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 ,שלום
 

לחובה ולעונג לי להביא בפניכם בחוברת זו מידע חיוני להכרה ברֵאל כמשיח. העם 
היהודי סבל רבות במשך אלפי שנים והידיעה שהמשיח נמצא בקרבנו מהווה מקור 

 לשמחה גדולה.
 

להקים  ראל הטיל עלי לבשר לכם על קיומו ועל הבקשה המיוחדת של בוראינו האלוהים
 ם שגרירות עלי אדמות ויבנה בקרבתעבורם את הבית השלישי, בית שיהיה עבור

 ירושלים בקרב צאצאיהם העם היהודי.
 

שנה, באו לכדור הארץ האלוהים, אלוהים היא צורת הרבים של אלוה  00,222 -לפני כ
 -ה בעברית עתיקה: "אלו שבאו מהשמים". מילה זו תורגמה בטעות ללועזית כופירוש

"GOD, DIEU, DIOS'האלוהים בראו את החיים בכדור הארץ הודות לידע ושליטה כלומר: אל עליון רוחני. " וכו .
 מוחלטת בטכניקות של ההנדסה הגנטית.

 
ועוד רבים  אלו היו משה, ישוע, בודהה ומוחמדבמהלך הדורות שלחו האלוהים את שליחיהם הנביאים. בין נביאים 

 ר לדור את המסרים שהפקידו בידיהםאחרים. המשימה העקרית של נביאים אלו היתה לתעד ולהעביר מדו
גילוי ולא חורבן כפי =  APOKALYPSISהאלוהים מתוך ציפייה וכהקדמה לתקופתנו: דור האפוקליפסה מיוונית: 

 שנוטים לחשוב.
 

הוא אחרון  והוא בנם של אלוה אחד ואישה מבנות כדור הארץ. 6491בספטמבר  02 -רֵאל המשיח נולד בצרפת ב
הנביאים. האלוהים נתנו לו שם חדש: רֵאל, ובאמצעותו הם פונים אל ממשלת ישראל בבקשה להקצות להם שטח 

השגרירות שתשמש לקבלת פניהם בקרבת ירושלים על האדמה שהובטחה אדמה במטרה לבנות עליו את 
 לאבותינו. תכלית קיומה של מדינת ישראל היא ההכרה במשיח וקבלת פניהם של שולחיו האלוהים.

 
 לאון אריאל מלול

 ארגון ראלים יהודים

www.Jews4Rael.org 

Jews@Rael.org 

www.rael.org 
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 יָרֵאלהמסר ה

לפני קום והיום אנו יכולים לטוס בחלל. דורות אנשים השתמשו בסוסים כדי להגיע ממקום למלפני מספר 
שנה קריק  50-שנה החיים היו מסתורין והיום המדענים שלנו מסוגלים ליצור חיים במעבדות. לפני יותר מ 30

נתוז י" השוויצרית מוכרת מכשירים לסוהיום חברת "דופונט DNA-וווטסון היו הראשונים שגילו את מבנה ה
DNA  .אם היום אנו  קרייג ונטר ליצור תא חי מחומרים כימיים בלבד.אף הצליח  0008בשנת בלחיצת כפתור

 ? רעבדה, האם ייתכן שזה כבר קרה בעביכולים ליצור חיים במ

הרגיש דחף לטייל  , עיתונאי צרפתי בשם קלוד ווריון3793בדצמבר  33-ב
פראן. לפתע הוא הבחין באור -באזור געשי במרכז צרפת הנקרא קלרמון

האור התקרב הוא העצם ממנו נבע מהבהב בשמים המתקרב לכיוונו וכש
הבחין כי הוא עשוי מחומר מתכתי מבריק בצורת פעמון. הוא נעצר במרחק 

ומה מטרים מעל האדמה. גרם מדרגות נפתח  0-מרחף כ ,מטר 30-של כ
שנראה לו בתחילה כילד, ירד במדרגות והתקרב אליו. הוא ראה שזה אדם 

מטר, יפהפה, עם שיער שחור ארוך, זקן קטן, עיני שקד  3.00-נמוך קומה, כ
אותו אדם סיפר לו ששמו יהוה והוא נשיא הפלנטה של  כהות וחיוך קורן.

לו  ימים, כל יום שעה, הוכתבו 6קלוד הוזמן לחללית ובמשך  ם.אלהיה
 סדרת מסרים ברורים ומהפכנים.

"לפני זמן רב על הפלנטה שלנו הגענו לאותה רמת הידע הקיימת כיום בכדור הארץ. המדענים שלנו החלו  
. האנשים בפלנטה שלנו היו מוקסמים ככל שהמדענים שלנו יצרו DNAנתוז יליצור חיים באמצעות ס

עשו טעות. מאותו רגע ואילך דעת הקהל היתה נגדנו אורגניזמים מתוחכמים יותר ויותר, עד שיום אחד הם 
והמדענים נאלצו להעביר את הניסויים למקום אחר. לבסוף הם מצאו פלנטה המתאימה ליצירת חיים, זו 

מכוסה כולה מים ועננים וללא חיים". כתבים עתיקים רבים  כדור הארץ, שהיתה –היא הפלנטה שלכם 
ָמקֹום ֶאָחד, וְֵתָרֶאה, -, יִָקוּו ַהַמיִם ִמַתַחת ַהָשַמיִם ֶאלֱאלִהים מספרים על עבודתם של בוראים אלה: "וַיאֶמר

, שפעלו כמו דחפור ענק, ימיים רבי עוצמה-ֵכן" )בראשית פרק א' פסוק ט'(. על ידי פיצוצים תת-ַהיַָבָשה; וַיְִהי
המקורית. התחלנו  תגרמו לחומר מקרקעית הים להתרומם ולהאסף במקום אחד, דבר שיצר את היבש

ביצירת אורגניזמים פשוטים כגון וירוסים ובקטריות. יצרנו במעבדות שלנו צמחים, דגים, זוחלים, ציפורים 
 ."ולבסוף יצרנו אדם בצלמנו כדמותנו יותר ולבסוף גם יונקים. בכל פעם ניסינו ליצור מין יפה ומתוחכם

 . )מתוך הספר "האמת על האלהים"(

החיים לא התפתחו באופן רנדומלי אלא כתוצאה מהשראתם של הגנטיקאים והאומנים ששילבו והתאימו 
סגנון, מרקמים, תנועות ואפילו טקסי חיזור נוצרו כולם כדי אב לסביבתו. ריחות, צורות, צבעים, -כל דגם

ם" ומשמעות המילה בעברית עתיקה היא "אלו אלהייופי והרמוניה. מדענים אלה נקראים בתנ"ך " לשקף
היא מילת  ם"אלהי, אך חשוב להבין שהמילה " "GOD"שבאו מהשמים". מילה זו תורגמה בטעות למילה

 ". רבים למילת יחיד "ֱאלֹוהַ 

כך, הם החליטו לתת לנו להתקדם בעצמנו, אך יחד עם זאת הם שמרו על קשר -מאחר והם אהבו אותנו כל
 באמצעות העברת מסרים של אהבה ותבונה המותאמים לרמת ההבנה שלנו בכל תקופה. 

