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Introdução

Quando em 1974 apresentei ao público o “Livro que diz a Verdade”,
narrando o meu contato com os Elohim, aqueles extraterrestres que nos
criaram cientificamente em laboratório e que foram chamados de “deus”
ou “deuses” pelos nossos ancestrais, muito primitivos para compreender e
“embrutecidos pela ignorância”, o entusiasmo do publico pelo “fenômeno
OVNI” fez o sucesso dos meus livros e conferências através do mundo.

Mas quando explicava que bem logo poderíamos, graças à clonagem,
fazer a mesma coisa e viver eternamente, muitos riam com aquele riso besta
que sempre aflora naqueles que são por de mais obtusos para entrever o
futuro e a morte dos seus parâmetros.

Vinte e sete anos e algumas ovelhas como a Dolly mais tarde, e eles
nao mais riem e estão espantados corn aquilo que anunciei, pois tornou-se
uma realidade.

É chegado o momento de ultrapassar a velocidade máxima e de revelar
o que o futuro nos reserva. Se a velha geração do “baby boom” (bebê da
prosperidade), que tornou-se o “papy boom” (papá da prosperidade), com a
idade e, incapaz de compreender ou de se adaptar e, como todo o indivíduo
que envelhece, vê a aproximação das mudanças com o horror daqueles que
vão perder os seus padrões, uma nova geração está em vias de tomar o seu
lugar na sociedade, e nao terá problema algum em se adaptar aos novos
valores engendrados pelas novas tecnologias.

Os jovens que digitam em seu computador desde a idade de 5 ou 6
anos não têm, evidentemente, o mesmo cérebro daqueles que possuíram
apenas brinquedos de madeira ou metal, e cuja matéria cinzenta é um
tanto atrofiada, em comparação...

Os velhos, os “homens do século vinte”, verdadeiramente não poderão
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se adaptar ao mundo que desponta. Como todos os velhos apegados aos
seus poderes vacilantes, irão legislar e tentar impedir a evolução inevitavel
do Novo Homem. Mas nada poderão fazer e com o tempo serão enviados ao
museu da História ou, mais provavel, ao da Pré-historia, já que a civilização
que chega fará o homem do século vinte parecer um “Cro-magnon” da
Humanidade.

Eles podem ser contra a clonagem humana e contra o fato de se poder
viver eternamente. Num certo sentido, estão corretos. Se eles são contra a
vida eterna, que morram, então. Assim, deixarão lugar às novas geraçôes
que, elas sim, aceitarão com entusiasmo o fato de poder atingir a vida
eterna graças à ciência. E que deixem aqueles que não desejam morrer
aproveitar essas novas possibilidades.

Viver eternamente não deverá ser uma obrigação. Primeiramente, é
necessário se ter a vontade, no mínimo. Certamente que quando se está
em depressão ou infeliz com a vida, a própria ideia de viver eternamente
é um sofrimento insuportável. Para os mais depressivos, a perspectiva de
uma vida “normal” de 75 anos é de tal modo desmoralizante que eles se
suicidam, por vezes, bem antes daquela idade.

O próprio conceito da vida eterna, escolhida livremente e nunca im-
posta, só pode atrair pessoas felizes em viver e que não querem que cessem
os prazeres que a vida lhes oferece.

Eis porque a evolução dirigida à felicidade e ao prazer é uma parte
indissociável da filosofia do Novo Homem.

Se somos educados para o sofrimento e para o sacrifício, só nos resta
desejar morrer para escapar deste “vale de lágrimas”.

Se, ao contrário, crescemos no conceito de que se nasce para o prazer
e que tudo quanto nos rodeia constitui uma fonte inesgotável de estímulo
para engendrar e diversificar esses prazeres, então temos a vontade de nos
divertir e de gozar eternamente aqueles prazeres sempre renováveis.



Prefácio de Brigitte Boisselier
Ph.D., Professora de Bioquímica

Titular da Clonaid

“Um dia será possível clonar os seres humanos e assim atingir a vida
eterna. Um dia viajaremos mais rápido do que a luz. Um dia seremos
capazes de dominar a velhice...”

Há cerca de 7 anos, Michel, um colega de trabalho que comigo jantava
naquela noite, acabara de revolucionar o meu pequeno universo num es-
paço de trinta minutos, descrevendo-me de uma só vez, a teoria da criação
cientifica de toda a vida na Terra pelos Elohim, os valores que deviam
guiar as nossas ações aqui e o futuro que nos é possível prever, imaginar,
sonhar...

Como descrever as semanas que se seguiram? Entre o meu rigorismo
científico, a minha educação católica culpabilizante, a minha curiosidade
de pesquisadora e o meu instintivo entusiasmo por essa nova teoria, os
meus neurônios não mais repousavam.

Então, coloquei o meu rigorismo científico ao serviço de meu instinto
e passei alguns meses a reler todos os escritos que encontrei sobre a teoria
da evolução, sobre as civilizações antigas e sua religião. Também come-
cei a olhar diferentemente a ciência moderna, essa ciência que costeava
quotidianamente, pois eu era assistente do diretor da pesquisa “de L’Air
Liquide”.

À medida que lia, dava-me conta dos antolhos que me privavam de ver,
de compreender, que já há 7 anos estávamos a caminho de nos tornarmos
criadores de vida e recriadores, simultaneamente.

Frequentemente, tive que responder a esta pergunta: “Na qualidade de
cientista, não tem sentido dúvidas com a leitura das mensagens de Raël,
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4 Sim, Clonagem Humana! - Vida eterna através da ciência

com o que ele afirma sobre a clonagem, a vida eterna e tudo mais?” Sem
aflição, não senti bloqueios, somente o questionamento lógico de uma pes-
quisadora. E essa lógica, firmada sobre os meus conhecimentos de química,
dizia-me na época que se uma molécula é imobilizada numa conformação
seguida a uma reação química ou uma série de reações químicas, deve exis-
tir um produto químico ou uma combinação de produtos químicos capaz
de inverter aquele bloqueio.

Isto é, claramente, o que Ian Wilmut descobriu introduzindo o DNA
de urna ovelha no óvulo fecundado de outra ovelha. Esse óvulo continha
a combinação de compostos de desbloquear o código genético, o DNA, de
o fazer retornar ao estado de código genético de um embrião, capazes de
remover uma divisão celular e de obter um novo embrião, capazes, em
uma palavra, de clonar um ser vivo... E foi assim que Dolly, o primeiro
mamífero clonado, nasceu cerca de 4 anos após a minha primeira leitura
das Mensagens.

Seria eu uma cientista iluminada quando afirmava que a clonagem che-
garia tal como Raël predissera e contra a opinião do “establishment”? Não,
havia eu, apenas, retirado os meus antolhos e colocado um pouco de bom
senso no meu rigorismo científico.

O mesmo ocorre com a velocidade da luz, declarada constante pelos
físicos (que a calcularam em 3×108 m/s). Pelo fato que fora calculada na-
quele valor na maior parte das situações planetárias, isto autoriza afirmar
que não existe meio de a desacelerar, ou de a acelerar, dando as condi-
ções operacionais? Devese aceitar aquele limite? É de puro bom senso
afirmar-se que deve existir um meio de alterar aquela velocidade e é isso
que os cientistas têm feito, em vezes diferentes, em muitas universidades
do planeta, no decorrer dos quatro últimos anos...

Hoje os teóricos ensaiam aglutinar a teoria com esses novos resultados,
uma outra teoria não tardará em aparecer... Dará ela novos antolhos aos
numerosos estudantes que irão apreendê-la e será ela ensinada como a teoria
que será deslocada por uma próxima, que por sua vez será deslocada por
outra melhor e assim até o infinito, pois a nossa aprendizagem do infinito,
não é ela infinita?... Não estou segura de que eles receberão esse ensino,
pois a história está cheia desses equívocos que hoje nos fazem sorrir.

Em 1894, Albert Michelson fazia o discurso de abertura do laboratório
de física da Universidade de Chicago, no qual dizia: “Os fatos e as leis
mais importantes da Física foram todos descobertos”. Esta opinião era
partilhada pela maioria da comunidade científica. Apenas 10 anos mais
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tarde, Einstein publicava o primeiro dos artigos que iriam revolucionar a
percepção e a compreensão do Universo na época. Os trabalhos de Einstein
se apoiavam, entre outros, nos resultados de pesquisa de Michelson.

Em 1933, o físico britânico laureado com o Prêmio Nobel, Ernest
Rutherford, declarava pouco tempo após a primeira demonstração da fissão
do núcleo atômico: “A energia produzida pelo átomo é bem pobre. Aqueles
que esperam encontrar uma nova fonte de energia naquela transformação
não passam de ingênuos sonhadores”. Albert Einstein estava de acordo com
ele e declarava: “Não existe a menor indicação de que a energia nuclear seja
acessível um dia”... Hiroshima aconteceu 12 anos mais tarde...

Pode-se notar que os pioneiros de um dia logo se encontram entre os
distribuidores de antolhos. Isso me faz pensar numa observação que aprecio
particularmente do autor Arthur C. Clarke, que diz: “Quando um cientista
relativamente idoso, eminente e distinguido, declara que alguma coisa é
possível, provavelmente tem razão. Quando afirma que alguma coisa é
impossível, provavelmente está enganado.”

A esta a história para demonstrar que toda ideia revolucionária é logo
rejeitada com a etiqueta de “impossível”. Por vezes, se lhe atribui a etiqueta
“monstruosa” ou “escandalosa” para se assegurar que não irá muito longe...
Alguns anos mais tarde, passa de impossível para “provavelmente possível,
mas dispendiosa”, o que em pouco tempo conduz à etiqueta “Sempre disse
que era uma boa ideia”.

Essa lei que acompanha as ideias revolucionárias verifica-se em todos
os domínios da ciência. Evocava principalmente o domínio da Física, que é
bem conhecido, mas vale, também, para a Biologia e para a Medicina, em
que a novidade é fonte de grandes perturbaç6es porque toca no humano e,
também, na noção do “divino”.

No início do século XIX, os anestésicos eram utilizados de maneira re-
lativamente corrente em cirurgia, mas os moralistas insurgiram-se contra a
ideia que fossem utilizados para minorar as dores do parto... Não preceitua
a Bíblia que a mulher parirá em dores? Então, ministrar medicamentos
para aliviar as dores da mulher que partejava era simplesmente impossível,
pois contrariava a vontade divina.

Foi preciso que a rainha Vitória, que não possuía venda nos olhos,
decidisse tomar aqueles medicamentos (ela teve nove filhos) para que os
moralistas calassem e a prática se generalizasse...

Era um enorme progresso contra esse obscurantismo que evoca a lei de
Deus face à toda novidade naquele domínio. Sorrio e me revolto quando leio
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os propósitos de João Paulo II se insurgindo contra a clonagem, utilizando
aquele gênero de clichê: “Não deveis brincar de Deus”...

Como ele pode esquecer que foram cirurgiões que por mais de uma vez
lhe salvaram a vida e que sem eles e a sua maneira de brincar de Deus, João
Paulo II não mais existiria. Corno ele pode negar a aspiração legítima a
uma vida eterna, como permitirá essa técnica de clonagem, em um futuro
muito próximo, quando ele prega e reza diariamente por uma vida eterna
no além?...

Como ele pode se insurgir contra as pesquisas sobre o envelhecimento?
Um de seus predecessores tinha menos escrúpulos, pois o bom Papa Pio XI
se fazia aplicar, regularmente, injeções de feto de ovelha em uma clínica de
rejuvenescimento de Paul Niehaus, na Suíça...

Essas aspirações a uma vida mais longa são tão naturais que não existe
dúvida quanto ao sucesso dos pesquisadores em um prazo bastante curto,
como igualmente profetizou Raël e como ele nos revela um pouco mais
nesta obra.

Sete anos após o meu primeiro encontro com as Mensagens e com o
Mensageiro, Raël, aquele a quem decidi chamar “mon Prophète Bien-Aimé”
(Meu Profeta Bem-amado), sinto ainda mais o alcance da revolução que é
veiculada pelas suas profecias e pelos seus ensinamentos.

Quando resolvemos conscientemente retirar os antolhos, a visão que
nos aparece é realmente entusiasmante.

Às vezes me interrogam: “Vale mesmo a pena, Brigitte, se mobilizar
como o fazes para fazer que conheçam as Mensagens e os ensinamentos de
Raël e de nossos criadores?” Minha resposta não varia, como não varia o
amor que leio nos olhos do Profeta... e isto, entre outras coisas, é a minha
resposta àquele amor.

Sim, sou feliz em carregar essa revolução, sou feliz em ser uma atriz
dessa comoção planetária, principalmente em lançar concretamente a ativi-
dade de clonagem. Quando se tem consciência do que o futuro nos reserva,
quando se compreendeu a importância das revelações de Raël, não é pos-
sível guardar tudo para si. Os escritos de Raël despertaram em mim uma
força, uma serenidade insuspeitada... Eu sei, eu a sinto exatamente e eu a
carrego sem curvar a cabeça.

A teoria da Criação Cientifica é seguidamente etiquetada “impossível”
e, conforme as regiões do globo, a etiqueta “perigosa” lhe é anexada. Os
profetas científicos, sociais e políticos que acompanham esta teoria são
muitas vezes qualificados de escandalosos e o próprio Profeta, como os
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seus predecessores, é qualificado de impostor em seu país...
Enquanto isso, ele nos fala de amor, ele nos fala do infinito. Ele nos

faz sonhar com um mundo de prazer e de consciência. Ele nos mostra o
caminho para o atingir.

A história do passado nos revela que são as ideias revolucionárias que
constroem o futuro, enquanto eu deixo a história do passado resolutamente
para me voltar para aquele futuro que escolhi com inteira confiança. O
envelhecimento um dia será uma história do passado e a morte será mais
uma opção do que um fim inevitável e tenho a confiança no ser humano
que venha a administrar essa mudança, que não seja interditá-la... Ainda
hoje, recebi o apelo de um casal que perdeu um filho de tenra idade em
um acidente e eu irei dispor de toda a minha energia em fazer ressurgir o
seu código genético...

