangan apapun
yang ada padanya. Matius 13: 12.
Orang-orang yang tidak dapat membuktikan inteligensi mereka
tidak akan selamat. Bangsa manusia telah hampir membuktikan bahwa mereka
pantas diakui oleh para pencipta mereka sebagai orang-orang yang
sederajat. Mereka hanya kekurangan ... sedikit cinta. Cinta pada
sesamanya, dan lebih-lebih pada para pencipta mereka.
... Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan
Surga. Matius 13: 11.
Tiga buah planit di mana kehidupan telah diciptakan telah
dikompetisikan satu sama lain. Planit di mana umat manusia membuat
kemajuan ilmiah terbesar, dan karenanya membuktikan inteligensi mereka,
akan menerima manfaat warisan dari para pencipta mereka pada hari
"pengadilan terakhir" - sepanjang mereka tidak berlaku agresif terhadap
para pencipta mereka.
Ini akan merupakan hari di mana pengetahuan mereka telah akan
mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Sekarang ini manusia di bumi tidak

terlalu jauh dari hari tersebut. Jenius manusia adalah :

... yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi bila
sudah tumbuh, sawi itu lebih besar dari sayuran yang lain, bahkan
menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada
cabang-cabangnya. Matius 13: 32.
"Burung-burung di udara" di sini mengacu pada para pencipta yang
akan datang dan berdiam pada dahan-dahan; itu berarti akan datang
memberikan pengetahuan mereka kepada manusia apabila manusia menunjukkan
diri mereka pantas untuk itu.
Kerajaan Surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan
dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga takaran sampai seluruhnya
teresapi. Matius 13: 33.
Ini adalah suatu acuan lain pada tiga dunia dalam mana para
pencipta sedang menunggu berkembangnya ilmu pengetahuan.
Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.
Matius 13: 35.
Di sini kami punya sesuatu yang sangat penting dan mendasar.
Planit-planit mempunyai batas waktu hidup, dan pada suatu ketika
planit-planit itu tidak lagi bisa didiami. Pada saat itu manusia sudah
harus mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengusahakan
pindah ke planit lain, atau kalau manusia tidak dapat menyesuaikan diri
di tempat lain, manusia harus menciptakan bentuk kehidupan humanoid yang
dapat hidup di dunia lain. Apabila alam sekitar tidak dapat disesuaikan
dengan manusia, maka haruslah diciptakan orang-orang yang dapat selaras
dengan lingkungan baru.
Misalnya. sebelum manusia punah, Anda Anda sudah harus
menciptakan bangsa manusia lain yang dapat hidup di dalam udara yang
sama sekali berbeda, yang akan mewarisi ilmu pengetahuan Anda sebelum
Anda punah. Agar warisan ini tidak hilang, para pencipta menempatkan
kehidupan di tiga dunia, dan hanya yang terbaik yang berhak atas warisan
itu.
Demikianlah akan terjadi pada akhir zaman : malaikat-malaikat
akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang yang
benar.Matius 13: 49.
Bagian mengenai penggandaan roti telah diterangkan. Itu mengacu

pada produk makanan yang dikonsentrasikan dalam bentuk pil-pil besar,
hampir seperti makanan yang mengandung seluruh unsur vital, yang dipakai
oleh astronaut-astronaut Anda. "Roti Suci" hosti Anda adalah
kenang-kenangan dari pil-pil ini. Dengan gizi yang sama dengan beberapa
buah roti, cukuplah untuk memberi makan beribu-ribu orang.'

Mukjizat-mukjizat Ilmiah
'KETIKA Yesus berjalan di atas air, para pencipta membantunya dengan
menggunakan sinar anti gravitasi yang menghilangkan efek berat pada
titik yang tepat.
Dia datang kepada mereka dengan berjalan di atas air laut.
Matius 14: 25.
Dalam kenyataannya, sinar
digambarkan sebagai berikut :

itu

menyebabkan

gelora

yang

Tetapi melihat tiupan angin yang kencang, Petrus takut ... dan
ketika mereka naik perahu, anginpun redalah. Matius 14: 30-32.
"Angin berhenti" ketika mereka naik perahu, karena sinar itu
telah dimatikan ketika Yesus sampai di perahu. Suatu "mukjizat" lain
yang sangat ilmiah.
Dalam kenyataan, tidak ada yang dinamakan "mukjizat", hanya ada
perbedaan tingkat peradaban. Apabila Anda mendarat pada jaman Yesus
dalam kapal angkasa atau dalam helikopter yang lebih sederhana, meskipun
tingkat perkembangan ilmiah Anda mungkin masih terbatas, Anda telah
membuat mukjizat di mata orang-orang pada jaman itu.
Hanya dengan membuat cahaya buatan yang datang dari langit,
mengendarai mobil, melihat televisi, atau bahkan dengan membunuh seekor
burung dengan senapan, karena mereka tidak dapat mengerti mekanismenya
di belakang fenomena demikian, orang-orang pada waktu itu tentu telah
melihat di dalam peristiwa-peristiwa itu suatu kekuatan ilahi atau super
alami. Juga jangan lupa bahwa kesenjangan ilmiah yang ada antara Anda
dan orang-orang pada jaman Yesus, juga ada antara Anda dan kami. Kami
masih dapat melakukan hal-hal yang akan Anda anggap "mukjizat".

Tetapi bagi individu-individu yang paling maju di antara Anda,
hal-hal itu tidak lagi benar-benar merupakan mukjizat, karena selama
beberapa dasa warsa terakhir ini, Anda telah menempuh jalan ilmiah dan

mencoba memahami sebab-sebab dibelakang hal-hal itu, tidak hanya dengan
bodoh bertiarap di atas perut dan membawa persembahan-persembahan.
Namun ilmu pengetahuan kami tetap sedemikian sehingga apabila
kami memutuskan untuk membuat beberapa mukjizat, ilmuwan-ilmuwan Anda
yang paling hebatpun tidak akan mengerti bagaimana kami melakukan itu.
Ada beberapa orang dengan pikiran sangat maju yang akan mampu menghadapi
hal-hal demikian, tetapi manusia pada umumnya hanya akan menjadi panik
dan kami masih dapat membuat orang-orang terheran-heran, meskipun mereka
tidak lagi begitu mudah terkejut.
Penting bagi manusia untuk mengerti bahwa tidak ada "Tuhan"
eterik, yang ada hanya manusia menciptakan manusia lain sesuai dengan
citra mereka.
Dalam Bab 17 dari Injil St. Matius para pencipta muncul lagi.
Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan
bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi ... dan
Yesua berubah rupa di depan mereka. Dan wajahnya bercahaya seperti
matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang ... dan
nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia ... Maka,
dari dalam awan terdengar suara yang mengatakan : inilah anak yang
kukasihi ... dengarkanlah dia. Matius 17: 1-5.
Hal ini terjadi pada malam hari dan para rasul semuanya takut
melihat Yesus disinari lampu sorot yang kuat dari kapal angkasa, dari
mana Musa dan Elia turun, masih hidup berkat pohon kehidupan yang
memberi mereka manfaat. Tidak bisa mati adalah kenyataan ilmiah,
meskipun tidak sesuai dengan gagasan manusia tentang tidak bisa mati.
Dalam Bab 19 ayat 30 dari St. Matius ada kalimat :
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir,
dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.
Ini berarti bahwa yang diciptakan akan menjadi para pencipta
seperti halnya para pencipta diciptakan.

Pantas Menerima Warisan
'DALAM Bab 25 dari Injil St. Matius dikatakan bahwa ketiga buah planit
harus membuat kemajuan ilmiah dan mereka akan dinilai pada suatu ketika.
Kita baca di perumpamaan :

Sebab seperti seseorang yang akan pergi ke luar negeri, yang
memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan barang-barangnya kepada mereka
... Dan kepada yang seorang diberinya lima talenta ... kepada yang lain,
dua ... dan kepada yang lain lagi, satu. Dan ia melakukan perjalanannya
... dan orang yang menerima lima talenta pulang dan memutar uangnya, dan
mendapatkan lima lagi ... Dengan cara yang sama, orang yang mendapat dua
talenta mendapatkan dua lagi ... tetapi orang yang menerima satu talenta
hanya mengembalikan satu talenta ... Ambillah talenta itu dari padanya,
dan berikan kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta. Karena kepada
setiap orang yang punya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan,
tetapi siapa yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya, akan
diambil dari padanya. Matius 25: 14-29.
Dari tiga dunia di mana kehidupan telah diciptakan, yang
mencapai kemajuan paling pesat akan menerima warisan itu. Dunia-dunia
yang tidak mencapai kemajuan akan didominasi oleh yang lain dan
dimusnahkan. Ini juga berlaku di Bumi di antara bangsa-bangsa.
Dalam Injil St. Matius, Bab 26, Yesus mengungkapkan pentingnya
kematiannya dan tentang tulisan-tulisan yang kelak dipakai sebagai bukti.
Ketika salah seorang pengiringnya mencoba mempertahankan dia dengan
pedang, dia berkata :
Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya ... apa kausangka
bahwa aku tidak dapat berseru kepada bapaku, supaya ia segera mengirim
lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu aku ? ... Bagaimana akan
dipenuhi tulisan-tulisan dalam Kitab Suci yang mengatakan harus terjadi
demikian ? Matius 26: 52-54.
Sesungguhnya perlu bagi Yesus untuk mati agar kebenaran
diketahui di seluruh dunia sehingga kelak, bila para pencipta Anda
kembali ke Bumi, mereka tidak dianggap sebagai perampas atau penyerbu.
Itulah tujuan penulisan-penulisan Alkitab dan Penginjilan, untuk
menyimpan jejak-jejak karya dan kehadiran para pencipta Anda, sehingga
mereka akan diakui ketika mereka kembali.
Setelah meninggal, Yesus dihidupkan kembali dengan bantuan para
pencipta.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat
Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu serta menggulingkannya
lalu duduk di atasnya ... Wajahnya bersinar bagaikan kilat, pakaiannya
putih seperti salju. Matius 28: 2-3.
Para pencipta mengurusi Yesus dan menghidupkannya kembali. Dan

ia berkata :
Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku ...
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan
kepadamu. Matius 28: 19-20.
Misi Yesus telah berakhir :
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian
terangkatlah ia ke surga. Markus 19: 19.

kepada

mereka,

Para pencipta membawanya pergi setelah ungkapan terpenting
terakhir ini :
Akhirnya ... bila mereka memegang ular dan bila mereka minum
racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; dan mereka akan
meletakkan tangan atas orang-orang sakit dan orang-orang sakit itu akan
sembuh. Markus 16: 18.
Ini mengacu pada umat manusia yang menemukan serum-serum anti
racun dan obat-obat penawar racun, dan mengembangkan ilmu bedah dan
sebagainya seperti yang terjadi sekarang ini.
Dalam mempersiapkan kedatangan mereka di Bumi, para pencipta
akan muncul lebih sering untuk memberikan bobot yang lebih besar pada
pengungkapan-pengungkapan mereka. Ini juga sedang terjadi sekarang ini.
Perhatikanlah pohon ara itu ... apabila pohon-pohon itu telah
bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Lukas 21: 29-30.

Bila obyek-obyek terbang tak dikenal mulai muncul dalam jumlah
yang besar, seperti yang mereka lakukan sekarang, itu berarti bahwa
saatnya telah tiba. Dalam Kisah Para Rasul, selanjutnya dikatakan, dalam
Bab 2 :
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di
satu tempat ... dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti
tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk ...
dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang
bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing ... maka penuhlah
mereka dengan Roh Kudus dan mulai mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa
lain ... Kisah 2: 1-4.
Untuk memungkinkan para rasul menyebarkan kebenaran ke seluruh

dunia, para pencipta menghadapkan mereka pada pancaran pengajaran yang
dikonsentrasikan, yang dikirimkan
kepada
mereka
dengan
gelombang-gelombang telepati yang dibesarkan, hampir seperti
kejutan-kejutan listrik yang mengisi ingatan-ingatan mereka dengan
unsur-unsur dari bahasa-bahasa lain.
Dalam Kisah Para Rasul tercatat banyak penampakan yang dilakukan
oleh para pencipta - "para malaikat" - khususnya ketika mereka
membebaskan Petrus, yang telah dirantai oleh Herodes :
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan
cahaya bersinar dalam ruang itu; dan ia menepuk Petrus untuk
membangunkannya, katanya, Bangunlah segera. Rantai itu jatuh dan
malaikait itu berkata kepadanya : Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah
sepatumu. Dan ia melakukannya. Dan ia berkata kepadanya, 'Kenakanlah
jubahmu dan dan ikutlah aku ...' Dan ia mengikutinya, tanpa mengetahui
apa yang sedang dilakukan oleh malaikat itu sungguh-sungguh terjadi,
sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Kisah 12: 7-9.
Petrus, sebagai seorang primitif, mengira ia sedang melihat
suatu penglihatan karena rantainya jatuh terlepas. Ia tidak tahu
mengenai alat pengelas laser listrik yang sedang dipakai oleh salah
seorang dari para pencipta. Ketika hal-hal menakjubkan tersebut terjadi,
orang-orang menyangka mereka bermimpi. Itulah sebabnya sering dikatakan
bahwa orang-orang yang pernah melihat para pencipta, pasti telah melihat
suatu penglihatan atau melihat mereka dalam mimpi. Dengan cara yang sama
dikatakan bahwa orang-orang yang sudah melihat piring-piring terbang
kami, pasti telah mengalami halusinasi. Dalam kutipan itu, diterangkan
dengan jelas bahwa Petrus menyangka dia telah melihat segala sesuatu
dalam mimpi tetapi sesungguhnya semuanya itu sangat nyata.
Dan mereka sampai pada pintu gerbang besi yang menuju ke kota;
dan pintu ini terbuka dengan sendirinya bagi mereka ... dan tiba-tiba
malaikat itu meninggalkan dia. Kisah 12: 10.
Tanda lain bahwa saatnya telah tiba ialah bahwa orang-orang
Israel telah mendapatkan kembali negara mereka.
Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang
telah roboh. Kisah 15: 16.
Sebuah kalimat yang penting terdapat dalam Kisah 17: 29, yaitu :
Sebab kita juga keturunan Allah.

Ini juga dikatakan oleh seorang rasul ketika berbicara tentang
"Tuhan".
Kita tidak akan meneruskan membaca Injil-injil di mana terdapat
acuan-acuan lebih banyak kepada para pencipta, karena acuan-acuan
tersebut kurang penting. Anda dapat menerangkan sendiri kepada mereka
yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan penjelasan-penjelasan
yang telah saya berikan kepada Anda.'
Dan setelah berkata begitu, dia pergi, sama seperti pada
pertemuan-pertemuan sebelumnya.
1
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1945, Tahun Pertama dari Era Baru
KEESOKAN harinya, dia kembali seperti sebelumnya dan mulai berbicara.
'Saat akhir dunia telah tiba. Bukan akhir dunia seperti dalam
bencana yang menghancurkan Bumi, tetapi akhir dunia dari Gereja, yang
telah menyelesaikan pekerjaannya. Gereja telah memainkan peranan ini
secara hampir efektif. Itu adalah tugas peng-Kristenan yang memungkinkan
para pencipta Anda untuk dikenal lagi apabila mereka kembali.
Sebagaimana telah Anda perhatikan, Gereja Kristen akan mati. Itu adalah

akhir dunia ini karena misinya telah terpenuhi, meskipun dengan sangat
sedikit kesalahan karena Gereja telah sekian lama memper-Tuhankan para
pencipta.
Pen-Tuhanan ini dapat diterima sampai jaman ilmu pengetahuan
mulai. Sesudah itu harus dihapus sepenuhnya. Ini pasti mungkin terjadi
andaikata kebenaran dipelihara atau kalau orang-orang telah dapat
membaca yang tersirat. Tetapi terlalu banyak kesalahan telah dibuat.
Ini diketahui sebelumnya oleh para pencipta, dan Gereja akan
gulung tikar, karena tidak berguna lagi. Di negara-negara yang telah
berkembang secara ilmiah orang-orang telah kenyang dengan semacam
kemurungan karena mereka tidak ada apa-apanya lagi untuk dipercaya. Tak
seorangpun percaya lagi akan "Tuhan Surgawi", yang menongkrong di atas
awan dengan janggut putih, maha tahu dan maha kuasa, suatu hal yang
diinginkan Gereja agar kita percaya. Juga tak seorangpun percaya tentang
malaikat-malaikat pelindung kecil yang menyenangkan atau tentang setan
dengan tanduk-tanduk dan kuku-kuku kuda. Jadi tak seorangpun tahu apa
lagi yang harus dipercaya. Hanya sedikit orang muda telah mengerti bahwa
cinta adalah penting. Anda telah mencapai jaman keemasan.
Orang-orang di Bumi, kamu sekalian terbang di angkasa dan
suaramu di bawa ke empat penjuru dunia dengan gelombang-gelombang radio.
Maka telah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui kebenaran.
Seperti telah diramalkan, segala sesuatu sedang terjadi sekarang
bahwa Bumi telah memasuki Jaman Aquarius. Orang-orang tertentu telah
menulis tentang ini, tetapi tak seorangpun percaya pada mereka. Kurang
lebih 22.000 tahun yang lalu para pencipta Anda memutuskan untuk memulai
karya mereka di Bumi dan segala sesuatu yang terjadi sejak saat itu
telah diperkirakan karena gerakan galaksi tercakup dalam pengetahuan ini.

Jaman Pisces adalah jaman Kristus dan nelayan-nelayannya, dan
Jaman Aquarius yaitu jaman berikutnya mulai pada tahun 1946. Ini adalah
era di mana orang-orang Israel mendapatkan negaranya kembali :
Maka pada hari itu akan terdengar teriakan dari Pintu Gerbang
Pisces ... Zefanya 1: 10.
Pintu Gerbang Pisces adalah pintu gerbang ke Jaman Aquarius. Ini
adalah saat Matahari terbit di atas Bumi pada sekitar tanggal 20 Maret
(vernal equinox) dalam konstelasi Aquarius. Sorak-sorai yang keras
adalah suara yang mengiringi pengungkapan ini.

Bukan kebetulan bahwa Anda dilahirkan pada tahun 1946.'

Akhir Gereja
'Pengungkapan ini, berkat penjelasan yang dikandungnya, akan membawa
pengharapan baru kepada orang-orang yang suka bermurung hati. Tetapi hal
itu juga akan mempercepat jatuhnya Gereja - kecuali kalau Gereja dapat
mengerti kesalahan-kesalahannya dan menempatkan dirinya untuk mengabdi
pada kebenaran.

Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh
akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu
mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam satu
perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu
gerbang, dan yang mengusir orang-orang benar dengan alasan yang
tidak-tidak.Yesaya 29: 20-21.
Berakhirlah riwayat orang-orang yang menginginkan kita percaya
pada dosa asal dan yang ingin agar kita merasa bersalah; akhir bagi
orang-orang yang memasang jebakan terhadap mereka yang menyebarkan
kebenaran pada akhir Jaman Pisces dan permulaan Jaman Aquarius; akhir
bagi orang-orang yang mencoba menyelamatkan Gereja sebagaimana adanya,
sambil mengusir orang-orang yang benar, mereka yang berbicara tentang
kebenaran dan mereka yang menullis dan atau berkhotbah tentang kebenaran.
Mereka seperti orang-orang yang menyalibkan Yesua. Orang-orang demikian
itu diyakinkan bahwa mereka sedang mempertahankan apa yang benar tanpa
mencoba mengerti dan mereka takut di celakakan dan dimusnahkan pada
datangnya Jaman Pisces.
Mata mereka yang melihat tidak akan tertutup dan telinga mereka
yang mendengar akan mendengarkan dengan rajin ... orang-orang bebal
tidak akan disebut lagi pangeran; para penipupun tidak akan dikatakan
terhormat ... Sebab orang bebal akan membicarakan kebebalan, dan hatinya
akan merencanakan ketidak adilan, mempraktekkan kemunafikan, dan
berbicara menyesatkan tentang Yahweh, dan membiarkan orang lapar tetap
lapar, dan merenggutkan minuman orang yang haus ... Cara-cara penipu
adalah jahat, dan ia membuat rencana-renca keji untuk mencelakakan kaum
miskin dengan kata-kata dusta, dan menyangkal keadilan bagi orang-orang
miskin. Tetapi orang berbudi luhur membuat rencana dan bertindak teguh
dalam keluhurannya. Yesaya 32: 3-8.
Setiap orang dalam hal ini akan mengerti kata-kata : "Mata
mereka yang melihat tidak akan tertutup". Gerejalah yang berbicara

menyesatkan tentang Yahweh, dan membiarkan hati mereka yang lapar akan
kebenaran.
Gerejalah yang membuat rencana-rencana keji untuk mencelakakan
si miskin sehingga mereka yang tidak dapat mengerti atau yang berani
mengerti, akan tetap setia kepadanya karena takut akan berdosa,
dikucilkan atau hal-hal tak masuk akal lainnya. Sementara orang-orang
miskin mencoba membela perkara mereka, mereka yang kurang inteligensinya
untuk menangkap kebenaran membela dusta-dusta Gereja atas perintah
Gereja. Tetapi mereka yang berbudi luhur, mereka yang dengan nyaring
menyatakan kebenaran, mereka itu melakukan tindakan-tindakan mulia
meskipun mereka hidup tanpa persetujuan Gereja yang terorganisir.
Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan
kepadamu lama berselang, tidakkah kamu melihat sejak awal dunia ?
Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan ? esaya 40: 21
Inilah hambaku, yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya
aku berkenan; Aku telah menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan membuat
keadilan ditegakkan di antara bangsa-bangsa. Yesaya 42: 1.
Anda adalah orangnya yang akan menyebarkan kebenaran ke seluruh
dunia, kebenaran ini yang telah diungkapkan kepada Anda selama lebih
dari beberapa hari ini.
Ia tidak akan mematahkan buluh terkulai atau memadamkan sumbu
yang pudar nyalanya. Yesaya 42: 3.
Anda tidak akan dapat menghancurkan sepenuhnya Gereja dan
dusta-dustanya, tetapi itu akan terhapus dengan sendirinya. Penghapusan
ini telah berjalan untuk beberapa waktu. "Sumbu"-nya telah melemah.
Gereja telah menunaikan misinya, dan sudah waktunya untuk lenyap. Gereja
telah membuat kesalahan-kesalahan dan telah memperkaya diri dengan
mengorbankan kebenaran, tanpa mencoba untuk menjelakannya dengan cara
yang cukup jelas untuk orang-orang pada jaman ini. Tetapi jangan
bersikap terlalu keras terhadapnya, karena Gereja telah menyebarkan ke
seluruh dunia kata-kata dalam Alkitab yang merupakan saksi atas
kebenaran.
Gereja telah membuat kesalahan-kesalahan besar, terutama ketika
memasukkan terlalu banyak unsur-unsur gaib ke dalam kebenaran, dan
dengan salah menterjemahkan tulisan-tulisan ke dalam Alkitab-alkitab
biasa. Gereja menggantikan istilah "Elohim" yang mengacu pada para
pencipta dengan dengan istilah bentuk tunggal "Tuhan", sedangkan dalam
kenyataannya Elohim dalam bahasa Yahudi adalah bentuk jamak dari Eloha.

Dengan cara ini Gereja mengubah para pencipta menjadi suatu
Tuhan yang tak dapat dimengerti. Kesalahan lain ialah menyuruh orang
memuja salib kayu untuk memperingati Yesus Kristus. Sebuah salib
kukanlah Kristus. Sepotong kayu berbentuk salib tidak berarti apa-apa :
Orang seperti itu tidak akan menggunakan akal budi, dia juga
tidak punya kearifan atau pengertian untuk berkata : Setengahnya sudah
saya bakar, ya, dan menggunakan baranya untuk membakar roti; saya juga
telah memanggang daging di atas api itu dan memakannya; masakan sisanya
akan kubuat menjadi dewa kekejian, masakan aku akan menyembah kepada
kayu kering ? Yesaya 44: 19.'

Pembentukan Negara Israel
'KEMBALINYA bangsa Yahudi ke Israel sebagaimana telah diramalkan, adalah
tanda jaman keemasan.
Aku akan membawa anak-anakmu dari timur dan mengumpulkan kamu
sekalian dari barat. Aku akan berkata kepada utara : berikanlah, dan
kepada selatan : jangan tahan-tahan mereka. Membawa anak-anak lelakiku
dan anak-anak perempuanku dari tempat jauh, membawa mereka dari
ujuang-ujung bumi; membawa semua orang yang disebutkan dengan namaku.
Semuanya telah aku ciptakan, telah aku bentuk, semuanya telah kubuat
untuk kemulianku. Yesaya 43: 5-7.
Ini benar merupakan pembentukan negara Israel yang menyambut
orang-orang Yahudi dari utara dan dari selatan. Alkitab, yang dipelihara
oleh orang-orang Yahudi, menjadi saksi tas kedatangan para pencipta
sebagaimana tertulis dalam Yesaya, Bab 43, ayat 10 : "Kamu inilah
saksi-saksiku."
Bimbinglah mereka yang punya mata tetapi buta, yang punya
telinga tetapi tuli. Hendaknya semua bangsa berkumpul bersama dan
orang-orang berhimpun. Siapa di antara mereka menyatakan kepada kami
hal-hal yang dahulu dan meramalkan ini ? Hendaknya mereka membawa saksi
mereka untuk membuktikan bahwa mereka benar, sehingga orang-orang lain
dapat mendengar dan berkata : memang benar engkau adalah saksiku, kata
Yahweh, dan hambaku yang telah kupilih : Agar kamu tahu dan percaya
kepadaku, dan mengerti bahwa aku adalah dia ... Kamu adalah saksiku,
kata Tuhan, bahwa aku adalah Tuhan, ya dan sejak jaman dulu kala aku
adalah satu dan sama. Yesaya 43: 8-13.
"Kamu adalah saksiku". Itu adalah sangat nyata, bukan ? Dan saya

dapat mengatakan kepada Anda lagi pada hari ini - "sejak jaman dulu kala
aku adalah satu dan sama" - berkat saksi yang Anda pegang dengan tangan
Anda, Alkitab.
Hanya sesaat lamanya aku meninggalkanmu; tetapi dengan kasih
sayangku yang besar, aku akan mengumpulkanmu lagi. Yesaya 54: 7.
Orang-orang Yahudi dalam kenyataannya telah mendapatkan kembali
negara mereka setelah turut serta dalam menjaga kebenaran.
Waktu di mana manusia akan menyembuhkan
cara-cara ilmiah diramalkan :

penyakit

dengan

Sejak itu tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa
hari, juga tak ada orang tua yang tidak mencapai umur panjang. Yesaya 65:
20.
Obat-obatan membantu manusia mengatasi
mengatasi kematian bayi.

penyakit,

terutama

Di bibir orang yang mempunyai pengertian terdapat hikmat; tetapi
pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi Amsal 1013.'

Kesalahan-kesalahan Gereja
'GEREJA telah bersalah membuat umat manusia merasa bersalah dan menyuruh
mereka berdoa tanpa usaha untuk mengerti. Karena tertulis dalam Injil :
Jika engkau berdoa, jangan menggunakan ulangan-ulangan yang tak
berguna seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir : sebab mereka
mengira bahwa mereka akan didengar karena banyak bicara. Matius 6: 7.
Dan meskipun sudah ada peringatan dalam Injil-injil, Gereja juga
telah membuat dirinya terlalu kaya.
Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ... Tak seorangpun dapat
mengabdi kepada dua tuan : karena ia akan membenci yang seorang dan
mengasihi yang lain; atau ia akan setia kepada yang seorang dan
memandang rendah yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan
Mammon. Matius 6: 19-24.
Di bagian lain dikatakan :

Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam
pundi-pundimu, atau membawa bekal dalam perjalanan, atau baju dua buah,
atau kasut, atau tongkat. Matius 10: 9-19.
Tetapi dengan aturan-aturan bodoh dan hari-hari Jumat tanpa
makan daging, mereka tidak patuh pada Injil-injil mereka sendiri :
Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan
yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15: 11.
Bagaimana mereka berani, orang-orang ini yang hanya manusia
biasa, memanjakan diri mereka dalam kekayaan dan kemewahan Vatican,
sedangkan Injil-injil memerintahkan kepada mereka untuk "tidak memiliki
emas atau perak" atau bahkan sebuah jas cadangan ?
Bagaimana mereka berani berkhotbah tentang kebaikan ?
Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, sesungguhnya sukar sekali
bagi seorang kaya masuk kedalam kerajaan surga. Matius 19: 23.
Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas
bahu orang; tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua
pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang ...
mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan ... mereka suka
menerima penghormatan di pasar ... Karena hanya satu rabimu, dan kamu
semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun 'bapa' di bumi
ini, sebab hanya satu bapamu, yaitu yang ada di surga. Jangan pula
menyebut dirimu 'pemimpin', karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias.
Tetapi barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi
pelayanmu. Matius 23: 4-11.
Semua itu tertulis dalam Injil-injil mereka sendiri. Oleh sebab
itu bagaimana Gereja berani membebani orang-orang dengan apa yang mereka
namakan dosa-dosa, yang hanya merupakan konsep-konsep berbeda tentang
moralitas dan gaya hidup; bagaimana mereka berani berbicara tentang
kebaikan sementara hidup dalam kelimpahan di Vatican ketika orang-orang
sedang sekarat karena lapar; bagaimana mereka berani minta diundang dan
dihormati sementara berkhotbah tentang kerendahan hati; bagaimana mereka
berani minta orang-orang memanggil mereka "Bapa", "Yang Mulia", atau
"Yang Tersuci", sedangkan Injil-injil mereka nyata-nyata melarang semua
ini ?
Bila nantinya Paus mengambil jalan untuk menjadi seorang miskin,
Gereja akan hidup kembali - tetapi dia akan mempunyai tujuan kemanusiaan
yang sama sekali berbeda dengan tujuan yang sampai sekarang masih
dikejarnya - yaitu penyebaran dari apa yang berfungsi sebagai bukti

untuk jaman sekarang.
Misi itu selesai tetapi Gereja dapat mengadakan re-orientasi ke
arah kebaikan dengan menolong mereka yang tidak bahagia, dengan membantu
menyebarkan kebenaran sejati dari tulisan-tulisan itu, yang sampai
sekarang, telah diselewengkan atau dirahasiakan. Dengan cara ini,
semangat murah hati dari banyak pastor akan terpenuhi. Agar itu terjadi,
orang-orang Vatican harus memberi contoh dengan menjual segala harta
benda mereka untuk menolong pembiayaan negara-negara yang kurang
berkembang. Mereka harus pergi ke negara-negara itu and membantu
orang-orangnya untuk maju dengan memberikan bantuan praktis dengan
tangan-tangan kosong mereka, tidak hanya dengan "kata-kata yang bagus".
Juga tidak dapat diterima bahwa ada banyak kategori perkawinan
dan lebih-lebih lagi kategori pemakaman berdasarkan kekayaan seseorang.
Ini adalah kesalahn lain dari Gereja.
Tetapi saatnya telah tiba.'

Sumber Segala Agama
'TIDAK hanya di Alkitab dan Injil-injil terdapatnya jejak-jejak
kebenaran; bukti-bukti bisa didapatkan praktis dalam setiap agama.
Kabala khususnya merupakan salah satu dari buku yang paling banyak
mengandung bukti-bukti, tetapi tidak mudah bagi Anda untuk
mendapatkannya barang sebuah.
Apabila pada suatu ketika Anda bisa mendapatkan sebuah buku
Kabala, maka Anda akan dapat melihat bahwa di dalamnya terdapat banyak
sekali acuan pada kami. Sangat perlu dicatat adalah penggambaran dalam
Caticle of Canticles (5) dari planit para pencipta dan jarak yang
memisahkannya dari Bumi.
Tertulis bahwa "tinggi para pencipta" adalah 236.000 "parasang"
dan "tinggi tumitnya" adalah 30.000.000 "parasang". Parasang adalah
suatu satuan ukuran seperti "parsec" yang menunjukkan jarak yang dapat
ditempuh cahaya dalam satu detik, yaitu sekitar 300.000 kilometer.
Planit kami adalah 300.000.000 parasang jauhnya dari Bumi atau sekitar
sembilan ribu milyar kilometer, sedikit kurang dari satu tahun cahaya.
Dengan bergerak pada kecepatan cahaya atau 300.000 kilometer per
detik, Anda akan makan waktu hampir satu tahun untuk planit kami. Dengan
roket Anda sekarang ini yang bergerak hanya dengan kecepatan 40.000
kilometer per jam, Anda akan memerlukan waktu sekitar 26.000 tahun untuk

mencapai planit kami.
Jadi Anda tahu bahwa untuk sementara waktu tidak ada yang perlu
kami takuti. Sudah sejak lama kami dapat bepergian ke Bumi dari planit
kami dalam waktu kurang dari dua bulan dengan metode dorongan tenaga
atom yang memungkinkan kami bergerak dengan kecepatan berkas sinar yang
tujuh kali lebih cepat dari kecepatan cahaya.
Berkas sinar ini "mengangkut" kami. Agar dapat diangkut oleh
berkas sinar, kami meninggalkan jendela optik, yang merupakan spektrum
sinar yang dapat dilihat dengan mata, untuk menyesuaikan diri dan masuk
ke dalam berkas sinar pengangkut. Oleh sebab itu orang-orang di Bumi
yang telah mengamati kapal angkasa kami, telah menggambarkan kapal-kapal
angkasa kami menjadi seperti bersinar, lalu berwarna sangat putih
kemilau, kemudian berwarna biru, dan akhirnya menghilang. Jelaslah
ketika kapal angkasa bergerak melebihi kecepatan cahaya, dia menghilang
dan tidak terlihat lagi oleh mata telanjang. Itu adalah "tinggi dari
tumit-tumit para pencipta", jarak di mana tumit-tumitnya, begitulah
dikatakan, menapak pada planit.
Planit para pencipta sendiri berjarak 236.000 parasang dari
mataharinya - sebuah bintang yang sangat besar - atau 70 milyar delapan
ratus juta kilometer. Ini adalah yang dimaksud dengan "tinggi" para
pencipta.
Kabala adalah buku yang paling dekat dengan kebenaran, tetapi
hampir semua buku agama mengacu pada kami dengan tingkat kejelasan yang
berbeda-beda. Ini memang benar, terutama di negara-negara di mana para
pencipta mempunyai pangkalan-pangkalan - di Andes, di pegunungan
Himalaya, di Yunani di mana mitologi Yunani juga mencantumkan
bukti-bukti penting, dan juga dalam agama-agama Buddha dan Islam, dan di
antara orang-orang Mormon. Akan makan banyak halaman untuk menyebutkan
segala agama dan sekte yang membuktikan pekerjaan kami dengan cara yang
kurang begitu jelas.'

Manusia : Penyakit dari Alam Semesta
' NAH, sekarang Anda mengetahui kebenaran. Anda harus menuliskannya dan
menyebarkannya ke seluruh dunia. Bila manusia di Bumi ingin agar kami
memberi mereka manfaat dari pengalaman kami dan menolong mereka
mendapatkan 25.000 tahun ilmu pengetahuan, mereka harus menunjukkan
kepada kami bahwa mereka ingin menemui kami, dan di atas semua itu
memperlihatkan bahwa mereka layak mendapatkannya, sehingga semua ini
dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan bahaya bagi kami.

Kalau kemi memberikan pengetahuan kami kepada umat manusia, kami
harus yakin bahwa mereka akan menggunakannya dengan baik.
Observasi-observasi kami dalam tahun-tahun terakhir ini belum
membuktikan bahwa Bumi diperintah dengan kearifan. Tentu saja telah ada
kemajuan, tetapi beberapa orang masih mati karena kelaparan dan semangat
berperang masih ada di seluruh dunia. Kami tahu bahwa kedatangan kami
dapat meningkatkan banyak hal dan mempersatukan bangsa-bangsa, tetapi
kami harus merasa bahwa orang-orang itu memang benar-benar ingin menemui
kami dan bahwa mereka benar-benar siap untuk dipersatukan.
Kami juga harus merasa bahwa mereka benar-benar ingin melihat
kami datang, dengan mengetahui sepenuhnya siapa kami dan mengerti arti
sesungguhnya dari kedatangan kami. Beberapa kali pesawat-peswat perang
manusia telah mencoba mengejar kapal kami, menganggap kami sebagai musuh.
Anda harus mengatakan kepada mereka siapa kami sehingga kami
dapat menampakkan diri tanpa risiko terluka atau terbunuh - tidak
demikian sekarang ini - atau tercipta kepanikan yang berbahaya dan
menimbulkan kematian.
Beberapa peneliti ingin menghubungi kami lewat radio. Tetapi
kami tidak menanggapi karena dengan cara ini mereka dapat mengetahui
letak planit kami. Dari segi lain, waktu transmisi akan terlalu lama dan
sistim pemancar kami menggunakan gelombang-gelombang yang tak dapat
ditangkap oleh teknologi Anda, karena Anda belum menemukan
gelombang-gelombang tersebut. Gelombang-gelombang itu tujah kali lebih
cepat dari pada gelombang-gelombang radio, dan kami sedang mengadakan
eksperimen dengan gelombang-gelombang baru yang kecepatannya satu
setengah kali itu.
Kemajuan berjalan terus, dan penelitian kami sendiri terus
berlangsung dengan tujuan untuk mengerti dan berhubungan dengan makhluk
besar yang mana kami merupakan bagian dari padanya, dan pada atom-atom
mana kami merupakan parasit. Atom-atom ini adalah planit-planit dan
bintang-bintang. Dalam kenyataannya kami telah dapat menemukan
makluk-makluk hidup berintelegensi dalam keadaan kecil tak terbatas,
yang hidup pada partikel-partikel yang merupakan planit-planit dan
matahari-matahari bagi mereka. Mereka mengajukan pertanyaan yang sama
dengan kita.
Umat manusia merupakan penyakit dalam makhluk raksasa ini, dan
planit-planit dan bintang-bintang adalah atom-atomnya. Juga pada
gilirannya makhluk raksasa ini merupakan parasit pada atom-atom yang
lebih besar. Pada kedua arah terdapat ketidak terhinggaan. Tetapi hal

yang penting adalah memastikan agar penyakit yang merupakan manusia ini
terus ada dan tak pernah mati.
Dulu ketika kami sedang menciptakan Anda, kami tidak tahu bahwa
kami sedang menunaikan misi kedua yang "dituliskan" kepada kami, dengan
demikian mengulangi apa yang telah dilakukan untuk kami.
Dari apa yang kami ciptakan dan bagaimana ciptaan itu berkembang,
kami telah menemukan asal mula kami sendiri. Karena kami juga telah
diciptakan oleh orang-orang lain yang sejak saat itu telah punah.
Sangatlah pasti bahwa dunia mereka telah hancur, tetapi berkat mereka,
kami dapat meneruskan langkah-langkah mereka dan menciptakan Anda.
Pada suatu ketika kami mungkin akan punah, tetapi saat itu Anda
akan telah menggantikan kami dan mengambil alih peranan kami. Jadi Anda
adalah mata rantai berikutnya dalam rantai berharga dari kelangsungan
hidup manusia. Dunia-dunia lain ada dan manusia pasti berkembang pada
bagian-bagian lain dari alam semesta.

Tetapi dalam daerah ini dari alam semesta, dunia kami adalah
satu-satunya yang telah membuat ciptaan-ciptaan baru. Ini adalah penting
karena setiap dunia perlu menghasilkan banyak sekali anak
yang vital untuk memelihara kesinambungan. Ini membuat kami berharap
bahwa kelak umat manusia tidak lagi ada dalam bahaya untuk punah
sepenuhnya.
Kami tidak yakin bahwa bangsa manusia dapat terus stabil dalam
jumlah yang banyak. Mata rantai telah selalu bersambung, tetapi kita
tidak boleh mengacaukan keseimbangan dari tubuh besar di mana kita
merupakan parasit karena kita dapat memicu bencana yang paling ringan
dapat menimbulkan kemunduran dan paling buruk menimbulkan kehancuran
total.
Dalam suatu badan yang sehat beberapa kuman dapat hidup tanpa
bahaya, tetapi kalau kuman-kuman itu berkembang sangat banyak, dapat
menimbulkan penyakit yang mengganggu bentuk-bentuk kehidupan. Lalu
bentuk kehidupan itu bereaksi untuk memusnahkan kuman-kuman penyebab
penyakit itu baik secara alamiah atau dengan bantuan obat-obatan. Hal
yang penting, tampaknya, adalah menciptakan lebih banyak dunia sehingga
manusia tidak memusnahkan diri sendiri; lalu di atas semua itu
memastikan agar keseimbangan tidak terganggu dengan memusatkan kembali
usaha-usaha kami untuk membuat mereka yang ada menjadi lebih bahagia.
Dalam bidang

inilah

kami

dapat

membantu

Anda

secara

besar-besaran.'

Evolusi : Sebuah Mitos
'PERTAMA Anda harus mengusir dari pikiran Anda seluruh ketidak pastian
tentang evolusi. Ilmuwan-ilmuwan Anda yang telah mengembangkan
teori-teori evolusi tidak sama sekali salah dalam mengatakan bahwa
manusia berasal dari kera dan kera dari ikan dan seterusnya. Dalam
kenyataannya, organisme pertama yang diciptakan di Bumi adalah bentuk
kehidupan bersel satu, yang kemudian menimbulkan bentuk-bentuk kehidupan
yang lebih kompleks.
Tetapi ini tidak terjadi secara kebetulan ! Ketika kami tiba di
Bumi untuk menciptakan kehidupan, kami mulai dengan membuat
ciptaan-ciptaan sederhana, selanjutnya meningkatkan teknik-teknik kami
mengenai adaptasi dengan lingkungan. Pada gilirannya ini memungkinkan
kami untuk membuat ikan, ampibi, binatang menyusui, burung, primat dan
akhirnya manusia sendiri, yang merupakan model yang dikembangkan dari
kera, yang kami tambahkan sehingga menjadi apa yang secara esensial
membuat kita ini manusia.
Dengan cara ini, kami membuat manusia-manusia sesuai dengan
citra kami, sebagaimana tertulis dalam Alkitab dalam Kejadian. Anda
tentunya telah dapat menyadari bahwa hanya ada sedikit kemungkinan dari
hal-hal kebetulan yang menghasilkan begitu banyak variasi bentuk-bentuk
kehidupan - warna-warna burung dan seni-seni hubungan kelaminnya yang
canggih, atau bentuk tanduk kijang-kijang tertentu.
Kebutuhan alamiah apa yang menyebabkan kijang-kijang atau
kambing-kambing liar mengembangkan tanduk-tanduk yang melingkar ? Atau
burung-burung untuk mempunyai bulu-bulu biru atau merah ? Dan bagaimana
mengenai ikan hias ? Semua itu adalahpekerjaan seniman-seniman kami.
Jangan melupakan para seniman kalau Anda sendiri menciptakan kehidupan.
Bayangkan dunia tanpa mereka - tanpa musik, film, lukisan-lukisan atau
pahatan-pahatan ... Kehidupan akan sangat membosankan dan
binatang-binatang sangat jelek apabila badan-badannya hanya cocok untuk
memenuhi kebutuhannya dan fungsi-fungsinya.
Evolusi berbagai bentuk kehidupan di Bumi betul-betul merupakan
evolusi teknik-teknik penciptaan dan peningkatan kecanggihan pekerjaan
para pencipta. Ini akhirnya mendorong mereka untuk menciptakan manusia
yang serupa dengan mereka sendiri. Anda bisa mendapatkan
tengkorak-tengkorak manusia pra-sejarah yang merupakan prototip-prototip
manusia pertama. Ini setiap kali diganti oleh orang-orang lain yang

lebih canggih perkembangannya. Ini berlangsung terus sampai bentuk Anda
yang sekarang, yang merupakan replika yang tepat dari para pencipta Anda
yang takut menciptakan sesuatu yang lebih unggul dari pada mereka
sendiri, meskipun beberapa pencipta tergoda untuk berbuat demikian.
Apabila kami dapat yakin bahwa umat manusia tidak akan pernah
melawan para pencipta untuk mendominasi atau menghancurkan mereka sebagaimana telah terjadi antara ras-ras manusia yang berbeda yang
diciptakan secara berturut turut di muka Bumi - tetapi justru akan
mencintai mereka sebagai orang tua, maka akan ada godaan-godaan besar
untuk menciptakan bangsa manusia yang lebih canggih.
Ini mungkin, tetapi dengan risiko yang sangat besar ! Dalam
kenyataannya beberapa orang pencipta khawatir bahwa orang-orang di Bumi
mungkin sedikit lebih unggul dari orang tua mereka. "Setan" adalah salah
seorang dari mereka yang selalu berpikir, dan sampai sekarang masih saja
demikian, bahwa manusia-manusia di Bumi merupakan bahaya bagi planit
kami, karena mereka sedikit lebih cerdas. Tetapi mayoritas dari kami
berpikir bahwa Anda akan membuktikan kepada kami bahwa Anda mencintai
kami dan bahwa Anda tak akan pernah mencoba untuk menghancurkan kami.
Itu adalah minimum yang kami harapkan sebelum datang menolong Anda.
Bahkan mungkin juga bahwa pada setiap ciptaan manusia oleh
bangsa manusia, tercapai suatu kemajuan kecil, suatu evolusi yang benar
dari bangsa manusia yang berlangsung perlahan-lahan sehingga para
pencipta tidak merasa terancam bila dihadapkan pada ciptaan-ciptaan
mereka.
Ini memungkinkan kami untuk mempercepat kemajuan. Meskipun kami
pikir sekarang ini kami tidak dapat memberikan warisan ilmiah kami, kami
sungguh merasa aman untuk memberikan kepada Anda pengetahuan kami
tentang politik dan perikemanusiaan.
Ini tidak akan mengancam planit Anda, tetapi akan membuat Anda
lebih bahagia di Bumi. Berkat kebahagiaan ini Anda akan maju lebih cepat
dan itu juga dapat membantu Anda untuk lebih cepat memperlihatkan kepada
kami bahwa Anda layak menerima bantuan dan warisan kami dalam upaya
untuk mencapai tingkat peradaban antar galaksi.
Sebaliknya, apabila umat manusia tidak dapat menenangkan
sifat-sifat agresifnya, apabila perdamaian tidak menjadi tujuan Anda
satu-satunya, dan Anda membiarkan orang-orang mempromosikan perang,
memproduksi senjata, mencoba senjata-senjata nuklir, dan memelihara
tentara hanya untuk merampas atau mempertahankan kekuasaan, maka kami
akan menghentikan orang-orang semacam itu untuk menjadi bahaya bagi kami,

dan akan ada Sodom dan Gomora yang lain.
Bagaimana kami tidak akan takut kepada orang-orang di Bumi kalau
mereka menyerang jenisnya sendiri - kami yang dari dunia lain dan
sedikit berbeda ?
Anda, Claude Vorilhon, Anda akan menyebarkan kebenaran di bawah
naungan nama Anda yang sambil jalan akan Anda gantikan dengan RAEL. Arti
harafiah dari "Rael" kalau diterjemahkan secara sederhana dengan
"utusan".
Selanjutnya, melalui telepati-lah pesan kami yang membuat Anda
menamakan anak Anda Ramuel, yang artinya "anak seorang yang membawa
terang", karena ia benar-benar anak utusan kami, duta besar kami.'
Dan setelah mengucapkan pesan itu ia pergi, tepat seperti yang
dilakukannya pada pagi-pagi lainnya.
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AKHIR DUNIA

GENIOCRACY. HUMANITARIANISME. PEMERINTAH DUNIA.
MISI ANDA.

Geniocracy
KEESOKAN harinya saya menemuinya, dan lagi ia mulai berbicara.
'Pertama, marilah kita meninjau aspek-aspek kehidupan politis
dan ekonomis. Orang-orang yang bagaimana mengijinkan manusia untuk maju ?

Orang-orang jenius. Oleh sebab itu dunia Anda harus menghargai
orang-orang jeniusnya dan mengijinkan mereka memerintah Bumi.
Pertama, kekuasaan ada di tangan orang-orang brutal, yang lebih
unggul dari orang-orang lain karena kekuatan otot mereka. Kedua, yang
berkuasa adalah si kaya, yang menggunakan uang mereka untuk
mempekerjakan banyak 'orang brutal' untuk melayani mereka. Lalu kaum
politisi yang memperdayakan masyarakat dari negara-negara demokratis
dengan harapan-harapan mereka sendiri - belum lagi bicara tentang kaum
militer yang suksesnya telah didasarkan atas organisasi kebrutalan yang
rasional.
Satu-satunya tipe manusia yang belum pernah Anda tempatkan pada
kekuasaan adalah orang-orang yang menolong umat manusia untuk maju.
Apakah mereka menemukan roda, obat mesiu, mesin dengan pembakaran di
dalam atau atom, orang-orang jenius telah selalu mengijinkan orang-orang
yang kurang cerdas duduk dalam kekuasaan untuk mengambil manfaat dari
temuan-temuan baru mereka. Seringkali orang-orang itu telah menggunakan
temuan-temuan damai untuk tujuan-tujuan pembunuhan. Semua itu harus
dirubah.