ם יצרו איתם קשר. אלהימשה, בודהא, ישוע, מוחמד וכל הנביאים שיסדו את הדתות הגדולות היו אנשים שה
 ם כדי שנוכל להכיר בהם כבוראינו כשנהיה די מתקדמים בכדי להבין. אלהייאים השאירו עקבות של ההנב

, עידן האפוקליפסה - התפוצצה פצצת האטום הראשונה בהירושימה, האנושות הגיעה לעידן המדע 3795-ב
קלוד ווריון, לו הם  ם החליטו ליצור את הנביא האחרון,אלהיעידן בו איננו צריכים להאמין עוד אלא להבין. ה

 ם".אלהי" כאשר משמעות השם היא "שליח הָרֵאלנתנו את השם "
  

. 03-פילוסופיה חדשה המותאמת לעתיד, המביאה תקווה ותשובה לכל בעיות המאה ה ָרֵאלהם העבירו ל
 . ספריםית"ָרֵאלספרים וייסד ארגון ללא מטרות רווח הנקרא "התנועה ה 5פרסם כל זאת באמצעות  ָרֵאל

  ליון עותקים נמכרו.ישפות כאשר יותר ממ 39-ל ותורגמאלה 

ית הבינלאומית היא ארגון ללא מטרות רווח ולו שתי מטרות: הראשונה היא להכין את ָרֵאלהתנועה ה
היא  בכל העולם. המטרה השניהלָרֵאל ם על ידי הפצת המסרים שניתנו אלהיהאנושות להגעתם של ה

 לבנות שגרירות, עם עדיפות לאזור ירושלים, בה הם יוכלו להיפגש עם הממשלות שלנו. 
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 ברי ָרֵאל אל עם ישראלד
 

התכלית היחידה של קיום  .עם ישראל, ברגש רב אני פונה אליכם. אתם נמצאים בזמן הנכון ובמקום הנכון
בוראינו האלהים. היום כולכם מודעים לזכות מדינת ישראל ועבורה אנו מתכוננים ביחד הוא יום בואם של 

שוב   המתגורר במקום בו האלהים בחרו לנחות. בוראינו שואפים לפגוש  שנפלה לידיכם, בהיותכם העם
את העם הנבחר, עמם האהוב, ולשוב ולהיות בקרבכם כדי להבטיח אלפי שנים של שלום ואחווה, לא רק 

ם, היהודים, המוסלמים והבודהיסטים כולם יתאחדו סביב הנוצרי  לעם ישראל אלא לכלל העולם יחדיו.
 .אלה שבראו את האדם בצלמם על האדמה

באירופה או ביבשת   באסיה,  רוע יתרחש אצלכם. זה יכול לקרות באפריקה,יהם משתוקקים לכך שהא
שאתם קריית השלום השמימית, ציון האהובה עליהם, על האדמה  אולם הם מעדיפים בירושלים. אמריקה.

גרים עליה. הודות לזכות אבות וזכותכם. האם תסרבו לקבל את פניהם? או שמא תעדיפו לקבל אותם 
בזרועות פתוחות ולהעניק להם את כל האהבה לה הם ראויים? חופש הבחירה בידכם. אין הם פולשים, 

שנקבל אותם, למרות שביכולתם להגיע אלינו ולכבוש כל ארץ שיחפצו בה. אך לא זו כוונתם. הם מצפים 
 .בשגרירות אותה נבנה עבורם ,אם זה רצוננו

כיצד תחושו אם שגרירות זו תיבנה במקום אחר? בירדן? במצרים? במדינת פלסטין, אם זו תקום בקרוב? 
דמיינו לעצמכם את אותם האלהים הנזכרים בתנ"ך, אותם אנשים להם המתנתם אלפי שנים מגיעים למקום 

ת? מה תהיה הרגשתכם אז? האם לא תחושו ביום ההוא, שמעלתם האם הדבר יעלה על הדע… אחר
 ? באמונם של אלה שבחרו בכם כדי להעביר את קולם אל קצווי תבל

המונים התאספו ובאו לכאן מצפון, ממזרח, מדרום וממערב, מכל מקום יהודי תבל התאספו. מדוע? לקבלת 
 .רות לא נבנתה או לפחות הוחל בבנייתהלכן, לא אדרוך על אדמת ישראל כל עוד השגרי… פני בוראינו

 .קום בירושלים או בקרבתה ולא במקום אחראני מייחל מכל לבי שהשגרירות ת

 ָרֵאל
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 (0005)דברי ָרֵאל 

 
ההכנות לבניית השגרירות, אותה נתבקשנו להקים על ידי האלוהים, מתקדמות בקצב נאה. על השגרירות 

טריטוריאליות בדומה לכל נציגות דיפלומטית בינלאומית -המגורים להיות מוגנים על ידי זכויות אקס ואיזור
נורמלית וכמו כן, בהתאם להוראות המדויקות של האלוהים, השלימו ארכיטקטים ראליים את הכנת 

ם השרטוטים של קומפלקס המבנים בהם יתרחשו המפגשים הדרמטיים והמדהימים ביותר בהיסטוריה ע
מנהיגי אומות העולם. לא חלף זמן רב מאז הצגנו דגם מוקטן של השגרירות המבוסס על שרטוטים אלו עד 

 .שנצפה באנגליה מעגל תבואה הדומה לו באופן מדהים

עלי לציין שמימון אינו מהווה את המכשול העיקרי להשלמת פרויקט זה. הבעיות הפוליטיות והדיפלומטיות 
דקק להמון סבלנות והתמדה בכדי להתגבר עליהן. בהקשר זה ייאמר שמאז שנת מהוות חסם מציק יותר ונז