Consegui livrar-me de todos os meus antolhos? Terei ultrapassado
todos os meus limites? Não tenho esta pretensão. Mas, quotidianamente ,
aplico-me a não limitar as minhas esperanças, nem minha imaginação, nem
o meu amor pelo meu Profeta Bem-amado, por aquilo que ele representa
e por todos os seres humanos deste planeta que ele aceitou guiar.

... E vós, caros leitores, que vos preparais para a descoberta da beleza
do futuro, tentai não permitir que a palavra “impossível” penetre em vosso
cérebro, seria o retorno ao passado bem inútil...

Obrigado, Raël, por partilhar conosco essa consciência da ciência que
desenvolveste ou, melhor diria, essa ciência da consciência.

Obrigado, Profeta Bem-amado, por me dares o imenso privilégio em te
servir.

Brigitte Boisselier, Ph.D.
Diretora da Clonaid

Responsável pelos projetos
científicos do Raëlismo.
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Prefácio de Marcus Wenner

A humanidade está no portal do paraíso. Desde o nascimento do Ho-
mem, as pessoas não cessam de sonhar com esse dia e, todavia, quando
agora estamos tão próximos, existe entre nós quem não consegue vê-lo.

Semelhantes aos últimos combatentes que permanecem escondidos no
matagal, completamente ignorantes de que a guerra acabou há dezenas de
anos. Mesmo que a realidade seja a paz, ainda se apegam à guerra. Esses
são os “neoneandertalenses” de que fala Rael em seu livro. Essas são as
pessoas que continuam a arrastar os seus velhos valores ultrapassados como
uma bola de ferro (que usavam os condenados) e que permanecem encade-
ados onde quer que se dirijam, conscientes de que existe um problema em
alguma parte, mas inconscientes que são eles próprios que o carregam.

Mas todos nós somos os produtos de nossa educação e para a maior
parte de nós a nossa educação pertence ao passado, pelo que somos todos
pequenos fragmentos do passado, que tentamos encontrar o nosso caminho
para o futuro. Todos nós tentamos manobrar numa paisagem totalmente
nova e desconhecida utilizando um velho mapa desenhado em nossa infân-
cia. Então, não é de se estranhar a existência de tanta gente perdida! Mas
isso não tem nenhuma razão de ser. A nossa percepção da realidade não
pode se fixar para sempre no final de nossa adolescência. Como Peter Pan,
não temos que abandonar os nossos sonhos de infância, nem perder a nossa
capacidade de imaginar e olhar o mundo maravilhados, nem esquecer como
crescer e consultar o mapa que nos permitirá encontrar o ouro. Porque isto
é o que devemos fazer para cumprir o derradeiro passo em direção à Ilha do
Tesouro. Só seremos capazes de fazer um paraíso deixando tombar nossas
últimas cadeias e se olharmos o mundo atual apreciando o que ele tem de
bom, em vez de nos deixar atrair pelo pior, pelos medos do passado. Não
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podeis efetuar o salto portando cadeias e a passagem é muito estreita para
um adulto, só as crianças a podem atravessar, portadores que são de uma
curiosidade despertada da capacidade de sonhar, do amor incondicional, e
imaginai... Tudo isso com a mais perfeita inocência do ser.

Todos os grandes filósofos sonharam com esse dia, dos gregos antigos
aos visionários modernos, passando pelos artistas. “Imagine all the peo-
ple...” No passado, os humanos deviam trabalhar duro com as suas mãos,
submissos às forças da natureza, ou pior, aos caprichos da opressão. Pensai
nas incontáveis mães, em vossos próprios ancestrais de vossa própria carne
e sangue que tanto sofreram na vida, sem medicina nem segurança, sem a
certeza que haveria o alimento do dia seguinte ou que o seu marido retor-
naria vivo no outro dia, constantemente vivendo no medo da invasão de
brutos vizinhos, da punição “religiosa” por um pensar diferente, do castigo
dos seus proprietários, da doença. As mãos enrijecidas pelas águas geladas,
sem um colchão confortável onde dormir, exatamente, “se tivessem sorte”,
um leito, infestado de pulgas, em palha que comicha. Tornados surdos por
16 horas de trabalho no moinho desde a mais tenra idade. Os seus cérebros
danificados por um estresse permanente.

Comparada a hoje, a vida era uma série de sofrimentos traumáticos,
combinados com a ignorância, com o medo e a crueldade (não é de espantar
que as religiões corrompidas tenham glorificado esses sofrimentos e deles
feito a chave do paraíso). E durante todo esse tempo, em trabalhos peno-
sos, eles conservavam a esperança, a esperança de que seus filhos tivessem
uma vida melhor, a esperança de que o futuro melhor cumprisse as suas
promessas, a esperança de que os seus sofrimentos não seriam vãos e que
um dia seriam recompensados - no paraíso. E esse paraíso é hoje! Nós co-
lhemos o paraíso construído a partir do seu labor. Somos a última malha
da cadeia do sacrifício. A mãe devotando a sua vida aos seus filhos, os seus
filhos literalmente aspirando a vida nos seios da mãe para, em continua-
ção, dá-la aos seus filhos... Ou os combatentes da liberdade arriscando a
vida pela fogueira ou pelo assassínio, precisamente para nos transmitir os
seus sonhos. Pessoas honoráveis existiram em todas as gerações, pessoas
que tomavam o que era bom para torná-lo melhor ou que se insurgiram
contra o que era mau. Todas as gerações de cientistas, de arquitetos, de
comerciantes, de dirigentes, de mestres apreenderam, pouco a pouco, dos
mentores que os precederam, adicionando (ou subtraindo) a sua própria
pequena contribuição, erigiram os fundamentos do nosso mundo atual. A
humanidade é como um grande totem, cada geração monta sobre os om-
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bros de seus predecessores. E isso, desde que ela foi expulsa do jardim do
Éden até os nossos dias em que, por fim, podemos retirar nossos ventres
do pó e levantar as nossas cabeças sobre tudo aquilo, respirar e enxugar as
lágrimas de nossos olhos.

Tudo quanto nos rodeia, do mais simples lápis ao mais complexo com-
putador, devemos ao trabalho de numerosos humanos que viveram e mor-
reram antes de nós. Cada parcela da liberdade humana de hoje foi paga
com o sangue do passado. Cada pessoa que tenha contribuído positiva ou
negativamente ao produto final concorreu para o resultado positivo de hoje.
Se hoje vivemos, podemos agradecer aos pobres mendigos dickensianos que
resistiram por tempo suficientemente longo para nos transmitir os seus ge-
nes antes de expelir o último suspiro, como numa corrida de revezamento
contra a morte. Comparai a vossa vida à deles. Se temos o tempo para
pensar e para o repouso, sem preocupar-nos com a sobrevivência, e graças
a eles, principalmente àqueles que contribuíram positivamente impelindo o
avanço da humanidade e que foram marginalizados e até perseguidos pela
sociedade por trazer algo de novo. Mas graças à sua perseverança, entre-
tanto, conseguiram impulsioná-la um pouco mais próximo ao estágio em
que ela hoje se encontra, mais próximo à idade de ouro e da felicidade na
qual começamos a entrar e que eles só podiam com ela sonhar. Estamos
a ponto de viver os sonhos sobremodo revolucionários dos heréticos, dos
proscritos ou não importa que termo para designar aqueles que estavam
adiante de sua época. E é por eles que devemos correr a última volta na
pista. Caso contrário, o seu sofrimento teria sido vão. E quem sabe, até
poderíamos decidir trazer de volta à vida algumas daquelas pessoas que
dedicaram-se ao progresso quando tivermos a tecnologia apropriada, de
maneira que possam, depois de tudo, aproveitar uma pós-vida no paraíso.
Mas esta é uma outra história...

Imaginai o dia em que pudermos produzir o alimento automaticamente,
sem que seja necessário recorrer ao trabalho humano. Imaginai um mundo
onde tudo que necessitarmos possa ser produzido por robôs. Isso signi-
fica ria que todas as crianças que atualmente morrem de fome poderiam,
subitamente, serem nutridas à saciedade, possuir brinquedos em quanti-
dade ilimitada e a educação que desejassem. Teriam, repentinamente uma
chance igual na condição de cidadãos da Terra.

E quanto ao que vos diz respeito? Que fazeis do vosso tempo? Não
mais a necessidade de ir trabalhar todos os dias e de alugar o vosso corpo
e o vosso espírito em benefício de outro. Não mais a necessidade de todos
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esses escritórios, não mais a necessidade dessas idas e vindas constantes.
Em seu lugar, caminhareis tranquilamente em visita às inumeráveis lojas
e restaurantes gratuitos gerenciados por robôs-chefes. Sem cessar, encon-
trareis amigos interessantes. Comereis tudo quanto vos apetece. Pode-
reis passar os dias apreendendo música ou química, podereis atualizar-vos
com um microcomputador interativo. Podereis fazer crescer asas no vosso
corpo porque achais bonito. Podereis conceber árvores que se transforma-
rão em casa e observar os grãos crescerem. Podereis ver pelos olhos de uma
mosca-dragão e a fazer voar onde quiserdes. As possibilidades abertas pela
interação da biomatéria inteligente e o nosso próprio cérebro são infinitas.
Tudo será esteticamente concebido para maior prazer do humano, e não
feio para a satisfação da produtividade. Uma vez que os computadores
tomarão o cuidado de todas as nossas necessidades primárias, as caracte-
rísticas humanas, as menos substituíveis, que são o amor, a imaginação e a
consciência, tornar-se-ão as mercadorias mais preciosas e na ordem do dia.

Pondo à parte essas mudanças estruturais ao vosso redor, que alterações
se procederão em vosso interior? Como ireis reagir ao fato de que o vosso
patrão não mais vos determina o que fazer? Como ireis organizar o vosso
tempo, alimentar o vosso senso de valores enquanto cidadão e ter êxito na
vida? Como podereis vos sentir importante se não possuís mais nenhuma
posição na sociedade? Hoje, é a vossa profissão e o dinheiro que possuís
que fixam a vossa posição. A maior parte das pessoas que perdem o seu
emprego tornam-se depressivos precisamente em face dessas razões, mas é
imperativo que assim seja?

Muito bem! É aí que “a criança que existe em vós” toma a sua im-
portância. Todos nós teremos a necessidade, para nos adaptar à idade do
ócio e poder desfrutar os prazeres, de esquecer todos os velhos paradigmas
que ditam que a importância pessoal está ligada ao trabalho. O dinheiro
não mais nos permitirá comprar o respeito. As cadeias douradas não mais
impressionarão a ninguém, o status não exercerá mais nenhum controle e
até mesmo a idade não mais significará autoridade.

O importante será o que em nós existe.
De toda maneira, uma criança não prestará qualquer atenção no que

trajais, na situação que tendes na hierarquia de uma sociedade ou na cor
da vossa pele. O que lhe importa é a delicadeza, a capacidade de brincar.
São as qualidades que nos permitirão alcançar o próximo século. Quando
o dinheiro se tornar supérfluo, aprenderemos a considerar o nosso valor em
função das nossas conquistas pessoais, tais como as realizações no teatro,
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na música ou o que for que possa dar prazer aos outros. Em vez de ser o
lucro que condicione a nossa sociedade, a referência será a soma de prazer
e satisfação que as nossas atividades proporcionarão a nós mesmos e aos
demais. Este será o meio de exercer a nossa plena capacidade, que estabele-
cerá os fundamentos de uma sociedade baseada no amor e na solidariedade
e não sobre o lucro e a exploração. Desfrutar, divertir-se, crescer, se tor-
narão as palavras-chave. Teremos necessidade de retornar à infância a fim
de reaprender a nos divertir brincando, aprendendo, descobrindo como o
fazíamos quando éramos pequenos e, sobretudo, reaprendendo a ter pra-
zer em “ser”, tão simplesmente, em vez de “parecer” ou de “pretender”. Isso
pode parecer evidente, mas para todos aqueles entre nós cuja personalidade
está firmada sobre o cuidado do que os outros pensam de si mais do que
pensam sobre o que são é algo assustador. Isso representa uma alteração
dramática da maneira de pensar e determina o despertar e o exercitamento
de partes específicas de nosso cérebro, há muito tempo atrofiadas pela falta
de uso e por uma educação repressiva.

O cérebro possui, também, os seus próprios níveis de prioridade, como
a flor de Edelweiss, que é extremamente sensível e que só floresce em con-
dições favoráveis. O cérebro, quando está em um ambiente ameaçador,
passa automaticamente à defensiva e ele próprio torna-se ameaçador. E
somente quando sente a ausência de qualquer perigo, que ninguém obsta-
culiza a sua vontade e que em seu ambiente existe alimento em abundância,
a segurança, o amor e a liberdade, é que ele se inclina para o amor, a harmo-
nia e a criatividade. E quando os avanços tecnológicos descritos neste livro
exercerem os seus efeitos sobre a sociedade, então, as condições necessárias
à emergência do Novo Homem estarão realizadas.

Em toda a parte sobre o nosso planeta, pela vez primeira na histó-
ria, convergem pequenas irradiações de felicidade. Após todas as gerações,
o tempo da colheita enfim chegou. Muitas crianças estão para nascer e
crescer nessa nova atmosfera e serão eles os Novos Homens. Se os seus
antepassados que construíram este mundo são as raízes e o tronco de uma
árvore, desfigurada e retorcida pelos sofrimentos do Velho Mundo, então,
essa nova geração representa as flores de que nascerão os frutos. Sabereis
quando o tempo chegar, quando os figos estiverem maduros... Sacudireis
com firmeza a árvore e eles cairão no vosso regaço. E o tempo, é agora.
Estamos às portas do paraíso, precisamos tão-somente abrir os olhos. Mas
também estamos retidos ainda pelo nosso sistema de valores neoneander-
talenses que nos impede de darmos o último passo para a Ilha do Tesouro.
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Este livro é a chave que nos ajudará a nos libertar da nossa bola de ferro
e das cadeias e a entrarmos na idade de ouro.