Agar ini terjadi, Anda harus menghilangkan seluruh sistim
pemilihan dan jajak pendapat, karena dalam bentuknya yang sekarang,
sistim itu sama sekali tidak cocok dengan perkembangan manusia. Setiap
orang adalah sebuah sel yang berguna dalam badan raksasa yang kami
namakan umat manusia. Sel pada kaki Anda tidak boleh menentukan apakah
tangan Anda harus mengambil obyek tertentu atau atau tidak. Otaklah yang
harus menentukan, dan apabila obyek itu baik, sel pada kaki Anda akan
mendapat manfaat darinya. Tidak terserah pada kaki untuk memberikan
suara. Tugas kaki hanyalah membawa badan - termasuk otak - dan kaki tak
dapat menilai apakah yang diambil oleh tangan baik atau tidak.
Suara-suara hanya mempunyai efek positif bila ada kesederajatan
antara pengetahuan dan intelek. Copernicus dikutuk oleh mayoritas
manusia yang tidak kompeten, karena ia adalah satu-satunya orang pada
waktu itu yang mempunyai pengetahuan tingkat tinggi yang cukup. Meskipun
Gereja - yang berarti mayoritas - percaya bahwa Bumi adalah pusat alam
semesta, ini ternyata salah. Bumi benar-benar berputar mengelilingi
matahari, dan Copernicus - si minoritas - ternyata benar.
Ketika mobil-mobil pertama ditemukan, andaikata kita harus minta
kepada setiap orang untuk memberikan suaranya untuk menentukan apakah
mobil-mobil boleh ada atau tidak, mayoritas manusia yang sama sekali tak
mengerti tentang mobil dan tidak peduli, tentunya akan menanggapinya

secara negatif dan Anda tentunya masih akan naik kuda dan gerobak. Jadi,
bagaimana Anda dapat merubah semua itu ?
Pada masa ini Anda mempunyai ahli-ahli ilmu jiwa yang dapat
mengadakan tes-tes untuk menilai inteligensi dan bakat setiap individu.
Tes-tes ini harus dilaksanakan secara sistimatis, mulai dari yang masih
bayi dan seterusnya untuk menentukan orientasi setiap individu kepada
hal-hal yang dipelajari.
Bila individu-individu mencapai umur yang bisa bertanggung jawab,
koefisien intelek mereka dapat diukur dan dimasukkan ke dalam kartu
identitas mereka atau kartu suara pemilih. Hanya mereka yang memiliki
kapasitas intelektual sekurang-kurangnya lima puluh persen di atas
rata-rata, yang berhak menduduki jabatan publik. Untuk memberi suara,
individu-individu
akan
memerlukan
koefisien
intelektual
sekurang-kurangnya sepuluh persen di atas rata-rata. Andaikata sistim
demikian ada sekarang ini, banyak dari politisi-politisi Anda sekarang
tidak akan menduduki posisi-posisi yang diduduki sekarang.
Ini adalah sebuah sistim demokrasi total. Terdapat banyak
insinyur, misalnya, yang memiliki kecerdasan lebih rendah dari
inteligensi rata-rata, tetapi yang memiliki ingatan-ingatan yang bagus
dan telah mencapai beberapa gelar akademik berkat hal ini.
Sebaliknya banyak kaum buruh atau pekerja pertanian yang sama
sekali tidak mempunyai pendidikan spesialis, tetapi mempu-nyai
inteligensi lima puluh persen di atas rata-rata. Yang sama sekali tak
dapat diterima sekarang adalah bahwa suara seseorang yang secara
kasarnya dapat Anda namakan "seorang kerdil" bernilai sama banyaknya
dengan suara seorang jenius yang telah berpikir secara matang mengenai
cara yang dipakainya untuk memberikan suaranya. Dalam beberapa kota
kecil pemilihan-pemilihan dimenangkan oleh calon yang membelikan minuman
terbanyak untuk orang-orang - bukan oleh individu yang kebijakannya
paling menarik.
Oleh sebab itu sejak semula hak memberikan suara harus diberikan
kepada orang-orang itu yang otaknya lebih cocok untuk memikirkan dan
memecahkan masalah-masalah - maksudnya suatu kelompok elite yang sangat
cerdas. Ini tidak harus berarti mereka yang telah belajar paling banyak.
Kami berbicara mengenai penempatan orang-orang jenius dalam
kekuasaan, dan Anda dapat menamakan itu "geniocracy".'

Humananitarianisme (Kemanusiaan)

'BUTIR KEDUA : Dunia Anda dilumpuhkan oleh keuntungan, dan Komunisme
telah gagal menyediakan iming-iming yang cukup besar untuk memberi
motivasi kepada orang-orang dan mendorong mereka untuk membuat kemajuan.
Anda semua dilahirkan sederajat dan ini juga tertulis dalam
Alkitab. Pemerintah-pemerintah Anda harus menjamin bahwa orang-orang
dilahirkan dengan tingkat keuangan yang kurang lebih sama. Tdaklah dapat
diterima bahwa anak-anak tidak cerdas hidup dalam kemewahan berkat
keuntungan-keuntungan yang ditimbun oleh orang tua mereka, sementara
orang-orang jenius mati kelaparan dan melakukan pekerjaan kasar yang
berat untuk dapat makan.
Dengan cara ini mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan di mana
mereka seharusnya dapat membuat penemuan-penemuan yang menguntungkan
seluruh umat manusia. Untuk mecegah ini, kepemilikan harta benda harus
dihapuskan tanpa mendirikan Komunisme.
Dunia ini bukan milik Anda - itu juga tertulis dalam Alkitab.
Anda hanya penyewa. Jadi semua barang harus disewa untuk empat puluh
sembilan tahun. Ini akan menghapuskan ketidak adilan warisan. Warisan
Anda yang sejati, dan warisan anak-anak, adalah seluruh dunia asal saja
Anda tahu bagaimana mengatur Anda sekalian untuk membuat dunia menjadi
menyenangkan.
Orientasi politik kemanusiaan ini bukanlah komunisme;
pemi-kirannya adalah masa depan umat manusia. Kalau Anda ingin memberi
nama, namakanlah itu "humanitarianisme" (kemanusiaan).
Ambillah sebagai contoh seseorang yang telah menyelesaikan
studinya pada saat umur dua puluh satu tahun dan ingin bekerja. Ia
memilih profesinya dan mendapat gaji. Kalau ia ingin mendapatkan tempat
tinggal sementara orang tuanya masih hidup, ia "membeli" rumah - tetapi
dalam kenyataannya ia menyewa rumah atau apartemen untuk empat puluh
sembilan tahun dari Negara yang membangunnya.
Kalau nilai rumah itu diperkirakan berharga 100.000 francs, ia
dapat membayar jumlah itu dibagi menjadi angsuran-angsuran bulanan
selama empat puluh sembilan tahun. Pada umur tujuh puluh tahun (dua
puluh satu ditambah empat puluh sembilan) ia akan telah melunasi
pembayaran rumahnya dan dapat di sana sampai kematiannya tanpa harus
membayar lagi.
Sesudah kematiannya, rumah itu akan kembali ke Negara yang
kemudian harus mengijinkan anak-anak orang itu, kalau ada, untuk

mendapat manfaat dari rumah itu secara gratis, lalu anak ini dapat
tinggal dengan gratis seumur hidup di rumah ayahnya itu. Pada saat
kematiannya, pada gilirannya, anaknya juga mendapat manfaat dari rumah
keluarga itu, dan begitu seterusnya untuk selamanya. Warisan harus
dihapus sepenuhnya kecuali warisan rumah keluarga. Tetapi ini tidak
mencegah setiap orang untuk diberi hadiah secara pribadi atas
jasa-jasanya.
Marilah kita mengambil contoh lainnya. Seseorang mempunyai dua
orang anak. Yang seorang pekerja yang baik dan yang seorang lagi malas.
Pada umur dua puluh satu tahun keduamya memutuskan untuk memilih jalan
mereka sendiri-sendir. Masing-masing menyewa rumah seharga 100.000
francs.
Pekerja itu akan dengan cepat mendapat uang lebih banyak dari
pada yang malas. Maka ia akan dapat menyewa rumah yang berharga dua
kalinya rumah yang malas. Apabila ia mempunyai sarana-sarananya, ia
bahkan akan dapat menyewa kedua buah rumah, rumah yang satu sebagai
rumah pesanggrahan. Apabila ia berhasil menabung, ia juga akan dapat
membangun rumah dan menyewakannya untuk empat puluh sembilan tahun, dan
dengan demikian ia menerima uang yang memang menjadi haknya. Tetapi pada
saat kematiannya, segala sesuatu akan kembali ke masyarakat, kecuali
rumah keluarga yang akan menjadi milik anak-anaknya.
Jadi pribadi-pribadi
sendiri, tergantung
anak-anak mereka.
masing-masing. Hal
dagang dan industri.

dapat
pada
Untuk
yang

membuat keuntungan untuk mereka
jasa masing-masing, tetapi tidak untuk
masing-masing dari mereka sesuai jasa
sama harus berlaku bagi perusahaan-perusahaan

Apabila seseorang menciptakan suatu usaha, usaha itu miliknya
untuk seumur hidup, dan dia dapat menyewakannya, tetapi tidak boleh
lebih lama dari empat puluh sembilan tahun. Demikian pula bagi para
petani. Mereka dapat menyewa tanah dan membudi dayakannya untuk empat
puluh sembilan tahun, tetapi sesudah itu segalanya kembali ke Negara
yang akan dapat menyewakannya kembali untuk empat puluh sembilan tahun
berikutnya. Anak-anak mereka juga dapat menyewanya untuk empat puluh
sembilan tahun.
Cara ini harus dipakai untuk semua barang yang tetap dapat
dieksploatasikasn, dan mengenai nilai barang-barang, tidak ada yang
berubah. Segala sesuatu yang berharga seperti saham-saham, emas,
perusahaan-perusahaan, uang kontan, atau gedung-gedung, semuanya
dimiliki oleh masyarakat, tetapi dapat disewa untuk empat puluh sembilan
tahun oleh mereka yang telah mendapatkan sarana-sarana berkat jasa-jasa

dan usaha mereka sendiri.
Dengan cara ini seseorang yang membuat keuntungan waktu berumur
sekitar empat puluh tahunan akan dapat membangun rumah-rumah, menyewakan
rumah-rumah itu sebagai apartemen-apartemen untuk empat puluh sembilan
tahun, dan menikmati uang itu seumur hidupnya.
Sesudah itu, uang yang berasal dari sewa-sewa itu akan kembali
kepada masyarakat. Humanitarianisme ini telah dirumuskan dalam Alkitab :
Selanjutnya engkau harus menghitung tujuh tahun sabat, yakni
tujuh kali tujuh tahun, sehingga masa tujuh tahun sabat itu sama dengan
empat puluh sembilan tahun. Imamat 25: 8.
Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli dari
padanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Engkau harus membayar
kepada sesamamu menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia
menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah
tahun itu, makin besarlah harganya, dan makin kecil jumlah tahun itu,
makin kecillah harganya, karena jumlah hasil panenlah yang dijual
kepadamu. Imamat 25: 14-16.
Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu,
sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Imamat 25: 23.
Bila orang-orang jenius diijinkan memegang kekuasaan, mereka
akan mengerti kegunaan penataan-penataan kembali ini. Anda juga harus
mengusahakan agar seluruh bangsa di Bumi bersatu untuk membentuk satu
pemerintahan saja.'

Pemerintahan Dunia
'PENCIPTAAN satu mata uang untuk seluruh dunia dan bahasa umum akan
menolong Anda membentuk satu pemerintah dunia. Dialek Auvergne tidak
lagi dipakai di Clermont-Ferrand, dan tak lama lagi bahasa Perancis
tidak lagi dipakai di Paris, Inggeris tidak lagi dipakai di London, dan
Jerman tidak lagi dipakai di Frankfurt. Para ilmuwan dan ahli bahasa
Anda harus bersatu dan menciptakan satu bahasa baru di sekolah-sekolah
dunia.
Hal yang sama harus dilakukan untuk uang. Nilai-nilai mata uang
dunia tidak dapat didasarkan pada mata uang franc, dollar atau yen,
tetapi harus didasarkan atas mata uang baru yang diciptakan untuk
kebutuhan-kebutuhan seluruh Bumi, sehingga orang-orang tidak terhina dan

terpaksa bertanya mengapa mata uang lain telah dipilih menggantikan mata
uang mereka sendiri.
Akhirnya picu yang diperlukan untuk untuk membentuk persatuan
demikian adalah penghapusan wajib militer yang hanya mengajarkan
sifat-sifat agresif kepada orang-orang muda. Tentara profesional
haruslah kemudian ditugaskan untuk melindungi ketertiban umum. Ini harus
terjadi pada saat yang sama di semua negara sehingga terciptalah jaminan
keamanan yang harus ada.'

Misi Anda
'SEPERTI telah saya katakan kepada Anda, kami tahu bahwa kedatangan resmi kami akan mempercepat segala sesuatu. Tetapi kami akan
menunggu sampai kami melihat bahwa umat manusia benar-benar menghendaki
kami untuk datang, bahwa mereka mencintai kami dan menghormati kami
sebagai orang tua yang memang betul begitu - dan bahwa kapal angkasa
kami tidak akan diancam oleh kekuatan militer Anda yang destruktif.
Untuk mencapai ini, beri tahukan kepada seluruh dunia bahwa Anda
telah berjumpa dengan saya, dan ulangilah apa yang telah saya katakan
kepada Anda. Orang-orang bijak akan mendengarkan kepada Anda. Banyak
orang akan menganggap Anda sebagai orang gila atau orang yang berkhayal,
tetapi saya telah mengatakan kepada Anda apa yang harus dipikirkan
tentang mayoritas yang bebal.
Anda mengetahui kebenaran, dan kami akan tetap berhubungan
dengan Anda dengan telepati untuk memberi Anda kepercayaan dan informasi
tambahan kalau kami pandang perlu. Yang kami inginkan adalah melihat
apakah terdapat cukup orang bijak di Bumi. Apabila terdapat orang dalam
jumlah yang cukup besar mengikuti Anda, maka kami akan datang secara
terbuka.
Di mana ? Di tempat yang akan Anda siapkan untuk kedatangan kami.
Usahakan untuk membuat tempat tinggal di daerah yang nyaman
dengan udara yang segar, dengan tujuh buah kamar yang selalu siap
menerima tamu, masing-masing dengan kamar mandi terpisah, sebuah ruang
konperensi untuk menampung dua puluh satu orang, sebuah kolam renang,
dan sebuah kamar makan yang dapat memberi tempat duduk kepada dua puluh
satu orang.
Tempat tinggal ini harus dibangun di tengah taman dan harus
dilindungi terhadap orang-orang yang penasaran ingin melihat. Taman itu

harus harus seluruhnya dikelilingi dengan dinding-dinding untuk mencegah
siapapun untuk melihat tempat tinggal dan kolam renang itu.
Tempat tinggal itu harus terletak paling tidak seribu meter
jauhnya dari dinding-dinding yang mengelilingi taman itu. Rumah itu
maksimum akan terdiri dari dua tingkat dan harus terlindung dari
penglihatan dengan rintangan pohon-pohonan dan semak-semak dalam
pekarangan. Buatlah dua buah pintu masuk pada dinding-dinding yang
mengelilinginya, satu di sebelah selatan dan satu di sebelah utara.
Rumah itu juga akan mempunyai dua pintu masuk.
Akan ada teras di atas atap di mana sebuah kapal angkasa yang
bergaris-tengah dua belas meter dapat mendarat. Jalan masuk dari teras
itu ke bagian dalam rumah adalah penting. Ruang udara di atas dan di
sekeliling tempat tinggal tidak boleh secara langsung di bawah
pengawasan militer atau pemantauan radar.
Anda akan mencoba memastikan bahwa daerah di mana tempat tinggal
itu dibangun - bila mungkin hendaknya lebih luas dari pada yang
ditetapkan di sini - diperlakukan sebagai daerah netral oleh
bangsa-bangsa lain dan oleh bangsa di mana tempat tinggal itu berada,
atas dasar bahwa tempat tinggal itu adalah kedutaan besar kami di Bumi.
Anda boleh tinggal dengan anak isteri Anda di tempat tinggal itu
yang akan ada di bawah pimpinan Anda, dan Anda akan dapat mempunyai
pelayan-pelayan di sana dan mengundang tamu-tamu yang Anda pilih. Tetapi
daerah yamg berkamar tujuh buah itu harus langsung ada di bawah teras
dan harus dipisahkan dari bagian yang ditempati orang-orang dengan pintu
logam yang tebal yang dapat dikunci dari dalam, yang harus tetap
tertutup. Sebuah kamar anti hama harus dibangun pada pintu masuk ruang
konperensi.
Pendanaan proyek itu akan dimungkinkan melalui bantuan yang Anda
terima dari orang-orang yang percaya pada Anda, dan karenanya juga pada
kami. Mereka akan menjadi bijak dan cerdas, dan mereka akan diberi
imbalan bila kami datang.
Oleh sebab itu, buatlah catatan mengenai orang-orang yang
menyumbang uang untuk pembangunan dan pemeliharaan tempat tinggal itu,
betapapun kecilnya sumbangan mereka. Juga di kalangan setiap bangsa di
seluruh dunia angkatlah seseorang yang akan bertanggung jawab untuk
meng-komunikasikan kebenaran-kebenaran ini dan yang akan membantu
orang-orang lain bersatu untuk menyebarkannya.
Setahun sekali, di atas gunung dekat tempat tinggal

itu

kumpulkanlah dari seluruh dunia semua orang yang telah mendengar tentang
kami dan menginginkan kami datang. Kumpulkanlah sebanyak mungkin orang,
dan hendaknya mereka berpikir sungguh-sungguh tentang kami dan
mengharapkan kedatangan kami.
Apabila terdapat cukup banyak orang dan bila mereka benar-benar
menginginkan kedatangan kami tanpa mistik-mistik keagamaan, tetapi
sebagai orang-orang bertanggung jawab yang menghormati para pencipta
mereka, maka kami akan mendarat secara terbuka dan memberikan kepada
Anda ilmu pengetahuan kami sebagai warisan kami untuk seluruh bangsa di
Bumi.
Apabila orang-orang dengan sifat suka berperang menjadi tidak
berbahaya di seluruh dunia, maka ini akan terjadi. Apabila cinta
kehidupan dan cinta umat manusia pada kami dan pada umatnya sendiri
cukup besar, ya, kami akan datang secara terbuka.
Kami akan menunggu dan melihat !
Tetapi kalau umat manusia tetap agresif dan terus maju dengan
cara yang membahayakan dunia-dunia lain, maka kami akan menghancurkan
peradaban ini dan tempat-tempat penyimpanan kekayaan ilmiah, dan akan
ada Sodom dan Gomora lain sampai datangnya zaman di mana umat manusia
menjadi layak moralnya dengan tingkat pengertian ilmiah yang dimiliknya.
Masa depan umat manusia ada dalam tangannya sendiri, dan
kebenaran ada pada Anda. Sebarkanlah ke seluruh dunia, dan jangan
berkecil hati. Kami tidak akan pernah membantu Anda secara terbuka atau
dengan cara apapun yang memberi bukti kepada orang-orang skeptis, karena
skeptisisme sering bergandengan tangan dengan sifat-sifat agresif.
Orang-orang yang cerdas akan mempercayai Anda karena yang akan Anda
katakan tidak mengandung sesuatu yang mistik. Penting bagi kami bahwa
mereka percaya tanpa bukti nyata. Ini bagi kami membuktikan lebih dari
apapun bahwa mereka cerdas dan karenanya pantas menerima ilmu
pengetahuan kami.
Sekarang pergilah. Anda tidak akan dilupakan kalau Anda berhasil
dalam hidup Anda di Bumi - atau bahkan sesudahnya. Bila perlu kami dapat
menunggu sampai zaman keturunan-keturunanmu untuk pendaratan kami,
karena kami dapat menghidupkan Anda lagi secara ilmiah, tepat seperti
kami dapat menghidupkan kembali semua orang yang telah membimbing umat
manusia sepanjang jalan manusia jenius yang dibimbing oleh cinta para
pencipta mereka - sepanjang jenazah-jenazah mereka disimpan dalam
peti-peti mati atau makam-makam.

Satu-satunya bantuan yang akan kami berikan kepada Anda adalah
muncul di angkasa lebih sering mulai dari sekarang untuk membuat
orang-orang sadar akan masalah-masalah itu, dan mendorong mereka ingin
belajar lebih banyak tentang kebenaran yang akan Anda sampaikan.
Lambat laun, berkat penampakan-penampakan yang semakin sering
ini, kesadaran publik juga semakin tinggi dan kehadiran kami tidak lagi
memicu pemujaan yang bodoh, tetapi justru akan menimbulkan keinginan
yang mendalam di kalangan masyarakat untuk mengadakan kontak dengan kami.
Anda akan menamakan gerakan Anda Madech * - "gerakan untuk
menyambut Elohim, para pencipta umat manusia", yang dalam huruf-huruf
pertamanya terdapat pesan, Moise a devance Elie et le Christ yang
berarti : Musa mendahului Elia dan Kristus.
Dalam bahasa Perancis ini adalah :
M : mouvement pour (gerakan untuk)
A : l'accuel (penyambutan)
D : des (terhadap)
E : Elohim
C : createurs (para pencipta)
H : l'humanite (umat manusia)'

* Catatan penerjemah : Pada tahun 1975, dengan seizin Elohim, nama
gerakan diganti menjadi Gerakan Rael Internasional.
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ELOHIM

SENJATA NUKLIR. KELEBIHAN PENDUDUK. RAHASIA KEKEKALAN.
PENDIDIKAN KIMIA. GERAKAN RAEL

Senjata Nuklir
'SEBELUM kita berpisah untuk terakhir kalinya,' dia berkata, 'Apakah
Anda ada pertanyaan kepada saya ?
'Anda telah menjelaskan penglihatan Yehezkiel sebagai
orang-orang yang diperlengkapi dengan pakaian angkasa,' jawab saya, 'dan
Anda berkata kepada saya bahwa udara planit Anda tidak sama dengan udara
di Bumi. Jadi mengapa Anda tidak mengenakan pakaian bertekanan udara
sekarang ?'
'Karena kamipun telah maju secara ilmiah dan sekarang kami dapat
melakukannya tanpa memakai itu. Muka saya seperti ada di udara terbuka,
tetapi sebenarnya muka saya dilindungi tabir tak terlihat yang terdiri
dari sinar-sinar penolak di dalamnya yang saya pakai untuk bernafas di
udara yang berbeda dengan udara Anda. Sinar-sinar ini membiarkan
gelombang-gelombang lewat, tetapi bukan molekul-molekul udara. Sedikit
menyerupai cara Anda mencegah endapan bahan bakar keluar dari
lubang-lubang tertentu dalam teknologi Anda dengan menggunakan
pancaran-pancaran gelembung.'
'Apakah senjata nuklir merupakan bahaya bagi umat manusia ?'
'Ya, bahaya besar. Tetapi kalau umat manusia tidak menjadi bijak
dan berhati damai, adanya senjata nuklir Anda akan berarti bahwa bila
diperlukan, tidak sulit bagi kami untuk mengambil tindakan yang
mengakibatkan hancurnya peradaban Anda. Mungkin Anda justru akan
menghancurkan diri Anda sendiri,
'Tetapi bila tidak, dan apabila Anda menjadi ancaman bagi kami,
kami hanya akan menghancurkan stok bom Anda tanpa mengirimkan senjata
untuk menghancurkan Anda. Kami dapat melakukan hal itu dengan sinar,
atau bahkan dengan telepati, sambil bertindak dengan cara sedemikian

rupa sehingga akibatnya salah satu dari kekuatan-kekuatan besar akan
menjadi penyerang, dan ini akan secara otomatis menimbulkan pembalasan
dendam yang fatal.'
'Bila orang-orang tidak mau lagi dihadapkan pada bahaya itu, apa
yang harus mereka lakukan adalah mengenyahkan senjata nuklir itu dari
kaum militer. Tenaga nuklir demikian bila dipakai dengan hati-hati dapat
memungkinkan negara-negara yang kekurangan energi membuat
langkah-langkah besar ke depan. Anda betul-betul perlu menghentikan
percobaan-percobaan senjata nuklir, karena Anda sama sekali tidak tahu
risiko-risiko yang Anda hadapi. Tetapi bila umat manusia terus bermain
dengan senjata nuklir, maka itu akan menyederhanakan tugas-tugas kami
apabila kami harus meniadakan Anda.'
'Apakah ada perempuan di planit Anda ?'
'Ya, itu disebutkan dalam Alkitab, dan saya ingin Anda membuat
kutipan yang benar.'
'Dan apakah juga ada anak-anak ?'
'Ya, kami dapat punya anak, tepat seperti Anda.'

Kelebihan Penduduk
'Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tak dapat mati dalam
arti tertentu. Bagaimana Anda mencegah kelebihan penduduk ?'
'Masalah kelebihan penduduk ini sesungguhnya telah terbukti
timbul dengan cepat di Bumi. Untuk memecahkannya, - dan Anda harus
memecahkannya dengan segera karena jumlah Anda telah menjadi sangat
besar - Anda harus mengembangkan kontrasepsi dan memberlakukan hukum
yang ketat yang memberi wewenang kepada kaum wanita untuk mempunyai anak
tidak lebih dari dua orang.
'Kalau dua sama dengan dua, maka penduduk akan sampai pada titik
di mana jumlahnya tak akan bertambah lagi. Kami akan mengamati sejauh
mana Anda menangani masalah ini juga. Akan merupakan suatu tes lain bagi
inteligensi Anda yang akan menolong kami untuk melihat apakah Anda telah
layak mendapat warisan kami. Pemecahan masalah yang saya tawarkan ini
adalah untuk umat manusia sekarang di mana orang-orang hanya hidup
selama rata-rata tujuh puluh lima tahun. Bagi kami sendiri, masalahnya
sangat berbeda. Kami bukan kekal, tetapi kami dapat hidup sepuluh kali
lebih lama dari pada Anda, berkat penyesuaian dengan operasi kecil yang

sesungguhnya adalah "pohon kehidupan" Alkitab. Kami mempunyai anak, dan
kami memperhatikan aturan-aturan yang baru saja saya terangkan : dua
orang tua, dua orang anak. Ini membuat penduduk kami konstan.'
'Berapa banyak penduduk Anda di sana ?'
'Penduduk kami sekitar tujuh milyar orang.'
'Kita telah bertemu pada enam hari berturut-turut, tetapi apakah
Anda setiap kali kembali ke planit Anda ?'
'Tidak, saya kembali ke kapal antar galaksi yang kami pakai
sebagai pangkalan kami dan yang selalu ada di dekat Bumi.'
'Ada berapa orang dalam kapal Anda ?'
'Tujuh orang, dan di planit kami ada tujuh propinsi.
Masing-masing mempunyai seoarng wakil di kapal itu. Bila kami tambahkan
dua orang yang bertanggung jawab atas kapal itu, kami semua berjumlah
sembilan orang.'
'Kalau orang-orang di Bumi sini melakukan tepat seperti yang
Anda inginkan, apa yang akan terjadi ?'
'Kami akan datang secara resmi dan mendarat di tempat kediaman
yang telah akan Anda siapkan. Kami akan mengundang ke sana wakil-wakil
resmi dari negara-negara umat manusia paling penting, agar dapat
mengusahakan unifikasi total dari orang-orang di Bumi. Bila semua
berjalan dengan baik, kami akan mengijinkan umat manusia untuk mengambil
manfaat selangkah demi selangkah dari kemajuan-kemajuan ilmiah kami.
Tergantung pada cara pemakaian ilmu itu, kami akan melihat apakah kami
dapat memberikan kepada umat manusia seluruh pengetahuan kami dan
mengijinkan Anda memasuki era antar galaksi dengan kemajuan ilmiah kami
selama 25.000 tahun sebagai warisan.'
'Apakah Anda dari satu-satunya dunia yang telah mencapai tingkat
ilmu pengetahuan yang sedemikan tinggi ?'
'Ya, dalam wilayah ini di alam semesta. Ada dunia-dunia yang tak
terbatas jumlahnya yang didiami oleh makhluk-makhluk jenis humanoid yang
tingkat ilmu pengetahuannya lebih rendah dari pada yang kami punyai,
meskipun jauh lebih tinggi dari pada yang Anda miliki. Yang kami
takutkan terhadap punahnya kami adalah kenyataan bahwa kami belum
mendapatkan planit dengan peradaban yang telah berkembang setinggi
peradaban kami sendiri. Kami mempunyai banyak hubungan ekonomi dengan

banyak planit-planit lain di mana kehidupan telah diciptakan oleh
orang-orang lain yang pasti telah mencapai tingkat ilmu pengetahuan yang
sejajar dengan kami, karena tulisan-tulisan keagamaan mereka membuktikan
hal ini pada kami.
'Sayangnya, kami belum dapat menemukan peradaban-peradaban yang
menciptakan hal-hal yang paling mendekati dengan dunia-dunia ini. Tetapi
mungkin kami akan menemukan mereka di tempat yang lebih jauh kalau kami
terus mencari dalam alam semesta, setiap kali bergerak ke tempat yang
lebih jauh lagi. Pada umumnya planit-planit mereka terlalu dekat dengan
matahari dan kehidupan menjadi tidak mungkin, atau matahari mereka
meledak, atau menjadi terlalu dingin. Meskipun kami tidak melihat
sesuatu yang abnormal sekarang ini di sistim kami, semua ini membuat
kami sangat ketakutan.'
'Jadi tidak ada agama di tempat Anda tinggal ?'
'Satu-satunya agama kami adalah kejeniusan manusia. Kami hanya
percaya itu, dan kami betul-betul sangat menyukai kenangan dari para
pencipta kami yang tak pernah kami lihat lagi dan yang dunianya tak akan
pernah dapat kami temukan. Pasti mereka telah punah. Tetapi mereka telah
mengambil tindakan pencegahan dengan menempatkan stasiun angkasa raksasa
pada orbit yang mengelilingi planit kami, yang memuat seluruh ilmu
pengetahuan mereka, dan setasiun ini mendarat secara otomatis ketika
dunia mereka hancur. Berkat mereka, kami telah mengambil tongkat estafet
- dan kami ingin melihat tongkat estafet ini diambil oleh orang-orang di
Bumi.'
'Dan apa yang akan terjadi kalau planit Anda hancur ?'

Bila dunia kami hancur, pengaturan yang sama telah dibuat lebih
dulu sehingga Anda akan secara otomatis mewarisi seluruh ilmu
pengetahuan kami.

Rahasia Kekekalan
'APAKAH Anda benar-benar hidup sepuluh kali lebih lama dari pada kami ?',
tanya saya.
'Badan kami rata-rata hidup sepuluh kali lebih lama dari pada
Anda', jawabnya. 'Seperti orang-orang pertama dari Alkitab, yaitu antara
750 dan 1.200 tahun. Tetapi pikiran kami, diri kami sendiri, dapat
benar-benar kekal. Saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa, dimulai

dengan setiap sel dari badan, kami dapat menciptakan kembali pribadi
orang seutuhnya dengan bahan yang hidup. Bila kami telah menguasai
sepenuhnya kemampuan kami dan pikiran kami sudah mencapai tingkat
maksimum efisiensi dan pengetahuan, dengan operasi kecil kami mengambil
sedikit contoh dari badan, yang kemudian kami awetkan. Lalu kalau kami
benar-benar mati, kami mengambil sebuah sel dari contoh yang diawetkan
ini dan menciptakan kembali badan itu seutuhnya, tepat seperti waktu
pengambilan contoh.
'Saya katakan "seperti waktu pengambilan contoh" berarti dengan
segala ilmu pengetahuannya dan tentu saja kepribadiannya. Tetapi dalam
hal ini, badan itu dibuat dari unsur-unsur baru dengan potensi untuk
hidup seribu tahun lagi - dan begitu seterusnya sampai kekal. Tetapi
untuk membatasi pertumbuhan populasi, hanya orang-orang jenius yang
berhak atas kekekalan.
'Setiap orang diplanit kami diambil contoh selnya pada umur
tertentu, dengan harapan agar mereka terpilih untuk diciptakan kembali
sesudah kematiannya. Sesungguhnya mereka tidak hanya mengharapkan itu,
mereka bahkan berusaha untuk mendapatkan kebangkitan kembali tersebut
selama hidup mereka. Sekali mereka mati, dewan besar dari orang-orang
yang kekal berkumpul dan memutuskan dalam "pengadilan terakhir", siapa
di antara orang-orang yang mati itu pada tahun itu pantas untuk
mendapatkan kehidupan lagi. Untuk periode 3 (tiga) masa hidup, orang
yang kekal itu menjalani percobaan, dan pada akhir masa percobaan itu,
dewan orang-orang kekal bersidang lagi untuk menilai, siapa berdasarkan
pekerjaan mereka, layak bergabung dengan dewan orang-orang kekal sebagai
anggota abadi.
'Dari saat mereka ingin hidup lagi, mereka tidak lagi mempumyai
hak untuk mendapatkan anak, meskipun tentu saja hal ini tidak mencegah
cinta. Ini menjelaskan mengapa para ilmuwan yang anggota dewan
orang-orang kekal ingin menciptakan kehidupan di planit-planit lainnya.'
'Anda menamakan diri Anda apa ?'
'Kalau Anda ingin memberi kami nama, meskipun dalam bahasa kami,
kami menamakan diri orang-orang lelaki dan perempuan, Anda boleh
menamakan kami Elohim, karena kami memang benar-benar datang dari
angkasa.'
'Anda berbicara bahasa apa di planit Anda ?'
'Bahasa resmi kami menyerupai bahasa Yahudi kuno.'

'Setiap hari kita telah berbicara di sini, apakah Anda tidak
takut orang-orang lain mungkin akan mengejutkan kita ?'
'Sebuah sistim otomatis akan segera memberi tahu saya apabila
orang-orang telah memdekat kemari dalam jarak yang membahayakan, baik
dari udara mapun dari darat.'
'Bagaimana gaya hidup Anda dan pekerjaan Anda di tempat Anda
tinggal ?'
'Sebagian besar pekerjaan kami adalah intelektual karena tingkat
perkembangan ilmiah kami memungkinkan kami menggunakan robot untuk
segala sesuatu. Kami hanya bekerja bila ada kecenderungan untuk itu dan hanya dengan otak kami. Hanya para seniman dan olahragawan kami
bekerja dengan badan mereka, dan itupun karena mereka telah memilih
demikian.
'Tenaga nuklir kami yang telah dikembangkan dengan baik hampir
tidak pernah habis, terutama karena kami telah menemukan cara
menggunakan atom dalam rangkaian tertutup.' Kami juga mempunyai
sumber-sumber tenaga lain termasuk tenaga surya dan kami tak perlu
menggunakan uranium dalam reaktor-reaktor nuklir kami, yang menggunakan
banyak bahan lain yang sederhana dan murah sebagai gantinya uranium.'
'Tetapi bila Anda hidup begitu lama dan tidak
pekerjaan, apakah tidak bosan ?'

melakukan

'Tidak, sama sekali tidak pernah, karena kami selalu melakukan
hal-hal yang kami nikmati dalam melakukannya - terutama bercinta. Kami
mendapatkan wanita-wanita kami sangat cantik dan kami memanfaatkan ini
sebaik-baiknya.'
'Apakah ada perkawinan ?'
'Tidak. Orang-orang lelaki dan perempuan keduanya bebas.
Pasangan-pasangan ada. Mereka yang memilih cara hidup berpasangan dapat
melakukannya, tetapi mereka mempunyai kebebasan kapan saja mereka ingin.
Kami semua mencintai satu sama lain. Kecemburuan tidak ada, karena
setiap orang dapat mempunyai segala sesuatu, dan hak milik itu tidak ada.
Tidak ada kejahatan di mana kami tinggal, jadi tidak ada penjara dan
polisi. Tetapi ada banyak dokter dan kunjungan-kunjungan medis berkala
untuk pikiran.
'Mereka yang menunjukkan tanda sedikit saja dari ketidak
seimbangan psikologis yang dapat mengancam kehidupan atau kebebasan

orang-orang lain, segera diberi tindakan penyembuhan untuk menormalkan
kembali mereka.'
'Dapatkah Anda menggambarkan hari seorang individu rata-rata di
mana Anda tinggal ?'
'Pada pagi hari mereka akan bangun dan mandi, karena di
mana-mana ada kolam renang, makan pagi lalu mengerjakan apa yang ingin
mereka kerjakan. Setiap orang "bekerja", tetapi hanya karena mereka
menginginkannya sebab tidak ada uang di mana kami tinggal. Dengan
demikian, mereka yang bekerja selalu melakukannya dengan baik, karena
sesuai dengan kejuruannya.
'Hanya orang-orang kekal mempunyai tugas-tugas khusus, misalnya
mengawasi otak-otak elektronik dan komputer-komputer yang dipakai untuk
menangani fungsi-fungsi vital seperti energi, makanan dan organisasi.
Dari tujuh milyar penduduk hanya ada 700 orang kekal dan mereka tinggal
sama sekali terpisah dari lainnya.
Mereka mempunyai hak istimewa untuk menjadi orang-orang kekal, tetapi
dengan hak ini, mereka mempunyai kewajiban melakukan segala sesuatu
untuk orang-orang lain yang tidak wajib bekerja.
'Pada 700 orang-orang kekal ini harus kami tambahkan 210 orang
dalam masa percobaan (ada sekitar tujuh puluh orang setiap tahun, itu
berarti sepuluh orang dari setiap propinsi). Dari tujuh milyar penduduk,
hanya ada sekitar empat puluh juta orang anak. Hanya ketika mereka
menginjak dewasa - antara tujuh belas dan dua puluhsatu tahun,
tergantung perorangan masing-masing - mereka menjalani operasi yang
memberikan mereka waktu hidup lebih dari 750 tahun. Mulai saat itu
mereka juga boleh punya anak. Ini memungkinkan orang-orang paling tua
dari penduduk-penduduk kami yang tidak kekal mengetahui
keturunan-keturunan mereka sampai dengan lima puluh turunan.
'Dari tujuh milyar penduduk hanya ada sekitar satu juta orang
yang tidak aktif, dan kebanyakan dari mereka sedang dirawat karena
gangguan psikologis. Mereka dirawat oleh dokter-dokter kami selama enam
bulan. Kebanyakan orang berminat dalam seni, dan mereka menggambar,
memahat, main musik, menulis, memproduksi film, dan turut serta dalam
olah raga. Kami mempunyai peradaban bersantai dalam arti kata sepenuhnya.
'Kota-kota kami mempunyai penduduk rata-rata 500.000 orang yang
terpencar dalam daerah yang sangat kecil. Sebuah kota sesungguhnya
merupakan sebuah rumah raksasa yang terletak pada tempat yang tinggi,
dalam mana orang dapat tidur, bercinta, dan berbuat apa saja yang mereka
sukai. Rumah-rumah kota ini panjangnya dan tingginya sekitar satu

kilometer dan dijelajahi pada segala jurusan dengan gelombang-gelombang
yang dipakai oleh setiap orang untuk bepergian. Anda mengencangkan sabuk,
lalu menempatkan diri pada aliran gelombang yang membawa Anda dengan
sangat cepat ke mana saja yang Anda inginkan.
'Kota-kota berbentuk seperti tube sehingga tidak menghabiskan
daerah pinggiran seperti yang mereka lakukan di mana Anda tinggal.
Memang, salah satu dari kota-kota Anda dengan penduduk misalnya sekitar
500.000 orang, makan tempat dua puluh kali lebih banyak dari pada di
planit kami. Akibatnya ialah apabila Anda ingin pergi ke pedesaan, Anda
harus bepergian berjam-jam, sedangkan pada kasus kami, kami akan sampai
di sana hanya dalam waktu sepuluh detik. Sebuah kota lengkap dirancang
oleh arsitek yang sama sehingga akan enak dipandang mata dan akan sangat
serasi dengan pemandangan disekitarnya.'
'Tetapi, apakah orang-orang yang tidak ada pekerjaan tidak
menjadi bosan ?'
'Tidak, karena kami menyediakan banyak kegiatan. Nilai pribadi
yang sesungguhnya diakui dan setiap orang ingin menunjukkan bahwa mereka
mempunyai nilai. Apakah itu dalam kesenian, ilmu pengetahuan atau olah
raga, setiap orang ingin berprestasi agar dapat menjadi manusia kekal,
atau hanya untuk bisa dikagumi oleh masyarakat - atau oleh seorang
wanita. Beberapa orang senang mengambil risiko, dan menghilangkan risiko
mati mereka akan meniadakan kegairahan hidup mereka, dan itulah sebabnya
olahraga yang berbahaya sangat populer.
'Kami dapat menghidupkan kembali orang yang terluka, tetapi
mereka yang mempraktekkan olah raga ini hanya dapat melakukannya kalau
mereka menyatakan secara tertulis bahwa mereka setuju untuk tidak
diperhatikan bila mereka meninggal dalam melakukan kegiatan olah raga.
Kami menyediakan sejenis lomba mobil atomik yang akan membuat Anda
tercengang dan kegiatan-kegiatan yang lebih keras seperti tinju, dan
bahkan lebih keras dari itu, sejenis permainan rugby yang dimainkan
dalam keadaan telanjang, dan di mana segala sesuatu diijinkan - tinju,
gulat dsb. Semua ini mungkin nampak biadab bagi Anda, tetapi jangan lupa
bahwa segala yang ekstrim harus diimbangi untuk menghindari kemunduran.
'Suatu peradaban yang sangat canggih harus diimbangi oleh
hal-hal primitif. Kalau rakyat kami tidak mempunyai pujaan-pujaan mereka
dalam olahraga favorit mereka, mereka hanya tinggal mempunyai satu
keinginan, yaitu mati. Kehidupan seseorang harus dihormati, tetapi
keinginan mereka untuk mati, atau bermain dengan mempertaruhkan nyawa,
juga harus dihormati, dan diijinkan dalam spesialisasi yang diatur dan
ditentukan dengan baik.

'Di mana kami tinggal, pertandingan-pertandingan diselenggarakan
setiap tahun dalam segala cabang berbagai kegiatan, salah satu dari
padanya adalah pertandingan sedunia, untuk memudahkan kami memutuskan
pribadi-pribadi paling baik yang layak mendapat kehidupan kekal. Setiap
orang hanya hidup untuk itu.
'Setiap tahun, apakah itu mengenai lukisan, kesusasteraan,
biologi, kedokteran, atau spesialisasi lainnya di mana otak manusia
dapat mengungkapkannya, suatu kompetisi diadakan di setiap propinsi.
'Setelah pemberian suara dari orang-orang kekal dari setiap
propinsi, "juara-juara" dikelompokkan kembali di ibukota untuk tunduk
pada suara yuri orang-orang kekal yang menunjuk mereka yang menjadi
"juara-juara di antara juara-juara". Orang-orang ini lalu dihadapkan ke
dewan orang-orang kekal yang akhirnya memilih mereka yang pantas untuk
memasuki kelompok masa percobaan untuk menjadi orang-orang kekal. Ini
adalah tujuannya, dan cita-cita setiap orang. Kebingungan mungkin
terjadi pada aspek primitif apabila tujuan puncaknya begitu tinggi.'
'Apakah itu berarti bahwa orang-orang kekal mempunyai cara hidup
yang jauh berbeda dengan penduduk-penduduk lainnya ?'
'O, ya. Mereka hidup terpisah dari kota-kota yang disediakan
khusus untuk mereka dan bertemu secara teratur untuk membuat
keputusan-keputusan.'
'Berapa umur orang-orang yang tertua ?'
'Yang tertua, presiden dari dewan orang-orang kekal, adalah
25.000 tahun, dan Anda melihat dia di hadapan Anda sekarang. Saya telah
hidup dalam dua puluh lima badan sampai hari ini, dan saya adalah orang
pertama pada siapa eksperimen ini dilaksanakan dengan sukses. Itulah
sebabnya saya adalah presiden dari orang-orang kekal. Saya sendiri
memimpin penciptaan kehidupan di Bumi.'
'Kalau begitu pengetahuan Anda pasti tak terukur ?'
'Ya, saya telah menghimpun sangat banyak pengetahuan, dan saya
tidak akan mampu mendapatkan banyak lagi. Demikianlah orang-orang di
Bumi mungkin lebih unggul dari kami, karena kapasitas bagian dari otak
yang menghimpun informasi, memorinya, lebih besar. Manusia-manusia di
Bumi akan dapat menghimpun lebih banyak pengetahuan dari pada kami, dan
karenanya akan maju terus secara ilmiah, jika mereka punya cara-caranya.
Inilah yang membuat takut mereka yang menentang dewan orang-orang kekal.

Orang-orang di Bumi akan dapat maju lebih cepat dari pada kami, bila tak
ada yang merintangi mereka.'

Pendidikan Kimia
'PENGETAHUAN yang perlu dihimpun oleh siswa-siswa tentunya banyak sekali
dan memerlukan waktu yang sangat panjang ?'
'Tidak. Berkat penemuan ilmiah yang penting, yang dalam
kenyataannya para ilmuwan di Bumi mulai mempertimbangkannya, kami dapat
mengajarkan pelajaran yang harud diterimanya dengan jalan pembedahan.
Para ilmuwan Anda baru saja menemukan bahwa kalau Anda menyuntikkan
cairan dari memori tikus yang telah dididik ke dalam otak tikus yang
belum dididik, maka tikus itu akan belajar apa yang telah diketahui oleh
tikus lainnya.
'Kami dapat memindahkan informasi dengan penyuntikan bahan
memori otak, dengan demikian anak-anak kami hampir tidak mengerjakan
sesuatu. Mereka secara teratur mengalami penyuntikan bahan otak yang
diambil dari orang-orang yang mempunyai informasi yang diperlukan untuk
pendidikan. Oleh karena itu, anak-anak menghabiskan mereka untuk
mengerjakan hal-hal yang menarik, yang mereka putuskan sendiri, seperti
membangun kembali dunia dalam teori dan memuaskan diri mereka sendiri
dalam olah raga dan kesenian.'
'Apakah tidak pernah ada perang di antara propoinsi-propinsi
dari dunia Anda ?'
'Tidak pernah. Kompetisi-kompetisi olah raga cukup dikembangkan
untuk menghilangkan naluri perang. Disamping itu, secara psikologis,
kenyataan bahwa orang-orang muda dapat mempertaruhkan hidupnya dalam
permainan-permainan di mana secara sistimatis terdapat banyak kematian
dalam acara-acara itu, menekan naluri perang itu.
'Ini memungkinkan mereka yang merasakan naluri ini terlalukuat,
untuk menyalurkannya dengan membahayakan kehidupan mereka sendiri tanpa
melibatkan mereka yang tidak ingin bergerak melalui jalan-jalan yang
berbahaya itu. Sekiranya di Bumi olah raga dan permainan-permainannya
lebih berbahaya tetapi diorganisasikan, itu akan sangat mengurangi
kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik-konflik internasional.'
'Apakah ketujuh propinsi di dunia Anda serupa ?"
'Tidak,

sebagaimana

di

Bumi,

ada

ras-ras

dan

kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Propinsi-propinsi kami dibentuk dan
didasarkan atas ras-ras dan kebudayaan-kebudayaan itu, dengan
menghormati kemerdekaan dan ketidak tergantungan satu sama lain.'
'Apakah mungkin seorang manusia dari Bumi mengunjungi planit
Anda ?'
'Ya, tetapi Anda harus memakai pakaian angkasa yang disesuaikan
dengan pernafasan Anda. Anda dapat hidup tanpa pakaian demikiam di
tempat kediaman khusus di mana kami telah me-reproduksikan udara Bumi.
Di sana hidup banyak manusia dari Bumi, termasuk Musa, Elia dam Yesus
Kristus bersama dengan banyak saksi penciptaan kami. Kami akan dapat
mengembalikan orang-orang ini ke Bumi bila sudah tiba saatnya untuk
mendukung pernyataan-pernyataan Anda.'
'Mengapa tidak mengembalikan mereka seketika ?'
'Karena, di dunia Anda yang tidak dapat dipercaya ini, apabila
Yesus kembali, dia akan dimasukkan ke dalam lembaga psikiatrik.
Bayangkan ada seseorang yang mendarat di antara Anda da mengatakan bahwa
dia adalah Yesus. Ia pasti akan diejek dan segera ditahan. Apabila ia
menyela dengan membuat mukjizat-mukjizat ilmiah untuk membuktikan bahwa
ia benar-benar Kristus, maka hal itu akan membawa kembali agama-agama
yang berdasarkan Tuhan. Itu juga akan memberi dukungan tentang gagasan
supranatural dan mistik, dan kami tidak menginkannya pula.'
Setelah mengatakan itu, orang lelaki kecil memberi saya salam
untuk terakhir kalinya dan mengatakan kepada saya bahwa ia akan kembali
lagi setelah segala yang diminta kepada saya terpenuhi. Kemudian ia naik
kembali ke pesawatnya, dan pesawat itu tinggal landas lalu menghilang
seperti yang terjadi pada pagi-pagi hari lainnya.