הציגה התנועה הראלית הבינלאומית את הנושא בפני ממשלות ישראל השונות ובפני הרבנות  3773
טריטוריאליות לשגרירות שתיבנה בקרבת -הראשית בירושלים ואף ביקשה בהתאם הענקת זכויות אקס

בראו את בני האדם הראשונים. בית המקדש הראשון היה למעשה שגרירות ירושלים היכן שהאלוהים 
-קודמת שסביבה נבנתה ירושלים העתיקה. האלוהים ממתינים עתה שמדינת ישראל תעניק מעמד אקס

אולם עד כה לא נתקבלה כל תגובה חיובית לשבע  –הבית השלישי  –טריטוריאלי דומה לשגרירות החדשה 
 .הבקשות שהוגשו

ובקשה רשמית נוספת הוגשה לרב הראשי  3773הראשונים התרחשו בשמיני לנובמבר שנת המגעים 
קבעה  3773לישראל מספר חדשים לאחר מכן. קבלת הבקשות אושרה והוחל בלימוד נושא הבקשה. בקיץ 

ועדה שמונתה על ידי ממשלת ישראל שהתנועה הראלית היא תנועה שוחרת שלום ואינה מהווה סיכון 
נת ישראל. קיים יסוד סביר להניח שבחוות הדעת קבעו שני רבנים מבין חברי הוועדה "שמוטב בטחוני למדי

הוגשה בקשה נוספת  3773לא לעשות דבר נגד ראל למקרה ויסתבר שהוא המשיח האמיתי". בנובמבר 
וישירה יותר בפני ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, בעת שהותו בקנדה לרגל ועידת מונטריאול של יהדות 
קנדה. כחודש לאחר מכן השיב מר רבין באמצעות אחת מהנציגויות של מדינת ישראל שהוא אינו יכול 
להיענות לבקשה. אם, בסופו של דבר, תתמיד מדינת ישראל בסירובה להעניק לנו את הסטאטוס 
האקסטריטוריאלי, סביר ביותר שניאלץ להקים את השגרירות בטריטוריה מצרית או פלסטינית או באחת 
ממדינות האזור. למעשה, המדרונות התחתונים של הר סיני מהווים אלטרנטיבה מצוינת מאחר וזהו המקום 
בו נגלה לראשונה יהוה מנהיגם של האלוהים למשה. אף על פי כן, מעדיפים האלוהים לתת למדינת 

 33-מה ישראל את ההזדמנות להיענות לבקשתם מאחר וזו סיבת הקיום העיקרית של מדינת ישראל. החל
, יום השנה לציון המפגש הראשון שלי עם האלוהים, פתחנו במגעים עם מדינות אחרות 3779בדצמבר 

 ."וברגע בו נקבל "אור ירוק" תוגש למדינת ישראל בקשה נוספת בבחינת "הזדמנות אחרונה

שנות , כאות לרגשותיהם המיוחדים כלפי מדינת ישראל, נענו האלוהים בחיוב להצעתי ל3770כבר בשנת 
את הסמל המקורי של האינסוף המצוי בשימוש אצל חברי התנועה הראלית במערב. הסוואסטיקה שבמרכז 
הסמל, שפירושה בסנסקריט חיים טובים והמייצגת את האינסוף בזמן הוחלפה במעין צורת מערבולת 

רירות המזכירה את שביל החלב, הגלקסיה שלנו. צעד זה נעשה במטרה לסייע בשיחות על בניית השג
במדינת ישראל וגם מתוך תחושת כבוד כלפי הרגישות של קרבנות השואה שסבלו ונרצחו תחת סמל צלב 
הקרס במלחמת העולם השנייה. באסיה, בה ניתן למצוא את צלב הקרס בכל מקדש בודהיסטי, שם הוא 

מערב מסמל את האינסוף בזמן, לא מהווה הסמל בעיה כלל וכלל. עיצובו מחדש של סמל התנועה ב
אני יכול לציין שהכל זורם  3793נעשה, כמובן, בשמחה ובמבט לאחור תוך סקירת ההתקדמות שלנו מאז 

 .בהתאם לתכנית

עם או בלי השתתפותי.  –התנועה הראלית תגשים בבוא היום את כל מטרותיה כפי שהותוו על ידי האלוהים 
עכשיו לתפקד מצוין גם בלעדי. נותר עדיין עצמי ויכולה -אני יודע בבירור שהתנועה היא בעלת יכולת קיום

הרבה לעשות וגם כאשר יעלה השחר על אותו יום גדול בו ינחתו האלוהים בגלוי ובאופן רשמי לעיני מנהיגי 
ממשלות העולם, אל מול מערך עצום של מצלמות טלוויזיה ונציגי תקשורת, ימשיכו, כך אני מצפה, כמה 

אנוש תבוניים ומתקדמים הם אכן אלו שבראו באופן מלאכותי את  ספקנים להטיל ספק בכך שאותם יצורי
החיים עלי אדמות. חברי התנועה הבכירים ואף אני עצמי מודעים לכך שזה עשוי לקרות, אולם אין זה 

  .ההיפך מכך-מרתיע אותנו

 "ה"יחידנותרחוק, בסביבות התקופה של מה שנקרא כיום -האלוהים עצמם ינחתו כאן בוודאות בעתיד הלא
 (Singularity)-  הזמן בו, הודות למדע, הכול יהיה מובן. זה יקרה תוך לא יותר משלושים שנה מהיום ויכול

 .אף להתרחש מוקדם יותר בהרבה אם האמיתות אותן תיארתי בספר זה יתפשטו מהר יותר ברחבי תבל

 .אליהו, בודהא ומוחמד האלוהים יביאו איתם את כל נביאי העבר הגדולים ובכלל זה משה, ישוע,

מאורע זה, לו אנו מצפים מזה זמן רב, יהיה היום הנפלא ביותר בהיסטוריה של האנושות. אני מקווה ומייחל 
שתהיו נוכחים שם כאשר הם ינחתו בשגרירות ואני מקווה שתוכלו לשמוח בידיעה שנטלתם חלק 
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רוחני עולמי לאלפי השנים הבאות. אנשים בהרפתקה מופלאה זו. האזור בו תיבנה השגרירות יהפוך למרכז 
יעלו לרגל מכל קצוות תבל אל מקום "קדוש" זה. העתק של השגרירות ייבנה בקרבת מקום ויהיה פתוח 