Neste livro, Rael evoca todos os assuntos, os mais recentes e contro-
vertidos de hoje. Ele os abarca a todos. Esclarece com a precisão do lazer
os ilogismos e os medos que impedem o nosso progresso. Utiliza a sua
própria marca de lógica simples e a sua luminosa clareza a fim de quebrar
as cadeias que nos retêm.

Realmente, é bastante assustador perder a segurança dos seus entraves
e reganhar a liberdade porque, então, repentinamente, não mais existe
escusa para não roubar.

Mas hoje o tempo chegou e este livro nos dá aquela pequena impulsão
que precisávamos para dar o grande salto avante. Ele é a nova carta de
navegação da humanidade que lhe permitirá navegar para o seu futuro
tendo como porto alvo a Ilha do Tesouro, a resposta à esperança da idade
de ouro e as aspirações de tantas pessoas mortas há muito tempo, o paraíso
reencontrado.

Dr. Marcus Wenner
Psiconeuroimunologista

Tóquio - 2000



Prefácio de Daniel Chabot
Professor de Psicologia

Um profeta da era científica

Lembro-me de julho de 1969. Retornava a casa para ver os meus pro-
gramas favoritos na televisão. Mas naquele dia, e nos dias que se seguiram,
toda a programação da televisão estava alterada. Os olhos do planeta in-
teiro estavam dirigidos para o espaço. Com o olhar de um menino fasci-
nado, via na tela as imagens diretas da realização de um dos mais velhos
sonhos da humanidade: caminhar na Lua. Naquela época eu contava 12
anos de idade e mal podia compreender, olhando a Lua à noite, que seres
humanos do meu planeta estivessem próximos a caminhar naquela pequena
bola luminosa que naquele instante contemplava. Até aquele dia eu não
tinha, realmente, consciência que penetraríamos progressivamente numa
nova era, em que a ciência e a tecnologia iriam revolucionar a nossa vida
em todos os planos. E só era o começo!

Atualmente, vivemos uma época extraordinária. Nunca uma geração
assistiu a tantas mudanças em tão curto tempo. Durante anos, nossos
antepassados viviam a mesma realidade geração após geração. Os pais que
punham crianças no mundo podiam crer que eles iriam conhecer uma vida
semelhante à sua. Mas em nossos dias é diferente. Hoje, os pais ignoram
totalmente que vida seus filhos irão levar. Têm dificuldade em imaginar que
futuro eles irão conhecer, pois tudo se altera rapidamente, tudo evolui numa
velocidade que se acelera sem cessar. A criança de hoje quotidianamente
manipula a internet, os videogames e a televisão digital. Ela mal pode
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compreender que o seu avô passeava a cavalo, que não possuía eletricidade
e que arriscava, a cada ano, morrer quando uma gripe o assaltava no mês
de janeiro. Mas tanto quanto o seu avô, essa criança não terminou de
ver. E tanto quanto eu em julho de 1969, um acontecimento científico a
surpreenderá, talvez, mais do que os outros, dando-lhe a consciência que
ela vive em um universo tecnológico e científico em perpétua evolução.

A televisão digital, a internet e os videogames formam, sem nenhuma
dúvida, um ambiente tecnológico que contribui na modificação da nossa
maneira de viver e de pensar. Mas não é nada comparado à revolução
biológica que se abre a nós e às outras que ela irá suscitar. Para disso
se convencer, basta recordar a controvérsia extraordinária que suscitou o
anúncio da clonagem da ovelha Dolly, pela equipe de embriologistas esco-
ceses dirigida pelo Dr. Ian Wilmur, em 1997. E o que dizer do debate que
reina neste momento em torno da clonagem humana?

Recentemente, discutia com uma gentil senhora que deixara o seu tra-
balho de enfermeira para se consagrar aos tratamentos ditos “suaves” da
medicina natural. Como muitas pessoas, a sua mudança de direção profis-
sional se acompanha de um pensamento muito crítico à ciência em geral e à
ciência médica em particular. No decorrer da discussão, fiz referência aos
extraordinários benefícios da clonagem humana para o futuro. Então, a
senhora inclinou-se para mim e disse-me: “Eu sou contra isso... espero que
jamais isso ocorra.” A atitude daquela senhora nada tem de surpreendente.
Reflete bem a de um grande número de pessoas que, diante de uma novi-
dade científica e tecnológica, abordam a questão sob o ponto de vista pró
ou contra. Como se se tratasse de uma questão de opinião. Reconhecemos,
sem nos estendermos sobre o assunto, que a mídia trata as novidades cien-
tíficas como faz com as demais, isto é, sob o ângulo de debate de opinião.
O que, infelizmente, não é compreendido é que a ciência e a tecnologia
nada têm a ver com debates de opinião. A história da nossa muito jovem,
mas muito rica, era científica, bem nos mostra que os debates de opinião
nunca influenciaram na evolução científica e tecnológica. Enquanto se de-
batia para determinar se seria pró ou contra a eletricidade, o automóvel, a
internet ou a fecundação in vitro, os cientistas desenvolviam, avançavam,
praticavam, refinavam e melhoravam as técnicas. Para finalmente se dar
conta que aqueles avanços tecnológicos iriam, a partir de então, integrar o
nosso quotidiano e que o tornava bem melhor. Melhor ainda, pergunta-se
como anteriormente se podia viver sem eles.

Eu, então, propus àquela gentil senhora olhar o assunto de uma maneira
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diferente. Primeiramente, perguntei-lhe, ainda que fosse contra, se ela
achava, apesar de tudo, que a clonagem se produziria. Ela respondeu-me
afirmativamente. Então, lhe propus que modificasse a sua atitude, pois se
fosse ela contra ou a favor, em nada alteraria, pois, de qualquer maneira,
a clonagem humana logo seria uma realidade corrente e normal.

Mas para mudar a sua perspectiva e a sua atitude face à revolução
científica e tecnológica que todos os dias avança, é preciso uma nova con-
cepção de vida, uma nova visão do mundo e de sua existência. É necessário
aceitar a evidência de que a ciência não é uma prática humana. A ciência
é o ser humano. Ser a favor ou contra a evolução científica, seja ela qual
for, é tão imbecil quanto se perguntar se se é pró ou contra o crescimento
das crianças. É inegável que a criança cresce e a ciência evolui. É uma
verdade humana. Todavia, a criança se educa e a ciência também. Então,
em lugar de se debater inutilmente para determinar se se é contra ou a
favor de tal ou qual novidade científica e tecnológica, observemos o que
se pode fazer com ela, como a integrar em nossas vidas, como dela tirar
as vantagens para nós e para as gerações futuras. Para isso, precisamos
de referências não mais passadas, mas futuras. Examinar o passado nos
demonstra que o presente e o futuro nada têm em comum. Uma projeção
do passado no futuro é então impossível, tanto quanto caminhar olhando
ao redor de si, o que não oferece qualquer indicação sobre a estrada que
se desvenda ante nós. Então, onde se encontram os referenciais sobre o
futuro? É aí, precisamente, que intervêm Raël e a filosofia que ele explana.

Em 1973, no livro que diz a verdade, Raël explica as nossas origens
científicas. Sem Deus, sem misticismo. Mas uma história científica que nos
conta que Seres de longe vindos com uma ciência avançada criaram a vida
na Terra. Esclarece que somos feitos à sua imagem e que iremos um dia
fazer como eles. Ali se desvela particularmente a clonagem como sendo o
segredo da vida eterna, que a longevidade do homem pode ser multiplicada
por dez, o que se pode aprender pela química, etc. Tantas proezas que há
pouco se iniciou a fazer e que progridem com uma velocidade vertiginosa.

Em 1975, Raël vai ao planeta dos Elohim, nossos criadores, e vê coi-
sas fascinantes. Recebe, também, ensinamentos destinados a nos permitir
desabrochar para o prazer. Também, por vezes várias, escreveu sobre as-
suntos que a ciência iria confirmar. E ano após ano, descobertas científicas
vêm confirmar o que está registrado em seus livros que datam, respectiva-
mente, de 27, 25 e 21 anos.

Mas onde o seu papel é mais fundamental é quando ele unifica a ciência
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e a religião. Enquanto os chefes religiosos como o papa condenam o aborto,
a contracepção, a homossexualidade e, evidentemente, a manipulação ge-
nética, Raël nos repete que isto é apenas o início e que iremos conhecer,
graças à ciência, mudanças que muito poucas pessoas entrevêem. Graças
a uma filosofia e uma espiritualidade de avanço, Raël nos traz uma luz
otimista sobre a ciência e nos permite entrever um porvir fascinante.

Em 1969, quando Neil Armstrong colocou o pé sobre a Lua, ele disse:
“É um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humani-
dade.” Todas as “profecias‘” científicas anunciadas por Rael, no seu livro,
anunciam os passos de gigante que logo serão franqueados à humanidade e
que melhorarão a nossa qualidade de vida. Então, ao invés de vos interro-
gar se sois pró ou contra o que ireis ler nas páginas que seguem, e que virá
além de qualquer opinião que se possa ter, pergunteis porque vem tudo
isso e interrogai-vos sobre o fato que seja Raël o único líder religioso a falar
sobre ciência como ele o faz.

Daniel Chabot
3 de dezembro de 2000



Clonagem Humana:
o acesso à Vida Eterna

A clonagem humana está apenas em sua primeira etapa. Atualmente,
ainda se é obrigado a passar por uma mãe portadora, com uma gravidez
“normal” de 9 meses da qual nascerá um bebê que terá um crescimento
“normal”.

Isto não é, realmente, um fato extraordinário. Com efeito, trata-se
somente de se ter um irmão gêmeo (ou uma irmã gêmea) anos mais tarde.
Quando se destaca o vosso código genético para introduzir em um óvulo,
nada se faz além de fabricar um gêmeo.

Esse gêmeo, evidentemente, terá uma educação e experiências diferen-
tes das vossas e desenvolverá uma personalidade diferente. Se o vosso
gêmeo clonado, quando do nascimento, for colocado em uma família chi-
nesa, naturalmente irá falar o chinês e não o francês quando for adulto e
manejar os pauzinhos melhor que vós para comer o seu arroz...

Mas as pesquisas efetuadas sobre gêmeos separados no nascimento pro-
varam que eles têm a mesma personalidade, ainda que diferentes em alguns
detalhes. Eles apreciam o mesmo alimento, os mesmos livros, as mesmas
cores, o mesmo gênero de companheira ou camarada, etc. Tudo isso con-
firma as descobertas científicas de que mais adiante falaremos que mostram
que a personalidade e a inteligência, antes de tudo, são genéticas.

A etapa seguinte (nível 2) permitirá, graças a uma nova tecnologia
chamada crescimento acelerado (AGF = accelerated growth process), clonar
diretamente indivíduos adultos no máximo de suas possibilidades físicas,
ou seja, entre 15 e 17 anos de aspecto físico.

Os indivíduos assim clonados não passam de cópias físicas. Como o
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“hardware” de um computador. São como fitas cassete virgens sem memó-
ria nem personalidade.

Vi os Elohim introduzir em uma máquina parecida com um grande
aquário (ver a Mensagem dada pelos extraterrestres) uma célula retirada
de minha testa e cópia fiel de mim próprio ali se desenvolver em alguns
segundos.

O estágio 3 faz intervir uma tecnologia atualmente em curso de desen-
volvimento, particularmente no Japão, que permitirá efetuar um “down-
load” em um computador da personalidade e da memória de um ser hu-
mano.

Poder-se-á, assim, continuar a existir após a nossa morte em um com-
putador e eternamente viver e se comunicar com a sociedade que nos cerca
se receptores como câmeras ou microfones estiverem conectados. Com
alto-falante poderemos, até mesmo, falar com os nossos antigos amigos, re-
conhecer os nossos colegas de escola e trocar recordações. Até poderemos
com eles jogar em um mundo virtual.

Pode-se, também, imaginar através de um “download” momentâneo,
com o propósito de adquirir alguns conhecimentos ou nos prepararmos vi-
vendo pessoalmente experiências virtuais e após retornar ao nosso corpo
original, tendo, assim, adquirido melhores práticas em algum domínio, seja,
por exemplo, aprendendo uma língua estrangeira introduzida no nosso pro-
grama para o computador.

No nível 3 da clonagem, em lugar de praticar um “download” com a
nossa personalidade e a nossa memória em um computador, se a transfere
para um corpo jovem que se vem de clonar. Junta-se o “software” no
“hardware” que constitui o clone. E se desperta com toda a sua memória e
toda a sua personalidade em um corpo o jovem e se volta a partir para uma
nova duração normal de vida, e assim por diante através de um número
infinito de corpos.

É dessa maneira que os Elohim vivem eternamente.
Eis porque a clonagem é a chave que nos vai permitir atingir a vida

eterna.
Os oponentes da clonagem humana têm argumentos de uma estupidez

inacreditável. Iremos, aqui, responder, ponto por ponto, a essas objeções:
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“A clonagem humana vai agravar a superpopulação”:

Atualmente os potenciais clientes são cerca de dez mil no mundo, se-
gundo estimativas que recebemos da Clonaid. Na maior parte, são famílias
que lutam com problemas de infertilidade insolúveis por outras técnicas.

Na Terra, a cada hora, nascem 14.000 bebês concebidos naturalmente,
120 milhões por ano! Que diferença fará na superpopulação esses dez mil
bebês clonados por ano, sendo menos de 0,001% dos nascimentos anuais?

Se se quiser lutar contra a superpopulação, cabe, primeiramente, limi-
tar o número de filhos que uma família pode ter, como, muito sabiamente,
os chineses o fizeram. Se cada pessoa puder ter apenas um filho, a po-
pulação se estabilizará. Mas o papa continua a condenar a contracepção
e o aborto. Ele é muito mais responsável pela superpopulação do que os
10.000 bebês clonados que poderiam nascer.

Por que negar o direito a uma família estéril de possuir um filho e
permitir que algumas famílias católicas tenham 10 ou mais? Esses são os
verdadeiros responsáveis pela superpopulação, e não a clonagem!

“A clonagem humana diminui a biodiversidade”:

Se 10.000 famílias estéreis possuírem um filho, graças à clonagem, isso
em nada diminui a biodiversidade! A quase totalidade dos 6 bilhões de
humanos que somos vai continuar a ter filhos pelas vias naturais. Todos
os casais não estéreis do mundo, isto é, a quase totalidade da população
terrestre, vai continuar a fazer amor e a produzir filhos da maneira tradi-
cional.