Gerakan Rael
CERITERA yang bukan main ! Pengungkapan yang bukan main !
Setiba kembali di rumah dan sesudah meng-klasifikasikan dan
menyalin catatan-catatan yang saya buat, saya menyadari besarnya tugas
yang telah dipercayakan kepada saya.
Saya merasa saya hanya mempunyai kesempatan sedikit untuk
melaksanakannya. Tetapi karena tidak perlu berharap untuk dapat sampai
pada suatu upaya, saya memutuskan melakukan apa yang diminta dari saya,
meskipun mungkin saya akan dianggap sebagai pengkhayal. Namun, bila

menjadi pengkahyal berarti telah melihat cahaya, maka saya sungguh
bersedia dianggap sebagai seorang pengkhayal. Lebih baik dinamakan
pengkhayal dan saya mengetahui kebenaran, dari pada dinamakan berpikiran
terang dan tidak mengetahui kebenaran.
Saya ingin menekankan kepada orang-orang skeptis mengenai segala
sesuatu bahwa saya tak pernah minum alkohol dan tidur nyenyak setiap
malam. Seseorang tak dapat mimpi selama enam hari
berturut-turut atau menemukan semua ini.
Kepada Anda yang menolak untuk percaya pada saya, saya katakan :
Pandanglah langit dan Anda akan melihat penampakan lebih banyak lagi
yang baik para ilmuwan kami maupun militer tidak akan dapat
menjelaskanny - kecuali dengan muslihat-muslihat gila yang bertujuan
menyelamatkan reputasi yang mereka pikir akan hilang apabila kebenaran
tidak berasal dari seseorang dari kala-ngan mereka terdekat. Bagaimana
mungkin seorang ilmuwan tidak mengetahuinya ? Mereka yang mengutuk
Copernicus - karena dia berani mengatakan Bumi bukan pusat alam semesta
- tidak pernah mengakui bahwa seseorang selain dia sendiri dapat
mengungkapkan semua itu.
Tetapi bagi semua dari Anda sekalian yang telah melihat, atau
akan melihat benda terbang tak dikenal, yang beberapa orang akan
menerangkannya sebagai impian atau balon udara atau bahkan halusinasi,
dan bagi semua dari Anda sekalian yang tidak berani menceriterakan
tentang itu karena takut akan dicemoohkan, hanyalah dengan jalan
berkumpul dengan mereka yang percaya, bahwa Anda akan dapat berbicara
dengan bebas.
Seluruh pengungkapan ini menimbulkan rasa sejahtera pada saya
dan rasa damai dalam hati di dunia ini di mana kita tidak tahu apa yang
harus dipercaya, di mana kita tidak dapat percaya akan adanya Tuhan
berjanggut putih atau setan berkuku kuda, dan di mana para ilmuwan resmi
tidak dapat memberikan penjelasan asal mula kita dan tujuan kita.
Berdasarkan pengungkapan-pengungkapan yang mengagumkankan ini,
segala sesuatu menjadi begitu jelas dan diperlihatkan sebagai begitu
sederhana. Mengetahui bahwa di suatu tempat di alam semesta, ada planit
yang penuh dengan orang-orang yang menciptakan kita menyerupai mereka
sendiri, yang mencintai kita, yang sepanjang waktu takut kalau
ciptaan-ciptaan mereka mungkin akan mengungguli mereka - apakah ini
tidak sangat menggetarkan hati ? Terutama kalau kita mengerti bahwa
segera akan menjadi hak istimewa kita untuk turut serta dalam evolusi
lebih lanjut dari umat manusia, yang mana kita adalah bagian dari
padanya, dengan menciptakan kehidupan oleh kita sendiri di dunia-dunia

lain.
Sekarang Anda telah membaca buku yang telah saya tulis, di mana
saya telah mencoba untuk menguraikan sejelas mungkin apa yang telah
dikatakan kepada saya, tetapi apabila Anda hanya berpikir bahwa saya
mempunyai khayalan besar dan tulisan-tulisan ini hanya dibuat untuk
menyenangkan Anda, maka saya akan sangat kecewa.
Tetapi sebaliknya mungkin tulisan-tulisan ini akan memberikan
Anda kepercayaan di masa depan dan membuat Anda mengerti misteri
penciptaan dan tujuan umat manusia. Barangkali tulisan-tulisan ini akan
menjawab banyak pertanyaan yang telah Anda tanyakan kepada diri sendiri
pada malam hari sejak Anda masih anak-anak, ingin tahu mengapa kita ada
dan apakah tujuan kita di Bumi ini.
Apabila ini terjadi, saya sungguh akan sangat bahagia.
Akhirnya, apabila Anda mengerti bahwa semua yang telah saya
katakan di sini adalah kebenaran yang mendalam, dan menginginkan,
seperti yang saya inginkan, agar orang-orang ini segera mendarat di sini
secara resmi untuk memberikan kepada kita wasiat mereka, dan apabila
Anda ingin memainkan sebagian peranan dalam melaksanakan semua yang
diminta dari saya, maka misi saya telah akan terpenuhi dalam menulis
buku ini.
Bila demikian, tulislah kepada saya, dan kami akan menyambut
Anda dalam Gerakan Rael. Kami akan membangun Kedutaan Besar yang mereka
inginkan, dan kalau kita dalam jumlah yang cukup banyak secara
internasional untuk menyambut dengan rasa hormat dan cinta yang sangat
pantas diterima oleh mereka yang menciptakan kita, maka mereka akan
mendarat secara terbuka dan kita akan menjadi ahli waris dari
pengetahuan mereka yang sangat luas.
Kepada Anda semua yang percaya kepada Tuhan atau Yesus Kristus,
saya berkata bahwa Anda benar dalam kepercayaan demikian itu. Bahkan
apabila Anda berpikir bahwa semua itu tidak tepat seperti Gereja
menghendaki Anda untuk percaya, kepercayaan itu ada dasar kebenarannya.
Anda benar untuk percaya pada dasar dari Alkitab, tetapi salah kalau
mendukung Gereja. Apabila Anda terus membagikan uang Anda untuk
menyediakan pakaian-pakaian terbagus bagi para kardinal, atas biaya Anda,
terus mengijinkan adanya militer dan ancaman nuklir mereka, maka itu
berarti bahwa Anda ingin tetap primitif dan tidak berminat memasuki
jaman keemasan yang menjadi hak kami.
Tetapi, jika Anda ingin turut serta secara pasif atau aktif,

sesuai dengan sarana-sarana Anda, dalam pembentukan dan pengembangan
Gerakan Rael, ambillah pena Anda dan suratilah kami. Kita akan segera
menjadi cukup banyak untuk memilih sebidang tanah di atas mana Kedutaan
Besar kita akan dibangun. Apabila Anda masih ragu-ragu, bacalah
koran-koran dan pandanglah langit. Anda akan melihat bahwa
penampakan-penampakan pesawat misterius akan menjadi semakin banyak, dan
ini akan memberi Anda keberanian untuk mengirimkan surat Anda kepada
saya, dialamatkan ke : Rael, c/o International Raelian Movement. C.P.
225, CH 1211 Geneva 8, Switzerland.
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KATA PENGANTAR

Ketika saya mulai dengan buku kedua ini, saya hanya ingin
menceriterakan seperti apa kehidupan saya sebelum pertemuan saya yang
fantastis pada tanggal 13 Desember 1973. Itu perlu untuk menjawab banyak
orang yang menanyakan pertama apa yang telah saya lalukan sebelum itu,
dan kedua apakah peristiwa-peristiwa istimewa telah terjadi pada saya
pada masa kecil saya yang mungkin telah meramalkan nasib demikian.
Saya sendiri mengalami kejutan ketika sedang menelusuri
ingatan-ingatan saya, karena meskipun saya rasa tidak ada sesuatu yang
istimewa terjadi pada saya pada awal hidup saya, namun kenyataannya
peristiwa-peristiwa tertentu timbul dalam ingatan, yang apabila
digabungkan merupakan suatu keseluruhan, dan saya melihat bahwa
sesungguhnya kehidupan saya telah dibimbing agar saya menjadi seperti
sekarang ini, dan agar saya pergi ke tempat di mana saya berada pada
tanggal 13 Desember 1973.
Ketika saya hampir selesai menulis semua ini, pertemuan kedua
terjadi. Maka itu saya lalu membuat segala ingatan awal ini seringkas
mungkin agar tersedia tempat lebih banyak untuk amanat kedua dan untuk
berceritera selengkapnya tentang kontak kedua yang ternyata jauh lebih
fantastis dari pada kontak pertama.

1

KEHIDUPAN SAYA SAMPAI DENGAN
PERTEMUAN PERTAMA

Dua Tahun Telah Berlalu
DUA tahun ! Sudah hampir dua tahun saya mencoba mengungkapkan kebenaran
ini yang sering nampak terlalu besar bagi saya. Waktu berlalu dan saya
mendapat kesan seperti tidak mencapai apa-apa. Sekalipun demikian
sedikit demi sedikit terbentuklah suatu kelompok inti yang kuat dari
orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang mengerti bahwa Buku Yang
Meceriterakan Kebenaran memang benar-benar demikian.
Mereka berjumlah tujuh ratus orang ketika saya menulis
kalimat-kalimat ini, dan saya mengerti bahwa mereka bisa disebut sedikit
dan banyak pada saat yang sama. Sedikit bila kita memikirkan empat
milyar manusia yang menghuni Bumi, dan banyak bila kita memikirkan
betapa sedikit orang yang telah memutuskan, setelah dua tahun berlalu,
untuk mengikuti orang yang, dua ribu tahun yang lalu, juga mempunyai
beban berat serupa, yaitu untuk di-inisiasi dan meng-inisiasi
orang-orang primitif pada jamannya.
Siapakah tujuh ratus orang ini ? Apakah mereka itu, yang oleh
para pengejek sering nyata-nyata dicap sebagai orang-orang sederhana
rata-rata yang dapat diupayakan untuk menelan segala sesuatu ? Sama
sekali tidak ! Beberapa dari mereka adalah lulusan perguruan tinggi,
atau orang-orang bergelar doktor-doktor filsafat, ilmu jiwa, theologi,
kemasyarakatan, kedokteran, fisika, dan kimia.
Mungkin kekaguman saya juga banyak tertuju pada mereka yang
tidak mempunyai gelar, karena meskipun mereka tidak mendapat pengetahuan
melalui belajar yang memungkinkan mereka untuk mengerti bahwa zat hidup
dan manusia seperti kita dapat diciptakan secara ilmiah, mereka itu
dapat merasakannya secara naluriah, sebagai orang yang dapat menguasai
zat dan membuat diri mereka selaras dengan alam semesta, yang mana
mereka merupakan suatu bagian dari padanya.

Saya harus mengatakan bahwa saya optimistis secara keseluruhan,
dan bahwa saya percaya bahwa saya telah membawa misi yang dipercayakan
kepada saya pada jalan yang benar. Karena apapun yang terjadi pada saya,
MADECH *) sedang bangkit, dan tak ada sesuatupun yang akan dapat
menghentikannya.
Dalam dua tahun saya telah memberikan hampir empat puluh ceramah
karena beberapa pertanyaan telah selalu timbul, saya rasa beberapa
bagian dari amanat itu perlu dijelaskan. Maka itu saya ingin mencoba
untuk melakukannya dalam tulisan ini.
Pertama kehidupan macam apa yang saya jalani sebelum pertemuan
tanggal 13 Desember 1973 ?
Saya harus mengakui bahwa hanya sebentar sejak saya memeriksa
kembali diri saya untuk melihat dengan tepat bagaimana kehidupan saya
telah dibimbing, agar dapat dan siap untuk memasuki kegiatan pada
tingkat-tingkat spiritual, kejiwaan dan emosi pada waktu itu. Beberapa
peristiwa dari masa kecil saya nampaknya tidak mempunyai makna penting
bila ditinjau secara terpisah, tetapi memang mempunyai makna penting
bila dilihat secara keseluruhan.
Sekarang segala sesuatu nampak begitu jelas, dan hati saya
tergerak kalau saya mengingat beberapa peristiwa yang saya pikir tidak
penting pada waktu peristiwa-peristiwa itu terjadi.
Semoga saya dijauhkan dari sifat untuk menceriterakan riwayat
hidup saya dengan cara yang mengarah bahwa setiap peristiwa di dalamnya
adalah istimewa, tetapi nampaknya banyak orang ingin tahu lebih banyak
tentang apa yang terjadi pada saya sebelumnya. Juga dari pada membiarkan
terjadinya gunjingan-gunjingan tak menentu, lebih baik semuanya saya
ceriterakan sendiri.

*) Sekarang diganti namanya menjadi Gerakan Rael - lihat catatan
kaki halaman ...

Masa kecilku : Piring Terbang (UFO) di atas Ambert
SEBAGAI anak dari seorang ayah yang tidak dikenal, saya tidak dapat
mengatakan bahwa saya mempunyai masa kecil yang khas. Saya adalah apa

yang dinamakan anak 'alamiah' - seakan-akan anak-anak yang lain itu
adalah anak-anak 'buatan'.
Kelahiran saya merupakan sesuatu yang kebetulan, begitulah
kira-kira - setidak-tidaknya untuk kota kecil yang sifat Katolik-nya
begitu kental, Ambert terkenal sebagai 'ibu kota dunia rosario'.
Selanjutnya ayah tak dikenal itu, yang bukannya sama sekali tak dikenal,
ternyata adalah seorang pengungsi Yahudi. Sungguh tercemar !
Kelahiran saya disembunyikan sebanyak mungkin - tidak dalam gua,
tetapi dalam klinik di dekat Vichy. Terjadinya pada tanggal 30 September
1946 sekitar jam dua pagi, dan merupakan kelahiran yang sangat sulit.
Tetapi yang paling penting adalah bahwa saya mulai dikandung pada
tanggal 25 Desember 1945. Konsepsi, yaitu saat di mana seseorang
benar-benar mulai ada dan berkembang dalam kandungan ibunya, adalah
tanggal kelahiran sesungguhnya dari setiap orang. Tanggal 25 Desember
merupakan tanggal yang sangat penting selama hampir dua ribu tahun dari
sekarang. Bagi mereka yang percaya pada kebetulan-kebetulan, kehidupan
saya mulai dengan suatu kebetulan.
Ketika kami pulang ke Ambert, ibu saya yang malang mencoba untuk
waktu yang cukup lama mengakukan saya sebagai 'anak seorang teman yang
sedang diasuh untuk sementara waktu.' Kami berdua tinggal serumah dengan
ayah dari ibu saya; meskipun dia itu menentang ibu saya waktu mendengar
kenyataannya, ternyata dia adalah seorang kakek yang paling baik hati
bagi saya dalam waktu singkat di mana saya sempat mengenalnya.
Menyedihkan, dia meninggal ketika saya masih anak yang sangat muda.
Belakangan saya diberi tahu, alangkah girangnya dia ketika sehabis saya
melihat dia memangkas pohon-pohon buahnya, saya mengambil gunting dan
memotong .... tanaman sawinya.
Saya dibesarkan oleh nenek dan bibi saya yang waktu itu, dan
sekarang juga masih, tinggal bersama. Mereka mengajar saya membaca dan
membantu saya belajar membuat langkah-langkah pertama saya, yang saya
ingat dengan sangat jelas - pastilah ini merupakan ingatan saya yang
pertama dari kehidupan saya.

Baru pada akhir-akhir ini nenek saya mengatakan kepada saya baha
pada tahun 1947 ia melihat sebuah pesawat aneh yang terbang dengan
sangat cepat dan tanpa suara di atas Ambert di dekat rumahnya. Ia belum
pernah berani menceriterakan kepada siapapun juga mengenai hal itu
karena takut disangka mengalami halusinasi. Hanya setelah membaca buku
saya ia memutuskan untuk membicarakan kepada saya tentang hal itu ....
dan pada saat yang sama ia memutuskan untuk bergabung dengan MADECH.

Keputusannya untuk bergabung, sesungguhnya merupakan salah satu bentuk
dorongan paling penting yang saya terima.

Paus Bangsa Druid
DI Ambert ada seorang orang tua yang ditakuti anak-anak kecil, dan yang
dijadikan bahan olok-olok oleh orang-orang dewasa. Mereka menjulukinya
'Yesus Kristus' karena dia mempunyai rambut panjang yang digulung di
belakang kuduknya, dan janggut yang lebat. Ia selalu memakai mantel
panjang yang menjulur sampai ke pergelangan kakinya, dan ia tinggal
sekitar seratus meter dari rumah di mana ibu saya telah mendapatkan
apartemen kecil. Ia tidak bekerja dan tak seorangpun tahu bagaimana ia
dapathidup di rumah kecil di depan sekolah tata bahasa milik kotapraja.
Setelah mereka menjadi lebih tua, anak-anak tidak lagi takut
padanya, dan, seperti orang tua mereka, mulai mengejeknya,
menertawakannya dan menyeringai sambil mengikutinya dari belakang.
Secara pribadi, saya tidak suka bermain dengan anak-anak lainnya,
lebih suka memikirkan serangga-serangga dan melihat buku-buku. Saya
telah melewati orang ini di jalan beberapa kali dan dikejutkan oleh
mukanya, yang memancarkan kebaikan besar, dan oleh senyumnya yang nakal
di mukanya kapan saja ia melihat saya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi
ia tidak membuat saya takut, dan saya tidak melihat sesuatu padanya yang
dapat ditertawakan. Juga saya tidak mengerti mengapa anak-anak lain
memperolokkannya.
Pada suatu sore saya mengikutinya, ingin tahu ke mana dia akan
pergi, dan melihat dia masuk ke rumahnya, membiarkan pintunya terbuka
yang menuju ke sebuah dapur kecil yang sangat gelap. Saya mendekat dan
dapat melihat dia duduk di sebuah bangku dengan senyumnya yang nakal di
mukanya. Ia memberi isyarat kepada saya untuk lebih mendekat. Saya masuk
ke dalam rumah dan bergerak menuju padanya.
Ia meletakkan tangannya pada kepala saya dan saya merasakan
sensasi yang aneh. Pada saat yang sama ia melihat ke atas dan
mengeluarkan beberapa kata yang tidak saya mengerti. Setela beberapa
menit berlalu, ia membiarkan saya pergi, masih tanpa mengucapkan kata
sepatahpun, dan masih tersenyum secara misterius.
Semua ini telah menimbulkan tanda tanya pada saya, tetapi dengan
sangat cepat saya melupakan hal itu. Hanya waktu musim panas tiba di
tahun 1974, ketika sedang membaca buku yang dipinjamkan oleh ibu saya
pada saya tentang misteri Auvergne-lah saya mendengar kabar bahwa Pastor

Dissard, orang tua itu adalah Dissard yang terakhir, yaitu 'Paus' bangsa
Druid yang hidup terakhir - dan bahwa ia telah meninggal beberapa tahun
yang lalu.
Lalu saya mengingat kembali kejadian dari masa kecil saya, dan
memikirkan kembali senyum misterius yang oleh orang tua itu biasa
diberikan kepada saya setiap kali saya melewatinya di jalan - yang
terjadi setiap hari, karena sesungguhnya kami memang tetangga. Saya
mengetahui dengan tepat siapa yang sedang diajak berbicara olehnya
ketika ia melihat ke udara dan mengeluarkan ungkapan-ungkapan misterius
itu, seperti yang juga saya ketahui dengan tepat apakah pesawat tak
bersuara yang bersinar itu, yang telah dilihat oleh nenek saya.
Satu hal lain juga timbul lagi pada ingatan saya. Setelah
peristiwa yang terjadi di rumah Pastor Dissard itu, saya pergi tidur
setiap malam sambil menghitung sampai sembilan beberapa kali.
Ini adalah angka yang sering muncul dalam kehidupan saya,
seperti kode yang telah diberikan kepada saya. Saya belum pernah dapat
menerangkan kebiasaan mendadak ini, yang dimulai beberapa tahun setelah
saya belajar menghitung jauh lebih tinggi dari pada sembilan, dan
karenanya tak mungkin merupakan hasil dari belajar menghafalkan. Saya
berumur tujuh tahun ketika peristiwa ini terjadi.

Puisi
PADA waktu itu yang paling menarik perhatian saya adalah
binatang-binatang, yang saya suka menggambarnya sepanjang hari, bila
saya tidak menyelenggarakan balapan-balapan lambat. Saya tertarik pada
kehidupan binatang dan saya bermimpi hanya ingin menjadi penjelajah,
sehingga dapat dekat dengan fauna misterius dari hutan-hutan perawan.
Tetapi pada umur sembilan tahun - lagi-lagi angka sembilan segala sesuatu akan berubah. Pertama-tama saya akan menemukan apa yang
sebenarnya saya inginkan - kecepatan. Kecepatan yang ada, pada segala
sesuatu dengan roda, dengan atau tanpa mesin. Kecepatan dan terutama
keseimbangan, rasa gerakan dan perjuangan terhadp diri sendiri, terhadap
refleks-refleks diri sendiri. Sebenanya, penguasaan mendasar pikiran
atas badan.
Itu tadi dimulai dengan meluncur bebas dari gunung ke bawah

dengan sepeda kecil hampir tanpa rem, dan saya heran bagaimana itu
terjadi kok saya tidak jatuh sekalipun. Untuk menghidupkan suasana, saya
biasa mengambil posisi pada puncak bukit dan menunggu lewatnya mobil
yang cepat. Lalu saya biasa melakukan pengejaran yang memusingkan,
menyamai kecepatannya dan melampauinya - membuat kejutan besar bagi sang
sopir - dan, sesampainya di dasar bukit, saya biasa kembali lagi
menunggu di puncak bukit untuk balapan lagi dengan mobil lainnya.
Beberapa bulan kemudian, secara kebetulan saya menghadiri
balapan mobil Tour de France, dan itu merupakan cinta pada pandangan
pertama. Itu mungkin, lalu saya menyadari untuk mengenal kenikmatan
kecepatan tinggi tanpa harus mengayuh pedal kembali ke puncak bukit. Dan
Anda dapat membuat itu menjadi pekerjaan Anda.
Saya membuat keputusan, dengan cara yang dapat Anda lakukan
ketika Anda berumur sembilan tahun. Saya akan menjadi pembalap mobil.
Mulai hari itu kehidupan saya hanya berpusat pada urusan balapan
mobil. Tak ada hal lain yang saya minati dan saya tidak melihat tujuan
belajar mengenai semua yang mereka ajarkan di sekolah, karena saya ingin
menjadi seorang pembalap mobil. Komik-komik anak-anak diganti dengan
majalah-majalah serius mobil, dan saya dengan tak sabar mulai menghitung
tahun-tahun yang memisahkan saya dari umur di mana saya dapat mencapai
surat ijin menge-mudi.
Juga pada umur sembilan tahun ketika saya mendapat pengalaman
pertama di sekolah asrama. Ibu saya kecewa karena saya tidak mau
mengerjakan apa-apa lagi di sekolah, dan saya katakan pada ibu saya
bahwa pelajaran-pelajran demikian tak berguna untuk para pembalap mobil.
Maka itu ia memutuskan untuk mengirmkan saya ke sekolah asrama
Notre-Dame-de-France di Puy-en-Velay.
Dia berharap bahwa tanpa majalah-majalah balap mobil, saya akan
berpaling pada pekerjaan sekolah, dan dalam satu hal ia tidak salah
banyak. Tetapi saya mempunyai ingatan yang buruk tentang sekolah asrama
yang pertama itu, hampir pasti karena saya terlalu muda ketika saya
dikirimkan ke sana.
Saya ingat bahwa saya menghabiskan waktu untuk menangis
berhari-hari di kamar tidur yang sangat besar, di mana kehilangan paling
besar yang sekarang saya rasakan adalah kesempatan untuk menyendiri dan
bermeditasi. Kebutuhan ini, yang menyebabkan saya menghabiskan waktu
sepanjang malam untuk menangis, selanjutnya meningkatkan kepekaan saya
yang memang sudah tinggi, seperti kebutuhan emosional apa saja yang
telah ditekan. Kemudian saya menemukan puisi.

Saya selalu lebih tertarik pada kesusasteraan dari pada
matematika, meskipun hanya sebagai seorang pembaca pasif yang berminat.
Lalu datanglah keinginan itu, kebutuhan akan menulis - dalam sajak kalau
mungkin. Saya tetap belum tertarik pada matematika, tetapi sekarang saya
mencapai nilai rata-rata yang mantap untuk matapelajaran itu sebagaimana
untuk matapelajaran lainnya. Tetapi untuk bahasa Perancis, dan terutama
untuk menulis, saya secara teratur menjadi nomor satu sepanjang saya
menyukai bahan yang diberikan. Saya bahkan menulis seluruh koleksi syair
dan memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi puisi.
Hal yang paling mengejutkan adalah meskipun saya belum dibaptis,
saya ada dalam sekolah asrama yang diselenggarakan oleh suster-suster
Katolik, dengan segala doa-doa yang dilibatkan di dalamnya - doa-doa
sebelum makan dan pergi tidur, sebelum bangun di pagi hari, sebelum
belajar - dan menghadiri misa harian dengan komuni. Ketika sesudah enam
bulan menerima komuni harian, para bruder mendapatkan bahwa saya belum
dibaptis, mereka kelihatan sangat risau. Saya sebenarnya merasa bahwa
itu lucu; itu sebenarnya satu-satunya bagian dari misa yang saya sukai,
mencecap dengan gratis sepotong roti kecil.
Juga pada waktu saya berumur sembilan tahun ketika saya mencapai
usia puber. Saya sangat menikmatinya, dan dengan menemukan
kesenangan-kesenangan tak dikenal dan rahasia, yang anak-anak berumur
sembilan tahun lainnya di ruangan tidur itu kelihatannya tak pernah
mengetahuinya, merupakan hiburan untuk kesepian saya yang tak lengkap.
Akhirnya, juga waktu saya berumur sembilan tahun ketika saya
jatuh cinta untuk pertama kali - dan itu merupakan semacam cinta
intensif anak-anak yang dapat dialami oleh anak-anak pada umur itu.
Karena hasil-hasil kelas saya yang lebih baik, ibu saya telah setuju
untuk tidak lagi mengirimkan saya ke sekolah asrama, dan saya sekarang
sudah duduk di kelas empat sekolah tata bahasa di Ambert. Inilah dia,
umurnya sembilan tahun atau hampir, dan namanya Brigitte. Saya malu dan
muka menjadi merah, membuat orang tertawa. Hanya dalam sekejap mata saja,
yaitu pada saat berkunjung ke dokter, atau mungkin saat dia
mengisyaratkan kerendahan hatinya dengan menyembunyikan dari mata saya
sosok dada yang sebenarnya belum tumbuh, ketika timbul dalam diri saya
perasaan-perasaan kelembutan dan keinginan besar untuk melindungi
makhluk yang ternyata begitu lemah itu.
Tahun berikutnya saya sudah ada di sekolah yang sama, di kelas
lima, bersama dengan kekasih saya, yang tidak berani saya menegurnya.
Sekalipun demikian akhirnya saya berhasil duduk satu bangku di depan dia
pada awal tahun ajaran, sehingga saya sewaktu-waktu dapat menoleh

kebelakang dan mengagumi wajahnya yang tercinta. Saya baru berumur
sepuluh tahun dan selalu memikirkannya.
Kenyataan bahwa saya dekat dengan dia dalam kelas mendorong saya
untuk maju dan saya berusaha bekerja keras untuk menghindari mengulang
satu tahun. Dengan cara ini saya naik ke kelas enam tanpa minat yang
minim dalam pelajaran-pelajaran saya.
Sayangnya kami sekarang selalu berganti kelas dan mempunyai
guru-guru yang berbeda, tidak hanya seorang guru. Akibatnya saya hampir
selalu terpisah dari dia, dan praktis tidak melakukan pekerjaan sedemikian rupa sehingga saya disekolahkan lagi di sekolah asrama di
desa kecil Cunlhat, sekitar tiga puluh kilometer jauhnya dari Ambert.
Di sana bahkan lebih buruk dari pada yang di Puy-en-Velay. Kami
semua dijejalkan dalam kamar tidur kecil yang hampir tidak dipanasi, dan
yang paling buruk, boleh dikatakan tidak ada disiplin. Jadi, anak-anak
lelaki yang paling besar dan kuat menjalankan hukum mereka sendiri. Saya
rasa, itu adalah di mana saya berkembang menjadi benci kekerasan.
Pada suatu hari, bosan dengan digertak-gertak oleh anak-anak
lelaki yang tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, saya pergi ke jalan
dan memutuskan untuk jalan kami menempuh jarak tiga puluh kilometer yang
memisahkan saya dari rumah ibu saya. Tak seorangpun melihat
keberangkatan saya, dan ketika kepala sekolah mengejar saya dengan
mobilnya, saya sudah berjalan hampir sejauh sepuluh kilometer.
Dengan sangat gembira saya dikeluarkan dari sekolah itu, dan
dikirimkan kembali ke bruder-bruder Katolik di Ambert pada pertengahan
tahun ajaran sebagai anak sekolah yang tidak diasramakan. Alangkah
senangnya ! Saya sekarang dapat melihat Brigitte setiap hari di jalan.
Saat itu dia sudah berumur dua belas tahun, sosok dadanya yang kecil
berkembang enak untuk dipandang, dan bagi saya dia lebih cantik dari
pada dulu.
Saya menjadi semakin tidak berminat pada pelajaran-pelajaran
saya dan mulai merasakan senangnya membolos, terutama karena saya tidak
suka dikembalikan ke lingkungan pastor-pastor, yang telah dengan cepat
menasihati ibu saya agar saya dibaptis. Untunglah dia lebih suka
menunggu sampai saya cukup tua untuk mengerti, sehingga dia dapat
menanyakan pendirian saya.
Yang saya inginkan pada waktu itu adalah menjadi montir bengkel,
karena saya telah mendengar bahwa ini adalah ketrampilan yang berguna
bagi pembalap mobil. Ibu saya yang mengharapkan agar saya menjadi

insinyur, menginginkan saya dengan segala daya upaya untuk melanjutkan
studi saya, sehingga dia tidak akan mengijinkan saya untuk magang di
bengkel.
Pengalaman baru digertak-gertak menimbulkan keinginan pada saya
untuk menulis syair-syair lagi, dan saya mulai berkeliling desa dengan
buku catatan di tangan sebagai gantinya masuk kelas.
Pada umur empat belas tahun saya sekali lagi dikirimkan ke
sekolah asrama, kali ini di Mont-Dore, di sekolah tata bahasa di mana
mereka menerima anak-anak yang tidak dikehendaki oleh sekolah-sekolah
lain di daerah itu.
Saya ternyata ada dalam kumpulan cukup menarik yang terdiri dari
anak-anak bodoh dan 'kasus-kasus sulit'. Adalah salah seorang dari yang
disebut belakangan ini, yaitu semacam 'tokoh penting' sekolah asrama,
yang akhirnya membantu arah yang saya ambil selama sepuluh tahun dari
kehidupan saya. Namanya adalah Jacques dan ia main gitar listrik yang
sangat mengesankan saya. Segera setelah liburan Natal tiba, saya minta
nenek saya membelikan gitar besar untuk saya, dan Jacques mengajarkan
kepada saya beberapa petikan. Lalu saya mulai menyesuaikan syair-syair
saya dengan musik, dan melihat bahwa ternyata sangat menyenangkan bagi
yang mendengarkannya. Segera setelah liburan musim panas tiba, saya
mulai mengikuti lomba nyanyi radio, di mana saya selalu menang.
Juga dalam liburan musim panas itu saya mendapatkan cinta
badaniah untuk pertama kali - dengan seorang gadis bar yang telah
terpesona oleh nyanyian-nyanyian saya. Ia berumur dua puluh tahun dan
tidak mengajarkan banyak pada saya, terlepas dari pengaruh gitar yang
ada terhadap wanita.
Tahun berikutnya saya berumur lima belas tahun, dan ingin lebih
banyak lagi menjalani kehidupan saya sendiri. Pada suatu hari saya
membawa gitar saya di bawah lengan saya dan kopor kecil pakaian,
mengucapkan selamat tinggal kepada sekolah asrama dengan
pelajaran-pelajarannya yang tidak menarik itu, dan mencari tumpangan
kendaraan gratis ke Paris. Saya mempunyai dua ribu frans lama di kantung
saya dan hati yang penuh harapan. Akhirnya saya akan mencari nafkah
sendiri, menabung uang yang cukup untuk ujian mengemudi pada umur
delapan belas tahun dan menjadi pembalap mobil.
Dengan suatu keberuntungan, saya diambil oleh seseorang yang
mengendarai mobil yang mempunyai percepatan dakhsyat yang tersembunyi di
bawah badan mobil yang kelihatan canggih. Ketika ia berkata kepada saya
bahwa ia pembalap mobil dan memberikan namanya, saya dapat mengatakan

kepadanya mobil mana yang pernah dikendarainya dan hadiah-hadiah yang
telah dimenangkannya. Ia merasa terayu dan terkejut, sebagai orang yang
hanya sedikit dikenal, bertemu dengan seorang anak lelaki muda yang
ingat akan segala yang telah dicapainya. Ia mengatakan kepada saya bahwa
ia pernah menjadi badut, dan bahwa ia sekarang memiliki garasi di
barat-daya. Ketika kami sampai di Paris, ia mengundang saya ke luar
untuk makan, dan bahkan menawarkan kepada saya kamar di hotel di mana ia
tinggal.
Di ruang duduk kami ngobrol sedikit dengan dua orang wanita muda
yang bekerja sebagai hostes penyanyi di bar dan telah selesai dengan
pekerjaan siang mereka. Saya menyanyikan beberapa lagu, lalu kami pergi
tidur, masing-masing dengan salah satu dari teman-teman kami yang manis
itu. Di situ saya benar-benar di-inisiasi dalam bercinta secara badaniah.
Pagi berikutnya saya pergi dengan hati-hati, karena saya ingin
mendapatkan kamar dan beberapa kabaret yang berminat pada lagu-lagu saya.
Saya tidak mendapatkan salah satupun dan menghabiskan malam kedua saya
di Paris di kereta api di bawah tanah bersama dengan para gelandangan.
Uang saya habis sama sekali dan keesokan harinya saya kelaparan.
Saya menghabiskan hari saya dengan bergelandangan dan berputus asa dalam
mencoba mengatasi masalah. Tetapi malam itu saya melihat seseorang
memainkan akordion di teras cafe dan paralangganannya melemparkan
uang-uang logam kepadanya. Saya memutuskan untuk melakukan hal yang sama,
dan sejak permulaannya ternyata berjalan sangat baik. Saya tertolong.
Saya hidup seperti itu selama tiga tahun, sering tidur di mana
saja dan makan sandwich dari waktu ke waktu. Tetapi saya membuat
kemajuan besar, dan pada suatu hari saya dipekerjakan oleh sebuah
kabaret di Left Bank. Saya berpenghasilan sepuluh francs setiap malam
dan memerlukan lima belas untuk naik taksi pulang ke Montmarte di mana
saya tinggal dalam sebuah kamar ukuran kecil. Sekalipun demikian nama
saya tercantum di poster - meskipun tercetak kecil ! Saya sudah
membayangkan nama saya tercantum tinggi di poster dalam huruf-huruf
ukuran besar, mengingat sukses saya setiap malam.
Pada suatu hari saya bertemu dengan aktor Jean-Pierre Darras,
yang menasihati saya untuk mengikuti kursus sandiwara untuk meningkatkan
kehadiran saya di panggung. Karena saya tidak punya uang untuk
membayarnya, ia telah berbaik hati mengusahakan saya untuk menghadiri
kursus di Teater Nasional Paris tanpa dipungut biaya. Maka itu selama
tiga bulan saya mengikuti kursus Dullin - dan kemudian menyerah karena
saya merasa sama sekali tidak tertarik pada teater.

Saya biasa memperkenalkan diri saya waktu itu dengan nama
samaran Claude Celler, yang saya pakai sebagai rasa hormat untuk pemain
ski dan juara pembalap mobil, Tony Sailer. Saya mengubah ejaannya,
sehingga huruf-huruf pertama saya akan menjadi CC - dengan memegang
teguh nama pertama saya sebenarmya.
Saya mulai memenangkan banyak lomba radio, dan dengan menyanyi
di beberapa kabaret, saya dapat hidup cukup baik, dan yang lebih penting
lagi dapat menabung uang secukupnya untuk ikui ujian mengemudi mobil
pada waktu berumur tepat delapan belas tahun, seperti telah direncanakan.

Tetapi itu tidak cukup untuk menjadi pembalap mobil. Pertama
saya harus membuat nama untuk diri saya sendiri, dengan harapan untuk
dapat dipekerjakan oleh perusahaan besar, dan untuk itu saya perlu
memiliki mobil balap, ikut dalam beberapa balapan tersendiri, dan bila
mungkin memenangkannya. Mobil balap sangat mahal dan saya harus terus
menabung dengan harapan untuk mendapatkan kendaraan demikian. Saya
teruskan pekerjaan menyanyi saya, dan mencoba menyisihkan uang. Banyak
teman-teman penulis-penggubah lagu telah membuat rekaman-rekaman dan
tampaknya berhasil mengumpulkam banyak uang dari kegiatan-kegiatan itu.
OLeh sebab itu saya memutuskan untuk mencobanya, setelah sampai sekarang
ini terkumpul lebih dari 150 buah lagu dalam tas saya.
Perusahaan rekaman pertama yang saya datangi menawarkan kontrak
tiga tahun, yang saya tanda tangani. Direktur perusahaan rekaman adalah
Lucien Morisse, direktur dari pemancar radio Eropa No. 1, yang telah
meluncurkan penyanyi-penyanyi terkenal dalam jumlah yang sangat besar.
Rekaman saya yang pertama cukup berhasil, dan yang kedua, berkat lagu
yang dinamakan Le Miel et la Canelle (Madu dan Kayumanis) - bahkan lebih
populer. Yang ini lebih sering terdengar di radio :

MADU DAN KAYUMANIS
Kucium madu dan kayumanis
Kucium panili dan cinta
Kucium madu dan kayumanis
Gadis-gadis 'kan selalu kupuja.
Pertama si rambut coklat, Margot namanya
Kami mainkan seruling waktu bulan bersinar
Ku bergerak menuju ke arah matanya
Dan kutelusuri jalannya sampai ke rambutnya

Kedua si rambut pirang, Marielle namanya
Kuingat sangat jalur sekitar lekuk-lekuk tubuhnya
Ku bergerak menuju ke arah matanya
Dan kutelusuri jalannya sampai ke rambutnya
Ketiga si kepala merah, Marion namanya
'Tuk wajah cantik mungil dan busana dalamnya nan menggoda
Ku bergerak menuju ke arah matanya
Dan kuteluri jalannya sampai ke rambutnya
Jangan menangis temanku, karena esok musim semi sudah
Begitu cantiknya mereka dan kau belum genap dua puluh
Ku bergerak menuju ke arah matanya
Dan kutelusuri jalannya sampai ke rambutnya

Saya mengadakan banyak pertunjukan dan turut serta dalam banyak
pertunjukan keliling. Semuanya berjalan lancar, bahkan dengan senang
hati saya dipilih untuk mengikuti lomba nyanyi Golden Rose yang diadakan
di Antibes.
Tetapi orang-orang yang membimbing saya tidak sungguh-sungguh
menginginkan saya menjadi artis terkenal. Tahap hidup saya itu telah
direncanakan untuk mengembangkan kepekaan saya, dan membiasakan saya
untuk berbicara di depan umum, tidak lebih dari itu.
Meskipun kenyataannya saya di antara para kontestan yang
terpilih untuk Goldem Rose itu diumumkan setiap pagi di radio, pada
suatu hari Lucien Morisse datang pada saya dan menerangkan bahwa ia
harus menarik saya dari kontes itu. Ia mengatakan bahwa kelak saya akan
mengerti mengapa, tetapi ia tidak mengatakan lebih banyak lagi saat itu.
Jadi akhirnya saya tidak ikut dalam kontes Golden Rose tetapi
harus terus hidup dengan apa yang saya peroleh dari menyanyi, yang saya
rasa tidak akan pernah cukup untuk membeli mobil yang memungkin saya
untuk ikut dalam lomba mobil. Oleh sebab itu, ketika saya ditawar
kesempatan untuk menjadi wakil perusahaan di mana saya membuat rekaman
saya, saya segera menerimanya, karena yakin bahwa saya akan dapat
menabung cukup untuk membeli mobil dalam beberapa bulan.
Saya sudah kembali lagi di Bordeaux, di mana saya menjadi agen
perdagangan yang bertugas melayani lima belas daerah. Saya tinggal di
sana selama setahun dan pergi setelah akhirnya saya punya cukup uang
untuk membeli mobil balap. Saya sempat membongkar pintu mobil itu

sebelum teman saya melenyapkan nilainya dalam suatu kecelakaan. Tetapi
saya telah mengarang lagu-lagu baru waktu tinggal di Bordeaux dan
seorang teman kaya mendesak saya untuk membuat rekaman baru yang akan
dibiayai sendiri olehnya.
Saya hidup satu tahun lagi dari puisi saya, lalu seakan-akan
seperti ada hal yang mengubah gaya hidup saya secara radikal, saya
mengalami suatu kecelakaan yang sangat serius.
Dalam suatu perjalanan yang sangat melelahkan, saya tertidur
waktu mengemudikan mobil saya dan menabrak sebuah ujung dinding pada
kecepatan sekitar 100 km per jam - 60 mil per jam. Lebih dari sepuluh
orang telah meninggal di tempat itu. Saya dikeluarkan dari tempat itu
dengan beberapa luka, tetapi hidup. Saya tak dapat pergi ke mana-mana
selama tiga bulan atau lebih dan tabungan saya habis. Saya masih belum
ikut lomba. Saya yang memimpikan untuk mulai ikut lomba pada umur
delapan belas tahun, masih juga belum mengikuti balap mobil satu kalipun
pada umur dua puluh dua tahun.
Karena saya telah banyak kali hadir ke sirkit-sirkit balap
sebagai pennonton, saya telah memperhatikan betapa tergila-gilanya
orang-orang muda terhadap ola raga ini, dan juga betapa banyaknya jumlah
anak-anak muda yang ingin menjadi pembalap mobil tanpa mengetahui
bagaimana caranya. Saya tidak mengetahui lebih banyak dari pada yang
mereka ketahui, dan berkata kepada diri sendiri bahwa jalan terbaik bagi
saya untuk tampil dalam balap mobil adalah mencari pekerjaan yang
mengambil keuntungan dari kegairahan mereka. Saya tahu bagaimana cara
menulis, jadi pemecahannya adalah jelas. Saya akan menjadi wartawan
untuk majalah mobil sport.
Saya menghubungi sejumlah majalah khusus, tetapi sia-sia karena
begitu banyak peminat telah datang untuk gagasan yang sama. Kemudian
saya melihat iklan kecil di seksi mobil dari L'Equipe dari seseorang
yang mencari wartawan-wartawan foto, tak diperlukan pengalaman.

Saya menulis, dan pemasang iklan menjawab bahwa lamaran saya
sedang dipertimbangkan, tetapi saya harus mengirimkan lima puluh francs
untuk biaya administrasi. Sebagai gantinya, saya akan menerima sesuatu
film untuk membuat laporan tes mengenai hal yang saya pilih. Saya
kirimkan uangnya, mendapatkan filnya dan menulis laporan - tentu saja
mengenai lomba mobil - dan segera mengirimkannya ke alamat yang
dimaksudkan.
Sangat segera setelah itu, saya menerima surat yang minta kepada

saya untuk menelpon sebuah nomor di Dijon, di mana kantor pusat firma
yang telah memasang iklan tersebut terletak. Saya menemui kepala kantor
penerbitan itu - seseorang yang berumur sekitar tiga puluh tahun yang
mengatakan bahwa ia telah mendapat keberuntungan dalam pemotretan di
Amerika Serikat.
Ia tampaknya sangat berminat pada gagasan-gagasan saya mengenai
penerbitan majalah mobil sport untuk orang-orang muda yang berharap
menjadi pembalap mobil, dan menawarkan untuk mempekerjakan saya sebagai
pimpinan redaksi surat kabar yang akan terbit dalam beberapa bulan lagi.
Ia menunjukkan kepada saya pabrik yang akan dibelinya untuk mendirikan
kantor percetakannya, memperkenalkan kepada saya ahli cetaknya di Dijon
yang telah dipekerjakannya sebagai Direktur, dan memperlihatkan kepada
saya di mana isteri saya dan saya dapat tinggal, sejauh lemparan batu
dari kantor saya.
Saya jawab bahwa itu akan cocok bagi saya asalkan saya dapat
meliput dan turut serta dalam perlombaan-perlombaan. Lalu ia berkata
bahwa ia juga sedang mencari seseorang yang dapat menyelenggarakan suatu
bagian kompetisi, karena ia ingin meluncurkan koran baru itu dengan
mengikut sertakan beberapa mobil balap dicat dengan warna-warna dia
sendiri. Itu akan memungkinkan saya untuk ada di tempat di mana aksi itu
diadakan, dan saya setuju untuk menjadi direktur dari bagian kompetisi
untuk perusahaan itu.
Satu minggu kemudian, saya pindah dari Paris ke Dijon dengan
isteri saya, Marie-Paul. Saya telah kawin selama tiga bulan, dan dia
sedang mengandung anak perempuan kami. Saya telah bertemu dengan
Marie-Paul dalam bulan Juni, dan kami telah tidak meninggalkan satu sama
lain sejak hari pertama kami bertemu. Kami telah kawin tiga bulan
kemudian, hanya karena keluarganya terkejut mendengar bahwa kami tidak
bermaksud kawin secara keagamaan. Keluarganya sangat kolot dan untuk
pertama kali saya berdoa di depan mereka sebelum makan.
Tetapi tinggal saya di Dijon hanya berlangsung dua bulan dan
saya tidak mendapat gaji. Mulai ketahuan bahwa 'orang Amerika kaya' yang
ingin menerbitkan surat kabar sesungguhnya baru saja keluar dari penjara
tanpa uang sedikitpun. Ia telah menipu sejumlah uang yang besarnya
berkisar antara 150 francs sampai 300 francs yang berasal dari lebih
dari 500 orang muda yang bermimpi seperti saya untuk menjadi pembalap
mobil atau wartawan foto.
Saya telah bekerja dua bulan dengan sia-sia, dan saya sebetulnya
punya banyak gagasan, tetapi tidak punya uang. Kali ini saya memutuskan
untuk mulai sendiri dalam dunia besar penerbitan. Saya pindah ke

Clermont-Ferrand, dekat dengan ibu saya yang waktu itu sangat ingin
untuk segera menjadi nenek, dan mulai dengan usaha penerbitan saya
sendiri untuk memproduksi majalah dengan cara saya sendiri.
Majalah-majalah itu segera terjual berkat seorang tukang cetak yang juga
mencintai olah mobil-mobil sport, dan yang setuju mengambil risiko
memberikan saya kredit, meskipun saya tidak dapat memberikan garansi
dalam bentuk apapun kepadanya.
Majalah-majalah itu tinggal landas dengan cepat dan segera
menjadi salah satu dari yang paling maju di bidangnya. Saya sendiri yang
melakukan tugas yang paling menarik - mencoba mobil model-model baru di
sirkit raksasa Mas-du-Clos, di Creuse, dan di jalan. Dengan cara ini
saya berhasil memasuki dunia mobil sport, dan mobil-mobil dipinjamkan
kepada saya untuk lomba. Akhirnya impian saya menjadi kenyataan, dan
lebih dari itu, saya sejak semula mendapatkan bahwa saya adalah
pengemudi kompetisi yang berbakat, dengan mendapat banyak kemenangan
dengan mobil-mobil yang tidak saya kenal.
Selama tiga tahun yang gemilang saya hidup seperti ini, setiap
saat membuat kemajuan dengan teknik mengemudi saya dan dengan memusatkan
perhatian 100 persen pada bidang yang saya cintai - yaitu bidang
mobil-mobil sport. Saya harus mengatakan bahwa saya merasa sangat
bahagia dalam mendorong kembali keterbatasan-keterbatasan saya dan terus
menerus meningkatkan refleks-refleks dan reaksi-reaksi saya. Saya tidak
peduli terhadap baik bisingnya mesin maupun bau bahan bakar yang sedang
terbakar, dan saya memimpikan hari-hari yang akan datang di mana para
produsen mobil-mobil balap akan diminta untuk membuat mobil-mobil mereka
tanpa bau dan tanpa suara. Hanya kalau sudah begitu saya dapat
sepenuhnya menikmati sensasi mengemudi pada tingkatan paling murni.
Tetapi semua ini sama sekali berubah menjelang akhir tahun 1973.