 .לקהל כך שניתן יהיה לראות איך הוא נראה מבפנים

ה אולם האם תסתיים משימתה של התנועה הראלית עם בואם של בוראינו? לא ולא! נהפוך הוא, זו תהי
ההתחלה האמיתית של משימתנו. עם היעלמותן של הדתות הפרימיטיביות ייוצר ואקום שיש למלא אותו 

  .כזו שתהיה מותאמת למהפכות הטכנולוגיות העומדות בפתח –ברוחניות אחרת 

כיום, אנו יצורי אנוש של ההווה המשתמשים בטכנולוגיות של המחר עם דתות וצורות חשיבה של האתמול. 
לוהים, נהיה מסוגלים להגיע לרמות רוחניות חדשות על ידי כך שנאמץ את הדת שלהם, דת הודות לא

אתיאיסטית זו של האינסוף כפי שמייצג הסמל שלהם. מדריכי התנועה הראלית יהפכו לכוהני אותה דת 
היות בהרמוניה עם האינסוף הקטן והאינסוף הגדול ולהבין שאנו אך אבק חדשה ויאפשרו לבני האדם ל

 .וכבים ואנרגיות לנצחכ

אוניברסיטאות ומעבדות ייבנו בסמוך לשגרירות ושם, בהדרכת האלוהים, יוכלו מדענינו להעצים את הידע 
שלהם. בדרך זו נוכל בהדרגה להתקרב אל רמתם המדעית. זה יאפשר לנו לצאת אל פלנטות אחרות 

"אלוהים". כבר כאן, על  -ם נברא לולברוא שם חיים בעצמנו ואז נהפוך גם אנו, בתורנו, עבור אלה אות
הפלנטה שלנו, עלו בריג'יט בואסלייה ומדענים אחרים בעלי ראייה ריאליסטית על הדרך לקראת הפיכתם 
ל"מתכננים תבוניים" אשר, במהלך עבודתם למען העתיד, יהיו מודעים באופן מלא לטבעם של עברנו 

סוף מפחדים שהעיבו על -ניות והמדע, משוחררים סוףומקור מוצאנו. דרכנו ודרכם, יצעדו להם יד ביד הרוח
או אולי,  –חיינו בעבר. זה יאפשר לנו להפוך ל"אלים" בעצמנו ככתוב בכתבים עתיקים מהעבר הרחוק 

 . "באופן משועשע ומדויק יותר, ל"אלים אתיאיסטים

-ע ולנחות סוףכך או כך, בל נשכח שמשימתנו הגדולה היא לבנות את השגרירות בכדי לאפשר להם להגי
סוף בינינו באופן רשמי וגלוי! והם יביאו לעולמנו, אפוף הבעיות אך עדיין היפה, את משנתם העמוקה של 

 .אהבה ושל מדע גם כן
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  (1975) ישראל לעםאלהים מיהוה מסר 

"על מדינת ישראל להקצות למדריך המדריכים שטח אדמה בקרבת ירושלים כדי שיקים עליו את 
האלהים. הגיעו הזמנים, עם ישראל, לבנות את ירושלים החדשה כפי שנכתב. ָרֵאל הוא זה  המשכן,שגרירות

 שעליו הודיעו, קראו שוב בכתביכם ופיקחו את עיניכם.

רצוננו הוא ששגרירותינו תבנה בקרב צאצאינו, מאחר ועם ישראל הוא מצאצאי הילדים שנולדו מזיווגי בני 
 האלהים ובנות האדם.

עם ישראל! הוצאנו אתכם מציפורני המצרים ולא הראתם שהנכם רואיים לאמוננו. מסרנו בידיכם מסר 
המיועד לכל האנושות ושמרתם עליו בקנאות מבלי להפיץ אותו. סבלתם מספיק כדי לכפר על שגיאותיכם 

תי בני מרחוק נו "לצפון תני ולדרום אל תכלאי והבאאולם הגיעה עת המחילה וכדברי הנביא ישעיהו, אמר
בנותיי מקצות הארץ" וקבלתם את ארצכם שוב ותוכלו לחיות בה בשלום אם תשמעו לאחרון הנביאים, זה 

 אשר על בואו התבשרתם. עזרו לו לעשות את אשר אנו מבקשים ממנו.

זוהי ההזדמנות האחרונה. אחרת ארץ אחרת תקבל את מדריך המדריכים ותקים על שטחה את שגרירותנו 
 תהיה קרובה לארצכם והיא תהיה מוגנת והאושר ישרור בה ומדינת ישראל תיהרס פעם נוספת.וארץ זו 

 

לפני חזרתך אליה כדי לראות אם תסכים  ,חכה ,בן ישראל שעדיין לא חזרת אל ארץ האבות ,אתה
 אתה תהיה בין הניצולים וצאצאיך יוכלו לחזור ,אל תחזור לשם ,אם יסרבו .הממשלה ששגרירותנו תוקם בה

 .בבוא הזמן ,אל הארץ המובטחת

עם ישראל, הכירו במי שהתבשרתם על בואו ותנו לו את השטח על מנת שתוקם עליו שגרירותנו ועזרו לו 
 להקים אותה. אחרת, כמו לפני אלפיים שנה, היא תוקם במקום אחר ואם תוקם במקום אחר, אתם תפוזרו
שוב בגלות. אילו לפני אלפיים שנה הכרתם בכך שישוע אכן היה שליחנו, כל הנוצרים בעולם לא היו 
נוצרים כי אם יהודים ולא היו פוקדות אתכם הצרות שפקדו אתכם והייתם נשארים שגרירינו, במקום 

לכם שתפקיד זה יינתן לאנשים אחרים, שבחרו לעצמם למושב את רומא, היא זו שזכתה. עכשיו יש 
הזדמנות נוספת ששוב תהיה זו ירושלים. אם לא תנצלו אותה, ארץ אחרת תאכסן את שגרירותנו ולא תהיה 

  לכם עוד זכות על הארץ שבחרנו לכם"

 (.76״תכנון תבוני", עמ' )מתוך הספר 
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  (1997) ישראל מיהוה אלהים לעםמסר 

ונתנו לאנשי ונשות כדור הארץ את המסר האחרון שלנו. המסר  ָרֵאלשנים דיברנו מפיו של שליחנו  09לפני 
 אשר, כצפוי, ניפץ את "מיתוס האלהים".