Ainda, sob o pretexto de atentado à biodiversidade, deve-se obrigar as
mães de gêmeos ou de triplos a abortar? Recentemente, na Itália, uma
mãe pariu óctuplos... Oito crianças geneticamente semelhantes! E todos
acham isso maravilhoso... Se fossem crianças clonadas, se diria que isso
era uma monstruosidade... Por que dois pesos e duas medidas? Como
se os filhos do acaso merecessem mais respeito do que os que tiveram a
concepção programada cientificamente.

A limitação do número de pessoas que têm o mesmo código genético
é efetivamente desejável. Que não possa haver mais que um indivíduo do
mesmo “modelo” ao mesmo tempo, como ocorre entre os Elohim, parece
ser uma regra sábia para conservar a famosa biodiversidade, ou no máximo
dois, como nos casos de gêmeos.
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Mas isso, então, deve-se aplicar aos nascimentos múltiplos, a todos os
nascimentos múltiplos!

Se não fosse legalmente possível senão a existência de um único in-
divíduo do mesmo modelo, iria querer isso dizer que se deveria proibir
os gêmeos e obrigar as mães que os esperam a abortar um dos dois! Se
aceitar-se os gêmeos nascidos naturalmente então deve-se, também, aceitar
os gêmeos nascidos pela clonagem. Pois o contrário seria a existência de
dois pesos e duas medidas.

Mesmo uma vez aceites os gêmeos, então a questão será posta quanto
aos triplos. Dever-se-ia, então, forçar o aborto dos filhos excedentes! A
menos que se permitisse a clonagem de um número equivalente àquele
possível pela concepção “natural”, quer dizer, oito... Isso parece muito.
Mas toda a regra que fixasse um número máximo diferente para os filhos
clonados em relação aos concebidos naturalmente seria discriminatória.

“A clonagem humana vai criar monstros”:

Nenhuma criança será acompanhada mais rigorosamente do que as clo-
nadas. A medicina genética moderna permite, desde as primeiras semanas,
se assegurar de que o feto não exibe nenhuma anomalia genética.

A cada dia nascem monstros concebidos pelos meios mais naturais.
E ninguém, entretanto, pensa em interditar a reprodução sexuada... O
caso recente das irmãs siamesas em que é necessário, sob pena de se ver
morrer as duas logo, de sacrificar uma, bastante turbulência se produziu,
tendo a justiça de decidir, ao invés dos pais que não desejavam fazê-lo,
pois “deixasse que Deus decidisse”, de preferência sacrificar uma para que
a outra sobrevivesse. Se irmãs siamesas, ligadas pela bacia e que uma
das duas não pudesse sobreviver, nascessem por clonagem, há muito que
o mundo todo diria: “Vejam os monstros engendrados por essa técnica!”...
Mas como aquelas irmãs siamesas foram concebidas naturalmente, então
ninguém diz nada...

Falando de monstros, nem Adolf Hitler, nem Stalin, para citar apenas
dois, foram concebidos por clonagem...
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“As crianças clonadas para substituir outras mortas por
acidente não serão felizes, pois crescerão sabendo que foram

concebidas para ocupar o lugar de outro”:

Uma criança bem educada aprende a fazer que sua felicidade dependa
de sua auto-estima e não da afeição dos outros. Quantas famílias ganham
um novo filho, por vias naturais, após o falecimento do primeiro bebê.
Ninguém põe em dúvida a sua capacidade à felicidade porque foi concebido
após a morte de outro.

Por outra parte, numerosos são os indivíduos brilhantes, tendo uma
vida equilibrada e harmoniosa que, entretanto, tiveram pais abusivos ou
que não lhe dedicavam nenhum amor. E reciprocamente, muitas crianças
que receberam muito amor em sua infância, drogam-se, tornam-se delin-
quentes ou se suicidam. Tudo isso nada tem a ver com a forma como
foram concebidos. Adolf Hitler, Stalin ou Napoleão parece que tiveram
uma infância muito feliz e que muito amor receberam de seus pais.

A educação dessas crianças pode, igualmente, se fazer de duas maneiras.
Dizendo-lhes a verdade ou não. Muitas crianças “normais” têm um pai
que não é o seu, e o caso de existirem dois pais quando foram adotados
com pouca idade. Alguns pais lhes dizem a Verdade, outros não. Mas é
total a unanimidade nos filhos adotados, os seus pais são aqueles que lhes
deram amor, muito mais do que os pais biológicos. Alguns são felizes em
reencontrar os “verdadeiros”, mas nunca cessam de considerar como seus
pais quem os adotou. É o Amor...

“A clonagem humana permitirá, se legalizada, que governos
criem exércitos de superguerreiros clonados”:

Aqueles que assim pensam provam que possuem, completamente, um
cérebro do século 20 ou cérebro pré-histórico... Todos os conflitos moder-
nos, do Iraque ao de Kosovo, provaram que exércitos de milhões de homens,
mesmo bem treinados, nada podem contra a tecnologia moderna. Os Es-
tados Unidos esmagam todos os seus inimigos sem empregar um único
soldado em combate no solo... Nem um só militar americano foi morto em
combate naqueles conflitos e seus inimigos contaram milhares de mortos.
Aliás, convém notar que não existe serviço militar obrigatório. Os Estados
Unidos... O Iraque e a Sérvia os têm... e de muito longa duração. Mas eles
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nada podem contra aviões que escapam ao radar e que os seus bombardeios
são guiados metricamente pelos satélites.

Além disso, um milhar de pilotos americanos pode abater exércitos de
milhões de soldados convencionais no solo.

Então, clonar soldados para levantar exércitos de supercombatentes
será puro esbanjamento.

“As crianças clonadas terão uma longevidade reduzida”:

Se alguns pensam que ao clonar um indivíduo de 70 anos de idade, as
suas células, no bebê, estariam já com um envelhecimento de 70 anos (o
que não é certo), este problema não existiria clonando-se um bebê de 10
meses. Mesmo para aqueles que acreditam erradamente nessa teoria, não
é um problema que o bebê tenha uma esperança de vida de 85 anos ou de
85 anos menos 10 meses.

Após o nascimento de Dolly, falou-se de tamanhos menores que o nor-
mal, o que deixava entrever um envelhecimento prematuro dos clones. Mais
tarde percebe-se que Dolly continua viva, se reproduzindo normalmente e
com uma saúde das ovelhas de sua idade... Por outro lado, outras clonagens
que se seguiram não apresentaram nenhuma diferença.

Melhor, uma experiência recente com camundongos em uma univer-
sidade do Havaí mostra que após 7 gerações clonadas não se apresentou
aquele problema, como na maioria algumas células são mais jovens do que
o normal, o que os cientistas não compreendem! Realmente, estamos muito
próximos da vida eterna!

“A clonagem não é natural”:

Os antibióticos também não são, nem a massagem cardíaca, os trans-
plantes, as transfusões sanguíneas ou as obturações dentárias e uma inume-
rável quantidade de intervenções médicas ou de medicamentos utilizados
diariamente por milhões de pessoas.

Em troca, certamente é “natural” ver-se 90% das crianças de baixa
idade morrer em países onde não existe higiene, nem hospitais, e de haver
uma esperança de vida de 35 anos...

É isso melhor?
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Quem, entre os advogados do “natural”, recusará ao seu filho enfermo
ou a sua mãe moribunda os recursos mais avançados da medicina?

Aqueles que são contra a clonagem porque não é natural e de nós falam
como “a seita que quer clonar crianças”, são, certamente, os mesmos que
condenam as testemunhas de Jeová por recusarem as transfusões de san-
gue... Entretanto, comportam-se exatamente como eles face à clonagem...
recusando a ciência.

“É normal morrer para deixar lugar para as gerações futuras”:

Qual o direito de serem as gerações futuras mais importantes do que
as atuais? O direito à vida é considerado sagrado por todas as culturas.

Se a vida pode ser prolongada ou, ainda, se viermos a poder atingir a
vida eterna, sob qual direito e a que idade esse sagrado respeito pela vida
humana deve cessar?

Se existem pessoas muito infelizes, miseráveis, doentes ou depressivas
para temer uma existência eterna, em nenhum caso a vida eterna lhes será
imposta.

Como digo e repito em minhas conferências: “Se preferis morrer, então
morrei! Isto dará lugar àqueles que desejam continuar a viver...”

Viver eternamente não será imposto a quem não o quiser. Tornar eterno
um depressivo seria de um enorme sadismo. Para a maior parte deles, cada
novo dia é um calvário e é por isso que muitos se suicidam.

A vida eterna pode ser uma liberdade individual, mas jamais imposta.
Se for efetuada uma sondagem entre a população, certamente que a

maioria que gozasse de plena saúde desejaria viver eternamente.
Que os enfermos ou os anciãos enfraquecidos pela velhice desejem mor-

rer é compreensível. Como eternamente viver depauperados e sofrendo mil
dores?

Mas curai todas as pessoas doentes e fazei que lhes retorne o vigor da
juventude às pessoas idosas e vereis que não mais quererão morrer!

Aliás, a grande maioria das pessoas idosas fazem exercícios, tomam
medicamentos e fazem tudo o que podem para viver o maior tempo possível.

Só os depressivos almejam morrer.
Na verdade, todos aqueles que não desejam viver eternamente e que

aparentemente gozam de boa saúde (e não devem ser numerosos) primei-
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ramente devem ser tratados por depressão... certamente após não mais
desejarão morrer!

Mas o direito de morrer quando os sofrimentos físicos ou morais são
muito grandes deveria ser respeitado. Na velhice ou antes. Eu estou fa-
lando da eutanásia, isto é, poder-se ajudar a morrer dignamente aqueles
que o desejam, seja qual for a idade, quando não se é capaz de aliviar os
seus sofrimentos... E ressalto, aqui incluem-se tanto os morais quanto os
físicos. Pois recentemente, admiravelmente, a Holanda legalizou a eutaná-
sia, limitada às pessoas sofredoras de males físicos incuráveis. Como se os
sofrimentos morais fossem menos importantes.

Um forte depressivo que não pode ser curado sofre tanto quanto alguém
que tem um câncer de ossos... mas os seus sofrimentos são vistos de outra
forma.

Avaliar como de menor importância os sofrimentos morais incuráveis
do que os físicos é uma discriminação intolerável e repousa em uma me-
dicina ultrapassada que privilegia os sintomas físicos em detrimento dos
sofrimentos morais.

A eutanásia devia ser oferecida a todos quantos sofrem de enfermidades
incuráveis, sejam elas físicas ou morais.

O direito à vida eterna e o direito de morrer caminham juntos em uma
sociedade moderna que respeita as escolhas e as liberdades individuais.

“Viver eternamente deve ser espantosamente entediante”:

Geralmente são as pessoas já entediadas com a sua vida atual que
afirmam isso.

Quando se é apaixonado pela vida, que se alimenta de prazeres múlti-
plos e sempre renovados, a vida nunca é cansativa.

Um jornalista dizia-me um dia “que seria tedioso encontrar-se sempre
as mesmas pessoas...”

Existem na Terra, atualmente, 6 bilhões de pessoas.
Para se ter conhecimento com alguém, é preciso com ele conversar

por uma hora, no mínimo (geralmente bastante mais com as pessoas que
realmente nos interessam).

Ora, como se outra coisa não se fizesse além disso, suponhamos encon-
trar 3 pessoas novas por dia (sendo-se voluntariamente otimista quanto ao
número).
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Isto significa que se pode conhecer em torno de mil pessoas novas por
ano.

Em uma vida de 80 anos, a atual esperança de vida, isto significa 70.000
pessoas, não contando os dez primeiros anos que se passam com a família...

Então, numa vida “normal”, não se pode encontrar mais do que 70.000
pessoas, ou seja, um pouco mais do que uma sobre 1 milhão das que atu-
almente vivem sobre a Terra.

Vivendo-se eternamente, em uma população equivalente à da Terra
atualmente, nos seriam necessários três milhões de anos para fazer conhe-
cimento com a metade da população terrestre.

Apostamos que após aquele prazo, se encontrássemos aqueles que co-
nhecemos no princípio, os haveríamos esquecido...

De qualquer maneira, mesmo que não os houvéssemos esquecido, de
tal modo teriam eles mudado e evoluído no decorrer de tantos séculos que
seriam muito diferentes.

É esta, aliás, uma das mais interessantes partes do ensinamento dos
Elohim, que se aproxima dos valores do Budismo, que diz que nunca nos
banhamos uma segunda vez no mesmo rio, pois que as suas águas já são
outras... e nós também.

Afirmo que não encontramos jamais a mesma pessoa. Pois que muda-
mos constantemente.

É por isso que se vive por longo tempo com o mesmo parceiro e se está
eternamente enamorado, se se é consciente e sempre maravilhado com as
mudanças que se operam nele e que o tornam sempre diferente, se procu-
rarmos vê-lo com novos olhos.

Então, se entediar por força de encontrar sempre as mesmas pessoas é
impossível!

E o que se aplica às pessoas, aplica-se, também, a todas as nossas
atividades. Nunca duas auroras são idênticas. E se o fossem, estando vivos
estaríamos mudados e, então, as perceberíamos diferentemente e eis porque
viver eternamente nunca poderá tornar-se tedioso.

O tédio nasce do íntimo. Não do nosso ambiente, nem de nossa longe-
vidade.

Pode-se viver apenas 20 anos e nos suicidarmos, tal o tédio que senti-
mos, ou viver eternamente e sermos entusiasmados pela existência.

Mas, talvez, para apreciar a vida, seja necessário substituir a nossa
cultura do ter e do saber por uma cultura do Ser, e encorajar o desenvol-
vimento e o ensinamento de mais Guias espirituais, ao invés de os designar
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como “chefes de seitas” ou “gurus perigosos”...
Guru vem do sânscrito e quer dizer “o que desperta”... Alguém que

vos ensina a se maravilhar com cada segundo que viveis. E quando está
maravilhado de cada segundo, não se deseja que isso cesse e está pronto a
ser eternamente feliz.