Pertemuan
PADA hari istimewa itu - tanggal 13 Desember 1973 - saya sudah ada di
kawah gunung api Auvergne, yaitu Puy-de-Lasolas. Di sana, seperti yang
pernah saya uraikan, saya untuk pertama kali bertemu dengan seorang
lelaki dari angkasa luar atau lebih tepat Eloha - bentuk tunggal dari
Elohim - di mana saya biasa bertemu pada tempat yang sama untuk enam
hari berturut-turut dan yang setiap kali selama kurang lebih dua jam
biasa mendiktekan pada saya ungkapan-ungkapan fantastis bagian pertama
dari 'amanat' ini.
Selama beberapa hari setelah mendapat pengalaman ini saya harus

mengaku saya penasaran apakah saya berani menceriterakan kepada
seseorang tentang semua itu. Hal pertama yang saya kerjakan adalah
membuat naskah rapi dari catatan-catatan yang saya buat sebisa-bisa saya,
meskipun dinilai sangat terlalu cepat sebagaimana dikatakan oleh lawan
bicara saya kepada saya. Ketika ini selesai, saya mengirimkan naskah
aseli ke seorang penerbit yang serius yang setahu saya tidak menerbitkan
karya-karya eso-terik atau fiksi ilmiah. Jelas, saya tidak ingin amanat
yang begitu penting untuk umat manusia ini hilang di antara koleksi
buku-buku ceritera petualangan misterius atau buku-buku okultisme yang
menjadi bacaan orang-orang yang berminat pada ilmu-ilmu alternatif.
Marcel Julian, yang mengusahakan sebuah perusahaan penerbitan,
mengundang saya ke Paris dan mengatakan pada saya bahwa naskah itu
sensasional. Tetapi ia mengatakan bahwa saya harus menceriterakan
riwayat hidup saya sebelum membicarakan tentang amanat itu, dan bahwa
mungkin akan diadakan 'beberapa perubahan kecil.'
Semua ini sama sekali di luar persoalan. Saya tidak ingin
menyediakan seratus halaman untuk menceriterakan riwayat hidup saya,
lalu menyajikan amanat yang telah saya terima, seakan-akan pribadi saya
sama pentingnya dengan hal-hal yang saya telah diminta untuk
mengungkapkannya. Saya ingin agar amanat itu diterbitkan, tetapi hanya
amaanat itu saja, bahkan apabila tidak merupakan buku tebal dan
karenanya kurang diminati seorang penerbit. Oleh sebab itu saya minta
kepada Tuan Julian untuk mengembalikan naskah saya. Ia mengatakan bahwa
ia tidak menyimpan naskah itu, karena seorang pembaca telah meminjamnya,
tetapi segera setelah naskah itu dikembalikan, ia akan mengeposkannya
kepada saya.
Saya baru saja kembali dari Fermond-Ferrand ketika saya menerima
sebuah telegram yang mengundang saya agar kembali ke Paris untuk tampil
pada pertunjukan televisi yang disajikan oleh grand master catur Jacques
Chancel. Ia adalah direktur dari suatu bagian dari perusahaan penerbit,
yang telah saya kirimi naskah saya. Ia telah membacanya dan mengerti
bahwa itu sungguh-sungguh sangat fantastis, apakah seseorang percaya
atau tidak. Oleh sebab itu saya turut serta dalam pertunjukan itu, dan
seribu pucuk surat yang saya terima sesudah itu menunjukkan bahwa
sementara beberapa orang tertawa, banyak orang menganggap apa yang saya
katakan sangat serius dan ingin menolong.
Tetapi hari-hari berlalu dan naskah saya belum dikembalikan.
Saya mengirimkan surat tercatat kepada penerbit itu yang menjawab bahwa
naskah itu akan dikembalikan, tetapi mereka belum menemukannya. Setelah
sepuluh hari saya kembali ke Paris untuk melihat apakah saya dapat
melakukan sesuatu secara pribadi karena tak seorangpun mau menjawab lagi

pertanyaan-pertanyaan saya ketika saya menelpon menanyakan masalah itu.
Perancang terkenal, Courreges, yang telah menghubungi saya
sesudah pertunjukan televisi tersebut karena ia menaruh minat, setuju
untuk datang bersama saya untuk menemui penerbit itu untuk mendapatkan
bagaimana tepatnya nasib naskah saya itu. Marcel Julian mengatakan
kepada kami bahwa pembaca yang membawa naskah itu telah membawanya
berlibur tetapi mereka tidak tahu di mana dia berada atau bagaimana
mencapainya. Situasi menjadi makin lama makin aneh.
Akhirnya naskah itu didapatkan kembali oleh Tuan Courreges dan
ia mngembalikannya kepada saya secara pribadi. Saya masih penasaran
apakah naskah itu tadinya benar-benar sudah hilang, atau dibawa pergi
agar tidak diterbitkan. Apabila perusahaan penerbitan tersebut
betul-betul salah menyimpan naskah itu dengan begitu mudah, maka saya
akan mendorong pengarang-pengarang lainnya untuk tidak mengirimkan
naskah aseli mereka kepadanya.
Tergoncang oleh kejadian itu, dan oleh tumpukan-tumpukan surat
yang makin banyak dari orang-orang yang berminat membeli buku yang
berisi amanat segera setelah diterbitkan, Marie-Paul menawarkan
meninggalkan pekerjaan mengasuhnya untuk membantu saya dengan penerbitan
dan pendistribusian dokumen khusus ini.
Saya menerimanya karena saya yakin bahwa hanya dengan cara
demikian saya akan dapat mengontrol secara tetap penggunaan tulisan ini.
Karena tidak sesuai dengan kesungguhan dari tugas yang telah diberikan
kepada saya, saya segera berhenti bekerja untuk majalah sport itu dan
pada musim gugur tahun 1974 akhirnya buku itu selesai dicetak.
Kejutan terhadap susunan urat syaraf saya yang disebabkan oleh
keguncangan tak tersangka dalam kehidupan saya, telah membuat saya sakit
perut dan hampir menyebabkan borok. Sepanjang musim dingin saya
menderita sakit perut yang serius. Tidak ada obat yang mujarab, dan baru
setelah saya memutuskan untuk tenang dengan melakukan meditasi dan
latihan-latihan pernafasan, penyakit saya menjadi lenyap seperti disulap.
Dalam bulan Juni saya hadir dalam pertunjukan televisi yang
dituan rumahi oleh Philippe Bouvard. Pertunjukan itu dinamakan Sabtu
Malam, dan selalu sarkastis sebagaimana biasanya, Tuan Bouvard mengatur
agar asisten tuan rumahnya tampil sebagai sebagai orang dari planit Mars
dengan antene merah muda dan pakaian hijau, dan bertanya kepada saya
apakah dia nampak seperti orang yang telah saya temui.
Tetapi banyak orang, karena tertarik oleh sedikit hal yang telah

dapat saya ceriterakan, menulis kepada Philippe Bouvard, menyesalkan dia
karena kekurang seriusannya. Dihadapkan pada ribuan surat yang
diterimanya, ia memutuskan untuk mengundang saya lagi untuk ikut hadir
dalam pertunjukan yang lain di mana saya akan dapat berbicara sedikit
lebih banyak.
Yakin bahwa saya tidak akan diijinkan untuk berbicara
secu-kupnya, saya memutuskan untuk menyewa Pleyel Hall untuk tanggal
seusai pertunjukan televisi, dan mengumumkan kepada para pemirsa yang
berminat bahwa saya akan memberikan ceramah di sana dalam beberapa hari
mmendatang. Saya menyewa ruangan untuk tempat duduk 150 orang dengan
pilihan lain untuk tempat duduk 500 orang karena saya tidak tahu berapa
banyak orang yang ingin bersusah payah untuk datang dan mendengarkan
saya.
Akhirnya lebih dari 3.000 orang datang. Sangat jelas bahwa kami
hanya dapat menampung 500 orang dalam ruangan yang telah saya pesan itu,
dan ketika kursi-kursi telah penuh, saya memberi tahu kepada para
hadirin lainnya bahwa saya akan mengadakan ceramah lagi di ruangan besar
yang memuat 2.000 orang. Jelas bahwa banyak orang tidak senang untuk
pergi, karena beberapa orang dari mereka bahkan telah menempuh jarak
beberapa ratus kilometer.
Semua berjalan lancar dan saya mendapatkan bahwa sejumlah besar
orang siap untuk menolong dan mendukung saya, tentu saja terlepas dari
orang-orang sinis yang pertanyaan-pertanyaannya, karena kedangkalan
mereka, dapat saya tunjukkan sebagai hal-hal yang menertawakan.
Meskipun saya mengalami demam panggung yang parah, jauh lebih
parah dari pada yang pernah saya alami ketika bernyanyi, semuanya
berjalan tanpa gangguan, dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang
paling sulit tampaknya begitu datang dari bibir saya. Saya sungguh
merasa bahwa bantuan datang dari atas, tepat seperti yang pernah
dijanjikan Elohim kepadaku. Saya mempunyai kesan seperti mendengar diri
sendiri memberikan jawaban-jawaban yang tak mungkin saya menemukannya
sendiri.
Ceramah kedua berlangsung beberapa hari kemudian. Saya takut
bahwa orang-orang yang tidak dapat masuk ke ruangan untuk pertama kali,
tidak akan datang kembali dan karenanya saya akan dihadapkan pada
ruangan yang sangat mahal yang hampir tiga perempatnya kosong. Sejak
program televisi itu, tidak pernah ada publikasi mengenai hal itu,
kecuali publikasi untuk sebuah paragrap tiga baris pendek di France Soir,
satu-satunya surat kabar yang setuju untuk memuat ceramah kedua ini.

Pada peristiwa itu lebih dari 2.000 orang telah datang dan
ruangan itu penuh. Itu adalah kemenangan. Mulai saat itu dan seterusnya
saya tidak ada keragu-raguan lagi mengenai berhasilnya misi saya.

Ceramah-ceramah Umum

MULAI dari bulan September 1974 dan seterusnya, setelah melewati sekitar
empat puluh ceramah, saya dapat melihat pertanyaan-pertanyaan mana yang
paling sering diajukan. Saya juga melihat keanggotaan MADECH terus
bertambah ketika kantor-kantor daerah dibentuk di semua kota besar di
Perancis di sekeliling anggota-anggota yang paling dinamis dan aktif.
Saya juga melihat beberapa orang wartawan yang melaksanakan
kemampuan jurnalistiknya dengan jujur dan baik, yaitu memberi informasi
kepada masyarakat dengan menulis atau mengatakan dengan tepat apa yang
telah mereka lihat atau baca. Tetapi, beberapa orang seperti dari surat
kabar Le Point, menulis kebohongan-kebohongan. Bahkan setelah
surat-surat tercatat dikirimkan kepada mereka untuk mengingatkan mereka
bahwa mereka harus membetulkan suatu artikel yang tidak akurat sesuai
dengan hak untuk menanggapi, mereka tidak melakukannya sebagaimana
mestinya.
Wartawan-wartawan lainnya seperti yang ada di koran La Montagne,
hanya menolak memberi tahukan kepada para pembacanya bahwa saya akan
memberikan ceramah di Clermont-Ferrand, dan memperkuda kenyataan bahwa
mereka satu-satunya surat kabar harian yang ada di daerah itu. Direktur
pemberitaan sesungguhnya telah bertemu dengan saya dan mengatakan bahwa
saya atau kegiatan-kegiatan saya tak akan pernah dimuat di surat
kabarnya. Semua ini karena mereka tidak menyukai kenyataan bahwa ketika
saya peprtama muncul di televisi, saya telah tidak memberi tahukan
terlebih dulu kepada mereka sebelum membicarakannya dengan sebuah
organisasi penyiaran Perancis yang besar. Sebuah ceritera yang
menyedihkan dan sebuah contoh yang baik tentang kebebasan berbicara.
Mereka bahkan menolak untuk memasang iklan yang dibayar yang mengumumkan
ceramah tersebut, meskipun dalam koran yang sama ada halaman-halaman
penuh iklan untuk film-film pornografi.
Mengenai koran Le Point, dia hanya mengubah suatu tamasya para
anggota MADECH ke tempat di mana pertemuan telah terjadi, menjadi
perjanjian dengan Elohim yang tidak ditepati.
Siasat-siasat ini dipakai dalam usaha

menertawakan

suatu

organisasi yang mencoba untuk tinggal landas. Jelas lebih mudah dan
kurang berbahaya bagi sebuah surat kabar dengan sangat banyak pembaca
untuk bertindak seperti ini terhadap suatu organisasi baru seperti
MADECH dari pada terhadap Gereja dengan sejarahnya yang sudah berumur
2.000 tahun.

Tetapi akan tiba saatnya bagi mereka yang telah mencoba
menyembunyikan atau memutar balikkan kebenaran, untuk menyesali
kesalahan-kesalahan mereka.
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PERTEMUAN KEDUA

Penampakan tanggal 31 Juli 1975
ADALAH dalam bulan Juni 1975 bahwa saya memutuskan untuk mengundurkan
diri sebagai presiden MADECH, pertama karena kelihatannya gerakan itu
sekarang dapat berjalan dengan sangat baik tanpa saya, dan kedua karena
saya rasa saya telah membuat suatu kesalahan dalam membentuk organisasi
itu sesuai dengan Undang-undang tahun 1901 yang membandingkan gerakan
itu, yang sedemikian pentingnya bagi umat manusia, dengan klub
"petanque" atau asosiasi para veteran perang.
Saya pikir perlu untuk membentuk suatu gerakan yang lebih
selaras dengan amanat fantastis dari Elohim yang telah disampaikan
kepada saya. Ini memerlukan suatu gerakan yang sepenuhnya menghormati
apa yang telah dinasehatkan oleh para pencipta, yaitu "geniocracy",
humanitarianisme, penghapusan praktek-praktek keagamaan yang bersifat
penuhanan, dan sebagainya.
Asosiasi apa saja yang didasarkan atas Undang-undang tahun 1901
itu bertentangan dengan arti dari amanat Elohim bila ditinjau dari
definisi, setidak-tidaknya dalam cara kami membentuknya. Karena semua
anggota dari asosiasi serupa itu dapat memberikan suaranya, kami tidak
menghormati prinsip-prinsip dari "geniocracy", yang menurutnya hanya
orang-orang yang paling cerdas boleh turut serta dalam mengambil

keputusan-keputusan. Jadi saya harus membetulkan kesalahan yang
mmendasar ini, tidak dengan bertindak terlalu jauh dengan meniadakan
MADECH, tetapi ddengan jalan merubahnya, sambil menunggu modifikasi yang
lebih efektif terhadap bentuknya. Ini tidak akan bertentangan dengan
peraturan-peraturan dalam Undang-undang tahun 1901.
Dengan cara ini MADECH akan menjadi organisasi yang akan
mendukung gerakan sessungguhnya yang akan saya adakan dengan para
anggotanya yang paling terbuka pikirannya - tepatnya, suatu konggregasi
dari para pembimbing MADECH.
Asosiasi baru ini akan mengumpulkan orang-orang yang ingin
membuka pikiran-pikiran orang lain ke ketidakterbatasan dan kekekalan,
dan menjadi pembimbing-pembimbing bagi umat manusia dengan jalan secara
teliti melaksanakan apa yang diminta dalam amanat Elohim. Jadi, dalam
masyarakat yang dengan segala cara mengusahakan agar orang-orang menjadi
berpikiran sempit dengan agama-agama ketuhanan, pendidikan yang bikin
mengantuk,
acara-acara
televisi
tanpa
pemikiran
dan
pertengkaran-pertengkaran kecil soal politik, saya akan mencoba
meng-inisiasi orang-orang yang akan pergi ke seluruh dunia dan berupaya
untuk membuka pikiran orang-orang lain. Dengan demikian MADECH akan
tetap berperan penting dengan menjadi organisasi pendukung yang akan
menjadi titik pertama kontak bagi mereka yang mendapatkan amanat Elohim.
Akan terdiri dari anggota-anggota praktek, dan konggregasi para
pembimbing akan menjadi suatu gerakan yang terdiri dari 'pastor-pastor'
yang membimbing para anggota praktek.
Saya tahu ada orang-orang di antara para anggota MADECH yang
sangat mampu untuk mengelola organisasi, dan saya menerima konfirmasi
mengenai hal ini dalam pemilihan dewan administrasi. Pengganti saya
sebagai presiden, Christian, adalah seorang ahli fisika dengan masa
depan yang bisa diharapkan, dan selebihnya dari dewan terdiri dari
orang-orang yang semuanya sama-sama representatif dan berwenang.
Juga dalam bulan Juni bahwa Francois, salah seorang dari anggota
MADECH yang paling tekun dan salah seorang pemikir yang sangat terbuka,
datang menemui saya di Clermont-Ferrand. Saya katakan kepadanya tentang
keinginan saya untuk mendapatkan sebuah rumah di pedesaan di tempat yang
paling terpencil, untuk dapat dipakai istirahat sebentar dan dengan
tenang menulis buku di mana saya akan memperhubungkan segala yang telah
terjadi pada saya sebelum tanggal 13 Desember 1973, sebelum seseorang
dapat menemukan banyak omong kosong menhgenai masa lalu saya. Ia
mengatakan bahwa ia memiliki sebuah tanah pertanian pada jalan dan di
luar jalan di Perigord, dan kalau saya menyukai daerah itu saya dapat
tinggal sebulan atau dua bulan di sana, dan bahkan tinggal selama saya

suka, karena tak seorangpun tinggal di sana.
Kami segera meluncur ke tempat itu, dan terilhami oleh kedamian
dan ketenangan yang saya dapatkan di sana, saya memutuskan untuk tinggal
selama dua bulan. Setelah dua minggu saya sangat menikmati tempat itu,
sehingga saya dengan serius mempertimbangkan untuk tinggal di situ
secara lebih permanen.
Francois datang kembali pada akhir bulan Juli, dan kami mulai
merencanakan pindahan pada hari itu setelah rapat perayaan di
Clermont-Ferrand pada tanggal 6 Agustus. Saya masih belum memutuskan
dengan pasti, karena saya takut kemungkinan akan gagal dalam misi saya
kalau saya pindah jauh dari tempat pertemuan saya yang indah. Tetapi,
pada tanggal 31 Juli, ketika isteri saya Marie-Paul dan Francois dan
saya sedang pergi ke luar untuk mendapatkan udara segar, kami melihat
sesuatu yang pasti merupakan pesawat raksasa yang lewat tanpa suara
dengan gerakan-gerakan yang terhenti-henti hampir di atas rumah itu.
Pada saat-saat tertentu pesawat itu bergerak dengan kecepatan
tak terbayangkan, tetapi dia juga berhenti mendadak beberapa kali, dan
bergerak lagi dengan pola berliku-liku seperti ini 500 meter dari tempat
kami berdiri. Saya sangat gembira bahwa orang-orang lain ada bersama
saya untuk menyaksikan peristiwa itu, dan suatu perasaan gembira yang
tak dapat digambarkan timbul dalam diri saya. Francois berkata kepada
saya bahwa rambut di kepalanya akhirnya berdiri karena emosi. Bagi saya
itu merupakan persetujuan dari Elohim atas pindahnya sayake daerah itu.
Keesokan paginya saya melihat bahwa saya mempunyai tanda aneh
pada sebelah buah lengan saya, dekat dengan lipat siku saya. Saya tidak
segera menghubungkannya dengan penampakan pada hari sebelumnya, tetapi
belakangan banyak orang mengatakan kepada saya bahwa itu hanya tanda
yang dapat dibuat oleh Elohim. Tanda itu merupakan lingkaran merah
dengan garis tengah sekitar tiga sentimeter, kelilingnya adalah lima
milimeter tebalnya dan didalamnya ada tiga buah lingkaran yang lebih
kecil.
Tanda ini keadaannya tetap sama selama dua minggu berikutnya,
lalu tiga buah lingkaran yang ada di tengah lebur menjadi satu,
membentuk dua lingkaran konsentris. Kemudian, dua minggu berikutnya,
kedua lingkaran itu hilang, meninggalkan bintik putih pada lengan saya,
yang masih saya punyai. Saya ingin menekankan kenyataan bahwa saya tidak
pernah menderita karena tanda tersebut, dan saya tidak merasa gatal
sedikitpun selama saya mempunyai tanda tersebut. Beberapa orang ilmuwan
yang pikirannya terbuka, kepada siapa saya memperlihatkan tanda itu,
berspekulasi bahwa tanda itu mungkin telah dibuat waktu suatu contoh

sedang diambil dengan bantuan laser yang sudah disempurnakan.
Reuni tanggal 6 Agustus akhirnya terjadi seperti direncanakan di
kawah Puy-de-Lassolas, dekat Clermont Ferrand, dan dalam rapat itu,
suatu perasaan persaudaraan yang sangat indah dan keselarasan sangatlah
menonjol.
Saya telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan para anggota
MADECH pada tanggal ini tanpa benar-benar mengetahui mengapa, tetapi
sesungguhnya Elohim telah membimbing saya, karena pada hari rapat
diadakan, beberapa orang anggota menginformasikan kepada saya bahwa hari
itu adalah hari peringatan tahun ketiga puluh dari ledakan bom atom di
Hiroshima, dan juga hari raya Kristen, Transfigurasi. Orang-orang bebal
akan mengatakan bahwa itu adalah suatu kebetulan.
Sesudah rapat tersebut, beberapa orang anggota MADECH membantu
saya dalam pindahan, dan saya menetap untuk hidup di Perigord.

Amanat : Bagian Kedua

PADA tanggal 7 Oktober, sekitar jam sebelas malam hari, saya merasa ada
keinginan mendadak untuk pergi ke luar dan memandang ke langit. Saya
memakai baju hangat karena udara agak dingin, dan mulai berjalan dalam
gelap. Saya pergi ke jurusan tertentu tanpa menyadarinya, dan tiba=tiba
merasa perlu pergi ke tempat di mana Francois telah menunjukkan kepada
saya selama musim panas - suatu tempat terpnecil di antara dua sungai
dan dikelilingi oleh hutan. Tempat itu bernama Roc Plat. Saya mencapai
tempat itu sekitar tengah malam, sambil bertanya dalam hati apa yang
akan saya kerjakan di sana, saya hanya menuruti naluri saya karena saya
pernah diberi tahu bahwa saya dapat dibimbing secara telepatis.
Langit terbentang sepenuhnya dan bintang-bintang bersinar di
mana-mana karena tidak ada awan sedikitpun yang terlihat. Ketika saya
berdiri memandang bintang-bintang yang bersinar, seluruh daerah itu
tiba-tiba menjadi terang, dan saya melihat bola api raksasa muncul,
dengan perasaan yang sangat gembira, karena saya hampir pasti mengenai
apa yang akan saya dapatkan.
Pesawat yang sama yang telah saya lihat pada enam kali
kesempatan dalam bulan Desember 1973 ada di sana di hadapan saya, dan
orang lelaki yang sama yang telah saya jumpai dua tahun sebelumnya,
datang menghampiri saya dengan senyum yang penuh keramahan. Saya
langsung melihat suatu perbedaan. Ia tidak lagi memakai pakaian angkasa

yang waktu pertama kali muncul nampaknya telah menimbulkan lingkaran
cahaya di sekeliling wajahnya. Setelah sekian lama saya menggunakan
waktu untuk mencoba membuat dunia mengerti bahwa saya sungguh-sungguh
menceriterakan kebenaran, saya benar-benar sangat bahagia karena sekali
lagi melihat orang yang bertanggung jawab atas perubahan kehidupan saya
secara menyeluruh. Saya membungkuk di depan dia, dan dia berbicara.
'Berdirilah, dan ikutlah saya', katanya. 'Kami sangat puas
terhadap Anda dan segala yang telah Anda lakukan selama dua tahun
terakhir. Sudah tiba waktunya sekarang untuk melangkah ke tahap
berikutnya, karena Anda telah membuktikan kepada kami bahwa kami dapat
mempercayai Anda. Sesungguhnya dua tahun ini hanya merupakan percobaan.
Anda dapat melihat bahwa hari ini saya tidak menggunakan pelindung di
sekeliling muka saya, dan bahwa pesawat saya muncuk didepan Anda
seketika dan tidak dilengkapi dengan pancaran sinar-sinar berkilauan.
Semua itu tadinya dimaksudkan untuk meyakinkan kembali Anda, sehingga
saya akan muncul dengan cara yang sesuai dengan gambaran yang Anda
punyai pada umumnya mengenai penjelajah-penjelajah angkasa. Tetapi
sekarang karena Anda telah cukup berkembang untuk tidak merasa takut,
kami tidak akan lagi menggunakan teknik-teknik pendekatan demikian.
Sambil mengikutinya ke dalam pesawat, saya melihat bahwa bagian
dalamnya serupa dengan yang saya dapatkan pada pertemuan kami yang
pertama - dinding-dinding dengan penampilan metalik seperti bagian
luarnya, tidak ada panel kontrol atau instrumen-intrumen, tidak ada
lubang-lubang jendela, dan lantai terbuat dari bahan biru di mana
terdapat dua buah kursi. Kursi-kursi ini terbuat dari bahan transparan
yang sedikit mengingatkan saya pada kursi-kursi plastik yang dapat
dipompa, tetapi tanpa merasa tidak senang.
Ia mempersilakan saya untuk duduk pada salah satu dari dua kursi
itu, duduk di kursi satunya, dan minta kepada saya untuk tidak bergerak.
Ia kemudian mengucapkan beberapa kata dalam bahasa yang tak dapat
dimengerti, dan saya seperti merasa bahwa pesawat itu bergoncang sedikit.
Lalu sekonyong-konyong saya merasa amat sangat dingin, seakan-akan
seperti seluruh badan saya
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akan berubah menjadi balok es, atau lebih tepatnya seperti beribu-ribu
kristal es sedang menembus seluruh pori kulit saya, langsung ke dalam
sumsum tulang saya. Itu hanya berlangsung sangat singkat, mungkin
beberapa detik, dan sesudah itu saya tidak merasa apa-apa.
Kemudian teman saya bangkit dan berkata : 'Anda boleh datang,
kita telah sampai.'
Saya mengikutinya menuruni tangga kecil itu. Kapal itu diam tak
bergerak dalam kamar berbentuk lingkaran berpenampilan metalik yang
diameternya sekitar lima belas meter dan tingginya sepuluh meter. Sebuah

pintu terbuka, dan pemandu (pembimbing) saya berkata agar saya masuk dan
membuka pakaian seluruhnya. Setelah itu saya akan menerima
instruksi-instruksi selanjutnya. Saya masuk ke dalam sebuah kamar
berbentuk lingkaran lainnya yang sama sekali tidak mempunyai sudut
sedikitpun, dan diameternya pasti sekitar empat meter. Saya melepaskan
pakaian, dan suatu suara menyuruh saya untuk masuk ke dalam kamar yang
ada di depan saya.
Pada waktu itu sebuah pintu terbuka, dan saya masuk ke dalam
sebuah kamar yang serupa dengan kamar di mana pakaian saya saya
tinggalkan, tetapi kamar ini panjang dan sedikit menyerupai gang.
Sepanjang gang itu saya melewati lampu-lampu dalam berbagai warna yang
berganti-ganti. Lalu suara itu mengatakan bahwa dengan mengikuti
anak-anak panah yang dicat di lantai, saya akan sampai pada sebuah kamar
lainnya dei mana tempat mandi telah menunggu saya.
Di dalam kamar berikutnya saya memang benar mendapatkan bak
mandi yang terbenam. Airnya hangat-hangat kuku, yang diberi parfum
dengan tepat dan saksama. Suara itu mengatakan agar saya memuaskan
kebutuhan pribadi saya, hal mana saya laksanakan, kemudian minta saya
untuk minuk isi gelas yang terletak pada papan kecil dekat dengan
dinding metalik itu. Minuman itu adalah cairan putih yang diberi aroma
buah mede, dan sangat dingin. Lalu beberapa pakaian halus seperti piyama
ayng terasa seperti sutera diberikan kepada saya. Pakaian itu berwarna
putih, sangat pas, dan telah dibuat siap untuk saya pada papan yang lain.
Akhirnya sebuah pintu terakhir terbuka dan saya mendapatkan pemandu saya
lagi. Ia disertai oleh dua orang yang penampilannya serupa dengan dia
tetapi dengan roman muka yang berbeda, dan mereka sama-sama menyambut.

Saya bergabung dengan mereka dalam sebuah ruangan raksasa di
mana saya mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Ruangan itu ditata pada
beberapa tingkat dan diameternya tentunya berukuran seratus meter.
Ruangan itu ditutup dengan kubah transparan, begitu transparannya
sehingga pada pandangan pertama tidaklah jelas bahwa kubah itu memang
ada. Beribu-ribu bintang bertaburan di langit yang gelap, namun seluruh
ruangan sangatlah terang dengan cahaya alamiah lembut, seakan-akan dalam
keadaan tengah hari. Lantainya tertutup dengan lapisan berbulu dan
permadani keriting dengan warna-warna yang sangat menhherankan dan
memukau. Barang-barang seni yang paling mengagumkan ada di mana-mana,
setiap barang lebih indah dari pada yang terakhir, dan beberapa
mempunyai warna-warna hidup dan berubah-ubah. Di bagian lainnya ada
tanam-tanaman - beberapa di antaranya berwarna merah tua dan yang
lainnya biru, seindah ikan-ikan eksotis tetapi tingginya beberapa meter.
Musik latar belakang dimainkan yang berbunyi seperti orgel dan suatu

fragmen musik, dengan diselingi paduan-paduan suara dan suara-suara bas
yang menghasilkan getaran-getaran luar biasa.
Musik tersebut membuat bunga-bunga di situ membungkuk dan
mengayun dalam irama, dan bunga-bunga itu berubah warna bersama setiap
perubahan dari gaya musik.
Setiap kali seseorang berbicara, musik menjadi lebih lembut
sehingga kami dapat mendengar satu sama lain tanpa kesulitaqn dan tanpa
mengeraskan suara kami. Udaranya diberi parfum dengan seribu aroma yang
juga berubah-ubah bersama musik dan posisi-posisi kami di dalam ruangan.
Seluruh ruangan telah dirancang dengan sekitar sepuluh serambi duduk
yang bersudut, yang dipisahkan pada tingkat-tingkat yang berbeda, dan
setiap serambi mempunyai ciri khusus. Sebuah sungai kecil mengalir
berkelok-kelok melalui serambi itu.
Kedua orang teman dari pemandu saya memperlihatkan rasa hormat
yang besar kepadanya, dan hal berikutnya yang dikatakan kepada saya
adalah : 'Ikutilah saya. Kami semua akan duduk dengan santai, karena
banyak yang akan saya katakan kepada Anda.'
Saya mengikutinya ke tempat seperangkat kursi duduk berlengan
dan sofa-sofa yang terbuat dari kulit bulu hitam yang lembut, di mana
kami berempat duduk dengan santai. Di sana pemandu saya berkata lagi :

'HARI ini saya akan memberikan Anda amanat kedua yang akan melengkapi
amanat yang telah saya diktekan kepada Anda dalam bulan Desember 1973.
Anda tak perlu mencatat sesuatu, tetapi jangan khawatir, apa saja yang
akan saya katakan kepada Anda akan tetap tertanam dalam pikiran Anda,
karena di sini kami mempunyai teknik yang dapat membuat Anda ingat apa
saja yang Anda dengar.
Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas
apa yang telah Anda lakukan selama dua tahun terakhir ini, tetapi kami
juga ingin mengingatkan Anda bahwa selebihnya dari misi Anda mungkin
lebih sukar. Tetapi jangan kecil hati dalam keadaan apapun, karena Anda
akan diberi imbalan tas upaya-uapaya Anda, apapun yang terjadi sekarang.
Untuk mulai, kami harus membetulkan sebuah paragrap dalam amanat
pertama yang kami berikan, bahwa Anda telah secara salah menulis
mengenai kemungkinan campur tangan kami untuk membinasakan umat manusia.
Harus dibuat jelas bahwa kami tidak akan campur tangan. Umat manusia
sekarang tiba pada titik balik dalam sejarahnya, dan masa depannya

tergantung pada diri mereka sendiri. Apabila Anda dapat mngendalikan
sifat agresif Anda terhadap satu sama lain dan lingkungan Anda, maka
Anda akan mencapai jaman keemasan dari peradaban antar planit, di mana
kebahagian dan kepuasan universal akan terwujud. Sebaliknya, kalau
peradaban Anda membiarkan adanya kekerasan, maka hal itu akan
menghancurkan diri sendiri, baik secara langsung atau tidak langsung
melalui semua ini.
Tidak ada masalah ilmiah atau teknik yang tidak dapat diatasi
bagi manusia, sepanjang manusia jenius ada dalam kendali. Tetapi
seseorang dengan otak yang tak bermutu dapat mengancam perdamaian dunia,
sebagaimana seorang jenius dapat membawa kebahagiaan dunia.
Semakin cepat Anda menuju ke "geniocracy", semakin cepat Anda
akan menghilangkan kemungkinan timbulnya bencana yang disebabkan oleh
orang-orang dengan pikiran yang tidak terlampau maju. Dalam peristiwa
suatu bencana menghancurkan umat manusia, hanya orang-orang yang
mengikuti Anda yang akan diselamatkan, dan mereka harus menghuni Bumi
yang telah hancur bila seluruh bahaya telah di dihilangkan, sebagaimana
terjadi pada jaman Nuh.'

Buddhisme (Ajaran Buddha)

PEMANDU saya berhenti sebentar, tetapi kemudian ia meneruskan :
'Ajaran Buddha menjelaskan bahwa pada waktu mati, jiwa orang
mati harus cukup waspada untuk menghindari banyak setan, kalau tidak
jiwa itu akan mengalami re-inkarnasi dan jatuh kembali ke dalam
perputaran. Sebaliknya, apabila jiwa itu berhasil menghindari
setan-setan busuk itu, maka ia akan dibebaskan dari perputaran dan
mencapai keadaan cerah dan bahagia melalui kebangkitan.
Sesungguhnya ini merupakan gambaran yang bagus yang berlaku
tidak hanya untuk perorangan tetapi juga untuk umat manusia sebagai
keseluruhan. Uman manusia harus melawan setan-setan itu, yang dapat
membuat mereka jatuh kembali ke dalam perputaran setiap kali mereka ada
dalam posisi untuk memilih. 'Setan-setan' itu adalah sifat-sifat agresif
yang ditujukan terhadap sesama manusia atau terhadap alam, dan 'keadaan
cerah dan bahagia melalui kebangkitan' adalah suatu jaman keemasan dari
peradaban di mana ilmu pengetahuan melayani manusia, dengan demikian
menghasilkan surga di atas bumi, di mana orang-orang buta dapat melihat
dan orang-orang tuli dapat mendengar dengan sarana-sarana ilmiah.

Apabila umat manusia tidak cukup khawatir terhadap setan-setan
ini, maka mereka akan jatuh kembali ke perputaran reinkarnasi, di mana
mereka harus mulai semyanya itu lagi dari keadaan primitif dan maju ke
arah masyarakat yang lebih berkembang dalam sebuah dunia penuh
permusuhan, dengan segala penderitaan yang diakibatkan olehnya.
Oleh sebab itu gambar swastika dalam lambang kami, sebagaimana
terdapat dalam banyak tulisan-tulisan kuno, melambangkan perputaran
tersebut. Itu merupakan pilihan antara surga, yang dimungkinkan oleh
penggunaan ilmu secara damai, dan neraka untuk kembali ke tingkat
primitif di mana umat manusia menyerah kepada alam padahal seharusnya
menguasainya dan mengambil manfaat dari padanya.
Dalam suatu cara, ini merupakan seleksi alamiah pada tingkat
kosmos untuk jenis-jenis makhluk yang dapat meninggalkan planet mereka.
Hanya mereka yang dapat dengan sempurna mengendalikan keagresifan mereka
yang dapat mencapai tahap ini. Yang lain merusak diri segera setelah
tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi mereka mencapai memungkinkan
mereka menemukan senjata yang cukup kuat untuk berbuat demikian. Oleh
sebab itu kami tidak pernah takut kepada mereka yang datang dari tempat
lain manapun untuk menghubungi kami. Beribu-ribu kontak telah memastikan
peraturan mutlak di alam semesta - orang-orang yang dapat meninggalkan
sistim planit mereka selalu bersifat damai.
Apabila suatu jenis makhluk dapat meninggalkan tata surya mereka,
itu berarti bahwa jenis makhluk tersebut telah mengatasi 'perputaran
penghancuran kemajuan' yang dapat terjadi apabila kekuasaan untuk
berkecenderungan agresif telah berkurang. Pada waktu yang sama ketika
Anda menemukan sumber-sumber energi sangat kuat yang memungkinkan Anda
untuk pergi ke luar tata surya Anda, Anda juga dapat membuat
senjata-senjata ofensif dengan kekuatan penghancur yang tak dapat
dilawan.
Daerah Anda di wilayah bumi ini, Perancis, sudah ada di jalan
yang benar dalam usahanya untuk menyatukan Eropa, dan itu harus menjadi
negara pertama tanpa tentara. Dengan demikian Perancis akan memberi
contoh untuk seluruh dunia. Profesional-profesional militernya kemudian
akan meletakkan dasar bagi tentara penjaga keamanan Eropa, akhirnya
mengubahnya menjadi korps perdamaian dunia. Sebagai gantinya menjadi
penjaga perang, militer akan menjadi penjaga perdamaian, suatu nama yang
sepenuhnya pantas mendapat kehormatan yang lebih besar.
Perlu bagi sebuah negara penting untuk menunjukkan jalan kepada
negara-negara lainnya untuk mengikutinya, dan negara-negara tetangga
Perancis tidak akan mendudukinya karena Perancis telah menghapuskan

wajib dinas militer dan menggunakan tentara profesionalnya untuk
melayani Eropa yang sedang diusahakan untuk dibangunnya.
Sebaliknya, ini akan dengan sangat cepat membuat negara-negara
lainnya mengikuti jejak Perancis dan berupaya mengambil jalan sama yang
telah diambil oleh negara Anda. Bila Eropa telah bersatu militernya,
ekonominya dapat dapat disatukan dengan menciptakan suatu mata uang
tunggal Eropa. Kemudian proses yang sama dapat digunakan di seluruh
dunia, dengan menambahkan seperti telah kami katakan dalam amanat
pertama, sebuah bahasa tunggal dunia yang akan wajib diajarkan di setiap
sekolah di Bumi. Apabila sebuah negara harus menunjukkan jalan, maka
Perancis adalah negara tersebut. Saran untuk pembentukan suatu 'kekuatan
penangkal'-lah yang membuat kita mengumpulkan senjata untuk kehancuran
diri kita sendiri.
Dengan setiap negara ingin menangkal suatu negara lain, dan
dalam praktek tak pernah mengetahui dengan tepat yang mana yang akan
ditangkal, suatu perbuatan konyol dapat mengancam mengubah 'kekuatan
penangkal' tersebut menjadi kekuatan campur tangan, yang dapat fatal
terhadap seluruh dunia.
Adalah melalui masa lalu bahwa umat manusia memandang masa depan.
Ini adalah suatu kekeliruan. Kami seharusnya bersikap kritis terhadap
masa lallu dan membangun masa kini atas dasar masa lalu. Anda harus
mengerti bahwa hampir tiga puluh tahun yang lalu, orang-orang dari
negara-negara yang sekarang maju, masih primitif. Anda hanya baru saja
timbul. Ada berjuta-juta manusia di Bumi yang masih primitif dan tidak
mampu melihat sesuatu di langit sebagai sesuatu yang tidak boleh tidak,
pasti merupakan manifestasi 'illahi'. Lagi pula, Anda tahu bahwa
agama-agama ketuhanan masih sangat kuat di negara-negara yang ekonominya
kurang berkembang.
Anda tidak boleh menghormati seseorang karena umurnya, tetapi
karena kecerdasannya, sementara itu menjaga agar orang-orang tua
mempunyai kehidupan yang menyenangkan. Nenek moyang kita yang sudah jauh
tidak boleh dihormati, lagi pula mereka harus dilihat sebagai contoh
dari orang-orang yang merana, terbatas, dan primitif, dan yang tidak
mampu membuka diri mereka terhadap alam semesta dan juga tidak mampu
untuk menyampaikan banyak nilai dari satu generasi ke generasi
berikutnya.

Bukan Tuhan maupun Jiwa

PEMANDU saya meneruskan pembicaraannya :
'Semakin primitif keadaan suatu masyarakat, semakin subur
perkembangan agama ketuhanan di dalamnya. Agama-agama ini sesungguhnya
diciptakan oleh pendatang-pendatang dari planit-planit lain, yang tidak
punya jalan lain untuk secara tenang mengunjungi dunia-dunia yang belum
dapat mengatasi sifat agresifnya.
Apabila Anda mencapai tingkat di mana Anda sudah menjadi
pengunjung yang sudah sangat maju ke dunia-dunia primitif, Anda akan
terpaksa menggunakan cara demikian, yang sesungguhnya sangat
menyenangkan karena melibatkan Anda sekalian sebagai tuhan-tuhan di mata
mereka. Sesungguhnya, ini adalah sangat mudah, karena bagi orang-orang
primitif, apabila Anda datang dari langit, Anda tidak bisa lain dari
pada sesuatu yang illahi. Tentu saja Anda harus meletakkan landasan yang
sedikit dilebih-lebihkan untuk dihormati dan diterima dengan
menyenangkan, hal mana tidak akan merugikan. Kami terus mengadakan
penampakan diBumi untuk melihat apakah ini masih berjalan dan untuk
melihat reaksi-reaksi penguasa-penguasa pemerintahan,
pemerintah-pemerintah, dan pers. Kami sering sangat bergembira ...
Seperti telah kami terangkan kepada Anda dalam bagian pertama
amanat ini, tidak ada Tuhan, dan jelas tidak ada jiwa. Sesudah kematian
tidak ada sesuatu, kecuali kalau ilmu pengetahuan dipergunakan untuk
menciptakan sesuatu. Seperti Anda ketahui, memang mungkin untuk
menciptakan kembali suatu organisme yang telah mati dari satu dari
sel-sel organisme itu, yang mengandung 'blue print' (rencana) fisik dan
intlektual. Kami telah mencatat bahwa suatu organisme kehilangan berat
beberapa gram pada saat kematiannya - sesungguhnya ini hanya energi yang
dipunyai oleh segala yang hidup, yang dibuang pada saat itu. Seperti
Anda ketahui, energi, sebagaimana zat, mempunyai berat.
Anda juga tahu bahwa kami telah menemukan bahwa ada kehidupan
intelektual yang terorganisir pada tingkat yang kecil tak terhingga,
sangat pasti secanggih kita dan dapat dibandingkan dengan apakah kita
semua ini.
Kami telah mampu untuk membuktikan ini.
Dari sana, kami telah menemukan bahwa bintang-bintang dan
planit-planit adalah atom-atom dari suatu makhluk raksasa, yang dia
sendiri pasti merenungkan bintang-bintang lain dengan keinginan tahu.
Juga sangat mungkin bahwa orang-orang yang hidup pada tingkat-tingkat
kecil tak terhingga dari orang yang besarnya tak terhingga dan
teman-teman lain dari makhluk tersebut telah mengalami suatu periode di

mana mereka percaya akan "Tuhan" tak berbentuk.
Anda harus sepenuhnya mengerti sesuatu ada dalam sesuatu. Pada
saat ini, dalam atom tangan Anda, berjuta-juta dunia sedang tercipta dan
dunia-dunia lainnya mati, baik yang percaya maupun yang tidak percaya
akan satu "Tuhan" dan satu jiwa, dan apabila seribu tahun telah lewat
bagi Anda, makhluk raksasa yang mataharinya adalah sebuah atom, hanya
mempunyai waktu untuk membuat satu langkah.
Sesungguhnya, waktu berbanding terbalik secara proporsional
dengan massanya, atau dengan tingkat bentuk kehidupan tersebut. Tetapi
segala sesuatu di alam semesta itu hidup dan selaras dengan yang
besarnya tak terhingga dan yang kecilnya tak terhingga.
Bumi itu hidup seperti semua planit, dan bagi kehidupan kecil
yang merupakan umat manusia, sulit untuk melihat ini, karena kurangnya
waktu yang disebabkan oleh perbedaan yang sangat besar dalam massa, yang
mencegah Anda untuk melihat rabaan-rabaannya. Juga bagi salah satu
sel-sel darah merah kita, atau lebih jelasnya, salah satu dari atom-atom
kita yang membentuk badan kita, membayangkan bahwa dia bersama dengan
sesama atom-atom lainnya, membentuk makhluk hidup.
Akhirnya, apapun yang terjadi pada setiap individu, keseimbangan
alam semesta tetap konstan. Tetapi apabila kita ingin bahagia pada
tingkat kita, kita harus hidup selaras dengan yang besarnya tak
terhingga, yang kecilnya tak terhingga, dan dengan sesama umat manusia.
Tidak ada alasan yang bertujuan mendukung adanya jenis tuhan
atau jiwa manapun dapat dipertahankan apabila kita memandang, meskipun
hanya sekilas, sifat ketidak- terhinggaan alam semesta. Surga tidak
dapat ada di tempat khusus manapun karena, berhubung dengan alam semesta
itu tidak terhingga, dia tidak dapat mempunyai pusat. Disamping itu,
seperti sudah saya terangkan, tidak dapat ada komunikasi apapun antara
oknum yang besarnya tak terhingga dengan sebuah alam semesta dari
oknum-oknum yang kecilnya tak terhingga, karena perbedaan perbedaan
massanya begitu besar, dengan demikian terciptalah suatu perbedaan dalam
aliran waktu yang sederajat.
Akhirnya, apabila seseorang dapat menggambarkan suatu jiwa yang
tak dapat mati lepas dari badan sesudah kematian - suatu gambaran yang
sangat puitis tetapi agak naif karena gambaran itu berasal dari
orang-orang primitif - seseorang tidak dapat menggambarkan ke mana jiwa
itu akan pergi, setelah diketahui bahwa alam semesta itu tidak terhingga.

Jumlah energi yang terlepas pada saat kematian berpencar tanpa
aturan, kehilangan identitasnya karena bercampur dengan segala energi
yang melayang di udara sekitarnya. Identitas itu ternyata hanya terserap
ke dalam zat organik, seperti sel-sel dari makhluk-makhluk hidup yang
baru saja mati. Zat ini diorganisir sesuai dengan blue print di mana
"genes" lelaki dan perempuan ditentukan pada waktu konsepsi ketika
menciptakan sel pertama.
Tentang asal mulanya kehidupan dimuka Bumi, beberapa orang
mungkin mengatakan "Penjelasan Anda tidak mengubah sesuatu, karena Anda
tidak dapat mengatakan apa yang ada pada awal mulanya sekali."
Ini adalah komentar bodoh yang membuktikan bahwa orang yang
membuat komentar tersebut tidak mempunyai kesadaran akan ketidakterhingaan yang ada dalam waktu maupun ruang. Tidak ada permulaan dan
penghabisan dari materi, karena "tidak ada sesuatu yang hilang, tak ada
sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu berubah", sebagaimana Anda telah
mendengar hal itu dikatakan. Hanya bentuk materi dapat berubah menurut
keinginan-keinginan dari mereka yang telah mencapai tingkat ilmu
pengetahuan yang memungkin mereka mencapai hal ini.
Adalah sama bagi tingkat ketidak-terhinggan kehidupan. Itu
adalah apa yang dinyatakan dalam lambang kami. Bintang Daud yang terdiri
dari dua buah segitiga yang saling menjalin, berarti "seperti di atas,
begitu pula di bawah". Dengan swastika, yang berarti bahwa segala
sesuatu adalah berputar, di tengah bintang enam, Anda mendapatkan
lambang kami, yang berisi segala kearifan di dunia. Anda juga bisa
mendapatkan kedua lambang ini bersama-sama dalam tulisan-tulisan kuno
seperti Bardo Thodol atau Buku Orang Mati Tibet, dan juga dalam banyak
tulisan.
Memang ternyata sangat sukar bagi manusia dengan otaknya yang
terbatas untuk menjadi sadar tentang ketidak-terhinggaan, karena telah
terlanjur menjelaskan tentang perlunya membatasi alam semesta dalam
waktu dan ruang dengan percaya pada satu atau beberapa tuhan yang dibuat
bertanggung jawab atas segala-galanya.
Sungguh, mereka yang tak dapat mencapai tingkat yang cukup
tentang pengertian manusia mengenai alam semesta akan mengalami
kesulitan dalam menerima pengertian ketidak-terhinggaan, yang membuat
umat manusia bukan merupakan sesuatu kekecualian, tetapi hanya merupakan
orang-orang yang ada pada waktu dan tempat tertentu dalam alam semesta
yang tak terhingga.
Manusia ternyata lebih menyukai apabila segala sesuatu itu

didefinisikan dengan baik, dikerangkakan dengan baik, terbatas dalam
suatu cara, sesuai dengan gambaran yang ada dalam benak mereka. Mereka
yang bertanya kepada diri mereka sendiri apakah mungkin ada
kehidupan-kehidupan di planit-planit lainnya adalah contoh-contoh yang
paling baik dari pikiran-pikiran yang terbatas tersebut, dan kami sangat
menyukai perbandingan yang Anda buat dalam satu dari ceramah-ceramah
Anda, yang menyejeniskan orang-orang serupa itu dengan katak-katak di
dasar kolam mereka, yang ingin tahu apakah ada kehidupan di kolam-kolam
lainnya.'