ים, שהכרתם בנו רשמית ובפומבי כבוראיכם, פועלים ללא לאות לקבלת פנינו ָרֵאלשנים אתם, ה 09-מזה כ
 וגמלו.בשגרירות המיוחלת. מסירותכם ומאמציכם מרגשים אותנו מאוד והמסורים שביניכם ית

ים הם אלו הקרובים ביותר אלינו. הם העם הנבחר ָרֵאלבכל הדתות ישנם אנשים הראויים לאהבתנו אך ה
החדש שלנו ויבוא יום והם יזכו לארץ מובטחת חדשה משלהם. מאחר ואהבתם מושתתת על מודעות והבנה 

 על אמונה עיוורת. ולא

טבעיים, היו והנם יקרים לנו, מאחר ולא הייתה -לאלה שאוהבים אותנו ואהבו אותנו בחושבם אותנו לאלים ע
טבעיים אלא יצורי -להם ברירה אחרת בתקופות שקדמו לתקופתנו. אולם אלו היודעים שאנו איננו אלים על

אנוש הדומים להם והכל זאת אוהבים וממשיכים לאהוב אותנו ואף יותר מכך, אהבתם נוגעת ללבנו הרבה 
הבים אותנו מתוך מודעות ולא מתוך אמונה עיוורת ומודעות זו היא יותר וגמולם יהיה בהתאם. הם או

 ההופכת אותם לדומים לנו.

בקשנו שהשגרירות תבנה ליד ירושלים כדי לקבל את פנינו והרשויות של העם קשה העורף סרבו מספר 
ת טריטוריאלי. העדפתנו א-פעמים להעניק לנו את הקרקע, את האישורים הנדרשים ואת הסטאטוס האקס

ירושלים היא סנטימנטלית בעיקרה כי עבורנו ירושלים היא מקום בו אנשים אוהבים ומכבים אותנו ומייחלים 
לקבל את פנייינו בכבוד הראוי והעם הנבחר הם אלו היודעים מי אנחנו והרוצים לקבל את פנינו, כלומר: 

  ים.ָרֵאלה

 ו כבוראיהם והרוצים לחזות בשובנו.היהודים האמיתיים אינם יותר עם ישראל אלא אלה המכירים בנ

הקשר שלנו עם עם ישראל עומד להתרופף והברית בינינו מתקרבת לקיצה. נותר להם עוד זמן קצר כדי 
 להבין את טעותם לפני שיפוצו שוב בין העמים.

בינתיים עלינו, מכאן ואילך, להפנות אל כל אומות העולם את בקשתנו להקצות שטח אדמה למטרת הקמת 
-ק"מ, בעל מקורות מים ויש להעניק לו סטאטוס אקס 3השגרירות. שטח זה אמור להיות ברדיוס של 

 טריטוריאלי כנהוג לגבי כל שגרירות אחרת.

אם וכאשר מדינה מסוימת תסכים להעניק לנו את מבוקשנו, יוותר זמן קצר בידי מדינת ישראל לשקול 
 מחדש את מילוי בקשתנו לממש את זכותם.

 של דבר, תבנה השגרירות בארץ אחרת עם ישראל יאבד את הגנתו ויפוזר שב בין העמים. אם בסופו

למדינה שתקים את השגרירות על אדמתה, או , לחילופין, תעניק או אפילו תמכור לנו את האדמה למטרה 
תו טריטוריאלי מובטח עתיד של שגשוג ופריחה והיא תהנה מהגנ-זו וכמו כן תעניק לנו את הסטאטוס האקס

 ותהפוך למרכז מדעי ורוחני של פלנטה זו לדורי דורות.

שעת שובנו הולכת וקרבה ואנו נתמוך ונגן על המסורים מבינכם. אויביכם יחזו בכוחנו שוב ושוב וביתר 
 עוצמה,  ובמיוחד "ממלא המקום" מרומא והבישופים שלו וכל אלו הפועלים בשמנו מבלי שמינינו אותם.

תקרב מועד שובנו, תהיה לכם ככנפיים בעזרתם תוכלו לדלג ולהתגבר על השמחה, שאתם חשים עם ה
 המשוכות והמכשולים הצפויים בדרך. 

השמחה שתחושו בראותכם אותנו תהיה קטנה ופחותה מהשמחה שאתם חשים במאמציכם לקרב את היום 
 הזה. העונג שלכם הוא בביצוע המטלה ולא בתוצאה שלה.

ם מפיו של שליחנו האהוב ואל נא תשכחו שגם אם אנו צופים בכם כל ובנתיים האהבה והאור ינחו אתכ
הזמן, הרי שבכל פעם שהוא מביט בכם אנו רואים אתכם טוב יותר מאחר הוא הופך אתכם ליפים יותר דרך 

 אהבתנו אליכם...

ת ככל שתאהבו אותו יותר, כך אתם אוהבים אותנו יותר, כי הוא אחד מאתנו ואם לפעמים קשה לכם להראו
 לנו את אהבתכם, הדבר נובע מהעדר מודעות לכך שבננו האהוב מתהלך בקרבכם.

"להגיע אל האב דרך הבן". והוא נמצא אינכם יכולים לאהוב אותנו ובו בזמן להתעלם ממנו מאחר וניתן 
 ביניכם, אוכל כאשר אתם אוכלים, ישן כאשר אתם ישנים, צוחק כאשר צוחקים ובוכה כאשר אתם בוכים.

ימרו לאהוב אותנו אם אינכם מתייחסים אליו כאל היקר ביותר מביננו. אהבתו אליכם היא כה גדולה אל תתי
עד כי הוא מבקש מאתנו לסלוח על דברים בלתי נסלחים. הוא הסניגור הטוב ביותר שלכם בפני בוראיכם. 

ותר ויותר בפלנה שלכם בה האהבה והסליחה הופכים לנדירים יותר ויותר ובחברה ההופכת לברברית י
 כתוצאה ממחסור בערכים אלו, הוא המתנה היקרה ביותר שנתנה לכם.
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  (2009) ישראל מיהוה אלהים לעםמסר 

אני יהוה, דרך פיו של הנביא שלי, ָרֵאל, השליח לו אתם מחכים, שולח לכם את המסר האולטימטיבי הזה 
, יום כה מיוחד בו מתקיימת גם בירכת החמה, המזכירה לכם את יצירתנו: בריאת החיים 5967בחג הפסח 

 על כדור הארץ. 

רץ המובטחת ישראל. אך בשום אופן המסר הראשון שהעביר לכם ָרֵאל הזכיר לכם שהגיע זמנכם לחזור לא
 לא הייתה הכוונה לחזור ולגנוב את אדמותיהם ובתיהם של הפלסטינים ולטבוח בהם.