“O medo destilado sabiamente pelas mídias”:

É de se interrogar o que, realmente, mete medo em algumas pessoas
quando se fala de clonagem humana.

Primeiramente, deve-se compreender que a opinião pública é manipu-
lada por algumas pessoas a quem se concede uma certa autoridade moral,
se bem que a maioria do público não se preocupa com a sua opinião.

Mas a mídia tem a necessidade de se reportar a determinadas pessoas
para atemorizar o público, o que sempre é uma garantia de fortes vendas
ou de uma boa audiência.

Quando a mídia trata do que vai bem, tem menos sucesso do que
quando fala de crimes, de guerras ou de fatos monstruosos e escandalosos.

Pronta a mentir ou aumentar o número de vítimas de uma forma total-
mente fantasiosa, como foi o caso relativo ao massacre de Timisoara. De
algumas dezenas de vítimas reais, os jornalistas passaram a centenas e de-
pois a milhares... E se um jornalista honesto noticia a cifra verdadeira, se
faz ser repreendido como um revisionista por não falar como todo o mundo
em milhares de vítimas... mesmo se não for verdade!

Os mais recentes fóruns sobre a internet demonstram que, na verdade,
a maioria do público é a favor da clonagem humana. Em particular, o
organizado pela BBC.

Mas as mídias não o dizem.
Referem-se sempre à opinião de alguns conservadores de outro século

que são totalmente incapazes de compreender, mesmo, uma décima parte
do que se trata...

Por exemplo, o papa, fiel à longa tradição católica de ser contra todo
o progresso.

Recordemos que toda a novidade sempre foi condenada pelo Vaticano.
Não somente Copérnico ou Galileu, porque afirmavam que a Terra era re-
donda e que não era o centro do universo, mas igualmente Giordano Bruno,
porque dizia que havia vida em outros planetas, os primeiros utilizadores
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do garfo que foram excomungados pois se devia tocar o alimento dado por
“Deus” com os seus dedos, a máquina a vapor, a eletricidade, etc... sem
falar da contracepção ou do aborto, seguramente.

Então as mídias retomam essas tomadas de posição sem falar das opi-
niões de outros religiosos. Com efeito, rabinos, chefes religiosos muçulma-
nos ou budistas que se pronunciaram a favor da clonagem. Mas desses não
se fala.

Esses religiosos muçulmanos e judeus dizem, em resumo, que “se Deus
permite ao Homem descobrir e utilizar essas técnicas, é porque isso faz
parte da sua vontade”. Os budistas, lembremo-nos que não crêem em
um Deus criador e todo-poderoso, dizem que a clonagem é um “Karma
positivo”... Em outros termos, que isso permite a uma alma se reencarnar
para ter uma nova oportunidade.

Mas só as proposições do papa são noticiadas...
Esse é um pensamento único que se encontra e que é aplicado a tantos

outros assuntos.
Uma tendência a padronizar a sociedade para apagar as diferenças e

fazer passar por monstros diabólicos todos o que se afastam daquele único
pensar.

Nota-se a mesma diabolização nas opiniões sobre as minorias religiosas
desdenhosamente chamadas “seitas”. É preciso que todos pensem igual,
creiam igual e comprem igual.

Felizmente, graças à globalização dos pensamentos pela internet, aque-
les que se obstinam em querer defender o seu direito a pensar diferente-
mente percebem que não estão sozinhos...
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Ganhar um filho “À La Carte”

Já é cientificamente possível para os pais escolher certas características
do filho que desejam ter antes do nascimento.

A escolha do sexo já é possível mesmo se alguns países julgaram melhor
votar leis interditando essa escolha.

Mas logo todas as características da criança poderão ser selecionadas.
Poder-se-á, realmente, ter um filho “à la carte”. Os argumentos dos que se
opõem a essas possibilidades são totalmente ridículos.

Atualmente se permite ao acaso agir, muitas vezes batizado de “a von-
tade de Deus” por aqueles que são suficientemente primitivos ou supersti-
ciosos para nisso acreditar, ainda.

Assim, famílias se vêem a braços com crianças portadoras de anomalias
genéticas, deficientes, sofredores por toda a vida, cuja esperança de vida,
por vezes, é extremamente curta e que se convertem em uma enorme carga
para a sociedade, enquanto tudo isso poderia ser evitado.

É criminoso deixar nascer crianças que vão sofrer toda a sua vida,
enquanto se sabe proceder de maneira que só as crianças geneticamente
sãs sejam concebidas.

As mesmas pessoas que afirmam que a criação de uma criança pela clo-
nagem é perigosa para o equilíbrio do filho que não será verdadeiramente
desejado, que se deve ter um filho não para se dar prazer, mas para a feli-
cidade do novo ser humano, essas mesmas pessoas supostamente cheias de
amor e de consideração pelo futuro da humanidade; nada disso apresen-
tam quando se trata de sua saúde. Então, alegam que deve-se deixar que
a natureza aja e que não se impeça o nascimento de crianças deficientes
geneticamente. Entretanto, é muito mais grave nascer sem braços e sem
pernas do que ser clonado e normal.

31
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Mesmo a sua recusa de escolha do sexo da criança a nascer é incom-
preensível. Se uma família deseja ter um rapaz e põe no mundo uma
filha, esta poderá ser rejeitada, maltratada, quem sabe vendida ou morta
como (que horror!) ocorre em alguns países. Nas regiões mais civilizadas,
a decepção dos familiares, mesmo a menos explicitada, será um freio ao
desenvolvimento harmonioso da criança.

Deixando as famílias escolherem o sexo de seu filho, é seguro que a
criança será 100% desejada, cuidada e amada. Isso é se preocupar com o
bem-estar da criança esperada.

E a maior parte das famílias desejará ter um rapaz e uma menina, o
que não mudará muito a repartição sexual da população, de toda a forma
sem maior importância graças à reprodução por clonagem!

Pode-se imaginar uma população mesmo “desequilibrada” e composta
de uma maioria de homens ou de mulheres, que se reproduziu em um ritmo
suficiente para uma manutenção da população, graças a uma reprodução
por clonagem.

Mais uma vez, é de se apostar que o país da liberdade individual, os
Estados Unidos, vai ser um pioneiro, também nisso. Pois é a fantástica
Suprema Corte americana, composta de juízes eleitos por toda a vida e
100% independentes do poder, que autorizou a reprodução in vitro ou IVF
que é efetuada por centenas de pessoas diariamente, declarando que “a
constituição americana garante o direito dos indivíduos a escolher o seu
modo de reprodução.” Isso vigorará para a clonagem e, seguramente, para
a escolha das características dos filhos ao nascer.

Indo mais longe, não se vê porque as características físicas ou intelec-
tuais de uma criança não possam ser escolhidas por seus futuros pais.

Também disso dependerá a felicidade da criança ao chegar. Pois quanto
mais ele corresponder ao que os pais dele esperam, mais será amado.

Se uma família de cientistas deseja ter um filho que será um gênio em
sua especialidade, qual o mal em tal lhe permitir? Se, deixando ao acaso,
encontram-se com um filho que só aprecia o esporte ou a música, arriscam,
como ocorre todos os dias, de lhe fazer amargar uma vida miserável e de
contrariar o seu natural talento. O mundo atual está repleto de gente que
nunca se reconcilia com o fato de que os pais lhes obrigaram a fazer outra
coisa do que almejavam e se arrastam de depressão em depressão, quando
não se suicidam de uma vez ou lentamente se atirando às drogas ou ao
álcool.

Se um casal de artistas deseja ter um filho dotado para a música e a
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genética o permite, só existem vantagens. Os pais e o filho serão perfei-
tamente felizes, podendo eles lhe dar um ambiente ideal para que as suas
qualidades se desenvolvam e um futuro virtuoso, satisfeito, irá beneficiar a
sociedade com o seu talento .

Idem para um casal de cientistas ou de esportistas de alto nível. Assim
as famílias, o filho a nascer e a sociedade, todos se beneficiarão do fato
de os pais poderem escolher “À la carte” as características do futuro ser
humano.

Todos os argumentos ditos “éticos” a esse respeito não passam de su-
bentendidos que deitam as suas raízes nas religiões primitivas, que querem
deixar a um deus imaginário a escolha das enfermidades que irão atingir
uma criança ou os dons que tornarão maravilhosa a sua vida.

Um dia virá em que as considerações “éticas” de nossa época parecerão
totalmente antiéticas, pois não levam em conta a felicidade real dos seres
a nascer e o futuro da Humanidade.

Ainda uma vez, a sabedoria está em deixar as pessoas decidirem o que
desejam. É de se apostar, também aqui, se for dada a liberdade a cada
família de decidir se querem escolher as características do filho a nascer ou
se preferem entregar ao acaso, uma grande maioria dos pais irão escolher
a primeira hipótese. Nenhuma mãe no mundo deixa de desejar o melhor
para o seu filho. À parte algumas pessoas completamente submissas a uma
fé religiosa desconscientizante. Terão esses o direito de impor à sociedade o
nascimento de crianças afligidas por monstruosidades físicas ou de pessoas
doentes e deficientes por toda a vida, enquanto se pode isso evitar?

Nisso, também, a democracia devia primar sobre os belos espíritos
religiosos conservadores que pretendem saber melhor do que as futuras
mamães o que é bom para os seus filhos.

E essas pessoas mesmo, terão elas o direito de impor à sociedade o
fardo de crianças inválidas, frutos de suas escolhas criminosas repousantes
sobre crenças religiosas ultrapassadas?

A motivação religiosa permite todos os crimes? Felizmente, não mais
são aceites os sacrifícios humanos por motivos religiosos, e enfim, se começa
a proibir as mutilações sexuais por motivos religiosos igualmente. Colocar
no mundo crianças portadoras de anomalias genéticas não deveria, tam-
bém, ser proibido como crime contra a Humanidade, quando se sabe como
impedir?
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Alimentos geneticamente
modificados: o fim da fome

Graças à genética, será possível fornecer por fim a todos os seres hu-
manos alimento em abundância.

Os alimentos geneticamente modificados são o futuro da humanidade.
Suas vantagens são numerosas.

Primeiramente, permitem reduzir consideravelmente as quantidades de
pesticidas e fungicidas que poluem gravemente a Terra.

Em seguida, eles permitem, como pelo recentíssimo arroz amarelo cri-
ado por geneticistas, fornecer às populações do terceiro mundo vitaminas
de que precisam desesperadamente.

É fácil para os ocidentais muito bem nutridos proclamar, do alto da
sua obesidade, que os alimentos geneticamente modificados são perigosos.
O mais perigoso é nada ter para comer... Tudo o restante é detalhe.

Mesmo se os primeiros alimentos geneticamente modificados não são
perfeitos, também é experimentando que se vai melhorá-los.

O medo de que essas novas espécies se espalhem, se juntem, polinizem
as “espécies naturais” é estúpido.

Até aqui as modificações genéticas desejadas eram obtidas em lentas
modificações seculares, efetuadas por jardineiros ou criadores. Os alimen-
tos geneticamente modificados são a mesma coisa, mas se ganha em tempo.

E ninguém tem medo que o trigo que levou séculos a ser selecionado
para que produzisse, se misture com o trigo selvagem, ou que as vacas
leiteiras, que produzem 20 vezes mais leite do que as espécies selvagens,
não as “contaminem”...

Não somente as espécies geneticamente modificadas vêm trazer ali-
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mento em abundância e reduzir a poluição, como irão permitir que en-
contremos frutas e legumes de sabores extraordinários. Com efeito, o seu
gosto é também comandado pelos genes. Poder-se-á, assim, obter moran-
gos mais doces e de um perfume muito mais forte, sem necessitar que se
junte açúcar branco refinado.

Imaginai todos os frutos e legumes, naturais e sem produtos químicos,
possuindo sabores 100 vezes mais fortes, morangos com o gosto de morango,
como em uma bala, bananas, abacaxis, etc... Tudo isso é possível.

Idem quanto aos animais. Recentemente um salmão foi criado por
manipulações genéticas e cresceu dez vezes mais rápido do que a espécie
selvagem.

Os “ecologistas” tentam se opor à sua comercialização sob o pretexto
de que há perigo que a espécie escape da criação e se junte com as espé-
cies selvagens... E então? Haverá salmões dez vezes maiores... Nenhum
pescador se lamentará...

Melhor, os geneticistas propõem tornar esses salmões estéreis para fazer
calar os opositores do progresso. Certamente isso não trará alegria aos
pescadores de salmões selvagens, que deverão se contentar em pescar peixes
dez vezes menores que os salmões da criação...

E o gosto da carne daqueles salmões modificados geneticamente não é
menos saboroso que o dos “normais”. Ao contrário, se poderá, igualmente,
modificar os genes que comandam o gosto da sua carne e a tornar mais
saborosa. Idem para todas as carnes. De boi, cuja carne fresca terá o
mesmo gosto e será tão tenra que uma carne envelhecida. Isto é possível.
Mesmo mais tenra e mais “gostosa” do que a carne “normal”...

Isso será possível com todos os alimentos que conhecemos.
Recentemente um coelho luminoso foi criado juntando-se ao código

genético do roedor alguns genes de uma espécie de medusa.
Esse coelho, quando é exposto à luz negra, torna-se fluorescente, o que,

seguramente, dele fará um animal de companhia muito estimado pelas
crianças.

Os opositores, ditos protetores dos animais, também se posicionaram
contra essa realização. Esse coelho teria se queixado de ser luminoso? Não
do meu conhecimento, pois a modificação genética não lhe deu ainda o uso
da palavra... (Isso virá um dia, talvez!)

Por que um coelho luminoso, gozando de boa saúde, seria mais infeliz
do que um coelho comum? Aqueles protestos não são mais, ainda, do que
reações primitivas anticiência...
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Pessoalmente, adoraria que me juntassem esses genes que me tornariam
luminoso... Que sucesso faria nas praias à noite! Isso virá, seguramente.

Por que um animal de companhia modificado geneticamente choca aos
conservadores? Eles se chocam, também, com a cabeça do horrível bull-
terrier, com a do bulldog, com a do yorkshire ou com a do chihuahua?
Não.

