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Najprej bi vsem prisotnim povedal o naši sreči, da imamo še
živečega preroka, kateri ni tu, da hvali, temveč da nas opozori na
slabosti in ponudi možne rešitve za številne probleme, ki tarejo
današnji svet. Naša verska skupnost ima danes iste težave kot
ostale manjšinske verske skupnosti in to so tudi iste težave kot so
jih imele večje verske skupnosti ob svojih začetkih pred stoletji
odnosno tisočletji, ko so bile smatrane še za sekte.
Učenjaki so stoletja razpravljali o dveh glavnih možnostih za izvor
in smisel življenja. Nekateri stremijo k višji filozofski dimenziji, ki je
v evolucijski teoriji ne morejo najti, medtem ko drugi vsakršno
omenjanje vsemogočnega Boga ovržejo kot neracionalno.
A kaj če bi bila na voljo še ena teorija, ki bi imela tako
racionalne kot tudi filozofske razsežnosti?
Sporočila nam sporočajo: Pred tisočletji so na Zemljo prišli
znanstveniki z drugega planeta in ustvarili vse oblike življenja na
Zemlji, vključno z ljudmi, ki so jih ustvarili po svoji podobi.
Omembe teh znanstvenikov in njihovega dela lahko najdemo v
starodavnih zapisih pri mnogih kulturah. Zaradi njihove zelo
napredne tehnologije so jih naši primitivni predniki smatrali za
bogove in pogosto imenovali 'Elohim', kar v stari hebrejščini
pomeni 'tisti, ki so prišli z neba'.
Čeprav je Elohim množinska beseda, njena edninska oblika se
glasi Eloha, je bila čez čas v običajnih prevodih Biblije
napačno prevedena v ednino 'Bog'.
Ti ljudje, ki so prišli z neba (Elohim), so skozi tisočletja informirali
človeštvo s pomočjo glasnikov (imenovanih tudi preroki), katere so
kontaktirali. Vsak glasnik je dobil sporočilo, ki je bilo prilagojeno
tedanjemu nivoju razumevanja, z glavnim namenom vzpodbujanja
osnovnih načel nenasilja in spoštovanja. Ko je naša civilizacija
doseglo zadostni nivo znanstvenega razumevanja, so se Elohim
odločili, da človeštvu podajo svoje zadnje sporočilo. Rael je dobil
dve nalogi: da širi to zadnje sporočilo po Zemlji in pripravi

ambasado za dobrodošel sprejem naših stvariteljev.

Ateistična 'teorija o inteligentnem dizajnu' ponuja racionalno rešitev
na večletne razprave med ljudmi, ki verujejo v Boga in evolucionisti.
Skladna je ne le z sodobnimi znanstvenimi odkritji temveč tudi z
starodavnimi zgodovinskimi zapisi vseh kultur.
Zato Raeljansko gibanje vabi vse ljudi, da odprejo vrata svojih src
in dovolijo svojim vernikom, da se izobražujejo tudi o drugih
verskih skupnostih. Največja diskriminacija namreč izhaja iz strahu
pred neznanim, neznanje pa je posledica neinformiranosti. Rad bi
poudaril, da nihče nima pravice groziti svojim vernikom, da bodo
že samo zaradi branja drugačne literature grešili oz. bili obsojeni
na večno kazen in izgon.
Veliko je bilo govora o verouku v šolah, kjer je statistika prikazala,
da velika večina otrok ne želi sodelovati ter da zavrača ločevanje
po verski pripadnosti. Otroci se pri izbiri prijateljev ne omejujejo na
versko pripadnost posameznika, a jim to omejitev pogosto vsilijo
njihovi starši, s čimer marsikdaj globoko prizadenejo otroka, ki ni
zmožen takega ciničnega in nazadnjaškega razmišljanja. Vse to
nam da misliti, da smo v osnovi, ko se rodimo, ateisti. Zatorej smo
dolžni dovoliti otrokom dokler ne odrastejo mirno in igrivo mladost.
Dolžni smo mu nuditi izobraževanje usmerjeno k celostnemu
razvoju človeške osebnosti ter ga ne omejevati v stikih z drugimi
otroci na podlagi verske pripadnosti staršev.
Ne moremo zamižati pred znanstvenimi ugotovitvami, da se je
danes človeštvo znašlo v situaciji, ko obstaja 99 % možnost, da se
človeštvo zaradi nasilja in prenizke stopnje zavesti samouniči. Zato
je bolj kot kadarkoli pomembno, da meditiramo za mir, da naše
misli in dejanja posvetimo k temu. Raeljani vabimo vse verske
skupnosti in vse ljudi, da dnevno meditirajo vsaj eno minuto za mir.
Nekateri ljudje uporabljajo izraz "utopija" za ideje, ki so iracionalne
ali nerealne. V utopiji se danes dejansko nahaja kapitalistična
družba, kjer ima 1 % ljudi v lasti 99 % vsega, kar je na Zemli, kjer
imamo na milijone brezdomcev, medtem ko ima nekaj tisoč ljudi v