אלימות -הייתם אמורים להיות ציונים ופלסטינים. הייתם אמורים לשוב לארץ הקדושה בדרך של שלום ואי
ן, אשר גנטית הינם אחיכם. ולאפשר לעצמכם להתקבל בברכה, אחווה ואהבה על ידי האנשים שחיו כא

באמצעות שילוב המטען הנפלא שרכשם במהלך מאות שנים של גלות יחד עם כישרונה של האוכלוסייה 
המקומית, יכולתם ליצור מדינה עשירה וחזקה שיכלה להוות דוגמה לעולם כולו, זו הייתה משימתכם 

עם הפלסטיני, הגליתם אותם הקדושה. במקום זאת, גנבתם את האדמות, את הבתים ואת הרכוש של ה
בכוח, אתם אוסרים עליהם לשוב לבתיהם, אילצתם אותם לחיות במחנות ריכוז אותם הפצצתם לאחרונה 
באופן רצחני, דבר שהפך את העם הנבחר לעם הפושע נגד האנושות ובוגד במשימתו להיות דוגמה ומדריך 

ה, אתם שסבלתם כל כך ממעשים כאלה רוחני לכל בני האדם. יצרתם מדינה בה שולטים גזענות ואפלי
במשך מאות שנים, אתם שידעתם טוב יותר מכולם כמה בלתי נסבל ומביש זה היה. מאות שנים של סבל 
ונדודים וההקרבה הגדולה ביותר בשואה יצרה רגשות חמלה כלפיכם בעולם כולו ומוכנות לעזור לכם 

 למצוא ביטחון בארץ המובטחת כפי שהוכרז.

היו תומכות בכם ביצירת מדינה פלסטינית רב גזעית ורב תרבותית שיכלה להיות דוגמה אומות העולם 
לעולם כולו. במקום זאת, כפיתם באמצעות אלימות, מדינה גזענית ואלימה שבזה לחייהם ולזכויותיהם של 

ת, אלימו-כל אלה שאינם יהודים וזהו סרטן אמיתי לאנושות. הייתם אמורים לשנות ולהוביל לאהבה, לאי
לסובלנות ומודעות כעם הנבחר. בגדתם במשימה הרוחנית שלכם, שהינה היחידה שהצדיקה את חזרתכם 
לאדמת ישראל. מכיוון שלהיות ציוני מבלי להיות רוחני ודתי זו גזענות טהורה דבר שהוא לחלוטין בלתי 

 מתקבל. יש לכם אך ורק את הזכות והחובה להיות ציוניים ופלסטינים. 

צתית והפושעת שיצרתם נידונה להיעלם במהירות והיהודים שינסו למנוע זאת מבפנים או המדינה המפל
 מבחוץ, לנצח יקוללו ויאבדו את יהודיותם, כלומר הם לא יהיו עוד חלק מהעם הנבחר.

מדינת ישראל חייבת להיעלם ובמקומה תקום מדינה פלסטינית בה יהודים ופלסטינים יחיו בהרמוניה, בה 
כימו באופן הדדי לזכות השיבה של יהודים ופלסטינים משתי הגולות במאמץ גדול של סליחה שני העמים יס

 הדדית שתהיה הדוגמה היפה ביותר לאהבה ואחווה לאנושות כולה.

רק יהודים שבעבר ועד היום פעלו מתוך ומחוץ למדינת ישראל נגד גזענות ציונית, נגד הקמת מדינת ישראל 
 ור על יהודיותם, כלומר הם יישארו ראויים להיות חלק מהעם הנבחר.הגזענית הנוכחית יוכלו לשמ

את האחרים אני מקיא מפי. הם אפילו אינם שווים לאנשים שאינם מהנבחרים. הם נחותים מכל החיים 
בבריאה. הם אינם אפילו ברמה של חיות. על כן הם אינם ראויים לחיות בארץ ישראל והם וילדיהם  האחרים

 ת נידונים לגרוש נצחי, לגולה תמידית. למשך שבעה דורו

אלו הקוראים היום מסר זה, המבינים את טעויותיהם ויתחילו לפעול לכינון ציוניות פלסטינית כלומר חזרה 
לארץ ישראל אבל כמדינה רב גזעית ורב תרבותית בה מוסלמים, נוצרים ויהודים יחיו יחד בהרמוניה עם 

אתם היהודים שבגולה שהינכם מספיק רוחניים ודתיים כדי שתהיה  אותן זכויות, לאלו יסלח על פשעיהם.
לכם המודעות לא להיות שותפים לפשעים הציוניים, אני אומר לכם להתכונן לקראת חזרתכם לאדמת 
ישראל כשאדמה זו תהיה שייכת למדינה פלסטינית רב תרבותית. לבסוף, על מנת לזרז תהליך זה עליכם 

ת השגרירות, בית המקדש השלישי וחזרתו הנהדרת של בננו האהוב שתביא להתאחד כדי להכין את בניי
 מאות שנות שלום על כדור הארץ עם חזרתנו, הוא השליח האחרון והחשוב ביותר, המשיח ָרֵאל. 

כל דקה חשובה וזכרו לא תוכלו לומר שלא הוזהרתם. בזמן שבחלק מהמסרים הקודמים שהועברו 
מאות שנים להשלימם, מסר זה נותן לכם רק כמה שנים או אפילו כמה  באמצעות נביאי העבר ניתנו לכם

חודשים. זה הזמן לנטוש שוב את קשיות העורף ובענווה רבה להיות שוב העם הנבחר האמיתי, עם של 
אלימות בדרך שאני, יהוה, היוצר שלכם, סימנתי עבורכם. דרך אשר מובילה לארץ -אהבה, אמת ואי

 טה שלמה ולא פיסת אדמה המוגבלת בגבולות.המובטחת שלמעשה הינה פלנ

 אמן
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 (2015) ישראל מיהוה אלהים לעםמסר 

 אני יהוה, דרך פיו של בני והנביא ראל, מכתיב מסר זה לעם היהודי.
 

אתם בגדתם בכל ערכי המופת של היהדות על ידי גניבת האדמה והבתים שלא שייכים לכם, ובמיוחד על 
חשוב שלי: ״לא תרצח״ וצבירת כלי נשק גרעיניים שביכולתם להרוג מיליוני אנשים ד הדיבר הכי ידי אי כיבו

 ברגע אחד ולהצית מלחמת עולם המסוגלת להשמיד את כל הבריאה שלנו.
 