Entretanto, todas essas espécies derivam do lobo ou do cachorro sel-
vagem e são frutos da seleção genética que levou séculos. Se hoje só exis-
tissem o lobo e o cão selvagem e os geneticistas produzissem diretamente
um tekel ou um chihuahua, os mesmos “protetores dos animais” fariam um
escândalo, dizendo que não se tem o direito de modificar assim as espécies
vivas...

Mas como isso levou séculos para se efetuar, então eles não protestam
e aceitam olhar com admiração um gato nu, sem pelos, com a pele que
se enruga porque a modificação genética gastou séculos para se fixar...
Estúpido!



38 Sim, Clonagem Humana! - Vida eterna através da ciência



A internet:
uma experiência religiosa

É normal que os velhos dinossauros que são contra a clonagem, igual-
mente o sejam contra a liberdade existente nesse novo meio de comuni-
cação. Pois permite ele aos humanos se comunicarem instantaneamente,
fora dos circuitos tradicionais, controlados e censurados pelos governantes,
pelos legisladores submetidos à sua autoridade e pelos poderes econômicos
religiosos, cúmplices desse amordaçamento da comunicação.

Os grandes jornais e as grandes televisões destilam, ao mesmo tempo,
uma informação politicamente, religiosamente e economicamente correta a
um público que beatamente absorve a mesma sopa midiática destinada a
conformar a população para a tornar mais facilmente governável e explorá-
vel, sempre lhe repetindo e repetindo a mesma coisa a fim de que ela creia
que vive numa sociedade que desfruta de liberdade quase total, o que não
passa de uma ilusão... Os chineses e os franceses têm, sobre isso, a mesma
linguagem com as suas populações... e ambos foram objetos de crítica por
um relatório americano, atinente a países que não respeitam a liberdade
religiosa.

Os franceses, por exemplo, estão persuadidos de que vivem num país
excepcionalmente livre, o que é totalmente falso. Os Estados Unidos é
que são o país da liberdade. Mas a propaganda nacional francesa, com a
cumplicidade da imprensa, faz da liberdade um orgulho nacional, quase
uma parte do patrimônio, e quem quer que disso duvide é considerado
um traidor. Os franceses são altivos na ideia que fazem de sua liberdade
mais do que a própria liberdade em si, e que, no entanto, é cada vez mais
limitada.
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E quando a comparação com os Estados Unidos, verdadeiro país da
liberdade, lhes é apresentada, apressam-se em assinalar tudo o que de mal
existe na América, país que, aos seus olhos, é “muito” livre, onde não existe
segurança, há pena de morte, muita pobreza e outros clichês.

Com efeito, eles se consideram com um orgulho todo particular, que
possuem a medida justa da liberdade aceitável. Menos é pouco e mais é
excessivo.

Um tanto quanto as pessoas que conduzem o seu carro e qualificam
aqueles que ultrapassam de “tartarugas” e os que lhe passam à frente de
“barbeiros”. Cada um vê o que deseja enxergar, é um ditado bem conhecido.

O problema com a liberdade é que ou ela é completa ou não existe.
Pode-se argumentar que “a liberdade jamais é total e que cabe impor

limites para evitar a anarquia”. É verdade que são necessárias leis para que
exista justiça e que todos os cidadãos são iguais em direitos, sejam quais
forem a sua raça, a sua fortuna e o seu poder, mas isso se aplica, também,
ao governo.

Nos Estados Unidos, o governo pode ser condenado quando emite leis
que não respeitam a liberdade individual, a liberdade de expressão ga-
rantidas pela sua própria constituição. Na França, não. Porque há uma
cláusula que limita essas liberdades quando “a ordem pública é ameaçada”...
Esse falso pretexto pode a qualquer momento ser utilizado para atingir as
liberdades individuais garantidas pelos Direitos do Homem.

As liberdades individuais garantidas pela Declaração dos Direitos do
Homem não devem conhecer qualquer limite. Mesmo para manter “a or-
dem pública”. Um país em que se pode interditar a publicação de um livro,
o acesso a um “site” da internet, ou uma minoria religiosa não é um país
livre. A liberdade de expressão deve ser completa e sem nenhuma restrição,
senão não existe liberdade. Ela não existe na França. Existe nos Estados
Unidos. Nos textos e nos fatos. Mesmo o governo americano nada pode
contra a Suprema Corte, totalmente independente do poder, quando de-
clara que uma lei é contrária à constituição por não respeitar a liberdade
de expressão.

A internet, esta permite à informação circular direta e livremente. E
a todos que possuem opinião diferente da maioria de a exprimir e de fazer
os outros refletirem. De os fazer duvidar da mensagem oficial, seja ela
política, religiosa, econômica ou científica. Esta é a razão de todos os
países totalitários tentarem controlar a internet, que vem diminuir o seu
poder absoluto. A liberdade de expressão, tão importante e garantida
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pela Carta dos Direitos Humanos, encontra na internet o meio ideal de se
realizar.

E nada tem de surpreendente que o único grande país do mundo em que
a liberdade de expressão é garantida sem limite pela constituição seja tam-
bém o país em que a internet é totalmente livre, e que assim permanecerá,
os Estados Unidos.

A China, e até países que pretendem oferecer uma imagem de liberdade
e que em verdade nenhuma têm, como a Alemanha e a França, limitam a
liberdade na Internet e condenam à prisão algumas pessoas que sobre ela
tiveram algumas intenções.

Por exemplo, a França condenou algumas pessoas por apresentarem
propostas revisionistas, ou seja, negando ou minimizando a realidade dos
campos de concentração nazistas, enquanto as mesmas proposições se en-
contram em sites americanos e ali estarão para sempre.

Da mesma forma, a França proibiu que a Yahoo-France disponibilizasse
aos seus assinantes o acesso a sites americanos que leiloam objetos nazistas.
Os franceses interessados nesses objetos poderão, apesar de tudo, sem pro-
blema, conectar aqueles sites da internet americana através de prestadores
americanos...

Enfim, a Alemanha fechou numerosos sites de extrema direita. Imedi-
atamente, todos esses sites foram reabertos nos Estados Unidos.

É esta a liberdade mágica procurada pela Internet. Que quando um
governo liberticida e ditatorial interdita a publicação de um livro, o que
aconteceu por inúmeras vezes na França com um livro igualmente qua-
lificado de revisionista como o de Roger Garaudy, ou aquele escrito pelo
médico do antigo presidente francês François Mitterand, se reencontre esses
livros disponíveis na Internet, alguns dias mais tarde.

A Internet é a morte da censura. Enfim, novamente é proibido proibir...
Pois as proibições são inaplicáveis, visto que toda a ideia ou toda a forma
de expressão que se queira bloquear no mínimo, por um ou por outro furo,
passará na Internet.

Não estou querendo dizer que suporto as ideias de revisionistas ou de
neonazistas, mas tão-só que em conformidade com a liberdade de expressão
garantida pela Carta dos Direitos do Homem, eles devem ter o direito de
expressar livremente as suas ideias.

É assim no único país no mundo que respeita esta liberdade fundamen-
tal, os Estados Unidos da América, e não causa isso qualquer problema.
Sendo total a liberdade de expressão, aqueles que são contra o ódio ra-
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cial e as idéias nazistas podem, igualmente, se expressar livremente, visto
que, felizmente, são mais numerosos os sites que propagam a fraternidade
e o respeito entre as raças e que uma vasta maioria da população partilha
desses valores, sempre respeitando a liberdade de expressão.

Se esta liberdade da Internet é sagrada mesmo em casos extremos como
os que acabamos de citar, abre ela as portas para novos horizontes muito
mais revolucionários.

A livre circulação de ideias graças à imprensa permitiu uma revolução
religiosa que originou o cisma do protestantismo, diminuindo, felizmente,
o poder exorbitante de que dispunha na época a Igreja Católica.

Também, naquele tempo, os países totalitários e liberticidas como a
França tentaram eliminar esses movimentos libertários por massacres san-
grentos como o de São Bartolomeu, que assassinou, sob as ordens do go-
verno, milhares de protestantes. Já, então, se prendiam revisionistas, mas
aqueles eram religiosos... Ousavam pensar diferentemente da maioria ca-
tólica politicamente correta... “Matai-os, mas matai-os todos” determinou
o governante francês... Uma longa tradição... É de se perguntar como
alguém pode se orgulhar de ser francês...

O fato de se poder imprimir novas ideias ou contestações ao poder
estabelecido era uma revolução, pois isso permitia a um pensamento viajar
muito além dos ouvidos daqueles que o escutavam diretamente. Um gênio,
um visionário ou um revolucionário podia expressar ideias novas falando a
um pequeno grupo e isso, normalmente, gastava séculos antes que as suas
propostas causassem um impacto sobre a sociedade.

Graças à imprensa, o tempo para que as propostas revolucionárias cau-
sassem um abalo significativo sobre uma sociedade foi reduzido a alguns
anos. Foi por isso que o protestantismo explodiu em pouco tempo.

Se a imprensa existisse na época de Jesus, o cristianismo não teria
levado séculos para se expandir na Europa...

Agora, com a Internet, as ideias revolucionárias tornaram-se acessíveis
instantaneamente para todo o planeta. Chegam os “e-books”, os livros
eletrônicos.

Stephen King acaba de publicar o seu novo romance diretamente na
internet por esse meio.

As editoras-papel vão desaparecer, sejam publicadoras de jornais ou
de livros, o que é uma felicidade para o meio ambiente, dado que milhões
de árvores são a cada dia abatidas justamente para que se imprima jor-
nais, sem contar as toneladas de produtos químicos despejadas nos rios e



Raël 43

na atmosfera para embranquecer os papéis, e após, os pretear com tinta
igualmente química e poluente...

As costas dos escolares sofrerão menos pois, em lugar de uma mochila
forrada de livros, terão apenas um “e-book” grande como um computador
de bolso contendo todos os livros para todo o ano escolar... Isso se continu-
arem a frequentar uma escola, pois esta instituição ela própria poderá ser
suprimida, permitindo a Internet aos meninos de ficarem em casa para es-
tudar nas telas, com os melhores professores do mundo e os conhecimentos
mais recentes, colocados a cada semana, tanto as descobertas se aceleram...

Chegar-se-á ao ponto, então, em que os estudantes de medicina estuda-
rão, apenas, o que é o certo desde os últimos dez anos e não o de antes, para
o maior bem de todos os seus futuros pacientes... isso se ainda houver mé-
dicos, pois os robôs, os computadores e a nanotecnologia os vão substituir
um dia.

As novas gerações, nos domingos pela manhã, passam mais tempo sobre
a Internet do que na igreja, salvo em alumas famílias em que o autorita-
rismo parental os força, senão, a justo título, permanecem diante dos seus
computadores.

E eles têm razão! Pois a Internet é uma experiência muito mais religiosa
do que qualquer missa!

Graças à sua telinha, as pessoas são conectadas a toda a humanidade,
sem distinção de raça ou de religião. Nada unifica mais os seres humanos
do que a Internet.

Um jovem americano pode, diretamente, “bater um papo” com um
jovem russo ou chinês e observar se os condicionamentos políticos de suas
mídias respectivas são ou não verdadeiros. E geralmente não o são. A
Internet é, então, um instrumento da paz mundial. Antigamente, podia-se
pescar jovens que, de boa-fé, pensavam existir bárbaros do outro lado da
montanha, agora isso não adianta mais... Eles verificam na Net...

Os sistemas político-midiáticos internacionais não mais podem condi-
cionar impunemente as pessoas. Mas podem perguntar diretamente nos
“chat rooms” aos habitantes dos “países inimigos” se o que se diz é ver-
dade...

A palavra “religião” vem do latim “religere”, que quer dizer “fazer a
ligação”, religar. Nada liga mais os homens entre si do que à Internet.

E os governantes o sabem, por isso, em alguns países, tratam de limitar
ou controlar o acesso à Internet.
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Mas essas barreiras governamentais não poderão resistir à força da maré
informática.

Uma verdadeira consciência coletiva está a caminho de tomar forma e
a Internet é semelhante à corrente elétrica que liga os neurônios. Somos
todos os neurônios de um imenso cérebro que é a Humanidade e a Internet
é a mensagem que faz passar o sinal, como nas sinapses, entre os neurônios/
homens ou “neuromens” que somos.

Cada dia, em uma “missa” coletiva gigantesca, milhões de seres huma-
nos comunicam-se “on line” nessa rede planetária.

Os jovens que crescem com esta tecnologia são muito mais conectados
ao resto do planeta que os das gerações antigas. A sua consciência plane-
tária é muito maior do que a dos adultos. Sabem que podem se conectar
com qualquer canto do planeta apenas clicando sobre um “mouse”...



Computadores e
nanotecnologia:

a supressão do trabalho

Os computadores vão muito rapidamente ultrapassar as possibilidades
do cérebro humano.

Já nenhum ser humano, mesmo o mais brilhante matemático, é ca-
paz de calcular tão rápido como os computadores modernos. Igualmente
quanto à memória, nenhum humano consegue memorizar com precisão tan-
tas informações.

Com o desenvolvimento da inteligência artificial e dos computadores
neurônicos, as capacitações, mesmo a de criação ou adaptação a novos
ambientes pelos computadores tornar-se-ão infinitamente mais poderosas
que a dos cérebros humanos.

Em um primeiro passo, essas inteligências artificiais postas ao serviço
da humanidade vão poder substituir vantajosamente uma quantidade ini-
maginável de funcionários e de empregados improdutivos.

É toda a estrutura socioeconômica do mundo que se encontrará to-
talmente alterada. Num primeiro momento isso trará baixas de impostos
colossais e um desenvolvimento econômico sem precedentes na história da
humanidade.

Por fim, aparecerá a nanotecnologia que irá substituir completamente
a mão-de-obra em todas as indústrias, produzindo matérias-primas tanto
industriais quanto agrícolas.

Essa utilização de robôs microscópicos capazes de trabalhar ao nível
molecular permitirá a existência de minas sem mineiros com extração de
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minerais, a de usinas sem operários que os transformam em materiais uti-
lizáveis, a de fazendas sem agricultores que transformam componentes quí-
micos em carnes e legumes, sem passar pela forma de plantas ou animais.