Surga di Bumi

'ANDA dapat segera hidup dalam surga bumi yang aseli kalau saja
teknologi yang Anda kuasai sekarang ditujukan untuk melayani
kesejahteraan umat manusia, bukan untuk tujuan kekerasan, bala tentara,
atau keuntungan pribadi dari beberapa orang.
Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat secara menyeluruh
membebaskan manusia tidak hanya dari kelaparan di dunia, tetapi juga
dari kewajiban bekerja untuk hidup, karena mesin-mesin dapat dengan
sangat mudah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat sehari-hari berkat
otomatisasi.
Telah terjadi bahwa dalam beberapa dari pabrik-pabrik Anda yang
paling mutakhir di mana biasanya diperlukan beberapa ratus orang untuk
membuat sebuah mobil, sekarang hanya seorang individu diperlukan untuk
menangani komputer yang memerintahkan dan melaksanakan seluruh pekerjaan
pembuatan mobil. Di masa depan, bahkan orang yang hanya seorang itu
tidak akan diperlukan. Serikat-serikat pekerja tidak menyukai hal
tersebut, karena pabrik-pabrik hanya memerlukan tenaga kerja yang makin
lama kamin sedikit dan membiarkan lebih banyak pekerja untuk pergi.
Namun, serikat-serikat pekerja ini salah - mesin-mesin fantastis ini
yang melakukan pekerjaan 500 orang, harus memungkinkan 500 orang itu
benar-benar hidup, dari pada hanya memperkaya satu orang, bos mereka.
Tidak dibenarkan seorang individu melayani individu lainnya,
atau bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan gaji. Mesin-mesin dapat
dengan mudah melakukan pekerjaan-pekerjaan berat sehari-hari dan
membereskan semua pekerjaaan, hal mana memungkinkan orang-orang untuk
mencurahkan seluruh perhatian mereka pada suatu hal untuk mana mereka
diciptakan - yaitu berpikir, menciptakan dan berkembang. Itu adalah apa
yang terjadi di planit kami. Anak-anak Anda tidak usah lagi dididik
sesuai dengan tiga buah konsep primitif mengenai pekerjaan, keluarga,

negara. Sebaliknya, mereka harus dididik sesuai dengan prinsip-prinsip
perkembangan, kemerdekaan, persaudaraan universal.
"Pekerjaan" tidaklah suci apabila hanya didorong oleh kebutuhan
untuk mendapatkan nafkaf yang hanya cukup untuk dapat hidup dengan
bersusah payah. Bahkan merupakan sesuatu yang sangat hina bagi seseorang
untuk menjual diri dan kehidupannya agar dapat makan, dengan jalan
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mesin-mesin
sederhana.
"Keluarga" tidak pernah lain dari suatu cara bagi
pendukung-pendukung perbudakan kuno dan moderen untuk memaksa orang agar
bekerja lebih keras untuk cita-cita yang menyesatkan.
Akhirnya, "patriotisme" hanyalah merupakan suatu cara tambahan
untuk menciptakan saingan antara orang-orang dan untuk mendesak mereka
untuk melakukan pekerjaan yang amat suci dengan semangat yang semakin
bergelora setiap harinya.
Dan lebih parah lagi, ketiga buah konsep itu - pekerjaan,
keluarga, negara, telah selalu didukung oleh agama-agama primitif.
Tetapi sekarang Anda sekalian bukan lagi orang-orang primitif.
Singkirkan seluruh prinsip kuno yang kotor itu dan manfaatkanlah
sepenuhnya hidup Anda di Bumi, yang oleh ilmu pengetahuan dapat dirubah
menjadi surga.
Jangan termakan oleh mereka yang berbicara kepada Anda mengenai
musuh-musuh potensial dan mengijinkan pabrik-pabrik senjata memaksa
pekerja-pekerja yang dibayar sangat rendah untuk memproduksi
senjata-senjata pemusnah yang membawa keuntungan-keuntungan kepada para
industrialis besar. Jangan termakan oleh mereka yang berbicara kepada
Anda dengan ketakutan mengenai angka kelahiran yang menurun, karena
orang-orang muda mengerti bahwa mereka tidak perlu mempunyai sekian
banyak anak, dan bahwa lebih baik mempunyai anak lebih sedikit sehingga
mereka dapat lebih berbahagia.
Jangan termakan oleh mereka yang selalu menyodorkan
catatan-catatan di depan hidung Anda, sambil mengatakan "bangsa-bangsa
tetangga berkembang biak dan dapat menjadi ancaman." Mereka adalah
orang-orang yang sama yang mendukung penimbunan senjata-senjata nuklir
dengan dalih untuk "penangkalan".
Akhirnya, jangan membiarkan Anda terjebak oleh mereka yang
mengatakan kepada Anda bahwa dinas militer memungkinkan Anda untuk
belajar bagaimana menggunakan senapan dan bahwa "itu akan selalu

berguna", sementara mereka terus menimbun senjata-senjata nuklir.
Mereka ingin mengajarkan kepada Anda kekerasan, mengajarkan
kepada Anda untuk tidak takut membunuh seseorang seperti Anda sendiri,
dengan menggunakan alasan bahwa dia memakai seragam yang berbeda, dan
mengajarkan kepada Anda sampai hal itu menjadi refleks mekanik setelah
praktek berulang-ulang terhadap sasaran-sasaran latihan.
Jangan termakan oleh mereka yang berkata kepada Anda bahwa Anda
harus berperang untuk negara Anda. Tidak ada negara yang patut diserang.
Jangan terpengaruh oleh mereka yang mengatakan kepada Anda : "Bagaimana
kalau musuh-mush menduduki negara kami, apakah kami tidak mempertahankan
diri ?" Jawablah bahwa non-kekerasan selalu lebih efisien dari pada
kekerasan. Tidaklah terbukti bahwa mereka yang mati untuk Perancis
adalah benar, lepas dari kenyataan betapa besar sifat permusuhan para
penyerang itu. Lihatlah kemenangan Gandhi di India.
Orang-orang demikian akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda
harus berperang untuk kemerdekaan Anda, tetapi mereka lupa bahwa
orang-orang Gaul kalah dalam perang mereka melawan orang-orang Romawi
dan bahwa bangsa Perancis tidaklah lebih buruk karena mereka keturunan
dari yang ditaklukkan, setelah mendapat manfaat dari peradaban dari para
penakluk. Sebaiknya hiduplah dalam kepenuhan, kemerdekaan dan cinta,
dari pada mendengarkan kepada orang-orang yang berpikiran sempit dan
agresif.
Bantuan paling penting yang Anda harus dapatkan untuk menolong
Anda agar mendapatkan perdamaian universal yang panjang dan mantap,
adalah televisi, sumber dari kesadaran aseli dari planit yang
memungkinkan untuk melihat apa yang terjadi setiap hari di seluruh dunia,
dan untuk menyadari bahwa orang-orang barbar" yang hidup di seberang
lain dari perbatasan mempunyai kesenangan-kesenangan yang sama,
kesusahan-kesusahan yang sama dan masalah-masalah yang sama seperti Anda
sendiri. Televisi juga mencatat kemajuan ilmu pengetahuan,
ciptaan-ciptaan artistik terakhir, dan sebagainya.
Tentu saja sangatlah penting untuk menjamin agar alat ajaib
untuk penyebaran dan komunikasi tidak jatuh ke tangan orang-orang yang
akan menggunakannya untuk membiasakan massa manusia dengan jalan
memberikan informasi yang menyimpang.
Anda benar-benar dapat mempertimbangkan bahwa televisi merupakan
sistim syaraf dari umat manusia, yang memungkinkan setiap individu
menjadi sadar mengenai adanya orang-orang lain, dan melihat bagaimana
mereka hidup. Televisi juga mencegah mencatat penyebaran gagasan-gagasan

yang diputar balikkan mengenai orang-orang lain yang menciptakan rasa
takut pada orang-orang asing. Telah lama berlalu ada ketakutan pada suku
bangsa tetangga, lalu ketakutan pada desa tetangga, pada propinsi
tetangga, dan pada negara tetangga.
Sekarang ini ada ketakutan pada ras tetangga, dan bila ketakutan
ini tidak ada lagi, akan ada ketakutan pada penyerang-penyerang
potensial yang datang dari suatu planit lain.
Adalah perlu untuk menghilangkan sikap ini dan menjadi terbuka
pada segala sesuatu yang datang dari luar, karena segala ketakutan pada
orang-orang asing merupakan bukti tentang tingkat primitif dari
peradaban. Dalam arti ini, televisi tidak dapat digantikan, dan mungkin
merupakan perkembangan paling penting dari peradaban manapun karena,
dengan cara yang sama seperti radio, televisi memungkinkan seluruh sel
yang terisolasi dari umat manusia, yang merupakan orang-orang, diberi
informasi pada setiap saat mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh
orang-orang lain. Seperti telah ditunjukkan, televisi bekerja tepat
seperti bekerjanya sistim syaraf dalam badan suatu makhluk hidup.'

Dunia Lainnya

'ANDA mungkin ingin tahu di mana Anda berada,' kata pemandu saya.
'Sesungguhnya Anda sekarang ada di pangkalan yang relatif terletak dekat
dengan Bumi. Dalam amanat pertama Anda mencatat bahwa kami menempuh
perjalanan dengan tujuh kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu
memang benar 25.000 tahun yang lalu ketika kami mendarat di Bumi. Sejak
saat itu, kami telah membuat banyak kemajuan dan sekarang kami dapat
menjelajah angkasa dengan jauh lebih cepat. Hanya makan waktu beberapa
saat untuk menempuh perjalanan yang biasa makan waktu hampir dua bulan
pada masa-masa itu, dan kami masih terus maju. Kalau Anda sekarang mau
mengikuti saya, kami akan sedikit bepergian bersama-sama.'
Saya bangkit dan mengikuti ketiga orang pemandu saya. Kami
berjalan melalui ruang udara tertutup, dan dalam subuah kamar yang luas
saya melihat sebuah pesawat serupa dengan pesawat yang telah membawa
saya dari Bumi, tetapi jauh lebih besar. Bagian luarnya pasti berukuran
sekitar dua belas meter diameternya, dan di dalamnya pesawat itu
mempunyai empat tempat duduk yang saling berhadapan, tidak hanya dua.
Kami duduk seperti dulu, dan lagi saya mengalami sensasi rasa sangat
dingin yang sama, tetapi kali ini berlangsung jauh lebih lama - sekitar
sepuluh menit. Kemudian pesawat itu bergoncang sedikit, dan kami turun
ke luar melalui pintu ke luar bertangga.

Di hadapan saya terbentang sebuah pemandangan surgawi, dan
sesungguhnya saya tak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan
keterpukauan saya melihat bunga-bunga raksasa, yang setiap bunganya
lebih indah dari bunga terakhir, dan binatang-binatang dengan
penampilannya yang tak terbayangkan yang sedang jalan-jalan di antara
mereka sendiri. Ada juga burung-burung dengan bulu yang amat berwarna
warni, dan tupai-tupai berwarna merah muda dan biru yang berkepalakan
anak beruang sedang memanjat di dahan-dahan dari pohon-pohonan di mana
tergantung buah-buahan sangat besar dan bunga-bunga raksasa.
Sekitar tiga puluh meter dari pesawat angkasa itu, sekelompok
kecil Elohim sedang menunggu kami, dan di belakang pohon-pohon itu saya
dapat melihat sekelompok gedung yang menyerupai rumah-rumah kerang
berwarna cerah, sangat selaras dengan dengan tanaman-tanaman itu.
Suhunya sangat nyaman, dan udaranya mengandung parfum dengan
wangi-wangian yang tak terhitung jumlahnya dari bunga-bunga yang ajaib.
Kami berjalan menuju ke puncak bukit, dan sebuah panorama yang sangat
indah mulai terbentang. Sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya
mengalir disekeliling tanam-tanaman subur, dan di kejauhan tampak sebuah
laut biru bergemerlap di bawah sinar matahari.
Ketika mencapai daerah hutan yang sudah ditebang, saya
mendapatkan dengan penuh keheranan sekelompok orang yang serupa dengan
saya; yang saya maksudkan ialah orang-orang yang menyerupai mereka yang
hidup di Bumi, bukan Elohim. Kebanyakan dari mereka telanjang atau
memakai jubah yang terbuat dari sutera berwarna banyak. Mereka
membungkuk dengan hormat di hadapan ketiga orang pemandu saya, lalu kami
semua duduk.
Kursi-kursi berlengan kami nampaknya telah terukir pada batu dan
ditutup dengan bulu binatang tebal yang selalu tetap segar dan enak
diduduki meskipun udara panas. Beberapa orang datang dari sebuah gua
kecil yang terletak tepat di sebelah kanan kami dan mendekat sambil
membawa dulang-dulang yang penuh dengan buah-buahan yang menjulang
tinggi, daging-daging panggang disertai dengan saus yang kelezatannya
paling tak dapat dipercaya, dan minuman-minuman dengan aroma-aroma yang
tak dapat terlupakan.
Di belakang setiap tamu, dua dari orang-orang lelaki yang
membawa dulang-dulang berlutut siap untuk memuaskan keinginan sekecil
apapun dari mereka yang sedang makan. Orang-orang yang sedang makan itu
minta biasanya kepada mereka apapun yang dinginkannya tanpa melihat
sedikitpun pada mereka. Selama makan beberapa music yang indah telah
diperdengarkan, dari mana datangnya saya tak dapat mengatakannya, dan

wanita-wanita muda telanjang dengan bentuk tubuh bagaikan terpahat
sebagai patung sebagaimana pelayan-pelayan lelaki tersebut, mulai menari
dengan gaya indah gemulai yang tak ada bandingannya di lapangan rumput
sekitarnya.
Pasti telah ada sekitar empat puluh orang tamu yang serupa
dengan orang-orang dari Bumi di samping ketiga orang pemandu saya.
Mereka orang-orang lelaki dan perempuan kulit putih, kuning dan hitam
yang semuanya berbicara dalam suatu bahasa yang tak dapat saya mengerti
yang menyerupai bahasa Yahudi.
Saya duduk di sebelah kanan seorang Eloha yang telah saya kenal
dua tahun sebelumnya. Di hadapan saya duduk seorang lelaki muda
berjanggut, sangat tampan dan sangat langsing. Wajahnya terhias dengan
suatu senyum yang misterius dan suatu ungkapan yang penuh dengan rasa
persaudaraan. Di samping kanannya duduk seorang lelaki dengan muka ramah
yang terhias dengan janggut hitam yang sangat lebat dan sangat panjang.
Di sebelah kirinya duduk seorang lelaki yang lebih gemuk dengan wajah
Asia. Kepalanya dicukur.

Menemui Nabi-nabi Jaman Dulu

MENJELANG akhir makan pemandu saya berkata lagi kepada saya.
'Dalam amanat saya yang pertama saya menceriterakan kepada Anda
mengenai suatu tempat tinggal yang terletak di planit kami di mana
orang-orang dari Bumi dapat terus hidup berkat rahasia ilmiah tentang
kekekalan yang didasarkan pada sebuah sel.
Di antara orang-orang itu adalah Yesus, Musa, Elia dan
lain-lainnya. Tempat tinggal ini sesungguhnya sangat besar, karena
merupakan seluruh planit di mana para anggota dari Dewan Orang-orang
Kekal juga tinggal. Nama saya adalah Yahweh, dan saya Presiden dari
Planit Orang-orang Kekal.
Sekarang terdapat 8.400 orang dari Bumi yang tinggal di planit
di mana kami berada sekarang ini. Mereka adalah orang-orang yang dalam
kehidupan mereka telah mencapai suatu tingkat yang cukup mengenai
keterbukaan pikiran terhadap yang tidak terhingga, atau yang telah
memungkinkan umat manusia di Bumi untuk mencapai kemajuan dari tingkat
primitifnya melalui penemuan-penemuan mereka, tulisan-tulisan mereka,
cara-cara mereka mengorganisir masyarakat dan perbuatan-perbuatan mereka

yang sifatnya memberikan contoh tentang persaudaraan, cinta atau
kepedulian. Bersama mereka hidup 700 orang anggota Elohim dari Dewan
Orang-orang Kekal.
Apapun hasil misi Anda, Anda mempunyai tempat yang sudah
disediakan untuk Anda di sini di antara kami dalam surga kecil yang
nyata ini, di mana segala sesuatu adalah mudah, berkat ilmu pengetahuan,
dan di mana kami tinggal dengan bahagia dan kekal. Saya dapat
sungguh-sungguh mengatakan kekal, karena sebagaimana di Bumi, kami
menciptakan segala kehidupan di sini dan kami mulai mengerti dengan
sempurna kehidupan dari yang besarnya tak ter-hingga, yang berarti
kehidupan mengenai planit-planit, dan kami dapat mendeteksi tanda-tanda
umur tua dalam tata-surya tata-surya, yang akan memungkinkan kami untuk
meninggalkan planit ini pada waktunya untuk menciptakan suatu surga lain
di tempat lain, segera setelah kami khawatir mengenai kelangsungan hidup
planit ini.
Orang-orang kekal yang hidup di planit ini, baik orang-orang
dari Bumi maupun Elohim, bisa mendapatkan pemenuhan diri mereka sendiri
seperti yang mereka kehendaki, tanpa harus mengerjakan sesuatu apapun
kecuali hal yang memang menyenangkan mereka - penelitian ilmiah,
meditasi, musik, lukisan dsb. Atau mereka dapat tidak melakukan sesuatu
kalau mereka memang suka demikian.
Pelayan-pelayan yang Anda lihat membawa makanan-makanan beberapa
saat yang lalu, dan juga para penari itu, adalah robot-robot biologis.
Mereka diciptakan menurut prinsip yang sama yang kami pakai untuk
menciptakan manusia di Bumi dengan cara yang sepenuhnya ilmiah. Mereka
terbatas oleh pilihan mereka sendiri dan tunduk mutlak kepada kami.
Mereka juga tidak dapat berbuat sesuatu tanpa perintah-perintah
dari kami, dan mereka sangat spesialis. Mereka tidak punya aspirasi yang
timbul dari mereka sendiri, dan tidak punya keinginan untuk kesenangan
kecuali beberapa robot tertentu yang dituntut oleh spesilasisasi mereka.
Mereka menjadi tua dan mati seperti kita, tetapi mesin-mesin yang
membuat mereka dapat membuat jauh lebih banyak dari pada yang kami
perlukan. Mereka tidak dapat merasa atau menderita, dan tidak dapat
berkembang biak.
Panjang umur mereka sama dengan kami - yang berarti sekitar 700
tahun dengan bantuan intervensi operasi kecil. Bila salah satu dari
mereka harus dimusnahkan karena sudah tua, mesin yang menciptakan mereka
memproduksi satu atau beberapa lainnya, tergantung kebutuhan kami.
Mereka keluar dari mesin dalam keadaan siap untuk berfungsi dan dengan
tinggi mereka yang normal, karena mereka tidak mengalami pertumbuhan

atau masa kanak-kanak. Mereka hanya tahu bagaimana melakukan sesauatu :
patuh pada orang-orang dari Bumi dan Elohim, dan mereka tidak dapat
melakukan kekerasan sekecil apapun.
Mereka semua dapat dikenal dari batu kecil biru yang dipakai
baik oleh lelaki maupun perempuan di antara mata mereka. Mereka
melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor dan mengerjakan segala pekerjaan
yang tidak menarik. Mereka diproduksi, di pelihara dan dimusnahkan
secara diam-diam, di mana sesungguhnya seluruh pekerjaan pemeliharaan
dilaksanakan oleh robot-roboy serupa itu dan oleh komputer-komputer
raksasa yang emngatur seluruh masalah pemberian makan, penyediaan
bahan-bahan mentah, energi dan hal-hal lainnya. Setiap orang dari kami
mempunyai rata-rata sepuluhrobot untuk melayani kami, dan karena jumlah
kami sedikit lebih dari 9.000 orang - manusia Bumi dan Elohim - maka
untuk kami ada 90.000 robot lelaki dan perempuan yang merupakan jumlah
tetap.
Seperti para anggota Elohim dari Dewan Orang-orang Kekal,
oarng-orang kekal dari Bumi tidak boleh mempunyai anak. Mereka setuju
untuk menjalani operasi kecil yang membuat mereka steril, tetapi
sterilitas itu dapat dengan mudah ditiadakan. Tujuan dari tindakan ini
adalah mencegah orang-orang yang tidak pantas untuk bergabung dengan
kami dalam dunia yang sangat indah ini. Tetapi orang-orang kekal lelaki
dan perempuan dapat melakukan hubungan intim dengan bebas bila mereka
inginkan, dan segala kecemburuan dihilangkan.
Di samping itu, orang-orang lelaki yang ingin mempunyai satu
atau lebih teman hubungan intim di luar hubungan-hubungan sederajat yang
ada antara orang-orang kekal lelaki dan perempuan, atau yang tidak ingin
hidup dengan seorang perempuan atas dasar se-derajat, dapat mempunyai
seorang atau lebih robot perempuan biologis yang patuh sepenuhnya pada
mereka dengan penampilan tepat seperti yang diinginkan. Hal yang sama
berlalu untuk orang-orang perempuan yang dapat mempunyai satu atau lebih
robot lelaki biologis yang patuh sepenuhnya pada mereka.
Mesin yang menghasilkan robot-robot memberikan kepada oknum yang
diciptakannya penampilan fisik yang tepat dan spesialisasi yang
diinginkan. Ada beberapa tipe perempuan dan lelaki ideal menurut bentuk
tubuh dan raut muka, tetapi tinggi, ukuran-ukuran, bentuk muka, dsb,
dapat dimodifikasi menurut keinginan seseorang. Bahkan seseorang dapat
menyerahkan foto dari seseorang yang sangat dikaguminya atau dicintainya
secara khusus di Bumi, misalnya, dan mesin itu akan memproduksi suatu
replika (tiruan) yang tepat sama. Dengan demikian hubungan antara kedua
jenis kelamin dari orang-orang kekal itu jauh lebih bersifat
persaudaraan dan terhormat, dan hubungan-hubungan intim antara mereka

sangatlah murni dan bertingkat tinggi.
Dengan adanya tingkat istimewa keterbukaan dari orang-orang yang
diijinkngin yang menerpa muka saya.
Kami mendarat di tempat kecil yang bersih dari pohon-pohonan,
sangat dekat dengan pintu masuk sebuah gua kecil. Sesungguhnya kami
masih di bawa oleh ikat-ikat pinggang kami, tetapi hanya pada ketinggian
satu meter dari tanah, dan bergerak lebih lambat. Kami melewati
serambi-serambi dengan dinding-dinding metalik dan tiba pada suatu
ruangan yang luas, di tengahnya terdapat sebuah sebuah mesin raksasa
yang dikelilingi oleh sekitar sepuluh robot yang dikenal dengan
hiasan-hiasan pada dahi mereka. Di sana kami mendarat kembali di tanah,
dan melepaskan ikat-ikat pinggang kami.
Kemudian Yahweh berkata : 'Ini adalah mesin yang membuat
robot-robot biologis. Kami ingin membuat satu dari mereka untuk Anda.'
Ia membuat tanda kepada salah satu robot yang ada di dekat mesin
itu, dan robot itu menyentuh beberapa bagian tertentu dari mesin itu.
Kemudian ia membuat tanda kepada saya untuk bergerak ke dekat jendela
yang berukuran sekitar satu kali dua meter. Dalam cairan kebiru-biruan
saya lalu melihat bayangan kerangka manusia secara samar-samar sedang
terbentuk. Bentuknya tumbuh menjadi makin lama makin lebih jelas, dan
akhirnya menjadi kerangka manusia betulan. Lalu beberapa susunan syaraf
nampak dan terbentuk pada tulang-tulang, kemudian terbentuk susunan otot
dan akhirnya terbentuk kulit dan rambut. Seorang atlit tampan sekarang
terbaring di sana dalam posisi di mana beberapa saat yang lalu tidak ada
apa-apa.
Yahwek berkata lagi :'Ingat dalam Perjanjian Lama penggambaran
ini dalam Yehezkiel Bab 37 : "Anak manusia, dapatkah tulung-tulang ini
hidup ? ... Ada suara berderak-derak, dan lihatlah suatu guncangan, dan
tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Dan ketika saya
mengamat-amatinya, wah, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya,
kemudian kulit menutupinya, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka,
sehingga mereka hidup kembali, dan mereka menjejakkan kakinya, suatu
bala tentara yang sangat besar." Penggambaran yang akan Anda berikan
mengenai hal ini tentulah akan serupa dengan penggambaran Yehezkiel kecuali mengenai suara, yang telah mampu kami hilangkan.'
Sungguh, apa yang saya lihat sangat sesuai dengan penggambaran
Yehezkiel. Sesudah itu, badan yang bertiarap itu telah tergeser ke
sebelah kiri dan menghilang dari penglihatan saya. Kemudian sebuah pintu
bertangga terbuka, dan saya melihat makhluk yang proses penciptaannya

yang cepat telah saya saksikan, terbaring pada kain yang sangat putih.
Dia masih belum bergerak, tetapi tiba-tiba dia membuka matanya,
bangkit, menuruni beberapa tangga yang memisahkannya dari tingkat kami,
dan sesudah sedikit bertukar kata dengan sebuah robot lain, dia menuju
saya. Dia mengulurkan tangannya kepada saya yang saya jabat, dan saya
rasakan kulitnya halus dan hangat.
'Apakah Anda membawa foto seseorang yang Anda cintai ?' Yahweh
bertanya.
'Ya,' jawab saya, 'Saya membawa gambar ibu saya dalam dompet saya, yang
saya tinggalkan di pakaian saya.'
Ia memperlihatkannya kepada saya, sambil bertanya apakah benar
itu fotonya. Waktu saya setuju bahwa memang itu fotonya, ia
memberikannya kepada salah satu dari robot-robot itu, yang memasukannya
ke dalam mesin itu dan menekan bagian-bagian dari mesin itu. Melalui
jendela saya menyaksikan penciptaan baru dari seorang makhluk hidup.
Kemudian ketika kulit mulai menutupi daging, saya menyadari apa yang
sedang terjadi : mereka sedang membuat suatu replika tepat dari ibu saya
dari foto yang saya sediakan ..... Sungguh, beberapa saat kemudian saya
dapat mencium ibu saya, atau lebih tepatnya gambaran dari ibu saya
sepuluh tahun sebelumnya, karena foto yang telah saya sediakan itu telah
dibuat sekitar sepuluh tahun yang lalu.
Kemudian Yahweh berkata kepada saya :'Sekarang ijinkan kami
membuat tusukan sangat kecil pada dahi Anda.'
Salah satu dari robot-robot itu datang menuju saya, dan dengan
bantuan sebuah alat serupa alat suntik, sedikit menusuk dahi saya dengan
begitu halus, sehingga hampir tidak terasakan oleh saya. Lalu dia
memasukkan alat suntik itu ke dalam mesin raksasa itu dan menekan
bagian-bagian darinya. Lagi, suatu oknum telah terbentuk di hadapan mata
saya. Ketika kulit telah menutupi daging, saya melihat seorang 'saya'
lainnya terbentuk, sedikit demi sedikit. Sungguh, makhluk yang timbul
dari mesin itu adalah sebuah replika yang tepat dari saya sendiri.
'Seperti Anda dapat melihat', kata Yahweh kepada saya, 'Anda
yang lain ini tidak memakai batu kecil pada dahinya yang merupakan ciri
khas dari robot-robot dan yang juga dipunyai oleh replika dari ibu Anda.
'Dari sebuah foto kami hanya dapat membuat replika dari badan
fisik, tanpa kepribadian psikologis atau hampir tanpa itu, sedangkan
dari sebuah contoh sel seperti yang kami ambil dari antara dua mata Anda,

kami dapat menciptakan suatu replikasi total dari seseorang yang selnya
kami ambil, lengkap dengan ingatan, kepribadian dan sifat-sifatnya. Kami
sekarang dapat mengirimkan Anda lainnya tersebut ke Bumi dan orang-rang
tidak akan melihat perbedaan sedikitpun. Tetapi kami akan memusnahkan
replika ini segera, karena tidak berguna bagi kami.
'Pada saat ini ada dua orang dari Anda yang mendengarkan kepada
saya, dan kepribadian dari kedua makhluk ini mulai berbeda, karena Anda
tahu bahwa Anda akan hidup dan dia tahu bahwa dia akan dimusnahkan.
Tetapi hal itu tidak merupakan masalah baginya, karena dia tahu bahwa
dia itu tidak lain dari pada Anda sendiri. Ini adalah bukti tambahan,
bila bukti diperlukan, tentang tidak adanya jiwa - atau seorang oknum
spiritual murni yang unik untuk setiap badan - yang menjadi kepercayaan
dari orang-orang primitif tertentu.'
Sesudah itu kami meninggalkan ruangan yang di dalamnya tersimpan
mesin raksasa itu, dan lewat suatu lorong kami memasuki sebuah kamar
lain yang berisi alat-alat lain. Kami mendekati sebuah mesin lain.
Dalam mesin ini tersimpan sel-sel dari orang-orang jahat yang
akan diciptakan kembali untuk diadili bila waktunya telah tiba. Itu
adalah sel-sel dari mereka yang ada di Bumi yang meng-khotbahkan
kekerasan, kejahatan, keagresifan dan penggelapan. Meskipun mereka
memiliki semua unsur untuk mengerti dari mana mereka berasal,
orang-orang ini tidak mempunyai pikiran untuk mengakui kebenaran. Mereka
akan diciptakan kembali untuk mendapatkan hukuman yang pantas setelah
diadili oleh mereka yang telah menderita karena ulah orang-orang itu,
atau oleh nenek moyang mereka atau keturunan-keturunan mereka.
Sekarang Anda layak sepenuhnya untuk beristirahat. Robot ini
akan menjadi pemandu Anda dan akan menyediakan apa saja yang Anda
inginkan sampai besok pagi. Lalu masih ada sedikit lagi yang akan kami
bicarakan kepada Anda, dan sesudah itu kami akan mengantarkan Anda
kembali ke Bumi. Antara sekarang dan waktu tersebut Anda akan mencicipi
apa yang menunggu Anda apabila misi Anda telah selesai di planit Anda.'
Saat berikutnya suatu robot mendekat dan menyalami saya dengan
rasa hormat. Dia tinggi, berpenampilan atletis, berkulit gelap, tanpa
janggut dan sangat tampan.

Mencicipi Surga

ROBOT itu menanyakan kepada saya apakah saya ingin melihat kamar saya,

dan sesudah saya setuju, dia memberikan kepada saya satu dari ikat
pinggang yang digunakan untuk bepergian. Saya mendapatkan diri saya
sedang diangkut lagi di atas tanah, dan ketika saya mendarat, sekali
lagi saya sampai di muka sebuah rumah yang kelihatannya lebih seperti
rumah kerang dari pada sebuah tempat tinggal. Bagian dalamnya seluruhnya
dilapisi dengan kulit bulu binatang yang berombak-ombak, dan di situ ada
sebuah tempat tidur sangat besar, paling tidak sebesar empat buah tempat
tidur di Bumi, nampak seperti tenggelam ke dalam tanah. Tempat tidur itu
hanya dapat diketahui dari kulit bulu binatang dalam berbagai warna yang
menutupinya. Di sebuah sudut dari kamar yang sangat besar itu ada sebuah
bak mandi besar terbenam di tanah, sebesar kolam renang yang dikelilingi
dengan tanam-tanaman yang bentuk dan warnanya sangat indah.
'Apakah Anda ingin beberapa orang teman wanita ?' tanya robot
itu. 'Silakan, Anda dapat mengambil pilihan Anda sendiri.'
'Saya memakai ikat pinggang saya lagi dan mendapatkan diri saya
terangkut kembali ke depan mesin yang dipakai untuk membuat robot-robot.
Sebuah kubus bercahaya muncul di depan saya. Saya diantarkan ke sebuah
kursi yang menghadap ke kubus itu dan diberi topi kecil.
Ketika saya telah duduk, seorang wanita muda sangat cantik
berambut coklat tua dengan bagian-bagian tubuhnya yang amat sangat
harmonis muncul secara tiga dimensi di dalam kubus bercahaya tersebut.
Dia bergerak sedemikian rupa seperti memamerkan seluruh dirinya, dan
seandainya dia tidak ada dalam kubus yang melayang di depan saya, saya
pasti sudah mengira bahwa dia benar-benar nyata.
Robot saya menanyakan apakah wanita itu menyenangkan saya, dan
apabila saya menginginkan agar bentuknya dirubah atau wajahnya
dimodifikasikan. Saya katakan kepadanya bahwa saya berpendapat wanita
itu sempurna. Saya jawab bahwa secara estetis dia adalah wanita idaman,
atau lebih tepatnya salah satu dari tiga tipe wanita idaman sebagaimana
didefinisikan oleh komputer sesuai dengan selera mayoritas penduduk di
planit. Tetapi saya dapat minta perubahan apa saja yang saya inginkan.
Sesudah penolakan saya untuk mengubah apa saja terhadap makhluk
yang sangat cantik tersebut, wanita kedua, kali ini berambut pirang dan
memikat, muncul di dalam kubus bercahaya itu. Dia berbeda tetapi sama
sempurnanya dengan wanita pertama. Jua terhadap wanita ini saya tidak
dapat menemukan sesuatu yang perlu dirubah. Akhirnya wanita muda ketiga,
yang ini berambut merah yang lebih menimbulkan rasa berahi dari pada
kedua orang wanita pertama. Robot itu bertanya apakah saya masih ingin
melihat model-model lainnya, atau apakah tiga tipe dari ras saya sudah
cukup bagi saya. Saya menjawab secara sangat alamiah bahwa saya rasa

tiga orang wanita ini sangat luar biasa.
Pada saat itu, seorang wanita hitam yang cantik manis muncul
dalam kubus itu, kemudian seorang wanita Cina langsing yang amat cantik,
dan akhirnya seorang wanita muda Asia lainnya yang sangat menggairahkan.
Robot itu bertanya kepada saya wanita yang mana yang ingin saya
miliki sebagai teman. Karena saya menjawab bahwa mereka itu semuanya
sangat menyenangkan saya, ia pergi menuju mesin pembuat robot dan
berbicara sesaat dengan salah satu dari teman-temannya. Kemudian mesin
itu dihidupkan, dan saya mengerti apa yang akan terjadi.
Beberapa menit kemudian saya kembali ke tempat tinggal saya
dengan enam orang teman wanita saya. Di sana saya menikmati mandi, hal
mana merupakan mandi yang paling tak dapat terlupakan dari yang pernah
saya alami, ditemani oleh robot-robot yang cantik manis itu, yang
semuanya sangat patuh pada seluruh keinginan saya. Sesudah itu robot
pemandu saya menanyakan apakah saya ingin mmendengarkan musik. Ketika
saya menjawab 'ya', dia mengambil topi kecil serupa dengan yang saya
pakai sebelum pemroyeksian dari model-model robot wanita.
'Sekarang,' katanya, 'bayangkan suatu musik yang Anda ingin
dengarkan.'
Segera suatu suara terdengar, cocok sekali dengan musik yang
saya pikirkan, dan ketika saya menggubah lagu dalam kepala saya, lagu
tersebut menjadi kenyataan dengan suara-suara amplitudo dan kepekaan
yang lebih istimewa dari pada lagu yang pernah saya dengar. Impian
seorang penggubah lagu telah menjadi kenyataan - kemampuan untuk
menggubah lagu secara langsung tanpa harus melalui proses penulisan dan
penyelarasan yang melelahkan.
Kemudian enam orang wanita teman saya yang mengagumkan mulai
menari sesuai dengan irama musik saya dengan gaya yang sangat menggoda
dan mempesona.
Sejenak kemudian, robot saya menanyakan apakah saya juga akan
menciptakan beberapa gambaran. Sebuah topi kecil lainnya diberikan
kepada saya, dan saya duduk di depan layar setengah lingkaran. Saya
mulai membayangkan adegan-adegan tertentu, dan adegan-adegan ini segera
menjadi tampak di layar. Saya melihat, dalam fakta, suatu penggambaran
dari segala yang saya pikirkan. Saya mulai berpikir tentang nenek saya,
dan dia muncul di layar. Saya berpikir tentang karangan bunga dan
muncullah barang itu, dan ketika saya membayangkan sebuah mawar dengan
titik-titik hijau, mawar itu juga muncul. Mesin ini sungguh memungkinkan

penggambaran pikiran seseorang dengan seketika
menjelaskannya. Benar-benar mengherankan !

tanpa

harus

'Dengan latiham, seseorang dapat mengarang ceritera dan menyuruh
ditayangkan,' kata robot saya. 'Banyak pertunjukan semacam ini,
pertunjukan-pertunjukan ciptaan langsung, dilaksanakan di sini.'
Akhirnya, tidak lama kemudian, saya pergi tidur dan menikmati
malam paling istimewa dari kehidupan saya dengan teman-teman wanita saya
yang sangat mengagumkan tersebut.

***

Keesokan harinya saya bangun, mandi lagi di kolam berparfum,
kemudian sebuah robot menyajikan kepada kami santapan pagi yang lezat.
Lalu dia minta kepada saya untuk mengikutinya, karena Yahweh sedang
menunggu kedatangan saya. Saya mengenakan lagi sabuk transportasi itu,
dan segera mendapatkan diri saya di hadapan sebuah mesin yang aneh, di
mana presiden dari Dewan Orfang-orang Kekal sedang menunggu saya.
Mesin itu tidak sebesar mesin yang menciptakan robot-robot,
tetapi toh juga sangat besar. Sebuah kursi berlengan yang agak besar
terpancang di tengahnya.
Yahweh menanyakan apakah saya telah menghabiskan malam yang
menyenangkan, kemudian menjelaskan kepada saya : 'Mesin ini akan
membangkitkan kemampuan-kemampuan tertentu yang tertidur di dalam diri
Anda. Otak Anda lalu akan dapat menggunakan kemampuan maksimalnya.
Duduklah di sini.'
Saya duduk di kursi yang ditunjukkan olehnya dan sejenis kulit
menutupi batok kepala saya. Saya rasa saya kehilangan kesadaran untuk
sesaat, kemudian kepala saya terasa seperti akan meledak.
Saya melihat kilatan-kilatan cahaya berwarna banyak lewat di
depan mata saya. Akhirnya segala sesuatu berhenti, dan sebuah robot
membantu saya turun dari kursi itu. Saya merasa sanagat berbeda. Saya
mendapat kesan bahwa segaala sesuatu adalah sederhana dan mudah.
Yahweh berkata lagi : 'Mulai sekarang kami akan melihat melalui
mata Anda, mendengar melalui telinga Anda, dan berbicara melalui mulut
Anda, Kami bahkan akan dapat menyembuhkan melalui tangan Anda seperti
telah kami lakukan di Lourdes dan di banyak tempat di dunia. Kami
menilai bahwa orang-orang sakit tertentu patut mendapat bantuan kami

karena kemauan mereka untuk menyebarkan amanat yang telah kami berikan
kepada Anda, dan karena usaha mereka untuk mendapatkan pikiran kosmos
dengan membuka diri mereka pada ketidak-terhinggaan.
'Kami mengamati setiap orang. Komputer-komputer raksasa menjamin
adanya pengawasan tetap terhadap seluruh manusia yang hidup di Bumi.
Sebuah tanda diberikan kepada setiap orang, tergantung pada apakah
tindakan mereka selama kehidupan mereka tertuju pada cinta dan kebenaran
atau tertuju pada kebencian dan penggelapan.
'Apabila telah tiba saatnya untuk memberikan penilaian, mereka
yang berjalan dalam arah yang benar akan mendapat hak kekekalan di
planit surgawi ini, mereka yang tidak mencapai sesuatu yang positif
tetapi tidak jahat, tidak akan diciptakan kembali, and mereka yang
tindakannya negatif semata-mata, sel dari badan mereka akan diawetkan,
yang memungkinkan kami untuk menciptakan kembali mereka bila saatnya
telah tiba, sehingga mereka dapat diadili dan menjalani penderitaan
karena hukuman yang pantas mereka terima.
'Anda yang membaca amanat ini mengerti dengan jelas bahwa Anda
dapat mempunyai jalan masuk ke dalam dunia yang sangat indah ini, surga
ini. Anda akan disambut baik, Anda akan mengikuti utusan kami, Claude
Rael, duta besar kami di jalan yang menuju ke arah cinta universal dan
keselarasan kosmos, Anda yang akan membantu dia melaksanakan apa yang
kami akan minta darinya - karena kami melihat melalui matanya, mendengar
melalui telinganya, dan berbicara melalui mulutnya.
'Gagasan Anda untuk membentuk konggregasi pembimbing-pembimbing
(pemandu-pemandu)bagi umat manusia adlah sangat baik. Tetapi hendaknya
ketat dalam memilih mereka sehingga amanat kami tidak akan diselewengkan
atau dikhianati.
'Meditasi adalah sesuatu yang mutlak tidak bisa ditinggalkan
untuk membuka pikiran seseorang, tetapi kehidupan berpantang tidak
berguna. Anda harus menikmati kehidupan dengan segala kekuatan urat
syaraf Anda, karena pembangkitan urat syaraf berjalan seiring dengan
pembangkitan pikiran. Teruskan melakukan olah raga kalau Anda inginkan
dan kalau Anda ada waktu, karena segala olah raga dan permainan adalah
baik, apakah itu untuk pengemba-ngan otot-otot, atau yang lebih baik
lagi, untuk pengontrolan diri seperti yang dilakukan dalam lomba mobil
atau lomba motor.
'Seseorang yang merasa kesepian selalu dapat mencoba
berkomunikasi secara telepatis dengan kami, sementara mencoba menjadi
harmonis dengan ketidak terhinggaan; dia baik lelaki maupun perempuan

akan menghayati rasa kesejahteraan yang mendalam. Apa yang telah Anda
sarankan mengenai pengumpulan orang-orang yang percaya kepada kami di
setiap daerah pada Minggu pagi sekitar jam sebelas adalah sangat baik.
Sedikit anggota saja yang sekarang melakukan ini.
'Para medium berguna, maka itu carilah mereka. Tetapi
seimbangkan mereka, karena bakat mereka sebagai medium - yang hanya
merupakan bakat telepati - akan membuat mereka tidak seimbang, dan
mereka mulai percaya pada keajaiban, hal-hal supranatural, dan
kebodohan-kebodohan yang tak dapat dipercaya lainnya, termasuk badan
eterik, yang merupakan cara baru untuk mencoba percaya bahwa jiwa itu
ada. Sesungguhnya, apa yang sedang mereka lakukan ialah "menghubungi"
(tuning) orang-orang yang hidup beberapa abad yang lalu, dan yang telah
kami ciptakan kembali di planit surgawi ini.
'Ada beberapa rahasia penting yang boleh Anda ungkapkan sekarang.
Orang-orang Yahudi adalah keturunan kami di Bumi. Oleh sebab itu
peruntukan khusus disediakan bagi mereka. Mereka adalah keturunan dari
'anak-anak lelaki Elohim dengan anak-anak perempuan dari orang-orang
lelaki' sebagaimana disebutkan dalam Kejadian'.
'Kesalahan awal dari anak-anak lelaki Elohim tersebut adalah
bersetubuh dengan ciptaan-ciptaan ilmiah mereka, yaitu anak-anak
perempuan dari umat manusia. Oleh sebab itu keturunan mereka telah
menderita untuk waktu yang sedemkian lamanya.
'Tetapi bagi mereka waktu pengampunan telah tiba, dan sekarang
mereka akan dapat hidup dengan damai di negara mereka yang telah
dibangun kembali, kecuali kalau mereka membuat kesalahan lagi dengan
tidak mengakui Anda sebagai utusan kami. Kami ingin agar kedutaan besar
kami dibangun di Israel pada sebidang tanah yang diberikan kepada Anda
oleh pemerintah. Apabila mereka menolak, Anda dapat membangunnya di
tempat lain, dan Israel akan menjalani hukuman baru karena tidak
mengakui utusan kami.
'Anda harus mengabdikan diri Anda sepenuhnya bagi misi Anda.
Jangan khawatir, Anda akan dapat memelihara keluarga Anda. Orang-orang
yang percaya pada Anda dan karenanya pada kami harus menolong Anda. Anda
adalah utusan kami, duta besar kami, nabi kami, dan apapun yang terjadi
Anda punya tempat yang telah disediakan di sini di antara nabi-nabi
lainnya.
'Anda adalah orangnya yang harus mengumpulkan orang-orang dari
segala agama. Karena gerakan yang telah Anda dirikan, Gerakan Rael,
harus merupakan agama dari segala agama. Saya berpegang teguh bahwa itu

sungguh suatu agama, meskipun merupakan agama atheis, sebagaimana telah
Anda mengerti.
'Mereka yang telah menolong Anda tidak akan kami lupakan, dan
mereka yang mempersulit Anda juga tidak akan kami lupakan. Jangan takut
dan jangan takut pada siapapun, karena apapun yang terjadi, Anda punya
tempat di antara kami. Mengenai mereka yang kehilangan kepercayaan,
guncang-guncanglah mereka sedikit supaya bangun.
'Dua ribu tahun yang lalu, mereka yang percaya pada utusan kami
Yesu dilemparkan ke dalam kandang singa. Jaman sekarang ini apakah yang
Anda pertaruhkan ? Cemooh orang-orang gila ? Ejekan-ejekan orang-orang
yang belum mengerti sesuatu dan memilih terus berkiblat pada
kepercayaan-kepercayaan primitif mereka ? Apakah arti semua ini
dibandingkan dengan kandang singa ? Apakah arti semua ini dibandingkan
dengan apa yang menunggu mereka yang mengikuti Anda ? Sesungguhnya itu
adalah lebih mudah dari yang pernah terjadi untuk mengikuti bisikan
kalbu seseorang.
'Dalam Al Quran, Muhammad, yang ada di antara kami, telah
berkata mengenai pokok pembicraan nabi-nabi :
Saat bagi manusia untuk memberikan pertanggungan jawab telah
dekat; namun dengan sikap masa bodoh mereka berpaling meninggalkan
(pencipta mereka).
Tidak ada peringatan baru yang datang dari pencipta mereka yang
diabaikan dan ditertawakan oleh mereka.
Dan senanglah hati mereka karenanya.
Mereka yang melakukan kejahatan menghibur diri mereka sendiri secara
rahasia dengan mengatakan :
Bukankah orang ini hanya seorang manusia yang bisa mati seperti kita ?
....
Itu merupakan aneka impian yang bercampur baur. Dibuatlah semuanya itu
olehnya sendiri. Dia adalah penyair.
Tetapi biarlah dia membuat keajaiban seperti mereka yang dikirimkan
dalam masa lampau.
Quran, Sura 21 : 1 - 5
Bahkan Muhammad harus menderita karena cemooh beberapa orang,
demikian pula Yesus. Ketika dia tergantung di kayu salib, beberapa orang
mengatakan : "Bila engkau anak Tuhan, turunlah dari kayu salib. (Matius
27: 40)".
'Sekalipun demikian, seperti Anda telah lihat, Yesus ada dalam
kondisi sangat baik dan akan terus demikian selamanya sebagaimana

Muhammad dan semua orang yang mengikuti mereka dan percaya kepada mereka.
Sebaliknya, mereka yang mengritik mereka akan diciptakan kembali untuk
mendapatkan hukuman mereka.
'Komputer-kompuiter yang memantau orang-orang itu yang tidak
mempunyai pengetahuan mengenai amanat ini, dihubungkan dengan suatu
sistim sehingga pada saat kematian, dari kejauhan secara otomatis sebuah
contoh sel diambil dari mereka, dan dari sel-sel tersebut mereka dapat
diciptakan kembali apabila mereka memang pantas untuk itu.
'Sementara menunggu pembangunan kedutaan besar kami, dirikanlah
seminari untuk Pembimbing-pembimbing Gerakan Rael dekat daerah di mana
Anda tinggal. Di sanalah Anda yang merupakan nabi kami, Pembimbing dari
Para Pembimbing, akan dapat melatih mereka yng bertanggung jawab untuk
menyebarkan amanat kami di seluruh muka Bumi.'