lasti številne prazne hiše in kjer se vsakodnevno troši na milijarde
dolarjev za orožje in vojne, medtem ko dnevno umre na tisoče
otrok od lakote. To je realna utopija in sedaj je še čas, da
zahtevamo svetovno spremembo s pomočjo bolj racionalnega in
realističnega sistema.
Glede na vabilo, kjer smo vabljeni k medverskemu dialogu v
Sloveniji, se raeljani absolutno strinjamo in ga podpiramo.
Spoštovanje drugačnosti bodisi religijske, rasne, nacionalne,
spolne usmerjenosti ali katerekoli druge je osnova za sožitje med
nami.
Ni pomembna pripadnost neki religiji temveč popolno spoštovanje
pravice človeka, da si jo kot odrasla oseba svobodno izbere.
Lahko se poudari, da bi morala vsaka verska skupnost
izobraževati svoje pripadnike, da spoštujejo pravico posameznika
pri spremembi verske pripadnosti. Dogaja se, da v družinah, kadar
nekdo želi spremeniti svojo versko pripadnost, mu cela družina
nasprotuje. Ne moremo govoriti o spoštovanju drugačnosti, če jo
ne poučujemo na naših obredih. Prav tako ne moremo govoriti o
ljubezni, če prepovedujemo ali zaviramo pravico ne samo do
verske pripadnosti ampak tudi npr. pravice spolnih manjšin ter
pravico vsakega posameznika, da upravlja s svojim življenjem
kakor mu godi.
Vabimo vas, da si preberete sporočilo naših stvarnikov Elohim ter
ga sprejmete kot resnico, pravljico ali teorijo. Vabimo vas, da se
informirate o vseh religijah in ne verjamate slepo nekim
tradicionalnim načelom.
Prepričani smo, da je nedopustno, da pred človeškim življenjem
dajemo prednost verskim simbolom, najsi bo to križ ali ruta.
Da je nedopustno, da se ubijajo ljudje, ker so drugačni po tistem
kar razmišljajo. Ponovil bom prerokove besede: tudi če bi z ubojem
enega človeka lahko rešili človeštvo, ga nimamo pravice ubiti.
Z branjem sporočil, ki jih je Rael kot poslednji prerok prejel od
Elohim, boste lažje razumeli naše antikonformistične izjave in

dejanja ter s tem upam bolj cenili ne samo našo drugačnost ampak
tudi drugačnost vseh ostalih.
Ob tej priliki bi se zahvalil vsem prisotnim, posebno organizatorjem
ter se zahvalil Našim kreatorjem Elohim in preroku Raelu, ker ste
mi omogočili, da predam sporočilo tistim, ki so ga najbolj potrebni.
Ostalo je v njihovih rokah.
Za zaključek bom povzel besede dr. Nadje Štenfe Furlan:
Upam da smo s tem pripomogli k pomembnosti iskrenega
medverskega dialoga, ki prepozna in razbija negativne stereotipne
prestave in predsodke, dviguje raven strpnosti, spoštovanja in
krepi medsebojno razumevanje tako v vsakdanjem življenju
posameznikov različnih veroizpovedi in duhovnosti kot tudi na
institucionalni religijski ravni.
Sedaj bi vas povabil k enominutni meditaciji za mir (vabim vas, da
vsak na svoj način posveti eno minuto za mir).
Hvala za posluh in rad vas imam.
Raeljanske spletne strani:
www.rael.org
www.paradism.org
www.proswastika.org
www.elohimembassy.org
www.icacci.org
www.pollutionrating.org
www.clitoraid.org
www.raelafrica.org
www.aramis-international.org