Os nanobots (nanorobôs) irão produzir para nós tudo quanto temos
necessidade trabalhando diretamente com o infinitamente pequeno. E re-
organizando os átomos e as moléculas.

Por exemplo, se tivermos necessidade de ferro, basta introduzir no solo
alguns bilhões de nanobots que extrairão do solo o minério de ferro.

Em seguida, esse minério é encaminhado para uma usina utilizando-se
meios de transporte automatizados.

Depois, o minério é introduzido em máquinas onde computadores e ou-
tros nanobots programados para isso refinam o minério para dele obterem
o ferro puro.

Se, por exemplo, queremos algodão, a composição química precisa de al-
godão da melhor qualidade possível, é introduzida em um computador que
programa bilhões de nanobots. Em seguida, no interior de uma máquina,
se introduz as matérias-primas, os componentes químicos que compõem o
algodão. E a máquina produz algodão.

Se quisermos frango, basta introduzir em uma outra máquina os com-
ponentes químicos da carne de frango. E a máquina produz carne de
frango. De um sabor e de uma qualidade perfeita, sem produtos químicos,
sem hormônios, sem pesticidas e com o gosto e a composição exata dos
melhores frangos da melhor qualidade.

Idem para o peixe, a carne, as frutas, os legumes e qualquer outro
alimento.

Cada alimento tem uma composição química. Os nanobots, se lhes são
fornecidos os componentes químicos do alimento desejado, o “constroem”
quimicamente manipulando os átomos e as moléculas.

E não existe a necessidade de usinas para fabricar esses nanorrobôs ou
nanobots. Já no seu começo são capacitados a se reproduzir, a fabricar
cópias deles próprios. Sem qualquer intervenção humana.

Pode-se imaginar a Terra coberta completamente por esses nanobots
colocando o infinitamente pequeno ao nosso serviço. Pois eles não precisam
de locais de trabalho ou de alojamentos. Podem estar em toda a parte.
Purificando os rios, limpando os nossos séculos de poluição e erros.

A desaparição do trabalho para os humanos seguramente irá obrigar
a sociedade a modificar completamente as suas estruturas econômicas e
sociais.
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Se não mais existe a necessidade da mão-de-obra humana, de emprega-
dos, de operários e de agricultores, bilhões de seres humanos irão encontrar-
se sem emprego e, então, sem renda. Em um mundo capitalista selvagem
como o que conhecemos atualmente, isso condenaria à fome a maioria da
humanidade, o que, evidentemente, é inaceitável.

Como entre os Elohim, será preciso, então, encontrar um meio para
que todo o ser humano disponha, do seu nascimento até à sua morte (se
morrer...) de uma renda mínima que lhe permita viver decentemente e com
um mínimo de prazer.

Isso deverá incluir do que morar, se alimentar, se vestir e se divertir.
Se todos os trabalhos serão realizados pelos nanobots, computadores e

outros robôs biológicos, isso significa a maior liberação dos seres humanos
em toda a sua história.

Isso nada tem a ver com o comunismo que fazia de todos os humanos
trabalhadores e punha todos os trabalhadores em plano igual. Igual no
sofrimento, deve-se dizer.

A nova sociedade sem trabalho coloca em igualdade de prazer e de
desabrochamento a todos os humanos.

Ninguém mais terá necessidade de trabalhar, o dinheiro, tal como o
conhecemos atualmente, desaparecerá forçosamente e dará lugar, o que já
começou com os cartões de crédito, a um certo crédito mensal, com o qual
as pessoas disporão para adquirir o que desejam.

A nanotecnologia resolve todos os problemas, a começar pela habitação
e a alimentação.

Habitações “vivas” poderão ser concebidas, uma mistura de biologia,
de eletrônica e de nanotecnologia.

Nanobots poderão muito bem construir imóveis em que poderão habi-
tar milhões de pessoas, sem nenhum operário em construção. A manuten-
ção e a limpeza desses prédios poderão, igualmente, ser assumidas pelos
nanobots.

Para a alimentação, pode-se imaginar que cada apartamento venha
a ser suprido, como atualmente, de água corrente, de matéria-prima que
alimenta aparelhos que fabricam, instantaneamente, a comida de nossa es-
colha, como se viu antes, tais como os materiais atômicos necessários para
produzir uma coxa de frango ou uma folha de salada, sendo exatamente
os mesmos, mas organizados diferentemente no nível do infinitamente pe-
queno. Idem para o caviar ou o patê. Nenhum prato será mais exclusi-
vidade dos ricos pois os mesmos componentes, arranjados diferentemente,
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podem dar uma fatia de pão ou as iguarias mais extraordinárias.
Enfim, no plano das distrações e dos prazeres, a informática colocará

ao dispor de todos os humanos o acesso às realidades virtuais. Sem contar
o acesso iminente às drogas eletrônicas, permitindo experimentar prazeres
inimagináveis sem os inconvenientes para a saúde das drogas químicas.

Por outra parte, cada humano poderá ser servido fisicamente por um
ou muitos robôs biológicos de aspecto físico de sua escolha que, igualmente,
poderão lhe servir, eventualmente, de parceiro sexual.

Cada ser humano é beneficiário de mesma habitação, de mesmas vanta-
gens sociais, de mesma alimentação, de mesmos servidores robôs biológicos,
de mesmos parceiros sexuais ideais virtuais ou robôs biológicos, então, mais
nenhuma inveja, nem ciúme originarão violências entre os indivíduos.

Isso engendrará um mundo de amor e de fraternidade incomparável.
Cada um poderá se divertir criando obras de arte originais que, em um
mundo sem dinheiro, só poderão ser presenteadas a pessoas a quem se
estima e não mais vendidas.

As pessoas, não mais tendo necessidade de trabalhar, poderão viver
uma existência de prazer e de crescimento pessoal. Aqueles que sentirem
vontade de efetuar pesquisas científicas ou realizar criações artísticas, bem
poderão fazê-lo. Mas não mais para “ganhar a vida”... Porém, unicamente
por prazer.

Que esses últimos tenham algumas vantagens extraordinárias, como o
direito de residir em casas individuais ou de apartamentos maiores, em
quarteirões diferenciados, ou possam ter acesso a viagens interplanetárias
ou a uma vida eterna por clonagem após a morte, isso para motivar a
população a querer servir a coletividade, é inteiramente desejável para evi-
tar uma comunização que esteriliza todo o progresso, como a História o
demonstrou.

Em uma tal sociedade, os hospitais são quase inúteis, a nanotecno-
logia e a clonagem permitirão reparar os seres humanos até o limite da
longevidade, que deverá se situar entre 700 e 900 anos.

As escolas e as universidades, também elas, tornar-se-ão totalmente inú-
teis, pois as crianças poderão ser educadas pela informática e pela realidade
virtual, beneficiando-se em cursos ministrados pelos melhores professores
do mundo, ou recebendo implantes eletrônicos que lhes comunicarão os
conhecimentos de que têm necessidade.

A educação, então feita pelos pais que não mais terão a necessidade
de trabalhar, poderá, pois, ser concentrada no desenvolvimento da imagi-
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nação, ao invés, como atualmente, de ser na memorização de dados, que
rapidamente se tornarão caducos em face do desenvolvimento da ciência.

O amor e o dom de servir a sociedade poderão, igualmente, ser muito
melhor ensinados pelos pais que permanecem em casa e que praticam es-
porte com os filhos ou com eles se divertem em jogos reais ou virtuais.

Aliás, o número de crianças nessa sociedade futura será muito limitado,
pois os indivíduos terão de escolher entre tornar-se eternos ou ter um filho,
isso para evitar a superpopulação.

Aqueles que se reproduzirem deverão aceitar serem mortais, exceção
feita por decisão de uma assembleia especial que sentencia à morte os seres
humanos, um “juízo final”, para decidir quais os que devem se tornar eternos
e selecionar aqueles que, por suas ações, merecem um tal privilégio.

A criminalidade estará, igualmente, quase totalmente eliminada, o que
suprimirá as prisões. Primeiramente, graças a um conhecimento genético
de todos os defeitos e, após, por uma educação baseada na não violência e o
respeito aos outros, enfim, pela eliminação da pobreza e das desigualdades
sociais.
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A exploração espacial:
um outro golpe fatal ao mito

de Deus

Tanto como para a biologia, os primeiros cientistas que colocaram em
discussão as ideias recebidas e os paradigmas ancorados na lama judia-
cristã, que fazia da Terra uma superfície plana que era o centro do universo,
e o sol e as estrelas gentis decorações para ornamentar as nossas noites,
viveram momentos difíceis, indo até à tortura ou a fogueira.

Se Galileu e Copérnico conseguiram escapar ao castigo submetendo-se à
imposição papal de não se pôr em dúvida o amontoado de erros ensinados
pela igreja, mas que só poderia ser Verdade, já que o papa é infalível,
outros mais corajosos como Giordano Bruno não aceitaram se submeter às
divagações papais. Foram queimados vivos e a eles este livro é dedicado. A
todos quantos preferiram a Verdade à mentira, que defenderam a Ciência
face ao obscurantismo, a consciência ante as ideias majoritariamente aceites
pelo rebanho balidor conduzido por pastores malfazejos.

De passagem, é interessante observar que a Igreja Católica continua a
ensinar que o papa é infalível... quando historicamente foi comprovado por
várias e várias vezes que ele se enganava quase sempre.

A condenação de Copérnico e Galileu é o exemplo mais flagrante. É
a prova histórica de que o papa se engana e não é infalível, mas ninguém
nisso fala. As escusas do Vaticano alguns séculos mais tarde (lhe foi preciso
esperar o fim do século XX!!!) não são suficientes. Eles poderiam ter tido
a honestidade intelectual de declarar: “Eis a prova de que o papa não é
infalível e de agora em diante não mais pretenderemos que o seja”. Mas
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não... “Ele errou e nos desculpamos, mas ele é sempre infalível!” Quando
se engana não se pode mais pretender ser infalível ou então o francês não
é mais o francês... É infalível aquele que nunca se engana. E ninguém o é,
mesmo o papa, o que, graças à ciência, foi provado definitivamente.

As condenações papais de hoje concernentes à biologia, à clonagem ou
às manipulações genéticas conhecerão a mesma sorte.

Em verdade, a oposição da Igreja Católica a toda novidade científica
é compreensível. Como a própria Bíblia diz: “Todo o homem sem ciência
é estúpido”... E é bem certo que isso foi o que o poder religioso de Roma
sempre quis: que os católicos sejam o mais estúpidos possível por uma
falta de conhecimentos científicos. Pois é justamente sobre essa aculturação
científica que a Igreja assenta o seu poder.

A negação da redondeza da Terra e o fato de que não seja ela o centro
do universo, a vontade de conservar a Bíblia em latim, tudo isso pode
ser resumido em uma única frase: “É preciso que o povo não compreenda
jamais, senão o nosso poder se reduzirá”. Aliás, é exatamente isso que
bispos altamente colocados no Vaticano escreviam há muito tempo.

Se a biologia, a clonagem e o fato de se criar cientificamente novas
formas de vida e, um dia, seres humanos em laboratório são uma prova
fundamental da não existência de um deus e de uma alma separada do
corpo, a exploração espacial, também ela, vem enfraquecer o poder dos
deístas.

Antigamente, quando as pessoas pensavam que a Terra era plana e que
o sol e as estrelas girassem em seu entorno, dominando majestosamente no
centro de um universo criado por deus em uma semana, podia se imaginar
um bom deus de barba branca assentado sobre uma nuvem.

Hoje, não somente sabe-se que a Terra não é plana, mas que também
ela gira sobre si própria e ao redor do sol, que este mesmo gira ao redor
do centro de nossa galáxia e que o nosso planetinha nem mesmo é o maior
do sistema solar, e que o nosso sistema solar inteiro nem mesmo está no
centro dessa nossa galáxia mas na periferia, quase que nos seus limites... E
que existe um número infinito de galáxias que compõem o nosso universo...

E como dizia Giordano Bruno, condenado à morte por isso pelo Va-
ticano e queimado vivo, que nesse universo existe um número infinito de
planetas povoados como o nosso...

E se foi ver sobre as nuvens (até lá se vai diariamente em avião) e lá
não existe nenhum bom deus de barbas brancas sobre elas assentado...

Se foi mesmo mais alto do que as nuvens: até a lua; continuou-se a não
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se ver nenhum bom deus lá em cima assentado...
Agora, se vai mesmo muito mais longe e os telescópios espaciais desco-

brem zonas sempre mais longínquas do nosso universo: e nenhum deus à
vista...

Como a biologia, a exploração espacial ajuda a destruir o mito de deus,
essa perigosa crença responsável por tantas guerras, torturas e crimes.

Pouco a pouco irá se instalar um novo conceito que nos foi transmitido
pelos Elohim, o de Infinito.

O nosso universo é infinito, e o infinito não pode ter um centro, senão
não seria infinito.

Seja qual for a direção a que olharmos, o universo continua ao infinito.
E o universo é infinito tanto quanto ao infinitamente pequeno quanto

ao infinitamente grande.
Em relação ao tempo é a mesma coisa, sendo que o infinito no tempo

é chamado de eternidade.
Tudo o que existe no Universo é eterno, seja sob a forma de matéria,

seja sob a forma de energia. Nada pode surgir a partir do nada. Tudo
provém de alguma coisa.

A crença em um deus sobrenatural que teria criado o universo a partir
do nada é totalmente estúpida e perigosa para o desenvolvimento da inte-
ligência das crianças. Nada pode-se fazer com nada. Tudo é composto de
alguma coisa.

Mesmo os primeiros cientistas pensavam deformadamente por causa das
crenças religiosas de sua época, acreditavam na existência de uma partícula
elementar que não podia ser dividida e que compunha tudo o que nos
rodeia: deram-lhe o nome de átomo, palavra que vem do grego “átomos”,
que significa: “Que não pode ser dividido”... Depois, compreendeu-se que
o átomo era composto por partículas menores, e que elas mesmas eram
compostas por partículas menores e assim por diante até o infinito.