Firman-firman Baru
YAHWEH kemudian berkata :
'Mereka yang ingin mengikuti Anda akan melaksanakan hukum yang sekarang
akan saya berikan kepada Anda.
Engkau harus tampil sekurang-kurangnya satu kali selama hidupmu
di hadapan Pembimbing Para Pembimbing agar dia dapat melaksanakan
rencana transmisi sel melalui kontak tangan, atau mengatur agar
transmisi sel dilaksanakan oleh pembimbing yang telah diinisiasi ke
komputer yang akan melaksanakan semua ini pada saat pengadilan di akhir
hidupmu.
Engkau akan memikirkan Elohim,
sekurang-kurangnya satu kali per hari.

para

penciptamu,

Engkau akan mencoba memancarkan amanat Elohim di sekitarmu
dengan setiap sarana yang dimungkinkan.
Engkau akan, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, memberikan
sumbangan kepada Pembimbing Para Pembimbing yang besarnya sama dengan
sekurang-kurangnya satu persen dari pendapatan tahunanmu, guna menolong
dia mengabdikan sepenuh waktunya untuk misinya dan menjelajahi dunia
untuk menyebarkan amanat ini.
Engkau akan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun mengundang
Pembimbing di wilayahmu ke rumahmu, dan engkau akan mengumpulkan di

tempatmu orang-orang yang berminat mendengarkan dia menerangkan amanat
tersebut dalam segala seginya.
Apabila Pembimbing Para Pembimbing harus hilang, Pembimbing Para
Pembimbing yang baru akan merupakan seseorang yang telah ditunjuk oleh
Pembimbing Para Pembimbing yang terdahulu. Pembimbing Para Pembimbing
akan menjadi penjaga dari kedutaan besar Elohim di Bumi, dan akan dapat
tinggal di sana dengan keluarganya dan dengan orang-orang yang
dipilihnya.
Anda, Claude Rael, Anda adalah duta besar kami di Bumi, dan
orang-orang yang percaya pada Anda harus menyediakan Anda sarana-sarana
untuk mencapai misi Anda.
Anda adalah yang terakhir dari nabi-nabi sebelum Pengadilan.
Anda adalah nabi dari agama dari agama-agama, penghilang mistik dan
gembala dari gembala-gembala. Anda adalah orang yang kedatangannya
diumumkan dalam segala agama oleh nabi-nabi kuno, wakil-wakil kami.
Anda adalah orang yang akan membawa kembali kawanan-kawanan
domba dari para gembala sebelum air tertumpah, orang yang akan membawa
kembali kepada para pencipta mereka orang-orang yang telah mereka
ciptakan. Mereka yang mempunyai telinga dapat mendengar. Semua orang
yang membuka mata mereka akan melihat bahwa Anda adalah nabi pertama
yang hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang telah amat sangat
berkembang secara ilmiah. Semua yang Anda ceriterakan tak dapat
dimengerti oleh orang-orang primitif.
Ini adalah tanda yang akan diperhatikan oleh mereka yang matanya
terbuka - tanda dari Pengungkapan, Apocalypse.'

Kepada Bangsa Israel
YAHWEH menuju ke arah kesimpulan dengam mengatakan :
'Negara Israel harus memberikan suatu wilayah yang terletak
dekat Yerusalem kepada Pempimbing Para Pembimbing sehingga ia dapat
membangun di sana tempat tinggal, kedutaan besar dari Elohim. Waktunya
telah tiba bagi orang-orang Yahudi untuk membangun Yerusalem baru
sebagaimana telah diramalkan. Claude Rael adalah orang yang telah
diramalkan. Bacalah kembali tulisan-tulisan Anda dan bukalah mata Anda.
Kami ingin mempunyai kedutaan besar di antara para keturunan
kami, dan orang-orang Israel adalah keturunan dari anak-anak yang

dilahirkan dari persatuan (persetubuhan) antara anak-anak lelaki Elohim
dan anak-anak perempuan manusia.
Orang-orang Israel, kami melepaskanmu dari cengkeraman
orang-orang Mesir dan kamu sekalian tidak menunjukkan bahwa kamu
sekalian layak mendapat kepercayaan kami; kami mempercayakan kepadamu
sekalian dengan sebuah amanat bagi seluruh umat manusia dan kamu
sekalian dengan rasa cemburu telah menahan amanat itu padahal seharusnya
menyebarkannya ke luar negeri.
Kamu sekalian telah menderita untuk waktu yang lama untuk
menebus kesalahan-kesalahanmu semua, tetapi waktu pengampunan telah tiba,
dan seperti telah diramalkan kami telah berkata :"Ke arah Utara mereka
menyerahkan diri dan ke arah Selatan jangan menahan mereka." Saya telah
mengumpulkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu "dari segala
penjuru Bumi" seperti telah ditulis dalam Yesaya, dan kamu semua telah
berhasil mendapatkan kembali negaramu. Kamu sekalian akan dapat hidup
dalam damai, apabila kamu semua mendengarkan kepada nabi terakhir dari
nabi-nabi, yaitu nabi yang diramalkan kepadamu sekalian, dan apabila
kamu sekalian menolongnya mendapatkan apa yang kami minta dari dia.
Ini adalah kesempatanmu yang terakhir, kalau tidak suatu negara
lain akan menyambut Pembimbing Para Pembimbing dan memba-ngun kedutaan
besar kami dalam wilayahnya, dan negara itu akan dekat dengan negaramu;
negara itu akan dilindungi dan kebahagiaan akan berlangsung, dan negara
Israel akan dibinasakan sekali lagi.
Kamu, anak Israel yang belum kembali ke negara leluhurmu,
tunggulah sebelum kembali ke sana untuk melihat apakah pemerintah akan
setuju kalau kedutaan besar kami dibangun di sana. Bila mereka menolak,
janganlah kembali, dan kamu akan merupakan seorang dari mereka yang akan
diselamatkan dari kehancuran dan yang keturunannya pada suatu ketika
akan bisa mendapatkan kembali tanah yang dijanjikan, apabila waktunya
telah tiba.
Orang-orang Israel, akuilah orang yang telah diramalkan kepadamu,
berikanlah kepadanya wilayah untuk membangun kedutaan besar kami, dan
bantulah dia dalam membangunnya. Bila tidak, sebagaimana telah terjadi
2.000 tahun yang lalu, kamu sekalian telah mengakui bahwa Yesus memang
benar-benar utusan kami, selutuh orang Kristen di dunia tidak akan
menjadi Kristen tetapi Yahudi. Kamu sekalian tidak akan mempunyai
masalah-masalah, dan kamu sekalian telah akan tetap menjadi para duta
besar kami. Tetapi yang terjadi justru tugas ini diberikan kepada
orang-orang lain yang menjadikan Roma sebagai pusat mereka.

Dua ribu tahun yang lalu kamu sekalian tidak mengakui utusan
kami, dan bukanlah Yerusalem tetapi Roma yang memancarkan sinar.
Sekarang kamu sekalian mendapat kesempatan baru untuk itu, untuk menjadi
Yerusalem sekali lagi. Apabila kamu semua tidak menggunakan kesempatan
itu, sebuah negara lain akan menaungi kedutaan besar kami dan kamu
sekalian tidak akan lagi mempunyai hak atas tanah yang telah kami
pilihkan untukmu sekalian.
Nah, saya telah selesai. Anda akan dapat mencatat semua ini oleh
Anda sendiri bila Anda telah kembali ke Bumi. Sekarang nikmatilah surga
ini sedikit lebih lama lagi, dan kami akan mengantarkan Anda kembali
supaya Anda dapat menunaikan misi Anda sebelum kembali kepada kami untuk
selamanya.'

***
Saya tinggal di sana untuk beberapa jam lagi, sambil menikmati
kesenangan-kesenangan dunia sana, jalan-jalan di antara banyak air
mancur dan menikmati pertemuan dengan nabi-nabi besar yang telah saya
jumpai sehari sebelumnya dalam acara-acra meditasi. Kemudian, sesudah
makan terakhir yang diselenggarakan dengan orang-orang yang sama, saya
telah berada kembali di kapal besar yang menurunkan saya di stasiun
observasi. Dari sana saya menja-lani kembali rute saya sehari sebelumnya,
dan saya mendapatkan diri saya dengan pakaian saya sendiri ada dalam
kapal kecil yang mendaratkan saya di tempat saya diambil, di Roc Plat.
Saya melihat arloji saya - ternyata tengah malam.
Saya pulang ke rumah, di mana saya segera mulai bekerja,
menuliskan semuanya yang telah dikatakan kepada saya. Semuanya sangat
jelas dalam pikiran saya, dan saya terkejut mendapatkan bahwa saya
menuliskan semuanya itu sekaligus, sambil mengingat kembali tanpa
ragu-ragu kalimat-kalimat yang telah saya dengar. Kata-kata itu seperti
telah tercetak dalam pikiran saya tepat seperti yang telah dikatakan
kepada saya pada awalnya.
Ketika saya selesai dengan tulisan mengenai apa yang telah
terjadi, saya mulai merasa sangat jelas bahwa sesuatu telah dikeluarkan
dalam diri saya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mulai menulis
lagi, sambil sepanjang waktu memperhatikan dengan saksama apa yang saya
tuliskan, seakan-akan seperti saya sedang secara simultan mendapatkan
tulisan itu sebagai seorang pembaca. Saya sedang menulis, tetapi kali
ini saya tidak merasa sebagai pengarang dari apa yang muncul di kertas.
Elohim mulai berbicara melalui mulut saya atau, lebih tepatnya, menulis

dengan tangan saya sendiri.
Apa yang sedang dituliskan di hadapan mata saya adalah mengenai
segala bidang yang dihadapkan pada seseorang selama hidupnya, dan
cara-cara yang benar untuk bereaksi apabila dihadapkan dengan
masalah-masalah ini. Sesungguhnya itu adalah kode kehidupan - suatu cara
baru untuk berperilaku dalam menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan,
dalam bertindak seperti orang dewasa, yang maksudnya, sebagai seseorang
yang telah berkembang, dan karenanya berupaya dengan segala jalan untuk
membuka pikiran seseorang terhadap ketidak terhinggaan dan menempatkan
diri sendiri selaras dengannya.
Aturan-aturan besar yang didiktekan oleh Elohim, para pencipta
kita, 'Bapa-bapa kami yang ada di Surga', seperti yang biasa disebutkan
oleh nenek moyang kami tanpa benar-benar mengerti maknanya, semuanya
dipaparkan di sini secara menyeluruh pada halaman-halaman berikutnya.
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KUNCI-KUNCI

Kata Pengantar
SELAMA ribuan tahun mereka yang menentang pencerahan dan reformasi telah
dengan efektif membelenggu pikiran kita agar tidak dapat berkembang.
Namun tulisan-tulisan ini merupakan kunci-kunci yang dapat kita gunakan
untuk membebaskan diri.
Pintu kearah pikiran manusia dikunci rapat dengan banyak selot
yang semuanya harus dibuka pada waktu yang sama apabila seseorang ingin
mendekati ketidak terhinggaan. Apabila hanya sebuah kunci dipakai,
selot-selot yang lain akan tetap terkunci, dan apabila selot-selot itu
tidak dibiarkan terbuka pada waktu yang sama, maka sementara selot kedua
sedang dibuka, selot pertama akan tertutup kembali, mencegah pintunya
terbuka.
Masyarakat manusia takut pada yang tidak diketahuinya, dan
karenanya takut pada apa yang ada di balik pintu ini - bahkan apabila
hal itu merupakan kebahagiaan yang dicapai melalui pengetahuan tentang
kebenaran. Oleh sebab itu diperlukan tekanan yang mencegah orang-orang
untuk membuka pintu ini sesedikit apapun, karena masyarakat sendiri
lebih menyukai tetap ada dalam kema-langan dan ketidak mengertian.
Ini merupakan suatu penghalang lain yang terdapat di ambang
pintu yang harus dilewati oleh pikiran untuk membebaskan diri. Tetapi
seperti dikatakan Gandhi : 'Sesuatu hal menjadi salah bukan karena tak
seorangpun melihat kenyataan.' Maka, apabila Anda berusaha untuk membuka
pintu ini, abaikan cemooh orang-orang yang telah tidak melihat sesuatu
apapun - dan mereka yang telah melihat tetapi pura-pura tidak melihat
karena takut pada yang tidak diketahui.
Juga apabila membuka pintu nampak sukar bagi Anda, mintalah
bantuan dari seorang pembimbing, karena para pembimbing telah membuka
pintu pikiran mereka sendiri dan mengetahui kesulitan-kesulitan yang ada.
Mereka tidak akan dapat membuka pintu Anda untuk Anda, tetapi mereka

akan dapat menerangkan teknik-teknik berbeda yang akan memungkinkan Anda
untuk berhasil. Disamping itu, mereka merupakan saksi-saksi hidup
mengenai kebahagiaan yang dapat dicapai dengan membuka pintu, dan mereka
membuktikan salah pada mereka yang takut pada apa yang ada di balik
pintu.

Umat Manusia
SEJAK dari awal kita harus selalu memandang segala sesuatu berdasarkan
empat tingkat.
Dalam kaitannya dengan ketidak terhinggaan.
Dalam kaitannya dengan Elohim, para orang tua dan pencipta kita.
Dalam kaitannya dengan masyarakat manusia.
Dalam kaitannya dengan individu.
Tingkat yang paling penting adalah tingkat yang berkaitan dengan
ketidak terhinggaan karena justru dalam hubungannya dengan ketidak
terhinggaan itulah segala sesuatu harus dinilai - tetapi selalu dengan
faktor tetap : cinta. Ini berarti memperhatikan mereka yang harus diberi
cinta, karena kita harus hidup selaras dengan ketidak terhinggaan dan
untuk melaksanakan ini kita harus hidup selaras dengan orang-orang lain,
karena mereka juga merupakan bagian dari ketidak terhinggaan.
Kemudian kita harus memperhatikan nasihat yang diberikan oleh
para pencipta kita, Elohim, dan bertindak sedemikian rupa sehingga
masyarakat manusia mendengarkan nasihat dari mereka yang menciptakan
masyarakat tersebut.
Lalu kita kita harus memperhatikan masyarakat, yang memungkinkan
masyarakat berkembang di jalan kebenaran. Akan tetapi, meskipun
masyarakat harus diperhatikan, tidaklah harus diikuti; sebaliknya
masyarakat harus dibantu untuk bangkit dari penjara cara berpikir sempit
yang primitif dengan jalan mem-pertanyakan secara berkala kebiasaan dan
tradisinya, bahkan apabila kebiasaan dan tradisi tersebut didukung oleh
hukum, karena hukumpun dapat memenjarakan pikiran kita dalam belenggu
kegelapan.
Akhirnya, kita harus memperhatikan pemenuhan individu. Tanpa ini,
pikiran tidak mencapai kemampuan sepenuhnya dan tidak mungkin
menyelaraskan diri Anda dengan ketidak terhinggaan dan menjadi orang

baru bila Anda tidak terpenuhi.

Kelahiran
Anda tidak pernah boleh memaksakan agama apapun pada seorang
anak, yang masih merupakan bocah ingusan yang tak dapat mengerti apa
yang akan terjadi dengan dirinya. Jadi Anda tidak boleh membaptis atau
menyunat anak-anak, atau menyerahkan mereka pada kegiatan apapun yang
tidak diterima oleh mereka sendiri. Anda harus menunggu sampai mereka
mencapai umur bisa mengerti dan memilih, dan apabila suatu agama menarik
mereka saat itu, mereka harus dibiarkan bebas untuk memeluknya.
Suatu kelahiran harus merupakan peristiwa meriah, karena Elohim
menciptakan kita sesuai dengan citra mereka untuk dapat mereproduksikan
kita sendiri. Dengan menciptakan seorang makhluk hidup, kita
melestarikan jenis kita sendiri dan menghormati karya para pencipta kita.
Suatu kelahiran juga harus merupakan perbuatan cinta, dicapai
dalam keselarasan sejauh suara, warna dan suhu berperan, sehingga
manusia yang sedang muncul dalam kehidupan mengembangkan kebiasaan
berada dalam keselarasan.
Anda harus segera mengembangkan pada anak-anak kebiasaan untuk
menghormati kebebasan orang-orang lain, dan apabila mereka menangis pada
malam hari, datangilah mereka dengan bijaksana tetapi tanpa mereka
menyadari bahwa menangis menyebabkan mereka merasa enak karena diurusi.
Sebaliknya, Anda harus mendatangi dan mengurusi mereka apabila mereka
tidak bersuara, dan tidak mendatangi mereka - setidak-tidaknya tanpa
mereka sadari - apabila mereka menangis. Dengan cara demikian mereka
akan terbiasa bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik apabila
mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. 'Tuhan menolong
mereka yang menolong diri mereka sendiri.'
Sesungguhnya, para orang tua harus mengerti bahwa begitu seorang
anak lahir, anak itu pertama-tama adalah seorang individu, dan tidak
seorang individupun boleh diperlakukan sebagai seorang anak.
Bahkan para pencipta kita tidak memperlakukan kita sebagai
anak-anak, tetapi sebagi individu-individu. Itulah sebabnya mereka tidak
secara langsung campur tangan menolong kita memecahkan persoalan
persoalan kita, tetapi membiarkan kita mengatasi rintangan-rintangan
yang kita hadapi dengan jalan melakukan segala sesuatu untuk kita
sendiri sebagai invidu-individu yang bertanggung jawab.

Pendidikan
MAKHLUK kecil yang masih merupakan bayi dari manusia harus dalam
masa kanak-kanaknya tumbuh dengan terbiasa menghormati kebebasan dan
ketenangan orang-orang lain. Karena anak-anak kecil terlalu muda untuk
mengerti dan menarik kesimpulan, hukuman badan harus dilaksanakan dengan
ketat oleh orang yang mendidik mereka, sehingga mereka menderita apabila
mereka menyebabkan penderitaan atau mengganggu orang-orang lain dengan
menunjukkan rasa kurang hormat.
Hukuman badan ini harus dilaksanakan hanya terhadap anak-anak
yang sangat muda, selanjutnya harus selalu disesuaikan dengan kemampuan
anak yang sedang tumbuh untuk menarik kesimpulan dan mengerti. Hukuman
tersebut harus dikurangi sesuai dengan perkembangan, dan akhirnya
dihentikan sama sekali. Mulai dari umur tujuh tahun hukuman badan harus
merupakan sesuatu yang sangat dikecualikan, dan mulai umur empat belas
tahun, hukuman badan tidak boleh digunakan sama sekali.
Anda hanya akan menggunakan hukuman badan untuk menghukum anak
yang tidak menghormati kemerdekaan dan ketenangan orang-orang lain atau
Anda sendiri.
Anda akan mendidik anak Anda, baik dia itu anak lelaki mapun
perempuan, untuk berkembang dan Anda akan mengajarnya agar si anak
selalu bersikap mempertanyakan hal-hal yang oleh masyarakat dan
sekolah-sekolahnya selalu ingin diajarkan berulang kali. Anda tidak akan
memaksa anak Anda untuk mempelajari hal-hal yang tidak berguna, dan Anda
akan membiarkannya mengikuti jalan yang diinginkannya, karena, jangan
lupa hal yang paling penting adalah pemenuhannya.
Anda akan mendidik anak Anda agar selalu menilai segala sesuatu
dengan cara yang benar mengenai ketidak terhinggaan, mengenai para
pencipta kita, mengenai masyarakat, dan mengenai dirinya sendiri.
Anda tidak akan memaksakan agama apapun pada anak Anda, tetapi
justru harus secara netral mengajarnya mengenai berbagai kepercayaan
yang ada di seluruh dunia atau
setidak-tidaknya
kepercayaan-kepercayaan yang paling penting secara kronologis - agama
Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Anda akan mencoba mempelajari
kecenderungan-kecenderungan utama agama-agama Timur, kalau Anda bisa,
sehingga Anda akan dapat menjelaskan hal-hal tersebut kepada anak Anda.
Akhirnya Anda akan menerangkan kepadanya bagian-bagian utama dari amanat
yang diberikan oleh Elohim sampai dengan nabi terakhir dari para nabi.

Dan di atas semua ini, Anda akan mengajar anak Anda untuk
mencintai dunia di mana dia hidup dan, melalui dunia ini, mencintai para
pencipta kita.
Anda akan mengajarnya untuk membuka pikiran terhadap ketidak
terhinggaan, dan mencoba untuk hidup harmonis dengan ketidak terhinggaan.
Anda akan mengajarnya tentang karya sangat indah yang dihasilkan
oleh Elohim, para pencipta kita, dan terus menerus mencari jalan bagi
umat manusia untuk menjadi mampu mengulangi pada suatu hari apa yang
telah dilakukan oleh para pencipta kita - yaitu menciptakan umat manusia
lainnya di suatu tempat lain secara ilmiah.
Anda akan mengajarnya untuk menganggap dirinya sendiri sebagai
bagian dari ketidak terhinggaan - yaitu besar sekali dan kecil sekali
pada saat yang sama. 'Dari debu Anda diciptakan, dan akan kembali
menjadi debu pulalah Anda.'
Anda akan mengajar anak Anda bahwa kesalahan yang dibaut
terhadap orang lain tidak dapat dihapuskan dengan pengakuan dosa atau
pengampunan kalau kesalahan itu sudah dilakukan, dan tidak boleh
dipikirkan bahwa bila kematian telah dekat, cukuplah untuk mulai percaya
pada Elohim atau tuhan manapun agar berhak atas kehidupan kekal.
Anda akan mengajar anak Anda bahwa kita dinilai oleh apa yang
kita kerjakan sepanjang hidup, bahwa jalan yang mengantarkan kita ke
kearifan adalah panjang, dan bahwa pastilah hal itu makan waktu seumur
hidup untuk dapat memahami secukupnya. Seseorang yang telah menuju ke
arah yang tidak benar sepanjang hidupnya tidak akan mendapat hak atas
kebangkitan kembali secara ilmiah di planit orang-orang kekal hanya
dengan tiba-tiba membuat sedikit perubahan lambat ke arah jalan yang
benar - itu berarti bahwa kecuali kalau orang itu memang benar-benar
meyesal dan dia bertindak dengan sangat tulus, mengganti waktunya yang
hilang, berupaya untuk dimaafkan oleh mereka yang telah dicelakakannya,
dan menyerahkan segala sarananya untuk membawa kepada mereka cinta dan
kebahagiaan.
Semua ini masih belum cukup bagi seseorang yang telah membuat
orang-orang lain menderita, karena meskipun dia telah diampuni oleh
mereka dan telah memberikan
cintanya
kepada
mereka,
kesalahan-kesalahannya telah dihapus, namun tidak ada sesuatu positif
yang telah dicapainya. Orang ini harus mulai dengan babak baru, dan
memberikan kebahagiaan kepada orang-orang baru yang belum pernah
dijahatinya, dan membantu mereka yang menyebarkan kebenaran, para
pembimbing.

Tetapi terlambat bagi seseorang yang menyesal pada saat kematian
atau sesaat sebelumnya. Orang ini tidak akan diampuni.

Pendidikan Sensual
PENDIDIKAN sensual adalah salah satu dari hal-hal yang paling penting,
sayangnya saat ini pendidikan tersebut hampir tidak ada.
Anda akan membangkitkan pikiran anak-anak, tetapi Anda juga akan
membangkitkan badannya, karena kebangkitam badannya terkait dengan
kebangkitan pikirannya. Semua orang yang berusaha untuk membekukan
badannya juga membekukan pikirannya.
Para pencipta kita telah memberikan kepada kita pancaindera,
jadi kita boleh menggunakannya. Hidung dimaksudkan untuk mencium, mata
untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk mencecap, dan jari
untuk meraba. Kita harus mengembangkan indera-indera kita sedemikian
sehingga mendapat kenikmatan lebih besar dari segala sesuatu yang oleh
para pencipta kita ditempatkan di sini untuk kita nikmati.
Seorang individu yang sensual jauh lebih harmonis dengan ketidak
terhinggaan, karena orang demikian dapat merasakannya tanpa meditasi
atau refleksi. Akan tetapi meditasi dan refleksi akan memungkinkan
individu tadi memahami keharmonisan ini lebih baik dan memancarkannya ke
sekelilingnya dengan mengajar.
Untuk menjadi sensual berarti membiarkan lingkungan Anda
memberikan kenikmatan kepada Anda. Pendidikan seksual juga sangat
penting, tetapi itu hanya mencapai fungsi-fungsi teknis dan penggunaan
alat-alat seksual. Sebaliknya, pendidikan sensual mengajarkan kepada
kita bagaimana mendapatkan kenikmatan dari organ-organ kita semata-mata
demi kenikmatan itu sendiri, tanpa harus mengusahakannya berdasarkan
kegunaan.
Tidak mengatakan sesuatu kepada anak-anak Anda mengenai
alat-alat seksual mereka adalah salah, dan meskipun lebih baik
menerangkan kegunaan alat-alat kelamin mereka, itu tidak cukup. Anda
harus menerangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan kenikmatan dari
alat-alat seksual mereka.
Hanya menjelaskan fungsi alat-alat kelamin mereka sama saja
dengan mengatakan kepada mereka bahwa musik gunanya untuk berbaris,
bahwa tahu caranya menulis hanya membantu untuk menulis surat-surat

keluhan, atau bahwa film hanya berguna untuk memberikan kursus-kursus
audio-visual, dan omong kosong lainnya. Un-tunglah berkat para artis dan
melalui pembangkitan indera-indera kita, kita dapat mendapatkan
kenikmatan dari mendengarkan, membaca atau melihat karya-karya seni yang
dibuat semata-mata untuk kesenangan. Hal yang sama juga berlaku bagi
organ-organ seksual. Alat-alat seksual ini tidak hanya berguna untuk
memuaskan kebutuhan alamiah kita atau untuk memastikan terjadinya
reproduksi, yeyapi juga untuk memberikan kenikmatan kepada kita sendiri
dan orang-orang lain. Berkat ilmu pengetahuan, kita akhirnya telah
bangkit dari jaman ketika memperlihatkan tubuh seseorang adalah 'dosa',
dan ketika hubungan seksual membawa hukumannya sendiri - yaitu menjadi
bunting.
Sekarang, berkat teknik kontrasepsi, hubungan seksual mungkin
bisa dilakukan dengan bebas tanpa menjadikannya ikatan yang pasti - atau
bahkan merupakan sesuatu yang memang mungkin. Anda akan mengajarkan
kepada anak Anda semuanya ini tanpa malu, tetapi sebaliknya, dengan
cinta, menerangkan dengan jelas bahwa dia baik lelaki maupun perempuan
diciptakan untuk menjadi bahagia dan berkembang sepenuhnya - itu berarti
menikmati kehidupan dengan segala indera dan dengan sepenuh kemampuan
mereka.
Anda sama sekali tidak pernah boleh malu atas tubuh Anda atau
ketelanjangan Anda, karena tidak ada hal yang lebih menyusahkan hati
para pencipta kita dari pada melihat ciptaan mereka merasa malu atas
penampilan yang telah diberikan kepada mereka.
Anda akan mengajar anak-anak Anda untuk mencintai tubuh-tubuh
mereka dan setiap bagian dari ciptaan para Elohim, karena dalam
mencintai ciptaan mereka, kita juga mencintai mereka.
Setiap organ dari organ-organ kita diciptakan oleh para orang
tua kita, Elohim, sehingga kita dapat menggunakannya tidak dengan rasa
malu, tetapi justru dengan rasa bahagia karena menggunakan sesuatu yang
memang dirancang untuk itu. Apabila perbuatan menggunakan salah satu
dari organ-organ kita menimbulkan kenikmatan, itu berarti bahwa para
pencipta kita menginginkan agar kita mendapatkan kesenangan itu.
Setiap individu adalah sebuah kebun yang tidak boleh dibiarkan
untuk tidak ditanami. Suatu kehidupan tanpa kesenangan adalah suatu
kebun yang tidak ditanami. Kesenangan adalah pupuk yang membuka pikiran.
Kehidupan berpantang seperti seorang pertapa tidak berguna, kecuali
kalau itu merupakan ujian sementara yang dirancang untuk melatih pikiran
untuk menaklukkan badan. Tetapi sekali kita telah berhasil dalam ujian
yang telah kita rencanakan sendiri tersebut - yang lamanya harus selalu

dibatasi - kita harus kembali lagi menikmati kesenangan hidup. Kehidupan
berpantang dapat diterima sebagai periode gersang dari kebun itu yang
merupakan seorang individu - itu berarti, suatu istirahat sementara
dalam mencari kesenangan yang memungkinkan kita untuk menghargai
kenikmatan itu dengan lebih baik kelak.
Anda akan membiasakan anak-anak Anda untuk mendapatkan kebebasan
yang makin lama makin banyak dengan jalan selalu memperlakukan mereka
sebagai pribadi-pribadi. Akan akan menghormati kesukaan dan
kecenderungan mereka seperti yang Anda inginkan agar mereka juga
menghormati kesukaan dan kecenderungan Anda sendiri. Pastikan bahwa anak
Anda baik dia lelaki atau perempuan adalah seperti adanya, dan Anda
tidak akan dapat membuatnya seperti yang Anda inginkan, sama seperti dia
juga tidak akan dapat membuat Anda sebagai yang diinginkannya.
Hormatilah anak Anda sehingga dia juga menghormati Anda, dan hormatilah
kesukaannya sehingga diapun menghormati kesukaan Anda.

Pemenuhan
PEMENUHAN DIRI SENDIRI harus diusahakan sesuai dengan selera dan
aspirasi seseorang, tanpa ada dasar pemikiran mengenai apa yang
dipikirkan orang-orang lain, sepanjang tidak seorangpun dirugikan.
Bila Anda merasa ingin melakukan sesuatu, pertama jagalah agar
tidak merugikan orang lain, kemudian lakukan tanpa merisaukan apa yang
orang lain pikirkan tentang hal itu.
Bila Anda merasa ingin mendapatkan pengalaman sensual atau
seksual dengan seseorang atau beberaoa orang lain, seks gaya apapun,
Anda boleh berperi laku seperti yang Anda inginkan sepanjang mereka
setuju. Segala sesuatu diizinkan di jalan yang menuju ke pemenuhan guna
membangkitkan badan, dan karenanya juga membangkitkan pikiran.
Akhirnya kami bangkit dari saat-saat primitif di mana perempuan
hanya dipandang sebagai alat reproduksi bagi masyarakat. Berkat ilmu
pengetahuan, perempuan sekarang bebas untuk mendapatkan pemenuhan
kepuasan bagi diri mereka sendiri secara sensual, tanpa harus takut
mendapat hukuman kehamilan. Akhirnya, perempuan benar-benar menjadi
sesama lelaki karena dia dapat menikmati tubuhnya tanpa harus hidup
dalam ketakutan menahan sendiri akibat-akibat yang tak diinginkan dari
perbuatan-perbuatannya.
Mengandung anak adalah sesuatu yang terlalu penting kalau hanya

diserahkan pada hal-hal yang merupakan kebetulan. Oleh sebab itu lakukan
itu hanya dengan pilihan setelah pertimbangan masak dalam suatu hubungan
seksual yang sangat indah dan nikmat, dilandasi kesadaran penuh tentang
apa yang sedang Anda lakukan, dan dengan keyakinan bahwa Anda
menginginkannya. Masalahnya, seorang anak tidak dapat menjadi seorang
pribadi yang sukses kecuali kalau dia memang benar-benar diinginkan pada
saat terjadinya pembuahan.
Saat terjadinya kehamilan sangat penting karena justru pada saat
itulah sel pertama, dan karenanya rencana dari seorang individu, dibuahi.
Karena itu saat ini harus diinginkan, sehingga sel pertama dapat
diciptakan dalam keselarasan sempurna, dengan kedua orang tuanya
berpikir keras dan sadar mengenai manusia yang sedang mereka terima
dalam pembuahan. Ini adalah salah satu rahasia dari setiap individu baru.
Aapabila Anda hanya ingin mencari pemenuhan kepuasan badaniah,
dan karenanya juga pikiran, gunakanlah sarana-sarana yang telah
disediakan oleh ilmu pengetahuan bagi Anda - ketahuilah sejak awal
hal-hal mengenai kontrasepsi. Hanya mengandung anak bila Anda sendiri
terpenuhi kepuasan Anda, sehingga kehidupan yang Anda kandung dapat
merupakan buah hubungan intim dari dua orang individu yang terpenuhi
kepuasannya.
Untuk mendapatkan pemenuhan/keterpenuhan, gunakan sarana-sarana
yang oleh ilmu pengetahuan telah disediakan bagi Anda untuk
membangkitkan kenikmatan pada tubuh Anda tanpa risiko apapun. Kenikmatan
dan prokreasi adalah dua hal yang berbeda yang tidak boleh dikacaukan.
Yang pertama adalah untuk si individu dan yang kedua adalah untuk
kelangsungan jenis. Hanyalah kalau si individu terpenuhi kepuasannya
maka si lelaki atau si perempuan dapat menciptakan seorang manusia yang
terpenuhi.
Apabila secara kebetulan Anda telah mengandung seorang anak
tanpa menginginkannya, gunakanlah sarana-sarana yang oleh ilmu
pengetahuan telah disediakan bagi Anda - aborsi. Seorang anak yang tidak
diinginkan pada saat pembuahan tidak dapat berkembang sepenuhnya karena
dia tidak diciptakan dalam keharmonisan. Jangan mendengarkan mereka yang
mencoba menakut-nakuti Anda dengan berbicara mengenai akibat-akibat
badaniah - dan terutama etis - yang dapat ditimbulkan oleh aborsi. Tidak
ada akibat apapun bila Anda dilayani oleh orang-orang yang kompeten.
Bagaimanapun memelihara seorang anak yang tidak diinginkan dapat
meninggalkan pada Anda gangguan-gangguan fisk dan moral yang dapat terus
berlangsung, yang membuat anak yang Anda lahirkan ke dunia menderita
pula.

Mempunyai anak tidak harus berarti bahwa Anda harus kawin atau
bahkan hidup dengan seorang lelaki. Telah terjadi, banyak perempuan
telah memutuskan untuk mempunyai anak seorang atau lebih tanpa kawin
atau hidup bersama dengan seorang lelaki. Pendidikan seorang anak, yang
menjadi hak pribadinya sejak kela- hirannya tidak usah harus diberikan
oleh orang tuanya. Sesungguhnya lebih menjadi pilihan apabila pendidikan
dipercayakan pada para ahli khusus yang akan memberi sumbangan jauh
lebih banyak dari pada beberapa orang tua, ke arah pemenuhan anak-anak
mereka.
Apabila Anda ingin mendapatkan anak tanpa hidup bersama dengan
seorang lelaki, laukan seperti yang Anda inginkan. Penuhilah kepuasan
diri Anda seperti yang Anda dambakan, tanpa merisaukan apa yang
dipikirkan oleh orang-orang lain.
Bila Anda memilih untuk melakukan ini, jangan berpikir bahwa
Anda terkutuk untuk hidup sendiri selamanya. Sambutlah orang-orang
lelaki yang Anda sukai, dan mereka akan bertindak sebagai pemeran
model-model lelaki bagi anak Anda.
Anda bahkan pada suatu waktu dapat hidup bersama seorang lelaki
- ini sama sekali tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi anak Anda.
Sebaliknya suasana itu akan memberi sumbangan pada pemenuhan sang anak
baik dia itu lelaki atau perempuan. Suatu pergantian lingkungan selalu
positif bagi seorang anak.
Masyarakat harus menata diri untuk memberikan pendidikan pada
anak-anak sebagian atau seluruhnya, tergantung pada keinginan para orang
tua. Para orang tua itu yang ingin bekerja harus dapat meninggalkan
anak-anak mereka dalam pengawasan para ahli, dan mereka yang menghendaki
anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sepenuhnya diberikan oleh para
ahli demikian harus dapat sepenuhnya mempercayakan anak-anak mereka pada
badan-badan yang dibentuk untuk tujuan ini. Dengan cara ini, apabila
Anda melahirkan seorang anak yang Anda inginkan, tetapi sesudah itu Anda
berpisah dengan teman Anda, atau karena alasan lain Anda tidak lagi
menginginkan anak itu, Anda akan dapat mempercayakan anak Anda kepada
masyarakat, sehingga anak itu dapat dididik dalam lingkungan keselarasan
yang diperlukan bagi pemenuhannya. Seorang anak yang dibesarkan dalam
lingkungan di mana dia tidak benar-benar diinginkan tidak dapat
berkembang dan mendapatkan keterpenuhan.
Membesarkan anak harus saling terpenuhi baik bagi orang tuanya
maupun keturannya. Apabila seorang anak menjadi gangguan, meskipun hanya
ganguan kecil, dia menyadari hal ini dan pemenuhan terpengaruh. Oleh
sebab itu seorang anak harus diusahakan agar hanya dekat dengan Anda

apabila kehadirannya dirasakan menimbulkan pemenuhan.
Kalau tidak, anak itu harus diserahkan pada badan-badan yang
harus diciptakan oleh masyarakat untuk mendorong pemenuhan, dan
ditempatkan di sana tanpa penyesalan sedikitpun. Sebaliknya, para orang
tua harus merasa sangat gembira karena mereka mempercayakan anak mereka
kepada orang-orang lain yang lebih mampu pada mereka sendiri untuk
membantu setiap individu kecil untuk berkembang.
Kunjungan berkala dapat saja berlangsung apabila anak-anak, yang
kemauannya merupakan hal terpenting, akan menyukai mereka. Orang-orang
yang bertugas mendidik anak-anak harus selalu menggambarkan para orang
tua anak-anak itu sebagai orang-orang khusus yang lebih mementingkan
pemenuhan anak-anak mereka dari pada kesenangan diri mereka sendiri
dalam membesarkan anak-anak mereka. Anak-anak itu harus diberi tahu
bahwa para orang tua mereka melakukan ini dengan mempercayakan mereka
kepada orang-orang yang lebih kompeten dari pada mereka sendiri.
Pilihlah pasangan Anda dengan bebas apabila Anda menginginkan
seseorang. Perkawinan, apakah itu sipil atau keagamaan, tidak berguna.
Anda tidak dapat menanda tangani suatu kontrak untuk menyatukan
individu-individu hidup yang terikat pada perubahan karena mereka hidup.
Tolaklah perkawinan yang hanya merupakan pernyataan di muka umum
mengenai kepemilikan seseorang. Seorang lelaki atau perempuan tidak
dapat menjadi milik seseorang lain. Setiap kontrak hanya dapat merusak
harmoni yang ada di antara dua pribadi.
Bila kita merasa dicintai, kita merasa bebas untuk mencintai,
tetapi bila kita telah menanda tangani suatu kontrak, kita merasa
sebagai tawanan yang dipaksa untuk saling mencintai, dan cepat atau
lambat, kita mulai membenci satu sama lain. Jadi Anda hanya akan tinggal
dengan orang pilihan Anda selama Anda merasa bahagia bersamanya.
Apabila Anda tidak lagi merasa enak untuk tinggal bersama,
jangan tetap tinggal bersama, karena hubungan Anda akan menjadi neraka.
Semua makhluk hidup berkembang, dan memang harus demikian. Apabila
evolusi pribadi dari setiap orang itu sama, hubungan berlangsung tetapi
kalau kemajuan mereka berbeda, maka hubungan tidak mungkin lagi
berlangsung. Anda tidak lagi menyukai orang yang biasa Anda sukai,
karena salah seorang dari Anda telah berubah. Anda harus berpisah satu
sama lain sambil menyimpan kenangan-kenangan bahagia waktu masih kumpul
bersama dari pada menodai hubungan itu dengan pertengkaran-pertengkaran
tak berguna yang menimbulkan permusuhan. Seorang anak memilih pakaian
yang cocok, dan ketika dia menjadi lebih besar untuk pakaian yang

dipakainya, pakaian itu harus diganti dengan pakaian lain, kalau tidak
pakaian itu akan menjadi sobek berkeping-keping.
Di atas semua ini, jangan khawatir mengenai anak Anda. Lebih
baik bagi dia, entah lelaki entah perempuan, hidup bersama satu orang
tua dalam keserasian dari pada hidup bersama kedua orang tua dalam
perselisiham, atau dalam keadaan tanpa keserasian yang sejati. Jangan
lupa bahwa anak-anak, di atas segalanya, adalah pribadi-pribadi.
Masyarakat harus sepenuhnya memastikan agar orang-orang lanjut
usia menikmati hidup bahagia tanpa ada kesulitan materiil. Tetapi
meskipun kita harus menjaga menghormati orang-orang berumur lanjut dan
melakukan segalanya untuk membuat mereka bahagia, kita tidak harus
mendengarkan mereka hanya karena senioritas mereka.
Seseorang yang cerdas dapat memberikan nasihat yang bagus pada
umur berapa saja, tetapi seseorang yang bodoh meskipun dia sudah berumur
seratus tahun, tidak layak untuk didengar meskipun hanya sangat sebentar.
Lagi pula bagi orang demikian yang selama menjalani hampir seluruh
hidupnya telah sia-sia dicoba untuk dibangkitkan, tidak ada alasan untuk
diharapkan, sedangkan bagi seseorang muda dan bodoh masih ada harapan.
Namun, bagaimanapun juga seseorang tua yang bodoh harus masih dapat
hidup dengan enak. Ini merupakan tugas bagi masyarakat.
Kematian tidak harus merupakan peristiwa untuk berkumpul dan
berkabung, sebaliknya peristiwa itu harus merupakan waktu untuk
dirayakan dengan bergembira karena merupakan saat di mana orang yang
tercinta mungkin mencapai surga dari orang-orang kekal bersama dengan
para pencipta kami, Elohim.
Oleh sebab itu Anda minta agar tidak dimakamkan secara keagamaan,
tetapi Anda akan menyumbangkan badan Anda untuk ilmu pengetahuan atau
Anda akan minta agar badan Anda ditiadakan dengan secermat mungkin
kecuali tulang dahi Anda - lebih tepatnya adalah bagian yang ada di atas
pangkal hidung 33 milimeter (1,3 inci) di atas pertengahan garis yang
menghubungkan kedua pupil dari mata Anda. Sekurang-kurangnya satu
sentimeter persegi (0,4 inci persegi) dari tulang ini harus dikirimkan
kepada Pembimbing Para Pembimbing sehingga dia dapat menyimpannya di
Kedutaan Besar kami di Bumi.
Setiap orang dipantau dengan sebuah komputer yang mencatat
segala perbuatannya dan membuat perhitungan dari catatan-catatan itu
pada akhir hidupnya. Tetapi orang-orang yang mengetahui mengenai amanat
ini yang akan dikomunikasikan oleh Claude Rael akan diciptakan kembali
dari sel-sel yang telah mereka tinggalkan di kedutaan besar kami. Dalam

kasus-kasus mereka penciptaan kembali hanya akan terjadi hanya apabila
mereka memastikan bahwa bagian badan mereka yang diperlukan dikirimkan
kepada Pembimbing Para Pemibimbing sesudah kematian mereka.
Mekanisme dalam komputer yang mencatat informasi yang akan
digunakan dalam penilaian individu-individu tetap beroperasi sesudah
mereka mendengar mengenai amanat itu. Tetapi mekanisme yang dapat
mengambil contoh sel secara otomatis pada saat kematian diputuskan. Jadi
hanya mereka yang memenuhi dengan tepat apa yang diminta begitu mereka
mengetahui tentang amanat itu akan diciptakan kembali.
Pastikan agar sekurang-kurangnya sekali dalam hidup Anda, Anda
menemui Pembimbing Para Pembimbing atau seorang pembimbing yang diberi
kewenangan olehnya untuk mengirimkan rencana seluler kepada Elohim agar
mereka dapat membangkitkan pikiran Anda dan membantu Anda untuk tetap
bangkit.
Sesuai dengan yang telah ditulis lebih dulu dalam amanat ini,
Anda tidak akan meninggalkan warisan kepada anak Anda kecuali berupa
rumah keluarga atau apartemen. Sisanya akan Anda tinggalkan dalam surat
wasiat Anda kepada Pembimbing Para Pembimbing, dan apabila Anda khawatir
bahwa keturunan-keturunan Anda mungkin tidak akan menghormati keinginan
terakhir dan surat wasiat Anda tetapi mungkin akan mencoba menmdapatkan
kembali harta benda Anda melalui pengadilan, Anda akan memberikan harta
benda tersebut sewaktu Anda masih hidup kepada Pembimbing Para
Pembimbing untuk menolongnya menyebarkan amanat tersebut di muka Bumi.
Mereka di antara Anda yang masih ada sesudah kematian seorang
tercinta, jangan sedih dan berkabung. Sebagai gantinya, coba berikan
cinta Anda kepada mereka yang Anda cintai ketika mereka masih hidup,
karena sekali mereka telah mati, yang membuat Anda tidak bahagia adalah
pikiran bahwa mungkin Anda tidak cukup mencintai mereka, dan bahwa
sekarang sudah terlambat.
Setiap orang yang berbuat baik dalam hidupnya berhak atas taman
Elohim untuk selamanya dan akan menikmati kebahagiaan, dan setiap orang
yang tidak baik tidak pantas untuk dirasakan kehilangannya.
Tetapi bahkan kalau seorang individu tidak termasuk yang
terpilih untuk diciptakan kembali, dia tidak benar-benar hilang.
Kematian bukanlah hal yang sangat penting, dan kita tidak boleh takut
akan kematian. Kematian hanya seperti tertidur, kecuali bahwa itu
merupakan tidur yang tak berakhir. Karena kita adalah bagian dari
kekekalan, bahan dari mana kita dibuat tidak menghilang. Bahan itu terus
ada dalam tanah, atau dalam tanaman-tanaman, atau bahkan dalam

binatang-binatang, yang jelas kehilangan seluruh homogenitasnya dan karenanya seluruh identitasnya. Bagian
dari ketidakterhinggaan ini yang diorganisir oleh para pencipta kita
sesuai dengan struktur presisi, kembali ke ketidakterhinggaan namum
tetap merupakan bagiam dari bola kecil yang dinamakan Bumi, yang hidup.
Setiap orang, lelaki atau perempuan, berhak untuk hidup, berhak
untuk mencintai dan berhak untuk mati. Setiap orang adalah pengarah dari
kehidupan dan kematiannya sendiri. Kematian adalah bukan apa-apa, tetapi
penderitaan adalah menakutkan, dan segala sesuatu harus dilakukan untuk
meniadakan penderitaan. Seseorang yang menderita terlalu besar berhak
untuk bunuh diri. Apabila perbuatan-perbuatan orang ini positif dalam
hidupnya, dia dapat diizinkan masuk ke dalam planit orang-orang kekal.
Apabila seseorang yang Anda cintai menderita sangat banyak dan
ingin mati, tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk bunuh diri, bantulah
dia untuk mengakhiri hidupnya sendiri.
Apabila pada suatu waktu ilmu pengetahuan memungkinkan Anda
untuk menghapuskan penderitaan manusia, maka Anda dapat bertanya pada
diri sendiri apakah itu benar atau tidak bunuh diri itu.

Masyarakat dan Pemerintah
SEBAGAIMANA badan manusia mempunyai otak, adalah esensial bahwa
masyarakat harus mempunyai pemerintahan untuk membuat keputusan. Jadi
Anda akan melakukan apa yang Anda dapat lalukan untuk membentuk
pemerintahan yang mempraktekkan "geniocracy", yang menempatkan
orang-orang cerdas dalam kekuasaan. Anda juga akan ambil bagian dalam
dalam mendirikan sebuah partai politik dunia yang menyodorkan
humanitarianisme (kesejahteraan manusia) dan "geniocracy" (konsep
kejeniusan), sebagaimana diuraikan dalam bagian pertama dari amanat
Elohim ini, dan Anda akan mendukung calon-calonnya. Hanya melalui
geniocracy umat manusia dapat bergerak sepenuhnya ke dalam jaman
keemasan.
Demokrasi total tidak baik. Suatu badan di mana seluruh sel
memerintah tidak dapat hidup. Hanya orang-orang cerdas yang harus
diijinkan untuk membuat keputusan-keputusan yang menyangkut umat manusia.