כתוצאה מכך, ההגנה שניתנה לכם, מיום זה, הינה מוסרת לחלוטין ואני מבקש מכל היהודים האמתיים 
 ית.לעזוב את ארץ פלסטין במהירות האפשר

 
אנחנו סיפקנו לכם את ההגנה הזאת בתקווה שהתבונה והכבוד הטמונים ביהדות, יחד עם בניית השגרירות, 
בית המקדש השלישי, כפי שנכתב בכתבים העתיקים, שאליו נשוב, ידחפו את המדינה הזאת בבטחה 

האנושות תרבותית כדוגמה לכל -גזעית ורב-לאפשר לפלסטינים לחזור לבתיהם ולאדמתם במדינה רב
 ולהפוך למגדלור רוחני עבור שלוש הדתות המונותאיסטיות.

 
במקום זאת, בני העם קשה העורף שרק ברח מהשואה הנאצית ומחנות הריכוז, הפכו לקשים הרבה יותר. 
התייחסו אל הנביא האחרון שלנו ואל בקשתו לבנות שגרירות בבוז. הם יצרו מחנות ריכוז לפלסטינים שאת 

נבו, הפציצו את מחנה הריכוז שהוא עזה ואפילו מכינים פתרון סופי עם מטרה של שואה בתיהם ואדמתם ג
 פלסטינית.

 
אי לכך ההגנה שלנו בזאת מסתיימת והיהודים האמתיים שוב נגזר עליהם לצאת לגולה חדשה, לחיות יחד 

והיצירתיות עם העמים האחרים של כדור הארץ ולסרב לשאת נשק עבור אף עם ולתרום לכל עם מהגאונות 
 שלהם.

 
ציונים ואנחנו מברכים את היהודים הדתיים שסירבו לציונות וכבר עזבו -היהודים האמתיים הם כמובן אנטי

 את ישראל.
 

ראלים הם עתה היהודים האמתיים, אלה שמבקשים לבנות פיזית את השגרירות ולקבל את פנינו בשובנו, 
דים לעזוב את ישראל במהירות האפשרית, להפוך ולא על גבי אדמה גנובה. אנחנו מבקשים מכל היהו

לראלים, ולתמוך בפלסטינים, שהם למעשה ברובם צאצאיהם של יהודים אמתיים שהתאסלמו לפני זמן 
רב. לראות יהודים מזויפים באים מאירופה ושוחטים את הצאצאים של היהודים שחיו בישראל בימי התנ״ך, 

 זה פשע קורע לב.
 

יהדות, יהדות של שלום וקבלת -ם כדי להביא את הערכים הנהדרים של ראליותאתם תפוצו ברחבי העול
גזענית, יהדות בינלאומית שבכוונתה לאחד את כל האומות לממשלה עולמית, יהדות -השונה, יהדות אנטי

מדעית שמקדמת גנטיקה וחקר -מיליטריסטית שדוחפת לפירוק מנשק להשמדה המונית, יהדות פרו-אנטי
הדות שעובדת במיוחד עבור הקמת בית המקדש השלישי, השגרירות שלנו אליה נחזור אל החלל ולבסוף י

מנת לחזק שלום מתמשך בין כל בני האדם ואליה ישובו כל הנביאים הגדולים לשמש עדינו ולנתץ את כל 
 המיתוסים והמחלוקות שהדתות יצרו.

 
ינך רוצה ״להפוך לנציב מלח״ כפי יהודי, עזוב את ישראל בהקדם האפשרי ״מבלי להביט לאחור״, אם א

 שקרה בסדום ועמורה, ותמוך במשיח עליו נחזה: ראל.
 

 שלום על כדור הארץ ולכל בעלי הכוונות הטובות!
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 התנועה הָרֵאלית
 

 70-חברים ב 70,000-, עם כ3799התנועה הָרֵאלית היא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח, נוסד בשנת 
 תומכים בכל העולם. 050,000 -מדינות, וכ

לא מקבל שכר, לא נשיא מחבריה לפתח קשר בין האנושות לבוראיה. אף אחד  מטרת התנועה היא
התנועה ולא חברי ההנהלה. התרומות השנתיות שניתנות לארגון מנוצלות אך ורק למטרת הפצת המסר של 

 בכדור הארץ. האלהים ולבניית השגרירות לקבלת פניהם 

התנועה הָרֵאלית נה גם תנועה ָרֵאלית לאומית. ישישנו סניף של התנועה בכל מדינה והוא נקרא 
(, שכוללת חברים מכל המדינות. חברים בתנועה הָרֵאלית הבינלאומית הם חלק מצוות IRMהבינלאומית )

בר לתנועה הָרֵאלית הנהגת התנועה בכל המדינות. אחוז מסוים מהתרומות לסניף באותה מדינה עו
( למטרת בניית השגרירות והפצת המסר במדינות שבהן אין תנועה ָרֵאלית לאומית באופן IRMהבינלאומית )

רשמי. התנועה הָרֵאלית הבינלאומית מארגנת סמינרים בכל העולם שתפקידם לקדם התפתחות אישית, 
סדר, לתנועה הָרֵאלית, כמו -מצבים של אימודעות, והבנה טובה יותר של הפילוסופיה הָרֵאלית. כדי למנוע 

לכל חברה או ארגון יש מבנה ארגוני )סטרקצ'ר( הבנוי באופן היררכי מחברים שתפקידם לשמור על כך 
  (.וד זהיר ומוודא שהמסר לא מסולףשהכל מתנהל לפי המסר. )ָרֵאל מא

 ליתָרא  הערכים של התנועה ה
 לקיחת אחריות 

כל אדם אחראי למעשיו גם אם אינו אלא מציית לפקודות שניתנו לו בכל צורה שהיא. זה שלוחץ על ההדק 
ל עצמו ואפילו אם האלהים ָראֵ אחראי באותה מידה כמו זה שנתן את הפקודה וזאת בכל הנסיבות. "גם אם 

 סרבו לעשות כן."  –יצוו עליכם לעשות משהו בניגוד למצפונכם 
היחידה המבקשת מחבריה שלא לציית למנהיגה, אם הוא דורש או פוקד עליהם לפעול בניגוד אנו התנועה 

 למצפונם.