Oleh sebab itu Anda akan menolak untuk memberi suara, kecuali kalau
seorang calon yang menganjurkan geniocracy dan humanitarianisme siap
untuk dipilih.
Baik hak pilih universal maupun jajak pendapat opini publik
bukan cara yang sah untuk memerintah dunia. Memerintah adalah melihat ke
depan, bukan mengikuti reaksi-reaksi dari masyarakat yang seperti
kawanan domba, yang di antara mereka hanya ada sejumlah kecil orang yang
telah cukup terbangun/terbangkit untuk membimbing umat manusia. Karena
hanya terdapat sangat sedikit orang yang telah terbangkit, apabila kita
mendasarkan keputusan-keputusan pada hak pilih atau jajak pendapat opini
publik, keputusan-keputusan itu menjadi pilihan dari mayoritas - dan
karenanya menjadi pilihan dari orang-orang yang tidak terbangkit.
Orang-orang demikian memberi tanggapan demi kepentingan kepuasan mereka
sendiri yang segera didapat, atau sebagai akibat dari reaksi-reaksi
naluriah yang secara tidak sadar terbatas dalam belenggu kondisi yang
menghambat kemajuan.
Hanya geniocracy-lah , yang merupakan demokrasi selektif, yang
pantas. Seperti dinyatakan dalam bagian pertama dari amanat Elohim ini,
hanyalah orang-orang yang tingkat netto kecerdasannya lima puluh person
di atas rata-rata yang harus diberi hak tampil dalam untuk pemilihan,
dan hanya orang-orang yang tingkat netto kecerdasannya sepuluh persen
lebih tinggi dari rata-rata yang harus diberi hak untuk memilih. Para
ilmuwan telah mengembangkan teknik-teknik untuk mengukur kecerdasan
netto. Turutilah nasihat mereka, dan bertindaklah sedemikian rupa agar
mineral yang paling berharga dari umat manusia - anak-anak yang
berpembawaan istimewa - bisa mendapat pendidikan pada tingkat yang
sesuai dengan kejeniusan mereka, karena pendidikan normal hanya didesain
bagi anak-anak dengan inteligensi rata-rata.
Bukanlah jumlah ijazah yang telah dicapai oleh seseorang yang
menandai inteligensi karena ini hanya menyangkut kemampuan yang agak
kurang menarik dari ingatan yang mesin dapat menggantikannya.
Inteligensi dalam keadaan mentahnya adalah kwalitas yang daapat membuat
para petani atau pekerja jauh lebih cerdas dari pada insinyur-insinyur
atau profesor-profesor. Ini dapat disebut sebagai pikiran sehat, dan
juga sebagai jenius kreatif, karena sebagian besar dari temuan-temuan
baru tidak lain dari pada masalah pikiran sehat.
Seperti telah dinyatakan, memerintah adalah melihat ke depan,
dan segala masalah besar yang sedang dihadapi umat manusia sekarang
membuktikan bahwa pemerintah-pemerintah yang lalu tidak mempunyai
pandangan ke depan dan karenanya merupakan pemerintah-pemerintah yang
tidak berkompeten. Masalahnya bukan terletak pada manusia yang

memerintah tetapi terlebih pada teknik yang dipakai untuk memimilih
mereka : masalahnya adalah cara kami memilih mereka yang memerintah kami.
Demokrai dasar harus diganti dengan demokrasi selektif - yaitu
geniocracy, yang mendudukkan orang-orang cerdas dalam kekuasaan. Ini
merupakan syarat yang sangat mendasar.
Hukum-hukum manusia tidak dapat ditiadakan, dan Anda akan
menghormatinya, sambil mengusahakan hukum-hukum yang tidak adil dan
usang diganti. Tetapi jangan ragu-ragu memilih hukum-hukum para pencipta
kita di atas hukum-hukum manusia, karena hakim-hakim manusia-pun akan
diadili kelak oleh para pencipta kita.
Polisi akan esensial karena selama polisi mengajak masyarakat
menemukan sarana-sarana pengobatan untuk menghapuskan kekerasan dan
mencegah penjahat-penjahat atau mereka yang melanggar kebebasan
orang-orang lain dengan perbuatan yang lahir dari dorongan anti sosial
mereka. Tidak seperti tentara yang merupakan penjaga perang,
perwira-perwira polisi adalah penjaga perdamaian dan mereka akan tetap
tidak dapat ditiadakan sampai ilmu pengetahuan telah memecahkan
persoalan ini.
Di negara-negara di mana ada dinas wajib militer, Anda akan
menolak untuk berpartisipasi. Sebagai gantinya, mintalah diberi status
penolak yang sadar, yang akan mengijinkan Anda berdinas dalam suatu
divisi yang tidak membawa senjata sebagaimana hak Anda apabila keyakinan
keagamaan atau filsafah Anda melarang Anda untuk membunuh sesama manusia.
Ini adalah kasus untuk mereka yang percaya kepada Elohim, pencipta kita,
dan ingin mengikuti petunjuk-petunjuk dari Pembimbing Para Pembimbing
dari Gerakan Rael.
Berlawaan dengan apa yang dipikirkan oleh banyak anak muda, para
penolak yang sadar tidak dimasukkan ke dalam penjara, tetapi sebagai
gantinya mereka berdinas dalam suatu peranan sipil atau dalam suatu
divisi yang tak bersenjata untuk masa yang lamanya dua kali masa dinas
militer. Lebih baik menghabiskan waktu dua tahun dalam kantor dari pada
dilatih selama satu tahun mengenai teknik-teknik yang memungkinkan Anda
membunuh sesama manusia.
Dinas militer harus dihapuskan segera di segala negara di dunia.
Semua tentara profesional harus diubah menjadi penjaga-penjaga
perdamaian dunia yang bekerja dalam pelayanan kebebasan dan hak azasi
manusia.
Satu-satunya sistim pemerintahan yang patut diberi perhatian
adalah geniocracy yang memberlakukan humanitarianisme. Kapitalisme salah

karena memperbudak orang-orang demi uang, menguntungkan beberapa orang
atas beban orang-orang lain. Komunisme jugasalah karena lebih
mementingkan persamaan dari pada kemerdekaan. Harus ada persamaan di
masyarakat pada permulaannya, yaitu pada saat kelahiran, tetapi tidak
sesudahnya. Meskipun setiap orang berhak memiliki sarana-sarana yang
cukup untuk hidup dengan layak, mereka yang berbuat lebih banyak untuk
sesama manusia berhak untuk menerima lebih dari pada mereka tidak
berbuat sesuatu bagi masyarakat.
Ini jelas merupakan aturan sementara sapai semua pekerjaan kasar
dapat dilaksanakan oleh robot-robot. Kemudian, setelah menghapuskan uang
saama sekali, semua orang boleh mencurahkan seluruh tenaga mereka
sendiri semata-mata untuk mencapai pemenuhan bagi diri mereka sendiri.
Sementara itu sangat memalukan bahwa sementara beberapa orang akan mati
kelaparan, orang-orang lain membuang makanan untuk mencegah harga-harga
jatuh. Dari pada membuang makanan ini mereka harus membagikan kepada
mereka yang tak punya sesuatu untuk dimakan.
Pekerjaan tidak boleh dianggap suci. Setiap orang berhak untuk
hidup enak, bahkan apabila mereka tidak beekerja, dan harus mencoba
memenuhi diri mereka sendiri dan berkembang dalam bidang apa saja yang
menarik mereka. Apabila orang-orang diorganisasikan, tidak akan makan
waktu lama bagi mereka untuk menjalankan dengan mesin dan
mengotomatiskan segala pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Lalu setiap
orang akan dapat berkembang dengan bebas dan mendapatkan perasaan
keterpenuhan.
Apabila seluruh individu benar-benar menggunakan pikiran untuk
tujuan itu, hanya dalam waktu beberapa tahun kebebasan dari kebutuhan
untuk bekerja dapat dicapai. Apa yang diperlukan adalah ledakan
mengagumkan dari antusiasme dan solidaritas dalam bekerja untuk
membebaskan umat manusia dari belenggu-belenggu material.
Seluruh sumber daya teknik dan ilmiah dari umat manusia harus
dipusatkan dan semua orang yang bekerja dalam bidang ini harus
menggunakan pikiran mereka untuk bersama-sama berjuang untuk
kesejahteraan seluruh masyarakat, dari pada untuk kepentingan
orang-orang yang sudah mapan. Gunakanlah segala sumber daya yang
sekarang disia-siakan untuk anggaran militer atau untuk pengembangan
bodoh senjata-senjata nuklir - atau bahkan penerbangan-penerbangan ke
ruang angkasa. Hal-hal demikian dapat dirancang lebih baik dan jauh
lebih mudah dilaksanakan kalau umat manusia sudah bebas dari
belenggu-belenggu material.
Anda memiliki komputer-komputer dan alat-alat elektronika yang

dapat menggantikan tenaga manusia dengan lebih baik. Gunakanlah seluruh
peralatan itu sehingga teknologi ini benar-benar dapat beroperasi untuk
melayani umat manusia. Dalam beberapa tahun mendatang Anda dapat
membangun suatu dunia yang sama sekali berbeda. Anda telah sampai pada
jaman keemasan.
Lakukanlah segala yang mungkin untuk menciptakan robot biologi
yang akan membebaskan Anda dari segala pekerjaan kasar dan memungkinkan
Anda untuk berkembang dan mendapat keterpenuhan untuk Anda sendiri.
Pengembangan kota harus dianggap sebagaimana diuraikan dalam
bagian pertama dari amanat Elohim ini. Anda harus membangun
gedung-gedung sangat tinggi yang terletak di daerah pedalaman terbuka ,
sehingga rumah-rumah pribadi tidak 'mencaplok' alam. Jangan pernah lupa
apabila setiap orang punya sebuah rumah desa dengan kebun kecil, jadinya
tidak akan ada lagi daerah pinggiran. Rumah-rumah komunal ini harus
merupakan kota-kota yang dilengkapi dengan segala sesuatu yang
diperlukan oleh masyarakat, dan mampu menampung sekitar 50.000 penduduk
setiap rumah.
Sampai tiba saatnya Anda menjadi para pencipta dan dapat
menciptakannya kembali, Anda harus menghormati alam. Dengan menghormati
alam, Anda menghormati mereka yang menciptakannya - para orang-tua kita,
Elohim.
Anda tidak akan pernah membuat binatang-binatang menderita. Anda
boleh membunuh binatang-binatang itu untuk hidup dari dagingnya, tetapi
lakukan ini tanpa membuat binatang-binatang itu menderita. Meskipun,
seperti telah diindikasikan, kematian itu bukan apa-apa, penderitaan
adalah suatu kengerian, dan Anda harus menghindari membuat
binatang-binatang menderita seperti Anda harus mencegah umat manusia
menderita.
Sekalipun demikian, jangan makan daging terlalu banyak, dan
untuk itu Anda akan merasa lebih baik. Anda dapat hidup dari segala
sesuatu yang disediakan oleh tanah. Anda tidak harus mengikuti cara
makan khusus; Anda boleh makan daging, sayur mayur, buah-buahan dan
tanaman-tanaman lainnya. Tetapi sinting untuk mengikuti cara makan
vegetarian dengan dalih Anda tidak ingin hidup dari daging
makhluk-makhluk hidup lainnya. Tanam-tanaman juga hidup seperti Anda,
dan menderita dengan cara yang sama dengan Anda. Jadi Anda tidak boleh
menimbulkan penderitaan pada tanaman-tanaman.
Jangan membuat diri Anda mabuk dengan minuman-minuman beralkohol.
Anda boleh minum sedikit anggur sewaktu makan, karena anggur adalah

produk dari bumi. Tetapi jangan membuat diri Anda sendiri mabuk. Anda
boleh minum minuman beralkohol dalam peristiwa-peristiwa khusus, tetapi
dalam jumlah yang sangat kecil dan disertai dengan makanan padat
sehingga Anda tidak akan pernah menjadi mabuk. Setiap orang yang mabuk
tidak dapat lagi serasi dengan ketidak terhinggaan, atau tidak dapat
lagi mengontrol diri sendiri. Ini adalah sesuatu yang mengerikan di mata
para pencipta kita.
Anda tidak akan merokok, karena badan manusia tidak dibuat untuk
menelan asap. Ini mempunyai efek yang mengerikan pada organisme, dan
mencegah pemenuhan total dan harmonisasi dengan ketidak terhinggaan.
Anda tidak akan makan obat teler. Anda tidak akan membuat Anda
sendiri teler dengan cara apapun, karena pikiran yang telah terbangkit
tidak memerlukan sesuatu dari luar untuk mendekati ketidak terhinggaan.
Adalah sesuatu yang memuakkan di mata para pencipta kita bahwa
orang-orang mengira bahwa mereka harus minum obat teler untuk
meningkatkan diri mereka. Manusia tidak memerlukan peningkatan diri
karena semuanya adalah sempurna, karena telah diciptakan sesuai dengan
citra para pencipta kita.
Mengatakan bahwa manusia itu tidak sempurna adalah menghina para
pecipta kita yang membuat kita sesuai dengan citra mereka. Tetapi
meskipun kita ini sempurna, berhentilah status kesempurnaan kita apabila
kita berpikir bahwa kita ini memang tidak sempurna dan tetap tinggal
dalam pola berpikir demikian. Agar tetap sempurna seperti yang
diciptakan oleh Elohim, kita harus melakukan upaya pada setiap saat
setiap harinya untuk menjaga agar kita selalu dalam keadaan terbangkit.

Meditasi dan Doa

ANDA harus bermeditasi sekurang-kurangnya sekali setiap hari dengan
menempatkan diri Anda dalam kaitannya dengan ketidak ter-hinggaan, dalam
hubungannya dengan Elohim, dengan masyarakat dan dengan Anda sendiri.
Anda harus bermeditasi pada waktu terbangkit sehingga seluruh diri Anda
menjadi sadar sepenuhnya tentang ketidak terhinggaan dan Anda
ditempatkan dalam keadaan seutuhnya memiliki segala kemampuan-kemampuan
Anda.
Anda harus bermeditasi sebelum setiap makan, sehingga seluruh
bagian tubuh Anda makan apabila Anda makan, dan apabila Anda memberi
makan pada diri Anda sendiri, pikirkanlah apa yang Anda lakukan.

Meditasi Anda tidak akan merupakan meditasi yang kering, tetapi
sebaliknya merupakan meditasi yang peka. Anda akan membiarkan diri Anda
diliputi oleh perdamaian dan keharmonisan sampai itu menjadi kenikmatan
yang menggembirakan. Meditasi Anda boleh merupakan usaha yang dipaksakan,
tetapi suatu kegembiraan. Lebih baik tidak melakukan meditasi sama
sekali dari pada bermeditasi tanpa benar-benar ingin melakukan itu.
Jangan membebankan meditasi pada anak-anak Anda atau keluarga
Anda. Tetapi jelaskan kepada mereka kenikmatan yang diberikannya dan
rasa nyaman yang dibawanya, dan apabila mereka lalu merasa ingin
bermeditasi, cobalah mengajarkan kepada mereka apa yang Anda ketahui.
Berpikirlah secara mendalam tentang Elohim, para pencipta kita,
sekurang-kurangnya sekali per hari, dan cobalah berkomuni-kasi dengan
mereka secara telepatis. Dengan cara ini Anda akan menemukan kembali
arti aseli dari doa. Apabila Anda tidak tahu bagaimana bagaimana cara
memulainya, Anda dapat mengambil inspirasi dari Doa Bapa Kami, yang
kata-katanya sangat cocok untuk berkomunikasi dengan para pencipta kita.
Sekurang-kurangnya sekali seminggu usahakan berkomunikasi dalam
kelompok secara telepatis dengan Elohim bersama-sama dengan orang-orang
lain dari wilayah Anda yang percaya kepada mereka. Apabila mungkin Anda
harus disertai seorang Pembimbing.
Usahakanlah dengan sebisa Anda setiap tahun menghadiri pertemuan
semua orang yang percaya kepada Elohim dan kepada amanat yang telah
mereka berikan kepada nabi terakhir dari para nabi.
***

Teknik untuk Menocoba Kontak
Telepatis dengan Elohim
DI bawah ini adalah suatu cara tentang apa yang dapat Anda katakan
ketika sedang melihat ke langit dan berpikir keras mengenai kata-kata
itu.
Elohim, kalian ada di suatu tempat dekat bintang-bintang itu.
Elohim, kalian ada di sana, dan saya tahu kalian sedang mengamati kami.
Elohim, kalian ada di sana, dan saya ingin sekali menemui kalian.

Elohim, kalian ada di sana, dan siapakah gerangan saya yang mengharapkan
mendapatkan kontak ?
Elohim, saya mengakui kalian sebagai para pencipta kami, dan saya dengan
rendah hati bersedia untuk melayani kalian.
Elohim, saya mengakui Claude Rael, utusan kalian, sebagai pembimbingku,
dan saya percaya padanya dan pada amanat yang kalian berikan kepadanya.
Elohim, saya akan berbuat sebisa-bisanya untuk membuat amanat itu
dikenal oleh orang-orang di sekitar saya, karena saya tahu belum cukup
yang saya lakukan.
Elohim, saya mencintai semua manusia sebagai saudara-saudara saya lelaki
dan perempuan karena mereka dibuat menurut citra kalian.
Elohim, saya akan mencoba membawa kebahagiaan kepada mereka dengan
membuka pikiran mereka pada ketidak terhinggaan dan mengungkapkan kepada
mereka apa yang diungkapkan kepadaku.
Elohim, saya akan mencoba menghentikan penderitaan mereka dengan
menempatkan diri saya sepenuhnya untuk melayani umat manusia, yang mana
saya adalah satu bagian darinya.
Elohim, saya akan mencoba menggunakan sebaik-baiknya pikiran yang telah
kalian berikan kepadaku untuk menolong umat manusia bangkit dari
kegelapan dan penderitaan.
Elohim, saya mengharapkan agar kalian menilai bahwa dengan sedikit hal
yang telah kulakukan pada akhir hidupku cukuplah kiranya bagiku untuk
diberi hak atas kehidupan kekal di planit para bijak.
Saya mencintai kalian, karena kalian pasti mencintai umat manusia dengan
mengijinkan yang terbaik dari mereka berada di antara orang-orang kekal
kalian.

Seni
USAHAKAN sebisa-bisa Anda untuk mendorong para artis, dan bantulah anak
Anda apabila dia tertarik oleh seni. Seni adalah salah satu dari hal-hal
yang paling memungkinkan Anda untuk menyesuaikan diri dengan ketidak
terhinggaan. Anggaplah setiap benda alamiah sebagai suatu seni dan
setiap seni suatu benda alamiah. Kelilingilah diri Anda dengan

benda-benda seni, apakah benda-benda itu menarik perhatian telinga Anda,
mata Anda, perabaan, penciuman atau pencecapan Anda.
Segala sesuatu yang menarik perhatian indera-indera adalah
artistik. Terdapat lebih dari hanya seni musik, lukisan, pahatan dan
segala seni yang diakui secara resmi. Kepandaian makan enak juga suatu
seni sebagaimana pembuatan parfum karena keduanya menarik perhatian
indera-indera. Dan akhirnya, di atas segala-galanya, cinta adalah seni.
Segala seni menggunakan keharmonisan, dan karenanya mengijinkan
semua orang yang menghargainya diambil alih oleh sesuatu yang harmonis.
Akibatnya hal ini menghasilkan kondisi-kondisi yang cocok untuk
menempatkan diri selaras dengan ketidak terhinggaan.
Bacaan sangat penting karena memberi sumbangan untuk membuka
pikiran orang-orang dengan menunjukkan kepada mereka cakrawala baru.
Tetapi bacaan demi kepentingan bacaan tak ada artinya : yang penting
bukan menulis kalimat-kalimat indah, tetapi penyampaian gagasan-gagasan
baru kepada orang-orang lain melalui membaca.
Sarana-sarana audio-visual lebih penting lagi, karena
sarana-sarana ini menarik perhatian penglihatan dan pendengaran pada
saat yang sama. Sarana-sarana ini dapat menggantikan dengan baik
menggantikan bacaan karena lebih lengkap. Sementara itu, bacaan berguna
untuk sementara waktu.

Meditasi Sensual

APABILA Anda ingin mencapai tingkat tinggi keharmonisan dengan ketidak
terhinggaan , siapkan suatu tempat untuk meditasi sensual bagi Anda
sendiri. Tempatkan di dalamnya hasil karya seni, lukisan-lukisan,
reproduksi, permadani, poster-poster, patung-patung, gambar-gambar,
foto-foto atau apa saja yang dimaksudkan untuk mewakili cinta, ketidak
terhinggaan dan sensualitas untuk kenikmatan mata Anda.
Sediakan bagi Anda sendiri suatuempunyai tujuan yang sama dengan
Anda. Kecemburuan adalah ketakutan bahwa orang lain mungkin membuat
orang yang Anda cintai lebih bahagia dari pada yang Anda lakukan sendiri,
dan bahwa Anda mungkin kehilangan orang yang Anda cintai. Tetapi dari
pada merasa cemburu kita harus mencoba berbuat sebanyak mungkin untuk
membuat orang yang kita cintai bahagia, dan apabila orang lain lebih
berhasil dalam hal ini, kita harus bahagia mengenai hal itu. Yang

penting bukanlah orang-orang yang kita cintai menjadi bahagia karena
kita, tetapi menjadi bahagia oleh siapapun.
Oleh sebab itu apabila orang yang Anda cintai bahagia dengan
orang lain, bergembiralah dalam kebahagiaan ini. Anda akan mengenal
kembali orang yang mencintai Anda dalam keadaan dia tidak akan menentang
kebahagiaan Anda dengan orang lain.
Adalah tugas Anda untuk mencintai orang yang sangat mencintai
Anda dan memberikan kebahagiaan kepadanya oleh Anda sendiri. Di situlah
letak jalan yang menuju ke arah cinta universal.
Jangan menolak seseorang yang ingin membuat Anda bahagia, karena
dengan menerima mereka, Anda membuat mereka bahagia, dan ini adalah
perbjuatan cinta. Bergembiralah dalam kebahagiaan orang-orang lain,
sehingga mereka juga dapat bergembira dalam
kebahagiaan Anda.

Keadilan Manusia

HUKUM manusia, seperti telah dinyatakan, adalah esensial. Tetapi hukum
itu harus disempurnakan karena hukum tersebut tidak secu-kupnya
mempertimbangkan cinta dan persaudaraan.
Hukuman mati harus dihapuskan karena tak seorangpun berhak
membunuh orang lain begitu saja dalam cara yang direncanakan lebih dulu
dan terorganisir. Sampai tiba saatnya apabila, lewat ilmu pengetahuan,
masyarakat mampu mengontrol kekerasan yang terjadi dalam beberapa orang
dan dapat menyembuhkan penyakit mereka itu, Anda akan menempatkan para
penjahat terpisah dari masyarakat. Lalu berikan mereka cinta yang kurang
pada diri mereka, sementara membuat mereka mengerti sifat monster dari
perbuatan-perbuatan mereka. Berikan juga mereka keinginan untuk menebus
diri mereka sendiri.
Jangan mencampurkan penjahat-penjahat berat - yang menderita
penyakit yang dapat menular - dengan orang-orang yang hanya melakukan
pelanggaran-pelanggaran yang lebih kecil.
Jangan sekali-kali lupa bahwa semua penjahat adalah sakit, dan
selalulah anggap mereka demikian. Kita tergoncang apabila kami ingat
bahwa pada suatu waktu kami biasa menjepit orang di antara kasur apabila

mereka menderita serangan histeria. Pada suatu hari ketika kami dapat
menyembuhkannya dan yang lebih penting lagi dapat mencegah penyakit
kejahatan, kami akan sama tergoncangnya kalau kami melihat kembali ke
belakang bagaimana kami biasa menghukum mati para penjahat.
Ampunilah mereka yang telah menjahati Anda dengan tidak sengaja
dan janganlah menggerutu terhadap mereka yang telah dengan sengaja
menjahati Anda. Mereka sakit, karena seseorang pasti sakit kalau
menjahati tetangganya. Disamping itu, pikirkanlah alangkah sialnya
mereka itu, yang menjahati orang-orang lain, karena mereka tidak akan
berhak menikmati kehidupan kekal di taman-taman Elohim.
Tetapi apabila seseorang ingin menjahati Anda atau mereka yang
Anda cintai, cobalah untuk meredakan mereka. Jika Anda tidak dapat, maka
Anda berhak membela diri untuk menyelamatkan hidup Anda sendiri atau
hidup orang-orang yang Anda cintai. Tetapi jangan sekali-kali memukul
mereka dengan tujuan membunuh, bahkan dalam pembelaan diri yang sah.
Cobalah untuk menjadikan nya tidak berbahaya - dengan memukulnya sampai
jatuh, misalnya. Apabila pukulan yang Anda berikan ternyata fatal, tidak
ada sesuatu yang akan menyalahkan Anda, sepanjang Anda tidak punya
maksud untuk membunuh.
Anda akan meredakan orang-orang keras dengan kekuatan, dan bila
perlu dengan tindakan langsung. Kelakuan keras tidak bisa ditolerir, dan
Anda tidak akan mentolirnya, bahkan apabila Anda harus menawan dengan
paksa orang-orang keras. Tetapi hendaknya selalu menggunakan kekuatan
tanpa kekerasan, itu berarti suatu kekuatan seimbang yang digunakan
tanpa tujuan jahat, hanya cukup untuk mengatasi mereka yang mencoba
melakukan kejahatan.
Setiap ancaman kekerasan harus diperlakukan sama seriusnya
dengan suatu perbuatan keras yang sesungguhnya. Mengancam melakukan
kekerasan adalah memikirkan kemungkinan itu, dan melihatnya sebagai
jalan yang dapat diterima untuk mencapai tujuan seseorang. Seseorang
yang dapat mengancam orang lain dengan kekerasan sama bahayanya dengan
seseorang yang telah melakukan perbuatan kekerasan. Sampai kami dapat
menemukan penjembuhan medis bagi mereka yang membuat ancaman-ancaqman
demikian, mereka harus ditempatkan di luar masyarakat, dan kita harus
mencoba untuk membuat mereka mengerti bahwa kelakuan mereka menakutkan.
Apabila menghadapi mereka yang menyandera, pertama-tama
pikirkanlah kehidupan orang-orang yang tak bersalah yang tidak ada di
tangan para penyandera. Orang-orang yang menyandera adalah sakit dan
Anda tidak boleh memberikan kepada mereka apa yang mereka tuntut.
Sesungguhnya masyarakat tidak pernah boleh menyerah kepada mereka,

karena dengan bertindak begitu Anda mendorong penjahat-penjahat lainnya
untuk meniru perbuatan-perbuatan demikian dan percaya pada
ancaman-ancaman mereka.
Semua manusia harus memiliki hak-hak dan kesempatan-kesempatan
yang sederajat pada waktu kelahirannya, apapun rasnya.
Tetapi harus dibedakan dengan orang-orang sinting, apapun warna kulit
mereka. Semua ras yang menghuni Bumi diciptakan oleh Elohim, dan harus
dihargai dengan sederajat.
Umat manusia sebagai keseluruhan harus bersatu untuk membentuk
suatu pemerintahan dunia seperti tertulis dalam bagian pertama dari
amanat ini. Wajibkan pula suatu bahasa baru dunia untuk dipelajari oleh
semua anak sekolah di seluruh dunia. Bahasa Esperanto ada, dan kalau tak
ada seorangpun yang mengusulkan sesuatu yang lebih baik, pilihlah
Esperanto.
Sampai keadaan menjadi mungkin untuk menghapuskan uang,
ciptakanlah suatu mata uang baru dunia untuk menggantikan mata uang
negara-negara. Di sinilah letak pemecahan masalah krisis moneter.
Apabila tak seorangpun dapat mengusulkan sesuatu yang lebih baik,
gunakanlah sistim federal. Bentuklah suatu federasi dari seluruh negara
di dunia . Berikan kemerdekaan kepada daerah-daerah yang perlu dapat
mengorganisir diri mereka sendiri seperti yang mereka inginkan. Dunia
akan hidup dalam keharmonisan apabila tidak lagi terdiri dari
negara-negara yang terpisah, tetapi sebagai gantinya terdiri dari
daerah-daerah yang disatukan dalam suatu federasi yang bertugas mengurus
masa depan Bumi.

Ilmu Pengetahuan

ILMU PENGETAHUAN adalah hal yang paling penting dari semua hal bagi umat
manusia. Anda akan terus menjaga agar tetap berhubungan dengan
kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh para ilmuwan, karena mereka dapat
memecahkan segala permasalahan Anda. Jangan membiarkan temuan-temuan
ilmiah jatuh ke tangan mereka yang hanya berpikir untuk membuat
keuntungan, atau ke tangan militer yang merahasiakan temuan-temuan tertentu untuk memegang suatu supremasi hipotetis
terhadap musuh-musuh khayalan.
Ilmu pengetahuan harus merupakan agama Anda, karena Elohin
menciptakan Anda secara ilmiah. Dengan berpikiran ilmiah, Anda membuat

senang para pencipta Anda, karena Anda berbuat seperti yang mereka
lakukan, dan Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda mengerti bahwa
Anda diciptakan menurut citra mereka, dan ingin sekali mendapat manfaat
dari segala yang Anda punyai dalam diri Anda. Ilmu pengetahuan harus
dipakai untuk melayani dan membebaskan umat manusia, tidak untuk
menghancurkan dan memisahkan mereka. Percayalah pada para ilmuwan
tersebut yang tidak dimanipulasikan oleh kepentingan-kepentingan
keuangan, dan hanya pada merfeka.
Anda boleh turut serta dalam olah raga karena olah raga adalah
sangat baik untuk keseimbangan Anda - terutama olah raga yang
mengembangkan pengontrolan diri. Masyarakat juga harus mengijinkan
olah-raga keras dan bahkan olah-raga yang sangat keras. Olah -raga
olah-raga ini adalah katup-katup pengamanan. Tetapi selama uang belum
dihapuskan, jangan sekali-kali main untuk mendapatkan uang; lebih baik
bermain demi kesenangan yang membuat pikiran Anda berfungsi.
Anda akan memberi tanggal pada tulisan-tulisan Anda dengan
menghitung tahun 1946 sebagai 'tahun satu', sesudah Claude Rael, nabi
terakhir dari para nabi. Karena itu tahun 1976 adalah tahun 31 sesudah
Claude Rael, atau tahun 31 dari era Aquarius, atau tahun 31 dari jaman
Apocalypse, atau tahun 31 dari jaman keemasan.

Otak Manusia

KITA masih harus menempuh jalan panjang untuk sepenuhnya mengerti
kemampuan dari otak manusia. Misalnya, indera ke-enam, persepsi langsung,
harus dikembangkan pada anak-anak muda. Ini adalah apa yang kita namakan
telepati. Telepati memungkinkan kita untuk berkomunikasi langsung dengan
para pencipta kita, Elohim.
Banyak medium telah datang kepada saya menanyakan apa yang harus
mereka lakukan, karena mereka telah menerima pesan-pesan dari apa yang
mereka namakam 'alam baka' yang meminta agar mereka menghubungi saya
untuk menolong saya, dan agar pada gilirannya saya memberi penerangan
pada mereka. Medium adalah orang-orang yang sangat penting karena mereka
mempunyai bakat telepati di atas rata-rata dan pikiran-pikiran mereka
sudah ada di jalan ke arah keadaan terbangkit. Mereka harus mencoba
untuk mempraktekkan meditasi agar dapat menguasai kemampuan mereka
sepenuhnya.
Saya, Claude Rael, memang sangat ingin menunggu semua medium

yang telah menerima pesan-pesan untuk bertemu dengan saya tersebut,
sehingga kita dapat mengorganisir pertemuan-pertemuan berkala. Para
medium benar yang ingin diberi informasi, semuanya akan menerima
instruksi. Kekuatan sebuah otak adalah besar, tetapi kekuatan beberapa
otak adlah tidak terhingga. Hendaknya orang-orang yang mempunyai telinga
mendengar.
Jangan sekali-kali lupa bahwa semua hal yang Anda tidak mengerti
dan yang para ilmuwan tidak dapat menjelaskan, telah diciptakan oleh
Elohim. Pembuat jam mengetahui seluruh bagian dari jam yang telah
dibuatnya.

Apocalypse

JANGANLAH lupa bahwa Apocalypse - arti harafiahnya 'jaman pengungkapan'
- telah tiba sebagaimana diramalkan. Telah dikatakan bahwa apabila
waktunya telah tiba, akan ada banyak nabi palsu. Anda hanya harus
menyimak di sekitar Anda untuk melihat bahwa waktunya benar-benar telah
tiba. Nabi-nabi palsu adalah penulis-penulis horoskop yang banyak dimuat
di koran-koran, dan juga banyak lagi yang menolak manfaat ilmu
pengetahuan dan sepenuhnya percaya pada tulisan-tulisan kuno yang
merupakan amanat-amanat yang diberikan oleh Elohim kepada orang-orang
primitif dari jaman dahulu kala.
Nabi-nabi palsu demikian lebih senang untuk percaya pada apa
yang dengan rasa ketakutan telah disalin oleh orang-orang berpikiran
sempit dan primitif sekian lama berselang, sambil mendengarkan kepada
mereka yang telah mereka anggap sebagai dewa-dewa karena mereka datang
dari langit. Sebetulnya mereka harus percaya kepada amanat Elohim yang
sekarang telah diberikan kepada orang-orang yang tidak lagi berlutut
dengan bodoh di hadapan semua yang datang dari langit. Orang-orang yang
disebut belakangan ini mencoba untuk memahami alam semesta dan dapat
disebut sebagai orang-orang dewasa. Tetapi apabila Anda menyimak
lingkungan hidup, Anda akan melihat kelompok-kelompok fanatik dan
sekte-sekte keagamaan gelap yang menarik orang-orang muda yang mudah
terpengaruh yang haus akan kebenaran.
Seorang ahli filsafat pernah berkata : 'Yesus datang untuk
menunjukkan pada orang-orang jalan yang harus diikuti, dan setiap orang
terus memandang pada jarinya'. Renungkanlah kalimat ini. Bukan utusannya
yang penting tetapi orang yang mengirimkan amanat itu dan amanat itu
sendiri.

Jangan tersesat di antara sekte-sekte dari Timur - kebenaran
bukan ada di puncak pegunungan Himalaya dan juga bukan di Peru atau mana
saja. Kebenaran ada dalam diri Anda sendiri. Tetapi kalau Anda ingin
bertamasya dan menyukai tempat-tempat eksotik, pergilah ke seluruh
negara yang jauh itu. Maka Anda akan mmengerti bahwa Anda telah
membuang-buang waktu Anda, dan apa yang Anda cari ada dalam diri Anda
selamanya. Bertamasyalah dalam diri Anda sendiri, kalau tidak, Anda
hanya seorang wisatawan - seseorang yang lewat dan mengira akan
mendapatkan kebenaran dengan memandang orang-orang lain mencari
kebenaran itu dalam diri mereka sendiri. Mungkin mereka akan mendapatkan
kebenaran itu, tetapi orang-orang yang hanya memandang mereka pasti
tidak mendapatkannya. Untuk bertamasya dalam diri Anda sendiri, Anda
tidak memerlukan pesawat terbang.
Orang-orang Timur tidak usah mengajar orang-orang Barat tentang
kearifan dan kebangkitan pikiran, yang benar adalah kebalikannya.
Bagaimana Anda bisa mendapatkan kearifan di antara orang-orang yang mati
kelaparan sementara mereka memandang berkelompok-kelompok sapi suci
melewati mereka ?
Sebaliknya, adalah Barat dengan intelek dan ilmu pengetahuannya
yang datang untuk menolong orang-orang yang selama berabad-abad telah
terbelenggu oleh kepercayaan-kepercayaan yang primitif dan mematikan.
Bukanlah secara kebetulah bahwa negara-negara di Barat tidak lagi
menghadapi masalah-masaalah yang sama seperti di Dunia Ketiga. Di mana
pikiran memerintah, badan tidak mati karena kelaparan. Di mana
aliran-aliran kegelapan menonjol, badan tidak dapat hidup. Dapatkah
orang-orang primitih memecahkan masalah-masalah kelaparan di dunia dan
memberikan makanan kepada mereka yang sedang mati kelaparan ? Mereka
sudah cukup mempunyai kesulitan dalam mencoba untuk memberi makan kepada
diri mereka sendiri, dan Anda mengharapkan mendapatkan kearifan di sana ?
Semua orang di Bumi mempunyai kesempatan yang sama pada awalnya.
Beberapa orang telah memecahkan persoalan-persoalan mereka, bahkan
memimilki lebih dari pada yang mereka perlukan, sementara orang-orang
sama sekali tidak mempunyai sarana-sarana untuk dapat tetap hidup.
Menurut pendapat Anda, orang-orang mana yang dapat menolong orang-orang
lain ? Orang-orang dari Barat masih harus menempuh jarak yang panjang
sekali untuk menuju ke jalan keterbukaan, tetapi orang-orang di Timur
belum mencapai sepersepuluh dari yang telah dicapai oleh orang-orang
Barat.

Komunikasi Telepatis

'PIKIRAN dan materi merupakan hal yang sama secara abadi', inilah yang
tercantum dalam Bardo Thodol, Buku Orang Mati Tibet, dan kutipan ini
adlah kata pengantar yang tepat untuk seksi ini.
Kalau Anda ingin berkomunikasi secara telepatis dengan mutu yang
sangat tinggi, jangan cukur rambut Anda atau janggut Anda. Orang-orang
tertentu memiliki organ telepati yang cukup dikembangkan untuk berfungsi
meskipun kepala mereka dicukur. Tetapi kalau Anda ingin mencapai hasil
terbaik, janganlah mencukur apa yang para pencipta telah membuatnya
tumbuh di kepala dan muka Anda. Kalau dia tumbuh, pasti adal alasannya,
karena tidak ada karakteristik fisik Anda diberikan kepada Anda tanpa
alasan. Dengan menghormati ciptaan, Anda menghormati pencipta.
Saat terbaik untuk memasuki komunikasi dengan para pencipta Anda
adalah saat bangun tidur, karena sebagaimana badan Anda sedang terbangun
dari tidur, pikiran Anda juga sedang terbangkit kembali. Suatu mekanisme
mulai saat itu, suatu mekanisme yang Anda harus aktifkan dengan sengaja
membuka pikiran Anda sebisa mungkin pada segala sesuatu disekeliling
Anda dan pada ketidak terhinggaan. Anda harus khusus berusaha untuk
tidak menghentikan prosesnya.
Duduklah bersila, atau lebih baik, berbaringlah telentang di
tanah. Kalau mungkin, baringkan diri Anda di udara terbuka dan
pandanglah langit.
Pikiran itu seperti bunga mawar. Di pagi hari mawar mulai
terbuka, tetapi Anda sering memangkasnya ketika dia masih kuncup. Bila
Anda menunggu sebentar, dia akan berkembang. Mempraktekkan kebugaran
fisik adalah baik, tetapi mempraktekkan kebugaran fisik dari pikiran
adalah lebih baik.
Namun, Anda jangan tidak sabar kalau Anda tidak mencapai hasil
segera. Kalau suatu organ tidak dipakai, dia merana. Kalau anggota badan
Anda diplester untuk waktu lama, Anda memerlukan terapi fisik untuk
memulihkan kembali penggunaan normalnya.
Pandanglah langit dan pikirkan posisi Anda dalam konteks segala
sesuatu yang mengelilingi Anda. Bayangkan diri Anda dalam kaitannya
dengan rumah yang Anda diami, sebuah bintik sangat kecil yang hilang di
antara dinding-dinding batu. Lihatlah diri Anda dalam kaitannya dengan
segala orang yang berjalan pada saat yang sama seperti Anda, dan dalam
kaitannya dengan mereka yang, di bagian-bagian lain dari dunia, sedang
akan tidur. Pikirkanlah mengenai mereka yang sedang dilahirkan, mereka

yang sedang berpadu dalam hubungan badan, mereka yang sedang menderita,
bekerja atau me-ninggal pada saat itu. Pikirkanlah mengenai mereka semua
dan tempatkan diri Anda sesuai dengan tingkat eksistensi Anda.
Tempatkanlah pula diri Anda dalam kaitannya dengan yang besar
tak terhingga. Pikirkan tentang kota di mana Anda berada, sebuah bintik
sangat kecil yang hilang dalam pemandangan yang merupakan negara, benua
atau pulau di mana Anda tinggal. Kemudian terbanglah dalam pikiran Anda,
seakan-akan seperti Anda ada dalam pesawat terbang yang sedang meluncur
makin lama makin jauh dari tanah, sampai kota, dan kemudian benuanya
tidak lain dari pada titik sangat kecil pada peta.
Sadarlah akan kenyataan bahwa Anda ada di Bumi, sebuah bola
kecil di mana umat manusia hanya merupakan benalu. Bola kecil itu selalu
berputar meskipun Anda tidak sadar bahwa ini sedang terjadi.
Tempatkanlah Anda dalam kaitannya dengan bola itu, dan dalam kaitannya
dengan bulan yang berputar mengelilingi Bumi, dan dalam kaitannya dengan
Bumi yang berputar mengelilingi matahari, dan dalam kaitannya dengan
matahari yang berputar sendiri sementara dia sendiri bergerak
mengelilingi pusat galaksi kita. Tempatkanlah diri Anda dalam
hubungannya dengan bintang-bintang yang juga merupakan matahari-matahari
yang mempunyai planit-planit yang mengitarinya. Pada planit-planit ini
hiduplah orang-orang lain yang jumlahnya tak terhingga dan di antara
planit-planit itu terdapat planit parapencipta kita, Elohim, yang juga
merupakan planit orang-orang kekal, yang pada suatu waktu Anda diijinkan
masuk untuk selamanya.
Tempatkan Anda dalam hubungannya dengan planit-planit tersebut
di mana makhluk-makhluk hidup lainnya tinggal - beberapa di antara
mereka lebih maju dan beberapa lebih primitif dari pada kita, dan dalam
hubungannya dengan galaksi-galaksi tersebut yang bergerak mengitari
pusat alam semesta. Akhirnya tempatkanlah diri Anda dalam hubungannya
dengan seluruh alam semesta kita yang pada hakekatnya merupakan sebuah
atom dari sebuah molekul yang mungkin terletak pada lengan seseorang
yang sedang memandang ke langit sambil ingin tahu apakah ada
kehidupan-kehidupan di planit-planit lainnya .....
Semuanya ini dalam hubungannya dengan yang besar tak terhingga.
Kemudian, tempatkanlah diri Anda dalam kaitannya dengan badan
Anda, dengan semua organ-organ vitalnya dan bagian-bagian lainnya yang
membentuk badan Anda. Pikirkanlah mengenai organ-organ itu yang bekerja
tanpa Anda sadari, tepat pada saat ini juga.
Pikirkan mengenai jantung Anda, yang berdenyut tanpa Anda minta

untuk berbuat demikian, darah Anda yang beredar dan mengaliri seluruh
badan Anda, dan otak Anda yang memungkinkan Anda untuk membuat reflek
dan sadar dalam melakukan itu. Pikirkan tentang seluruh sel darah yang
membentuk darah Anda dan seluruh sel yang sedang dilahirkan dalam badan
Anda, mereka yang merasakan kenikmatan sementara bereproduksi dan mereka
yang mati tanpa Anda ketahui, dan mungkin tanpa disadari bahwa mereka
membentuk individu yang adalah Anda.

Pikirkan pula tentang seluruh mollekul yang membentuka sel-sel
ini, dan atom-atom yang membentuk molekul-molekul ini, bergerak seperti
matahari mengelilingi pusat galaksi, dan mengenai partikel-partikel yang
membentuk atom-atom ini, dan tentang partikel-partikel diatas mana ada
kehidupan yang bertanya dalam hati apakah ada kehidupan-kehidupan di
planit-planit lainnya ....
Semuanya ini dalam kaitannya dengan yang kecil tak terhingga.
Tempatkan diri Anda selaras dengan yang besarnya tak ter-hingga
dan yang kecilnya tak terhingga dengan memancarkan cinta pada apa yang
di atas dan apa yang di bawah, dan dengan sadar bahwa Anda sendiri
adalah bagian dari ketidak terhinggaan. Kemudian, dengan berpikir keras
tentang pesan cinta Anda kepada Elohim, para pencipta kita, cobalah
untuk memancarkan kepada mereka keinginan Anda untuk melihat mereka,
bergabung dengan mereka pada suatu ketika, guna mendapatkan kekuatan
untuk mendapatkan pahala berada di antara orang-orang terpilih. Maka
Anda akan merasa ringan dan siap untuk berbuat kebaikan untuk
orang-orang di sekitar Anda dengan segala kekuatan Anda sepanjang hari,
karena Anda akan ada dalam keharmonisan dengan ketidak terhinggaan.
Anda juga dapat melakukan latihan-latihan ini dalam kamar
meditasi sensual pada siang hari, sendiri atau dengan orang-orang lain.
Tetapi saat Anda sampai pada titik terdekat keharmonisan yang sempurna
akan tiba apabila hal ini terjadi dalam kamar meditasi sensual bersama
seseorang yang Anda cintai dan badan Anda bersatu dalam hubungan intim
dengannya, dan bersama-sama mengharmoniskan diri dengan ketidak
terhinggaan selama hubungan intim tersebut.
Pada malam hari bila langit penuh dengan bintang-bintang dan
suhunya nyaman, berbaringlah di tanah. Arahkan pandangan ke langit dan
berpikirlah secara intensif tentang Elohim, sambil menginginkan agar
pada suatu hari Anda layak ada di antara mereka, dan berpikir keras
bahwa Anda ada dan siap untuk mengerjakan dengan tepat apa yang mereka
mungkin minta pada Anda, bahkan apabila Anda tidak memahami secara jelas
mengapa mereka minta itu. Mungkin Anda akan melihat suatu tanda apabila

Anda siap secukupnya.
Sementara Anda berbaring terlentang, sadarlah akan batas
kemampuan
organ-organ
persepsi
Anda,
yang menerangkan
kesulitan-kesulitan yang mungkin Anda punyai dalam memahami ketidak
terhinggaan. Suatu kekuatan menahan Anda terpaku pada tanah, Anda tak
dapat terbang ke bintang-bintang dengan sentakan, namun Anda tidak
melihat seutas talipun yang menahan Anda tetap di bawah.
Jutaan manusia mendengarkan ribuan pemancar radio dan melihat
ratusan program televisi yang sedang dipancarkan ke dalam atmosfir namun Anda tidak melihat gelombang-gelombang suara dan cahaya ini dan
Anda tidak mendengar gelombang-gelombang tersebut. Semua kompas
jarum-jarumnya ditarik untuk menunjuk ke Utara, namun Anda tidak melihat
atau mendengar kekuatan-kekuatan yang bekerja pada jarum-jarum kompas
tersebut.
Jadi, saya ulangi lagi - organ-organ persepsi Anda sangat
terbatas, dan energi seperti alam semesta adalah tak terhingga.
Bangkitkan diri Anda, dan bangkitkan organ-organ yang Anda miliki dalam
diri Anda yang akan mengijinkan Anda untuk menerima gelombang-gelombang
yang belum Anda tangkap atau bahkan tidak Anda perkirakan. Burung
merpati sederhana dapat menemukan arah Utara, dan Anda seorang manusia
tidak dapat. Pikirkan tentang hal ini sejenak.
Selanjutnya, ajarilah anak-anak Anda yang organ-organnya sedang
berkembang, semuanya ini. Ini adalah bagaimana 'umat manusia baru' akan
lahir, dan kemampuan-kemampuan mereka akan amat sangat jauh lebih unggul
dari pada umat manusia sekarang.
Apabila pertumbuhan selesai, seseorang yang tak pernah belajar
berjalan akan selalu menjadi seorang pincang, dan bahkan apabila dia
diajar nantinya, dia akan selalu cacat, bahkan apabila dia sangat
berbakat. Oleh sebab itu adalah dalam pertumbuhannya bahwa Anda harus
membuka pikiran-pikiran anak-anak Anda, sehingga kecakapan-kecakapan
mereka dapat berkembang, dan mereka akan menjadi individu-individu yang
tak ada persamaannya dengan kita-kita ini : orang-orang yang bodoh,
berpikiran sempit dan primitif.