 כבוד מוחלט לחיים
"גם אם מקור סמכות כלשהו יגרום לנו להאמין שעל ידי הוצאה להורג של אדם אחד ניתן להציל את כלל 

לה. כלל זה אם יקויים, יביא קץ האנושות, אין לעשות כן. חייו של אדם אחד יקרים יותר מהאנושות כו
 למעשי הטבח, לפשעים נגד האנושות ולשואות למיניהן".

 הכבוד לגופנו 
"אין להשתמש בסמים, טבק וקפאין. אלכוהול מותר במידה קטנה ולעולם לא עד שיכרות, חומרים אלו 

 הורסים את הגוף, מעוותים את הקוד הגנטי ובכך גורמים נזק אף לדורות הבאים".

 ד לזולתהכבו
הסובלנות אינה מספיקה. סובלנות פירושה לקבל את ההבדלים והשוני בצורה פסיבית. אהבת השונה 
לעומת זאת, פירושה עידוד האחר להיות שונה מאיתנו ולחיות חיים מלאים עם אותם הבדלים, בין אם 

ו דומים, העולם היה מדובר בהבדלי דת, גזע, מין, תרבות, העדפות מיניות וכדומה. אילו כל בני האדם הי
משעמם מאוד. ככל שאחרים שונים ממני, כך הם מעשירים אותי. אנושות מגוונת, היא אנושות העשירה 

 בהבדלים". 

 אי אלימות
"איומים באלימות יש להעניש באותה מידה כמו שמענישים אלימות, מאחר ומשתמע מכך שהמאיים מודה 

 בכך שדעתו תנצח ע"י שימוש באלימות". 

 עולמישלום 
"יש לפזר את הצבאות הלאומיים ולהקים ממשלה עולמית עם צבא עולמי המורכב מחיילים שיתפקדו 

 כשומרי השלום של הפלנטה. על הממשלות להקצות את תקציבי הביטחון שלהן לטובת המלחמה ברעב".

 החלוקה
בד. זה שעובד, זכאי "לכל אדם הזכות, במהלך חייו, למזון, לקורת גג, מלבושים וחינוך, גם אם אינו עו

המניע חיוני לקידום האנושות. המותרות אותן ישיג לעצמו הן ביחס ישר לעבודתו ולתרומתו  –למותרות 
 לחברה ולאנושות".

 הגניוקרטיה
. הקטגוריה היחידה שמעולם לא ..שבו לרגע, איזו קטגוריה של אנשים אפשרה לאנושות להתקדםח"

הגאונים. הגניוקרטיה מציבה בשלטון  –העליתם לשלטון, דווקא היא זו שהביא את הקידמה לאנושות 
הגניוקרטיה יכולה להתקבל או להתבטל רק ע"י הצבעה  זה המינימום הדרוש". –אנשים אינטיליגנטים 

וקרטיה, הם אומרים, שאנו חופשיים ורשאים דמוקרטית, למרות שהאלהים מציעים לנו לאמץ וליישם את הגי
 לנסות שיטה טובה יותר.
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 השגרירות

האלהים מבקשים באמצעות ָרֵאל שליחם מממשלת ישראל להקצות להם שטח אדמה כדי לבנות עליו את 
בנין הנציגות שלהם, על האדמה שניתנה לאבותינו. האלהים מייחלים ומצפים להתקבל בברכה על אדמת 

 איהם בני  ישראל.ישראל ע"י צאצ

האלהים מייחלים לכך שירושלים תהפוך למרכז העולם ושצאצאיהם בני ישראל יובילו את האנושות לקראת 
 עתיד של שלום, אהבה ואחווה.

בניית שגרירות לקבלת מדענים מפלנטה אחרת היא אבן דרך במשימה בעלת ההשלכות החשובות ביותר 
לעתידו של המין האנושי. מלבד היות השגרירות מפקדה ליחסים דיפלומטים בין האלהים לבין ממשלות 

 כדור הארץ, פרוייקט השגרירות יהפוך להיות אטרקציה תיירותית מיוחדת במינה עבור כולם.

 רט הבקשהמפ
  אנו מבקשים ששטח זה ימוקם קרוב ככל האפשר לירושלים וגודלו  - ירושלים בקרבתשטח אדמה

ציגות האלהים, בית המקדש . כאן נבנה את בנין נקמ"ר אם עגול 3.39קמ"ר אם מרובע או  9יהיה 
 השלישי, ובו יקבל ָרֵאל את פני בוראינו האלהים.

  יוענק לאותו שטח אדמה סטטוס דומה לזה המוענק אנו מבקשים ש -אקסטריטוריאלי סטטוס
 לשגרירויות של ארצות המוכרות ע"י מדינת ישראל.

 טרליותו של המרחב יאנו מבקשים שמדינת ישראל תבטיח את ני - יטרליות של המרחב האויריינ
 האוירי מעל השטח הנדון.

פגש באלהים, הם הודיעו לו על התוכנית לבניית השגרירות. התוכניות ומודל השגרירות הוצגו  ָרֵאלכאשר 
  .3773באופן רשמי לתקשורת באוגוסט 

, בדרום אנגליה, הופיע ציור מעגל Cheesefoot Head, במקום ששמו 3770באוגוסט  33 -באופן מעניין, ב
גרירות שהוצגה. לאחר מכן, הופיעו עוד מספר תבואה עם אותה צורה בדיוק התואמת את תוכנית הש

מעגלי תבואה עם צורות דומות, והתצורות שלהן יכולות להילקח בחשבון כאפשרויות תכנון שונות עבור 
  השגרירות.

 
 

פיתוחים חדשים במדע נותנים לנו סיבות רבות לאופטימיות: לדברי ָרֵאל, אנשי כדור הארץ יהיו מוכנים יותר 
כאשר תהיה להם הבנה טובה יותר של העקרונות המדעיים הגדולים. ָרֵאל הודיע כי לקבלת יוצריהם 

במהלך עשרים השנים הקרובות, מספר הגילויים המדעיים יגדל מאוד, עד אשר תגיע האנושות לרמת 
 הבנה כזו בה כל עקרון מדעי יהיה ידוע לנו.

טכנולוגית" ע"י מדענים רבים החולקים רגע חזוי זה שיהווה את נקודת פרשת המים נקרא "הסינגולריות ה
. 0005חזון זה של התקדמותנו המדעית. בהתאם לאחד מהניבואים האחרונים,  נקודה זו תגיע בסמוך לשנת 

עד אז, אנשים רבים יבינו איך נוצרו בני האדם ועל ידי מי. בתקווה שמודעות זו תזרז את הגעתם של אבותינו 
 מהחלל.
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