Pahalanya

SEMOGA buku ini membimbing mereka yang mengakui dan mencintai para

pencipta kita, Elohim. Semoga buku ini membimbing orang-orang yang
percaya pada mereka dan orang-orang yang ingat untuk berkomunikasi
secara telepatis dengan mereka, dengan demikian menemukan kembali arti
orisinil dari doa. Semoga buku ini membimbing mereka yang berbuat
kebaikan untuk sesama manusia. Semoga buku ini membimbing mereka yang
percaya pada apa yang telah diungkapkan pada saya dan pada apa yang
telah diungkapkan di hadapan saya, dan mereka yang yakin bahwa
reinkarnasi ilmiah adalah sebuah kenyataan. Orang-orang seperti itu
mempunyai pembimbin dan tujuan dalam hidup dan berbahagia.
Mengenai mereka yang tidak bangun, sia-sia untuk berbicara
kepada mereka tentang amanat Elohim. Seseorang yang tidur tidak dapat
mendengar, dan pikiran di bawah sadarnya tidak bangkit hanya dalam
beberapa saat - terutama apabila orang yang tidur itu mendapatkan bahwa
tidurnya sangat nyenyak.
Sebarkanlah amanat ini di lingkungan Anda yang berbuat baik pada
sesama manusia. Sebarkanlah amanat ini terutama di antara mereka yang,
dengan menggunakan pikiran yang Elohim telah memberikan kepada mereka,
akan membebaskan masyarakat dari ketakutan kekurangan makanan,
penyakit-penyakit dan beban-beban usaha sehari-hari. Mereka melakukan
ini dengan memberikan kepada orang-orang lain waktu untuk mencapai
pemenuhan dan berkembang, dan adalah bagi orang-orang demikianlah bahwa
taman-taman berair mancur indah di planit orang-orang kekal disediakan.
Karena tidak cukup hanya menghindarkan diri dari perbuatan
menyakiti orang-orang lain tanpa berbuat kebaikan pada mereka, setiap
orang yang kehidupannya netral, akan berhak atas kenetralan. Itu berarti,
dia tidak akan diciptakan kembali, juga tidak akan menebus
kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukannya, juga tidak akan menerima
pahala untuk perbuatan-perbuatan baik yang tidak ada.
Setiap orang yang telah membuat banyak orang menderita selama
bagian dari hidupnya, dan kemudian menebusnya dengan berbuat kebaikan
sama banyaknya dengan kejahatannya, juga akan menjadi netral. Untuk
mendapatkan hak atas reinkarnasi ilmiah pada planit orang-orang kekal,
seseorang harus mempunyai penilaian positif yang tidak diragukan pada
akhir hidupnya.
Menjadi puas dengan berbuat baik secara kecil-kecilan di sekitar
diri sendiri cukuplah bagi seseorang yang tidak unggul kecerdasannya,
atau bagi seseorang yang tidak kaya, tetapi tidaklah cukup bagi
seseorang yang kecerdasannya sangat cemerlang atau kaya. Mereka yang
sangat cemerlang kecerdasannya mempunyai tugas untuk menggunakan
kecerdasan yang diberikan oleh Elohim kepada mereka untuk membawa

kebahagiaan kepada orang-orang lain dengan menemukan teknik-teknik baru
untuk meningkatkan kondisi hidup mereka.
Orang-orang yang akan diberi hak atas reinkarnasi ilmiah di
planit orang-orang kekal akan hidup di dunia di mana makanan akan
diantarkan kepada mereka tanpa mereka harus berusaha sedikitpun, dan di
mana akan tersedia parner-parner lelaki dan perempuan yang diciptakan
secara ilmiah, semata-mata untuk memuaskan kesenangan-kesenangan mereka.
Mereka akan tinggal di sana selamanya, hanya untuk mendapatkan
keterpenuhan bagi diri mereka sendiri dalam melakukan apa saja yang
mereka sukai. Mengenai mereka yang telah membuat orang-orang lain
menderita, mereka akan diciptakan kembali, dan tingkat penderitaan
mereka akan setimpal dengan kesenangan orang-orang kekal.
Bagaimana Anda dapat tidak percaya pada semuanya ini mengingat
sekarang ilmu pengetahuan dan agama-agama muncul bersama-sama secara
sempurna ? Anda tidak laon dari pada materi, hanya debu, namun Elohim
membuat Anda menjadi makhluk hidup dengan citra mereka yang mampu untuk
mendominasi materi. Kelak Anda akan kembali menjadi materi dan debu, dan
mereka akan membuat Anda hidup kembali sebagaimana mereka telah
menciptakan Anda secara ilmiah.
Elohim menciptakan manusia-manusia pertama tanpa mengetahui
bahwa mereka sedang melakukan apa yang telah dilakukan untuk mereka.
Mereka mengira bahwa mereka hanya melakukan suatu eksperimen ilmiah
kecil, dan karena itu mereka memusnahkan hampir seluruh umat manusia
pada awal mulanya.
Tetapi ketika mengerti bahwa mereka juga telah diciptakan tepat
seperti kita, mereka mulai mencintai kita seperti anak-anak mereka
sendiri, dan bersumpah tidak akan pernah lagi mencoba untuk memusnahkan
kita, dengan menyerahkan kepada kita untuk mengatasi persoalan kekerasan
yang kita punyai oleh kita sendiri.
Kendati Elohim tidak secara langsung campur tangan yang bersifat
membantu atau memusuhi umat manusia secara keseluruhan, mereka
memberikan pengaruh pada beberapa individu yang perbuatannya
menyenangkan atau menyusahkan mereka. Celakalah mereka yang mengaku
telah bertemu dengan Elohim atau telah menerima amanat amanat dari
mereka bila itu tidak benar. Kehidupan mereka akan menjadi neraka, dan
mereka akan menyesali kebohongan mereka apabila dihadapkan dengan segala
kesukaran yang akan mereka jumpai.
Juga mereka yang bertindak melawan Pembimbing Para Pembimbing
dan mencoba mencegahnya untuk melaksanakan misinya, atau yang pergi

bersamanya untuk menebarkan perselisihan di kalangan mereka yang
mengikutinya, akan melihat pula bahwa kehidupan mereka menjadi neraka.
Tanpa pengaruh nyata dari atas, mereka akan tahu bahwa penyakit,
kesulitan-kesulitan keluarga dan pekerjaan, kesengsaraan emosional dan
persoalan-persoalan lainnya, semuanya akan mengganggu eksistensi mereka
di Bumi sementara mereka menunggu hukuman abadi mereka.
Anda yang tersenyum ketika membaca kalimat-kalimat ini, adalah
di antara mereka yang telah menyalibkan Yesus andaikata Anda hidup pada
jamannya. Namun, sekarang Anda ingin melihat para anggota keluarga Anda
lahir, kawin dan mati di bawah patungnya karena ini telah menjadi moral
dan kebiasaan kita. Berperilaku seperti mereka yang pergi melihat
singa-singa menelan orang-orang Kristen pertama, Anda juga mengarahkan
senyum Anda yang ironis kepada mereka yang percaya pada tulisan-tulisan
ini, sambil mengatakan bahwa harus menghabiskan beberapa waktu lamanya
di rumah sakit jiwa. Dewasa ini, ketika seseorang mempunyai
gagasan-gagasan yang mengganggu, dia tidak lagi disalibkan atau
dijadikan makanan binatang buas - ini adalah amat sangat biadab.
Tentunya orang-orang demikian dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Sekiranya
instansi serupa itu telah ada dua ribu tahun yang lalu, Yesus dan mereka
yang percaya padanya pasti telah akan ditahan di sana. Mengenai mereka
yang percaya pada kehidupan kekal, tanyakan mereka mengapa menangis
kalau mereka kehilangan seorang yang dicintai.
Selama umat manusia tidak dapat mengerti hasil karya Elohim
secara ilmiah, wajarlah bagi orang-orang untuk percaya pada 'Tuhan' yang
tak dapat diraba. Tetapi karena sekarang berkat ilmu pengetahuan Anda
menmgetahui bahwa materi itu adalah besar tak terhingga dan kecil tak
terhingga, Anda tidak lagi mempunyai alasan untuk percaya pada 'Tuhan'
yang nenek moyang Anda yang primitif percaya. Elohim, para pencipta kita,
ingin diakui oleh mereka yang dapat mengerti bagaimakan kehidupan dapat
diciptakan, dan dapat membuat perbandingan-perbandingan yang semestinya
dengan tulisan-tulisan kuno. Orang-orang itu akan mendapat hak atas
kekekalan.
Orang-orang Kristen ! Anda sekalian telah membaca beratus-ratus
kali bahwa Yesus akan kembali - namun apabila dia kembali Anda akan
memasukkannya ke rumah sakit gila. Ayoh, bukalah mata Anda sekalian.
Putera-putera Israel ! Anda sekalian masih menunggu Messiah Anda
- namun Anda sekalian tidak membuka pintu.
Orang-orang pengikut Buddha ! Tulisan-tulisan Anda menunjukkan
bahwa Buddha akan dilahirkan di Barat. Kenalilah tanda-tanda yang
dirasakan lebih dulu.

Orang-orang Muslim ! Mohammad mengingatkan Anda bahwa
orang-orang Yahudi telah membuat kesalahan dalam membunuh para nabi, dan
bahwa orang-orang Kristen juga telah membuat kesalahan dalam memuja nabi
mereka melebihi orang yang mengirimkannya. Maka itu, sambutlah nabi
terakhir dari para nabi, dan cintailah mereka yang mengirimkannya.
Apabila kalian mengakui Elohim sebagai para pencipta kalian, dan
apabila kalian mencintai mereka dan ingin mmenyambut mereka, apabila
kalian mencoba berbuat baik untuk orang-orang lain dengan menggunakan
seluruh potensi kalian sebisa-bisanya, apabila kalian memikirkan tentang
para pencipta kalian secara berkala, mencoba lewat telepati untuk
membuat mereka mengerti bahwa kalian mencintai mereka, apabila kalian
membantu Pembimbing Para Pembimbing untuk menunaikan misinya, kalian
tanpa diragukan lagi akan berhak atas reinkarnasi ilmiah di planit
orang-orang abadi.
Ketika umat manusia menemukan bentuk energi yang diperlukan
untuk pergi ke bulan, penemuan itu juga menyebabkan manusia memiliki
energi yang cukup untuk memusnahkan semua kehidupan di atas Bumi. 'Telah
dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, kata Al Quraan, Surat
54, ayat 1. Oleh sebab itu, tak peduli hari apa sekarang, umat manusia
dapat menghancurkan diri sendiri. Hanya mereka yang mengikuti nabi
terakhir dari para nabi yang akan diselamatkan dari kehancuran.
Lama berselang, orang-orang tidak percaya pada Nuh dan mereka
menertawakannya ketika dia membuat persiapan terhadap penghancuran.
Tetapi mereka tidak mendapat tertawaan yang terakhir. Ketika Elohim
memerintahkan para penduduk Sodom dan Gomora untuk meninggalkan kota
tanpa menoleh ke belakang, beberapa orang tidak memperhatikan peringatan
itu dan dihancurkan. Karena sekarang kita sudah mencapai tahap di mana
umat manusia sendiri dapat menghancurkan segala kehidupan di Bumi, hanya
mereka yang mengakui Elohim sebagai para pencipta mereka yang akan
diselamatkan dari kehancuran. Anda mungkin masih tidak percaya
sedikitpun tentang ini, tetapi bila waktunya telah tiba Anda akan
memikirkan kembali kalimat-kalimat ini, dan itu akan sudah terlambat.
Ketika bencana itu terjadi - dan ada kemungkinan besar bahwa itu
akan segera terjadi, karena diberi jalan oleh peri laku umat manusia
saat ini - akan ada dua macam manusia : mereka yang telah tidak mengakui
para pencipta mereka dan telah tidak mengikuti nabi terakhir dari para
nabi, dan mereka yang telah membuka mata dan telinga mereka dan mengakui
apa yang telah diungkapkan lama berselang.
Yang disebut pertama akan mmengalami penderitaan dan kehancuran

dalam tungku terakhir, dan yang disebut belakangan akan diselamatkan dan
dibawa bersama Pembimbing Para Pembimbing ke planit orang-orang kekal.
Di sana mereka akan menikmati kehidupan yang sangat indah dalam
pemenuhan dan kesenangan bersama dengan oarng-orang arif dari jaman
dahulu kala. Mereka itulah yang akan dilayani oleh para atlit perkasa
dengan badan-badan yang dibentuk dengan tampan yang akan menghidangkan
kepada mereka makanan-makanan canggih untuk disantap dengan ditemani
oleh lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang kecantikan dan
kegairahannya tak ada bandingannya, yang akan dengan sepenuhnya memenuhi
masikeinginan-keinginan mereka.
Duduk di dipan yang ditempa dengan emas dan permata,
Bersandar di sana saling berhadapan,
Dilayanilah mereka oleh para pemuda yang tak 'kan jadi tua,
Membawa piala, guci dan cangkir, yang diisi dari aliran mata air,
Tidak akan mereka pening kepala atau mabuk karenanya,
Dan membawa buah-buahan yang mereka pilih,
Dan daging burung seperti yang mereka inginkan,
Dan akan ada gadis-gadis cantik,
Dengan mata lebar dan cantik,
Seperti mutiara, kita pelihara,
Sebagai pahala atas yang mereka kerjakan.
Al Quran, Surat 56, Ayat 15 - 24
Kalian yang percaya pada semua yang dituliskan di sini, apabila
Pembimbing Para Pembimbing mengundang kalian ke suatu tempat, tinggalkan
segalanya, sebab mungkin itu karena dia telah menerima informasi
mengenai akhirnya. Apabila kalian dekat dengannya pada saat itu, kalian
akan diselamatkan dan dibawa pergi bersamanya, jauh dari pada
penderitaan.
Kalian yang percaya, jangan mengadili kata-kata atau
perbuatan-perbuatan Elohim. Yang diciptakan tidak berhak mengadili
penciptanya. Hormatilah nabi kita, dan jangan mengadili
perbuatan-perbuatannya atau kata-katanya, karena kita mendengar melalui
telinganya, dan kita berbicara melalui mulutnya. Apabila kalian kurang
hormat pada nabi itu, kalian juga kurang hormat pada mereka yang
mengirimkannya, para pencipta kalian.
Amanat-amanat yang telah lebih dulu diberikan oleh Elohim, dan
semua orang yang sepenuhnya mengikuti amanat-amanat tersebut selama
berabad-abad adalah benar. Tetapi sistim-sistim pengaburan yang dibangun
berdasarkan amanat-amanat tersebut dengan menggunakan mereka yang
mempunyai simpati pada amanat-amanat tersebut adalah salah. Gereja ada

dalam proses menghilang, dan Gereja memang selayaknya menghilang.
Mengenai para anggota Gereja lelaki dan perempuan, hendaknya
mereka yang matanya terbuka bergabung dengan nabi terakhir dari para
nabi dan membantunya menyebarkan ke seluruh dunia amanat terakhir yang
telah diberikan kepadanya. Dia akan menyambut mereka dengan tangan
terbuka, dan mereka akan dapat berkembang dan mendapatkan keterpenuhan
bagi diri mereka sendiri selengkapnya, sedangkan mereka tetap merupakan
utusan-utusan dari mereka yang telah selalu mereka percayai. Tetapi kali
ini mereka akhirnya akan benar-benar memahami apakah tugas Elohim ketika
mereka menciptakan umat manusia dan ketika mereka mengirimkan Yesus.
Mereka benar-benar akan bisa mencapai pemenuhan mereka sendiri,
terbebas dari paksaan-paksaan Gereja yang telah menjadi batu dan
mengeras kulitnya dengan kejahatan-kejahatan dan
penyelidikan-penyelidikan kejahatan selama ribuan tahun. Mereka akan
dapat melakukan apa yang mereka harus kerjakan - menggunakan organ-organ
mereka yang telah diberikan oleh para pencipta mereka, karena para
pencipta kita tidak suka kalau kita tidak menggunakan organ-organ yang
mereka berikan kepada kita.
Orang-orang lelaki dan perempuan dari Gereja akan dapat
menikmati kelima inderanya dan melakukan hubungan badan untuk selamanya
atau untuk mereguk sejenak kebahagiaan dengan siapa saja yang mereka
suka tanpa merasa bersalah. Justru sekarang inilah mereka harus merasa
bersalah - bersalah karena tidak menggunakan semua yang diberikan kepada
mereka oleh para pencipta mereka. Tetapi, dengan terbebaskan dari
paksaan-paksaan lama, mereka akan betul-betul membuka pikiran
orang-orang dari pada membuat pikiran mereka tertidur !
Sekarang ini hampir tidak ada siswa yang masih belajar di
seminari-seminari Katolik Roma di mana pastor-pastor dididik. Tetapi
terdapat beberapa orang yang tidak puas yang merasa bahwa mereka
mempunyai panggilan untuk menyebarkan cinta di lingkungan mereka dan
membuka pikiran masyarakat. Lima puluh tahun yang lalu terdapat 50.000
siswa seminari yang menjalani pendidikan pada setiap saat, tetapi
sekarang ini hanya ada 500. Ini berarti bahwa
sekurang-kurangnya ada 49.500 orang yang tidak puas yang mempunyai
potensi untuk memancarkan kebenaran dan keharmonisan yang ditnamkan
dalam diri mereka oleh para pencipta kita, tetapi yang tidak merasa
tertarik pada suatu gereja yang diselubungi dengan kejahatan-kejahatan
dan kegelapan.
Anda sekalian yang ada di antara 49.000 orang yang merasa perlu
untuk memancarkan kebenaran dan berbuat sesuatu untuk sesama masyarakat,

kalian yang ingin tetap setia pada para pencipta kalian dan pada Yesus
yang menyuruh kalian untuk mencintai sesama manusia dan untuk
menghormati para pencipta kalian, 'Bapa yang ada di Surga', kalian yang
merasa bahwa amanat ini benar, datanglah pada kami dan jadilah
Pembimbing-Pembimbing.
Datanglah dan abdikan diri kalian pada Elohim dalam tradisi Musa,
Elia dan Yesus, dan pada penyebaran amanat-amanat mereka, sementara
tetap hidup secara normal, dengan benar-benar mendapatkan kepenuhan diri
Anda dan menikmati seluruh indera yang diberikan oleh para pencipta
kalian kepada kalian.

Anda sekalian yang sekarang adalah aggota-anggota Gereja,
tanggalkan pakaian-pakaian itu yang tampaknya menyedihkan seperti
warnanya; warna dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan di bawah
penampilannya. Datanglah pada kami, dan jadilah pembimbing-pembimbing
untuk umat manusia di jalan damai dan cinta universal.
Tinggalkan gereja-gereja yang tak lain adalah monumen-monumen
yang dibangun oleh orang-orang primitif, candi-candi di mana mereka
dapat memuja barang-barang yang tak ada gunanya - kepingan-kepingan kayu
dan logam. Elohim tidak memerlukan di setiap kota untuk merasa dicintai.
Cukuplah apabila umat manusia mencoba berkomunikasi dengan mereka secara
telepatis, dan dengan demikian menemukan kembali pengertian aseli dari
doa, tetapi juga membuka mereka sendiri pada ketidak terhinggaan dan
tidak menutup diri dalam gedung-gedung batu yang gelap penuh mistik.
Kemunafikan dan mistifikasi telah berlangsung cukup lama. Dengan
menggunakan amanat-amanat yang benar sebagai dasar mereka,
organisasi-organisasi telah didirikan dan mereka menggali
keuntungan-keuntungan darinya, hidup dalam kemewahan yang salah
penempatannya, dan menggunakan ketakutan-ketakutan masyarakat untuk
mendapatkan tujuan-tujuan mereka sendiri. Perang bahkan dikobarkan
dengan dalih menyebarkan amanat-amanat ini ke luar negeri. Memalukan !
Uang orang-orang miskin telah dipakai untuk membentuk landasan
kekuatan keuangan. Memalukan !
Cinta pada sesama manusia telah dikhotbahkan dengan senjata di
tangan. Memalukan !
Kesamaan hak umat manusia telah dikhotbahkan sambil mendukung
kediktatoran. Memalukan !

'Tuhan beserta kita' diucapkan untuk mendorong orang-orang agar
maju dalam perang-perang yang bersifat pembunuhan saudara. Memalukan !
Sudah banyak kali kalimat Injil berikut ini dikutip : 'Dan
engkau tidak akan membuat seseorang memanggilmu bapa di Bumi karena
engkau hanya mempunyai seorang Bapa. Dia yang ada di Surga'. Mateus 23:
9.
Namun di Gereja mereka memastikan diri mereka sendiri selalu
tetap dipanggil 'Bapa' dan 'Monsinyur' dan 'Tuanku'. Memalukan !
Teks-teks lain telah dibaca berulang kali yang mengatakan :
'Jangan membawa emas atau perak atau perunggu dalam dompetmu. Jangan
membawa tas untuk perjalananmu atau bahkan sepasang sepatu, atau jas
atau bekal makanan. Mateus 1O: 9-10. Memalukan !
Paus, apabila dia tidak menjual seluruh kekayaan Vatican unuk
menolong orang-orang yang malang, tidak akan diijinkan masuk di antara
orang-orang yang layak di planit orang-orang kekal. Adalah memalukan
untuk bergelimang dalam kemewahan yang didapat atas beban orang-orang
miskin dengan menggunakan amanat-amanat yang benar dan dengan
mengeksploatir
kelahiran-kelahiran,
perkawinan-perkawinan dan
kematian-kematian umat manusia.
Apabila seluruh perubahan, dan apabila orang-orang itu yang
merupakan bagian dari organisasi dakhsyat tersebut tanpa memahami
kesalahan mereka sekarang ini meninggalkannya dan menyesali kesalahan
mereka, mereka akan diampuni dan berhak atas kekekalan. Kaarena Elohim,
para pencipta kita, mencintai kita semua, anak-anak mereka, dan
mengampuni semua orang yang dengan tulus menyesali kesalahan-kesalahan
mereka.
Gereja tidak mempunyai alasan untuk bekerja lebih lama lagi,
karena dia telah diberi kepercayaan untuk menyebarkan amanat Yesus
sebelum datangnya jaman Apocalypse, dan jaman ini sekarang telah tiba.
Juga Gereja telah menggunakan metode-metode penyebaran informasi yang
memalukan baginya. Meskipun telah menyelesaikan misinya, Gereja akan
disesalkan karena kejahatan-kejahatannya, dan mereka yang masih memakai
pakaiannya yang tertutup dengan darah akan ada di antara orang-orang
yang bersalah.
Bangunlah, hai orang yang tertidur ! Ini bukan ceritera yang
direkayasakan. Bacalah kembali tulisan-tulisan nabi-nabi jaman dahulu,
informasikan dirimu sendiri mengenai penemuan-penemuan ilmiah yang
paling mutakhir - terutama dalam biologi - dan pandanglah ke langit.

Tanda-tanda yang diramalkan ada di sana. UFO - benda-benda
terbang tak dikenal - yang oleh umat manusia telah disebut 'piring
terbang' akan muncul seiap hari. 'Akan ada tanda-tanda di langit' - itu
sudah tertulis lama berselang.
Bila Anda telah menginformasikan diri Anda tentang hal-hal ini,
padukanlah seluruh informasi tersebut dalam pikiran Anda, dan bangunlah.
Claude Rael ada, dia betul-betul hidup, dan dia telah tidak menulis apa
yang telah ditulis oleh Musa, Yehezkiel, Elia, Yesus, Muhammad, Buddha
dan oleh orang-orang lain. Dia bukan ahli biologi, tetapi dia nabi
terakhir dari deretan para nabi, nabi jaman Apocalypse - yaitu jaman di
mana segala sesuatu dapat dipahami.
Dia hidup di antara Anda sekarang ini juga; Anda cukup beruntung
menjadi salah seorang yang hidup sejaman dengan dia, dan Anda dapat
menerima ajaran-ajarannya. Bangunlah ! Bekerja samalah, dan
berkelilinglah. Pergilah dan temuilah dia, dan bantulah dia - dia
membutuhkan Anda. Anda akan menjadi salah seorang perintis dari agama
terakhir, agama dari segala agama, dan Anda akan mendapatkan tempat Anda,
apapun yang akan terjadi, di antara orang-orang yang layak untuk
selamanya, menikmati kegembiraan-kegembiraan di planit orang-orang kekal,
bersama dengan orang-orang yang sungguh menyenangkan yang siap untuk
memenuhi segala keinginan Anda.

Para Pembimbing

ANDA akan mengikuti Pembimbing dari Para Pembimbing, karena dia adalah
duta besar dari Elohim, pencipta kita, 'Bapa-bapa kami yang ada di
Surga'. Anda akan mengikuti segala nasihatnya yang diberikan dalam buku
ini, karena itu adalah nasihat dari para pencipta Anda, yang disebarkan
oleh Claude Rael, duta besar kita, nabi terakhir dari para nabi, gembala
dari para gembala, dan Anda akan menolong dia mendirikan agama dari
segala agama.
Orang-orang Yahudi, Kristen, Muslim, Buddhis dan Anda sekalian
yang mempunyai agama lain , bukalah mata dan telinga kalian, bacalah
kembali kitab-kitab suci kalian, dan kalian akan mengerti bahwa buku ini
adalah buku yang terakhir, buku yang diramalkan oleh nabi-nabi kalian
sendiri. Datanglah dan bergabunglah dengan kami untuk menyiapkan
kedatangan para pencipta kita.

Tulislah kepada Pembimbing Para Pembimbing, maka dia akan
menempatkan Anda berhubungan dengan orang-orang lain yang, seperti Anda,
juga merupakan orang-orangnya Rael - yaitu orang-orang yang memahami
amanat yang disebarkan oleh Claude Rael. Dia akan menempatkan Anda
berhubungan dengan seorang pembimbing dari daerah Anda sehingga Anda
dapat bertemu dengannya secara berkala untuk bermeditasi, dan bertindak
untuk menyebarkan amanatnya, sehingga amanat ini menjadi diketahui di
seluruh dunia.
Anda yang membaca amanat ini, sadarlah bahwa Anda diutamakan,
dan pikirkanlah mengenai yang belum mengetahui mengenai tentang ini.
Lakukan sebisa-bisa Anda untuk memastikan agar tak seorangpun dalam
lingkungan Anda tidak mengetahui tentang pengungkapan-pengungkapan
fantastis ini, tanpa pernah mencoba untuk meyakinkan mereka yang Anda
ajak bicara. Jadikanlah amanat ini perhatian mereka, dan apabila mereka
siap, mereka akan terbuka dengan sendirinya. Ulangilah secara tetap pada
diri Anda sendiri kalimat Gandhi ini : 'Bukan karena tak seorangpun
melihat kebenaran bahwa itu menjadi suatu kesalahan'.
Anda yang merasa ada semacam kegembiraan dalam membaca amanat
ini, dan yang ingin memancarkan kebenaran ini dan membuatnya bercahaya
di lingkungan Anda, Anda yang ingin hidup dengan mengabdikan diri Anda
sepenuhnya kepada para pencipta kita dengan menggunakan secara saksama
apa yang mereka minta, dengan mengadakan latihan untuk membimbing umat
manusia ke arah pengembangan dan pemenuhan, haruslah menjadi seorang
Pembimbing apabila ingin menjadi sepenuhnya mampu untuk itu.
Tulislah kepada Pembimbing Para Pembimbing, kepada Claude Rael,
dan dia akan membuat Anda tersambut dan mengatur inisiasi yang akan
memungkinkan Anda untuk memancarkan kebenaran ini sepenuhnya. Karena,
Anda dapat membuka pikiran orang-orang lain hanya kalau pikiran Anda
sendiri terbuka.
Cinta para pencipta akan karya mereka sangat besar, dan Anda
harus membalas cinta ini kepada mereka. Anda harus mencintai mereka
seperti mereka mencintai Anda dan membuktikannya dengan membantu duta
besar mereka dan pembantu-pembantunya, mecurahkan segala sarana dan
kekuatan Anda untuk melayani mereka sehingga mereka dapat pergi ke
seluruh dunia untuk menyebarkan amanat ini dan membangun sebuah kedutaan
besar untuk menyambut para pencipta kita.
Apabila Anda ingin membantu saya melaksanakan tujuan-tujuan yang
dibuat oleh Elohim, tulislah pada saya, Claude Rael, dengan alamat : The
International Raelian Movement, Case Postale 225, CH 1211 Geneva 8,
Switzerland.

Juga jangan lupa bahwa pertemuan-pertemuan berkala dari
orang-orang yang percaya pada amanat terakhir ini diselenggarakan pada
Minggu pertama bulan April, pada tanggal 6 Agustus, 7 Oktober dan 13
Desember setiap tahun. Tempat-tempat untuk pertemuan-pertemuan ini akan
dicantumkan dalam bulletin penghubung dari Gerakan Rael di negara Anda,
dan beberapa alamat untuk membantu Anda mengadakan kontak, tercantum
pada akhir buku ini.
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AMANAT
TERAKHIR

RAEL

Asal mula umat manusia dan
masa depan kita diterangkan

1. Rael difoto di pertengahan tahun-tahun Tujuhpuluhan di tempat pertemuan
pertama di gunung api Puy-de-Lassolas, dekat Clermont-Ferrand, berpakaian seperti
yang dikenakan pada tanggal 13 Desember 1973.

2. Rael di tahun 1996 - sedang menyampaikan ceriteranya kepada para pemirsa televisi
di gelanggang lomba Daytona 24 jam di Amerika Serikat.

3... dan pada suatu peristiwa lainnya Rael duduk dalam mobil balapnya yang sangat
mencolok mata dengan lambang UFO (piring terbang)-nya dan logo
ketidakterthinggaannya.

4. Gambar arsitek dari kedutaan besar ekstra terestrial (luar bumi)

yang

direncanakan, berdasarkan rincian-rincian yang diberikan kepada Rael pada waktu
pertemuan kedua pada tanggal 7 Oktober 1975.

5. Model skala kedutaan besar dengan sebuah kapal angkasa
landasan pendaratan di atas atap.

ekstra terestrial pada

6. ‘Beberapa lingkaran tembolok’, kata Rael, ‘dibuat oleh Elohim untuk mendorong
umat manusia membangun kedutaan besar’. Yang ini, yang muncul di Cheesefoot Head,
Wiltshire di Inggeris dalam bulan Agustus 1990 mengandung kemiripan yang sangat
dekat dengan rencana terinci dari gedung tersebut.

7. Lambang ketidakterhinggaan yang dilihat Rael terpampang sangat jelas pada UFO
tahun 1973, terbentuk dari segitiga-segitiga Bintang Daud dan sebuah swastika yang
berarti ‘itu yang di atas adalah seperti itu yang di bawah, dan semuanya adalah siklis’.
Lambang aseli dari Gerakan Rael, yang masih dipakai di Afrika dan Asia, tampak
di sini dilukis dengan tangan pada dinding yang dikapur putih di daerah Afrika yang
berbahasa Perancis. ‘UFO, Akhirnya Kebenaran Terungkap,’ kata poster tersebut.

8. Lambang Elohim adalah lambang tertua di Bumi, dan swastika ditengahnya, yang
dalam bahasa Sanskrit berarti ‘sejahtera’, juga mewakili ketidakterhinggaan dalam
waktu. Banyak peninggalan dari padanya terdapat di dunia kuno, dan mosaik ini difoto
dalam sinagoge Israel yang telah berumur 3500 tahun di Ein Gedhi, dekat dengan Laut
Mati.

9. Lambang orisinil lengkap didapatkan dalam Buku Orang Mati Tibet atau Bardo
Thodol.

10. Sebuah medali yang menunjukkan lambang gerakan Rael. Pada tahun 1991,
untuk menghormati korban-korban pembantaian besar-besaran, dan dalam upaya
membantu perundingan dengan pemerintah Israel mengenai pembangunan kedutaan
besar ekstra terestrial, Rael mengubah lambang Gerakan untuk negara-negara barat,
menggantikan swastika dengan olakan berbentuk galaksi yang juga mewakili
ketidakterhinggaan dalam waktu.

Note : The translation of the texts in Drawing No. 4 is as follows :

South = Selatan
Screen of Vegetation = Jalur Tanam-tanaman
Restaurat = Restoran
Living Quarters = Tempat Tinggal
Rooftop Landing Terrace = Teras Pendaratan di Atas Atap
Conference Hall = Ruang Konperensi
Screen of Vegetation = Jalur Tanam-tanaman
North = Utara
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TAMBAHAN DARI PENULIS - 1997
BANYAK hal telah terjadi sejak saya menulis dua buah buku yang sekarang menjadi
edisi pertama yang akan diterbitkan secara komersiil di Britania, Persemakmuran
Britania dan Amerika Serikat. Semula saya menerbitkan Buku Yang Menceriterakan
Kebenaran secara pribadi dalam bahasa saya sendiri di Perancis pada tahun 1974, dan
sesudah itu Makhluk Ekstra Terestrial (Luar Bumi) Membawa Saya ke Planit Mereka
pada tahun 1976.
Sampai sekarang saya telah tidak menambahkan sesuatupun pada kedua teks orisinil
tersebut. Sementara itu buku-buku itu telah diterjemahkan ke dalam dua puluh lima
bahasa oleh para relawan pendukung Rael, dan lebih dari sejuta buah dari buku-buku

saya telah terjual di seluruh dunia. Sampai sekarang semua versi lama berbahasa
Inggeris dari buku-buku itu telah dicetak, diterbitkan dan didistribusikan di bawah
pengawasan pengawasan the International Raelian Movement (Gerakan Rael
Internasional), mula-mula dari Kanada, dan belakangan dari Jepang.
Jilid yang diterjemahkan ulang secara khusus ini adalah publikasi komersiil penuh
yang pertama dari tulisan-tulisan saya di manapun di dunia, dan saya berkeyakinan
buku ini akan memberikan pengertian-pengertian yang dimuat di dalamnya kepada
para pembaca yang lingkupnya makin lama makin luas.
Selama dua puluh empat tahun dari eksistensinya, Gerakan Rael Internasional (IRM)
telah tumbuh dengan mantap, dan saat ini mempunyai sekitar 40.000 orang anggota
yang aktif di seluruh dunia. Cabang-cabang nasional dari IRM sekarang didirikan di
delapan puluh empat negara , termasuk di kalangan semua bangsa besar di dunia, dan
orang-orang datang dengan suka rela sepanjang waktu untuk membantu agar amanat
terakhir istimewa dari Elohim ini dikenal lebih baik.
Masih dibutuhkan lebih banyak lagi orang baik, tetapi pada saat penulisan ini,
Gerakan ini berjalan terkuat di Perancis, Kanada dan Jepang. Gerakan ini juga sangat
meluas di Amerika Serikat, Australia, Asia Tenggara, Amerika Latin dan Afrika, dan
juga di Britania dan di sebagian besar dari negara-negara lain di Eropa. Yang lebih
akhir lagi, cabang-cabang nasional baru dari Gerakan ini telah didirikan di Hawaii,
China dan Afrika Selatan.
Dalam tahun-tahun terakhir 1970-an dan awal tahun 1980 saya menulis dan
menerbitkan lebih lanjut buku-buku yang bertujuan memperluas informasi dalam jilid
ini. Dalam versi bahasa Inggeris-nya buku-buku tersebut berjudul Let’s Welcome Our
Fathers From Space (1979) dan Sensual Meditation) (1980).
Page 201 :
Daerah di mana kedutaan besar in akan dibangun akan menjadi pusat spiritual dari
dunia dalam seribu tahun ke depan. Orang-orang dari segala bangsa akan datang
berziarah di tempat suci ini. Sebuah replika dari kedutaan besar tersebut akan
dibangun dekat aselinya dan dibuka untuk umum sehingga mereka dapat melihat
seperti apa di dalamnya.
Tetapi apakah misi Gerakan Rael akan berakhir dengan datangnya para pencipta
kita ? Sama sekali tidak. Sebaliknya, itu akan merupakan awal sesungguhnya dari
misi kita. Dengan hilangnya semua agama primitif, kekosongan akan harus diisi
dengan spiritualitas baru - suatu spiritualitas yang senada dengan revolusi teknologi
yang masih akan datang.
Kita ini adalah orang-orang masa kini yang menggunakan teknologi jaman yang akan
datang, dengan agama-agama jaman dulu dan cara berpikir jaman dulu. Berkat

Elohim kita akan mampu mencapai tingkat-tingkat spiritualitas baru dengan memeluk
agama mereka sendiri - agama atheist - agama ketidakterhinggaan seperti yang
direpresentasikan oleh lambang mereka. Para pembimbing dari Gerakan Rael akan
menjadi imam-imam dari agama baru ini, membuat manusia merasa dalam
keharmonisan dengan yang kecilnya tidak terhingga dan yang besarnya tidak
terhingga, membuat mereka sadar bahwa kita ini merupakan kelompok
bintang-bintang yang tampak seperti debu dan energi untuk selamanya.
Laboratorium-laboratorium dan universitas-universitas akan dibangun dekat dengan
kedutaan besar, dan di sana, di bawah bimbingan Elohim, para ilmuwan
manusia akan mampu meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Dengan cara ini kita
akan lambat laun mendekati tingkat ilmu pengetahuan Elohim. Ini akan
memungkinkan kita umtuk memberanikan diri pergi ke planit-planit lainnya untuk
menciptakan kehidupan oleh kita sendiri, dan pada gilirannya kita akan menjadi
‘Elohim’ bagi mereka yang kita ciptakan.
Spiritualitas dan ilmu pengetahuan akan bekerja sama, bebaslah akhirnya dari
ketakutan-ketakutan jaman pertengahan yang telah menghantui masa lalu kita. Ini
akan memungkinkan kita sendiri menjadi ‘dewa-dewa’ sebagaimana dutulis lama
berselang dalam kitabsuci-kitabsuci kuno.
Tetapi marilah kita membangun kedutaan besar tersebut !
Rael,
Quebec
Kanada
Musim Panas 1997.
Back Cover :
Buku luar biasa ini, saya yakin, memuat informasi yang diungkapkan tentang
kehebatan dan kepentingan terbesar bagi umat manusia ... Buku ini, saya percaya,
juga berpotensi untuk mentransform kita dan dunia kita di luar segala harapan masa
kini.
ANTHONY GREY, mantan koresponden luar negeri dan pengarang novel-novel sejarah
paling laris internasional, Saigon, Peking dan Tokyo Bay.

Kalau buku ini merupakan karya imajinasi, maka buku ini tergolong fiksi yang paling
inspiratif dan menggemparkan. Tetapi kalau isinya benar, maka pentingnya buku ini
mempunyai makna yang sangat menggoncangkan dunia.
MICHAEL YORK, bintang dari banyak film kenamaan, termasuk Romeo and Juliet,

Cabaret, The Three Musketeers dan Logan’s Run.

Waktu berumur dua puluh empat tahun, Claude Rael adalah seorang pembalap mobil
muda yang ambisius. Dia telah memenangkan selosin piala dan mendirikan sebuah
majalah sport mobil yang sukses. Pandangannya diarahkan sepenuhnya pada
kejuaraan balap mobil dunia ... Tetapi pada tanggal 13 Desember 1973 kehidupannya
berubah secara dramatis.
Di suatu daerah terpencil di Perancis pada hari tersebut, dia melihat dengan penuh
keheranan ketika sebuah UFO (piring terbang) terbang ke bawah dengan tenang ke
arahnya melalui kabut tebal. Dia menggambarkan bagaimana sebuah sosok manusia
muncul untuk mengatakan kepadanya bahwa ilmuwan-ilmuwan maju dari sebuah
planit lain, yang telah memanipulasikan DNA guna menciptakan segala bentuk
kehidupan di Bumi, sekarang ingin kembali dan mendarat pada kedutaan besar yang
aman dekat Yerusalem. Belakangan, dia menjelaskan, bahwa mereka membawanya
sesaat ke planit mereka.
Dia mendirikan Gerakan Rael Internasional, sebuah organisasi yang tidak mencari
keuntungan, untuk menyebarkan informasi ini dan membangun sebuah kedutaan
besar untuk pendaratannya. Sejak pertengahan tahun-tahun tujuh puluhan dia telah
mempersembahkan hidupnya untuk keliling dunia, memberikan ceramah,
menyelenggarakan siaran dan menulis tentang kebenaran-kebenaran yang di-claim ini.
Baru-baru ini Rael telah menemukan waktu untuk ikut kembali lomba mobil, ikut
kompetisi dalam acara-acara lomba mobil sport internasional.
Sampai sekarang buku-bukunya telah diterbitkan secara pribadi. Amanat Terakhir,
penerbitan komersiil pertamanya dari tulisan-tulisannya di manapun di dunia,
menggabungkan terjemahan-terjemahan ulang baru dari buku-bukunya yang pertama
dan kedua. Dalam sebuah catatan tambahan khusus pada edisi ini, dia mengatakan
bahwa dia sekarang yakin kita akan melihat piring-piring terbang akan mendarat
secara resmi dalam waktu empat puluh tahun mendatang - atau bahkan lebih awal
lagi !

Sebuah model skala dari kedutaan besar yang direncanakan dengan sebuah kapal
angkasa ekstra terestrial (luar bumi) yang parkir pada landasan pendaratan di atas
atap.

junzo mizoe <junzo@dd.iij4u.or.jp>
http://www.rael.org
http://www..ufoland.com
http://www.clonaid.com
http://www.subversions.com

Pesan Baru Dari Elohim
Pesan pada tanggal 13 Desember 52AH, 1997
24 tahun yang lalu, kami memberikan Pesan terakhi
r kepada kaum laki-laki dan perempuan bumi, mela
lui utusan kami Rael, anak kami tercinta. Dia, se
perti telah diketahui, datang dan menghancurkan
"rahasia mengenai tuhan".
24 tahun kalian, para Raelian,yang mempercayai dan
menyadari kami sebagai pencipta kalian, telah beke
rja sehingga kami akan disambut di Kedutaan yang k
ami diminta. Dedikasi kalian dan kesungguhan kalian
sangat membahagiakan dan loyalitas kalian akan bera
da diantara mereka yang akan mendapatkan pengharga
an.
Dalam semua agama, ada orang-orang yang pantas mend
apatkan kasih sayang kami, tetapi para Raelian adal
ah yang terdekat dengan kami. Mereka juga adalah or
ang-orang yang terpilih dan suatu hari mereka akan
memiliki Tanah baru yang telah dijanjikan. Karena
kasih sayang mereka berlandaskan kesadaran dan peng
ertian dan bukan berdasarkan keyakinan yang buta.

Mereka yang mencintai kami seperti satu atau banyak
tuhan-tuhan gaib sangat berharga di mata kami dan
mereka tidak mempunyai pilihan di masa pra-ilmu pen
getahuan; tetapi kami bahkan lebih tersentuh oleh m
ereka yang, mengetahui bahwa kami tidak bersifat ga
ib tetapi sama dengan bentuk mereka, yang terus men
yayangi kami atau bahkan lebih menyayangi kami. Pen

ghargaan bagi mereka akan jauh lebih besar, karena
mereka mencintai kami dengan kesadaran mereka dan t
idak hanya dengan kepercayaan mereka. Kesadaran ada
lah hal yang membuat mereka lebih menyukai kami.
Kami telah meminta Kedutaan untuk menyambut kami di
bangun di dekat Jerusalem, tetapi para pemegang kek
uasaan yang keras kepala menolak berkali-kali untuk
memberikan ijin untuk keperluan daerah yang bebas d
ari kekuasaan pemerintah.
Tahun 2000 bukanlah hal yang penting bagi kami, dan
bukan hal yang penting bagi mayoritas penduduk bumi
yang bukan Kristen, tetapi banyak nabi-nabi palsu
akan mencoba menggunakan perubahan milenium ini unt
uk menyesatkan orang-orang. Hal ini telah diketahui
dan ini adalah pemilihan dari orang-orang yang paling
sadar. Ikuti Penuntun dari para Penuntun, ia akan me

mberitahu kamu bagaimana menghindari bahaya dari mas
a perubahan ini karena dialah Jalan tersebut, Kebena
ran dan Kehidupan.
Ajaran Buddha semakin meningkat keberhasilannya di B
umi dan ini baik karena ini adalah agama yang semaki
n mendekati Kebenaran dan keseimbangan baru ilmu pen
getahuan-spiritual yang diperlukan bagi orang-orang
di jaman baru. Ajaran Buddha, ketika dihilangkan kek
uatan spiritual-nya yang diperoleh dari masa lalu ak
an menjadi penganut Raelian, dan akan semakin banyak
para pemeluk Buddha menjadi Raelian.
Semoga kebahagiaan kalian melihat kembali kebesaran
datang memberimu angin untuk mengatasi jebakan terak
hir di jalan. Kami begitu dekat dengan hari ini dan

kepada kalian jika kalian bermeditasi, kalian akan m
erasakan keberadaan kami.
Dan perasaan ini akan menerangi hari-hari kalian dan
malam-malam kalian dan akan membuat hidup kalian beg
itu indah tidak terpengaruh masalah apapun yang kali
an hadapai semua akan teratasi. Kebahagiaan berjumpa
kembali dengan kami akan menjadi lebih kecil daripad
a kebahagian untuk mewujudkan terjadinya hari terseb

ut. Kebahagian terbesar adalah dalam melaksanakan misi kalian, bukan pada hasilnya.
Pada saat yang sama, Cinta kami dan cahaya kami akan menuntun kalian melalui
perantara Utusan Terkasih kami dan jangan lupa bahwa walaupun kami dapat melihat
kalian untuk selama-lamanya, setiap saat ia melihat kalian kami bahkan dapat
melihat kalian lebih karena dengan kasih yang ia berikan kepada kalian, apa yang ia
lihat selalu lebih indah.
Semakin besar kalian mencintainya, semakin besar pula kalian mencintai kami,
karena ia adalah bagian dari kami di Bumi. Jika suatu ketika sulit bagi kalian untuk
menyatakan kasih kalian kepada kami hal ini disebabkan kalian tidak memiliki
kesadaran untuk melihat bahwa Anak kami Terkasih sekali lagi berjalan di atas tanah.
Kalian tidak bisa mencintai kami dan tidak mempedulikannya karena, sekali lagi,
tidak seorangpun mengujungi sang Bapak jika tidak melalui si Anak. Karena ia berada
diantara kalian, ia makan ketika kalian makan, ia tidur ketika kalian tidur, ia tertawa
ketika kalian tertawa dan ia menangis ketika kalian menangis.
Jangan katakan bahwa kalian mncintai kami jika kalian tidak memperlakukan ia
sebagai yang tersayang diantara kita.
Ia mencintai kalian begitu besar sehingga ia selalu meminta kami untuk mengampuni
hal-hal yang kami nilai tidak dapat dimaafkan. Dia adalah pembela kalian yang
terbaik dalam mata para pencipta.
Dan di planet kalian dimana Cinta dan Keinginan untuk memaafkan semakin sulit

diperoleh di dalam masyarakat yang semakin ganas karena kekurangan nilai-nilai ini,
dia adalah orang kalian yang paling berharga.
Kalian tidak memiliki cukup kasih sayang? Lihatlah dia, dia hidup diantara kalian.
Pilihan kami terhadap Jerusalem murni karena perasaan kami. Bagi kami, Jerusalem
adalah suatu tempat dimana orang-orang mencintai kami, menghormati kami dan
berharap untuk menyambut kami dengan hormat dan orang-orang terpilih adalah
orang yang, mengetahui siapa kami, berkeinginan untuk menyambut kami, mereka itu
adalah para Raelian. Yang merupakan orang-orang Yahudi yang asli di Bumi tidak lagi
orang-orang dari Israel, tetapi semua yang sungguh-sungguh menyadari kami sebagai
pencipta mereka dan siapa yang berharap untuk melihat kami kembali.
Hubungan yang kami miliki dengan orang-orang Israel hampir terputus, dan
hubungan kerjasama yang baru sudah mendekati batas akhir. Mereka hanya memiliki
sedikit waktu yang tersisa untuk mengerti kesalahan mereka sebelum
dipisah-pisahkan lagi.
Dalam waktu yang bersamaan kami akan meminta ijin dan daerah yang diperlukan
kepada semua bangsa yang ada di Dunia, untuk membangun Kedutaan kami dan
dalam radius 1 km dapat terbentuk dari air sebanyak di daerah kering selama
pelayaran di dalamnya dilarang.
Ketika suatu negara memberikan ijin ini, Israel akan memiliki satu pilihan terakhir
untuk memberikan perijinan ini dalam kurun waktu yang sangat terbatas untuk
memikirkan dan akan menjaga prioritasnya, atau jika tidak, Kedutaan akan dibangun
ditempat lain dan orang-orang David akan kehilangan perlindungan kami dan akan
dipisah-pisahkan.
Negara yang akan melihat Kedutaan dibangun di wilayahnya, atau wilayah yang akan
diberikan atau dijual untuk mewujudkannya selama memberi wilayah yang diperlukan
akan mendapatkan jaminan dan masa depan yang sukses, akan mendapat keuntungan
dari perlindungan kami dan akan menjadi pusat spiritual dan ilmu pengetahuan dari
seluruh planet untuk milenium yang akan datang.
Waktu Kembalinya Kebesaran sudah dekat dan kami akan mendukung dan
melindungi yang paling dicintai diantara kalian. Musuh-musuh kalian akan semakin
melihat kebesaran kekuatan kami menghancurkan mereka, khususnya para perampas
dari Roma, para pendetanya dan semua yang bertindak dalam nama kami tanpa
perintah dari kami.
Semoga cahayanya menuntun kalian jika kami kembali atau tidak karena dalam
semua hal kami menunggu kalian diantara salah satu dari kami yang abadi.
Damai dan Kasih Sayang kepada semua manusia yang berkehendak baik.

junzo mizoe <junzo@dd.iij4u.or.jp>
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