Evidentemente, os cientistas atuais que sempre são mais ou menos en-
viscados e limitados pelos conceitos advindos das religiões primitivas, pen-
sam, a cada vez que descobrem uma partícula menor, que não pode existir
nada de menor ainda e, cada vez, refazem o erro do átomo...

Da mesma forma que aumentam o tamanho do universo a cada vez que
os seus instrumentos de exploração lhes permitem ver mais longe...

Entretanto, existe um raciocínio muito simples que permite compreen-
der o infinito: tudo é composto de algo. Nada pode ser composto de nada.
Se alguma coisa for composta de nada, esta coisa não existirá.
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Nada mais lógico.
Então, a cada vez que se descobre uma partícula menor, SABE-SE

de antemão, que ela é composta de alguma coisa menor, senão ela não
existiria... e nem nós. Simplesmente é composta de alguma coisa que a
nossa ciência ainda não nos permite perceber. Os elétrons já estavam lá
quando os ancestrais dos cientistas descobriram o átomo, mas eles não os
puderam ver!

Como as galáxias longínquas que o telescópio espacial descobre, elas já
estavam lá também... mas nós não as podíamos ver.

Esta regra simples aplica-se igualmente ao infinitamente grande.
O nosso sistema solar faz parte de uma galáxia e esta galáxia se acha

em um universo, e este universo não pode se localizar no nada. Ele é um
universo entre um número infinito de universos que compõem qualquer
coisa de maior, que ele mesmo compõe qualquer coisa de maior e assim por
diante.

Qualquer outro raciocínio é ilógico. Pois tudo como nada não pode
ser composto de nada, nada não pode compor alguma coisa de maior. Se
alguma coisa não compunha nada de maior, esta coisa não estaria em parte
alguma, então não existiria. Para existir é necessário estar em alguma
parte.

Um bom deusinho que supervisione as ações de cada um desses 6 bilhões
de seres humanos que povoam a Terra não tem lugar em tal universo... Sem
contar que o número de planetas nos quais se encontram seres humanos
como nós no universo é infinito... Então, o bom deus em questão, que
forçosamente tudo criou no infinito, deve poder supervisionar um número
infinito de seres viventes e escutar todas as suas preces... Que memória e
que capacidade de concentração!

Paralelamente, como o Universo é infinito, ele não pode possuir um
centro. Pois o que é infinito não pode ter centro, senão não é infinito...
Um tal deus, então, não poderia estar em nenhuma parte. Pois ele só
poderia residir no centro do universo. Ora, não existe centro porque ele é
infinito. Alguns dirão que deus está em toda a parte. Mas, em um universo
infinito, em toda a parte é muito. Estar no infinito de partículas que no
infinito são compostas de partículas menores e estar, ao mesmo tempo,
nas galáxias e nos universos que compõem um universo infinito e outros
agrupamentos maiores até o infinito, sempre escutando os pedidos de 6
bilhões de terráqueos e de um número infinito de outros seres povoando
um número infinito de planetas, é completamente irrealizável, mesmo para
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um deus sobrenatural. Com efeito, e se está em toda a parte, não se está
em lugar algum. Um tal deus quando quisesse intervir em um lugar, não
poderia intervir noutro, tanto é difícil efetuar duas coisas ao mesmo tempo,
sem deixar de ouvir as preces de uma quantidade infinita de gente...

A verdade é muito mais simples: não existe deus.
Mas será que os novos homens não terão nenhuma religião?
Como entre os Elohim e como eles nos recomendam, a nossa religião

está em vias de se tornar a ciência.
Deve-se diferenciar a religião e a espiritualidade.
Os homens têm necessidade de espiritualidade, mas não de deus. A

religião budista é já uma religião ateia, então sem deus, baseada no desen-
volvimento individual e no fato de se sentir conectado ao todo.

É este gênero de espiritualidade que será a religião do futuro. Uma
religião sem deus em que o homem se sente conectado ao infinitamente
pequeno, ao infinitamente grande e ao infinito do tempo ou a eternidade.

Os Elohim nos fazem o especial presente de nos oferecer esta religião
que é a sua, fazendo-nos, assim, ganhar espiritualmente 25.000 anos.

A ciência dos Elohim é muito misteriosa e muito avançada para nós,
até mesmo para dela compreender a centésima parte.

Mas quando meditamos e nos colocamos em harmonia com o infinito,
tornamo-nos iguais a eles no plano espiritual.

Pois o infinito é um e quando se harmoniza com ele, quer seja um pri-
mitivo da idade da pedra ou um cientista Eloha, nos colocamos no mesmo
nível. Uma parte do grande todo, conectado a tudo e tudo sentindo. É
esse o sentido original da religião. Esta palavra que vem do latim “religere”
e que significa “ligar”.

Se sentir ligado ao infinitamente pequeno que nos compõe, às células do
nosso corpo, a todos os seres vivos que povoam a Terra, plantas ou animais,
a todos os nossos irmãos e irmãs humanas, a todos os seres que povoam
o universo no infinitamente grande, a todas as estrelas e as galáxias, aos
seres que são compostos de partículas que chamamos galáxias, a quantos
existiram e existirão, em suma, ao TODO com um grande T.

Essa espiritualidade material ou materialismo espiritual é indispensável
ao novo Homem.

Quanto mais uma civilização é cientificamente avançada, mais ela pre-
cisa de espiritualidade.

Mas não de uma espiritualidade primitiva cheia de deuses e de supersti-
ções, mas de uma espiritualidade que lhe faz tomar consciência da unidade
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do espírito e da matéria.
Como o Livro dos Mortos tibetano o diz: “O espírito e a matéria são

eternamente um”.
Pois os objetos materiais, o conforto e as bugigangas não podem pre-

encher as aspirações do Ser Humano. Nem mesmo a vida eterna. Viver
eternamente infeliz sentindo-se separado dos outros e do universo pode ser
totalmente desesperador.

É por uma espiritualidade o ligando ao Todo, que o Homem pode apre-
ciar, no seu justo valor, o privilégio de haver atingido a vida eterna graças
à ciência e gozá-la para o todo sempre.

Esta é a religião do futuro que começou a nascer e que vê cada vez mais
gente abandonar as crenças da idade média para a ela se converter.

Uma mescla de desenvolvimento pessoal baseada nas descobertas da bi-
ologia e, sobretudo, da neurologia, da genética, da ecologia e da cosmologia
astronômica.

Uma religião que integra cada nova descoberta científica em lugar de as
combater, porque elas solapam os seus fundamentos, como a Igreja Católica
ou as outras religiões do passado.

Essas religiões, vindas de um passado em que o homem pensava vi-
ver sobre uma Terra plana suportada por gigantes e que era o centro do
universo, colocava a inteligência no estômago, acreditava no diabo e em
um bom deus de barba branca vivendo sobre uma nuvem, não corresponde
mais, de maneira alguma, ao Homem moderno.

Por todo o longo tempo em que o Homem estava embrutecido pela
ignorância da ciência, acreditava piamente em tudo o que a Bíblia continha
e na palavra dos padres, podia ele satisfazer-se com aqueles contos da
carochinha e ter uma religião que explicava o inexplicável, geralmente por
“mistérios” sagrados... Assim, não era preciso se dar respostas...

Mas agora que tudo se torna explicável cientificamente e, principal-
mente quando se desvenda as mentiras das antigas religiões e os crimes
dos seus potentados contra os cientistas que, como Giordano Bruno ao
preço de sua vida ou Galileu, tentaram sacar a Humanidade da lama pri-
mitiva em que poderes religiosos sonhavam os guardar enterrados, então
não mais se pode aceitar essas respostas estúpidas. Mesmo as crianças de
5 anos, hoje não engolem mais o que os teólogos ou os “homens honestos”
da Idade Média tomavam por verdade. Eles hoje sentam-se diante da tela
do computador em lugar de ir à missa, felizmente...



Por uma democracia eletrônica

É totalmente ridículo em plena era eletrônica e do e-mail continuar-
se a fazer as pessoas, quando de eleições, votarem em cédulas de papel,
deslocando multidões para as seções eleitorais.

Isso, hoje, pode-se realizar pela internet.
Melhor, a internet permitirá que se revolucione a democracia.
Até que ocorra essa revolução, os eleitores elegem deputados encarrega-

dos de votar as leis. Graças à internet, pode-se imaginar uma democracia
direta sem deputados.

O votante poderá encontrar na internet os assuntos da atualidade que
necessitam a revogação ou a adaptação de antigas leis ou a votação de
novas disposições. As posições de cada partido figurariam numa página da
internet ligada a cada projeto de lei com indicações para consulta a pare-
ceres de especialistas de cada matéria. Em seguida, cada cidadão poderá
votar diretamente pela internet.

O governo deverá, então, aceitar e pôr em execução as decisões tomadas
pela população.

Uma democracia verdadeiramente direta tornada possível pela tecno-
logia.

Aqueles que julgam poder ocorrer fraudes por esse meio, basta que
olhem o que se passa com os votos em cédulas de papel... O número de
fraudes é particularmente elevado.

Ao contrário, com os progressos de identificação eletrônica, pode-se
pensar que a fraude eleitoral será grandemente reduzida por uma “e-demo-
cracia”.

Essa melhoria do controle de identidade irá aumentando até atingir
quase 100% de segurança graças ao enorme mercado do “e-comércio”, que
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com o seu movimento anual de vendas atingindo bilhões de dólares é o
melhor motor possível de progresso em termos de segurança.

Atualmente, números de código são dados para as transações por cartão
de crédito ou similares. Mas já se considera algo bem melhor. Receptores
de impressões digitais poderão ser postos à disposição dos cidadãos que só
terão que imprimir as impressões digitais do seu polegar antes de enviar o
seu voto; câmeras de vídeo ligadas ao computador poderão, também, ser
utilizadas, sem contar os números de registro que podem ser regulados na
aparelhagem, impedindo que uma pessoa vote mais do que uma vez.

Em alguns países, as taxas de participação ridiculamente baixas de
eleições atuais atingem menos de 30%. Isso quer dizer que mesmo quando
100% dos votantes tomam tanta decisão, esta poderá ser largamente mi-
noritária se todos aqueles que não votaram não estiverem de acordo com a
escolha.

Dizer que eles deveriam ter votado, nada muda a decisão tomada, não
reflete forçosamente a opinião da maioria.

Graças ao voto direto pela internet, é de se apostar que, se todos os ci-
dadãos se sentem verdadeiramente interessados pelas decisões que tornam,
as taxas de participação subirão em ascendência e, então, a democracia
será real e tudo terá a ganhar.



A verdade sobre a
Clonaid.com

Faz 3 anos que a ovelha Dolly foi clonada.
Esse acontecimento que parecia impossível antes de dezenas de anos,

talvez de séculos, para alguns pessimistas da ciência, se produziu.
Foi uma revolução, pois imediatamente, os especialistas se deram conta

de que o que se podia fazer com mamíferos nenhuma razão havia para que
não se realizasse com o Homem... Como eu o predizia já há 27 anos.

Pouco tempo após aquele acontecimento histórico, o papa se julgou
obrigado a proclamar que era contra a clonagem humana, sem saber que
assim era contra a ressurreição de Cristo, que fora uma clonagem humana
realizada pelos Elohim (ver em “A mensagem transmitida pelos extrater-
restres, O livro que diz a verdade”).

Imediatamente decidi criar uma sociedade cujo objetivo seria o de re-
alizar a primeira clonagem humana.

Comprei, por alguns dólares, de uma companhia americana de San
Francisco, especializada na venda de sociedades pré-estabelecidas ou so-
ciedades “from the shelf”, uma sociedade “off-shore” (“caixa postal”) nas
Bahamas, já denominada “Valiant Venture”, a fim de que o projeto fosse
tomado a sério.

Na verdade, o meu projeto jamais foi o de clonar pessoas nas Bahamas,
contrariamente aos delírios jornalísticos que difundiram o acontecimento.
Queria, simplesmente, recordar ao mundo inteiro que já há 27 anos eu
predizia que isso seria possível rapidamente, que era uma coisa boa, e
contribuir a uma ação que teria por meta a criação de uma companhia que
finalmente passaria ao ato, pondo em contato graças ao site na internet,
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criado ao mesmo tempo, clonaid.com, clientes potenciais, investidores e
cientistas.

Anedoticamente, alguns jornalistas da televisão francesa, mal-intencio-
nados como de hábito, acreditaram, a tal ponto, que os laboratórios seriam
nas Bahamas que chegaram a se comunicar com o governo daquele país que,
irritado, dissolveu a sociedade, o que nenhum mal maior nos causou, pois
tratava-se, apenas, de uma caixa postal...

É interessante que os investidores internacionais saibam como o go-
verno das Bahamas pode, sem uma investigação e com um traço de ca-
neta, dissolver uma sociedade que não desenvolvia nenhuma atividade em
seu território e cuja finalidade oficial era a de “pesquisas genéticas”, com
base, apenas, nas tagarelices de um jornalista... Isso diz o bastante sobre
o Direito naquela ilha que procura atrair as sociedades “off-shore”...

A Clonaid.com funcionou como o previsto. Inicialmente, com uma des-
pesa de menos de US$ 3.000, obtivemos uma cobertura da mídia mundial
avaliada em mais de 15 milhões de dólares... Ainda estou rindo. Mesmo se
o projeto não houvesse avançado já seria um sucesso total.

Mas, mais interessante, os clientes potencialmente sérios atingiram em
poucos meses mais de 250... 250 pessoas prontas a pagar duzentos mil
dólares por uma clonagem humana.

A grande maioria, seja mais de 80%, trata-se de casais estéreis que
esgotaram todas as outras possibilidades de ter um filho. Segue-se cerca
de 15% de casais homossexuais, os demais são celibatários.

Igualmente, numerosos cientistas contataram conosco, pedindo o ano-
nimato absoluto por medo de perder o seu posto ou os seus subsídios go-
vernamentais, afirmando que nos apoiavam, mas que não podiam fazê-lo
publicamente.

Brigitte Boisselier, que já era Guia (denominação dos padres Raelianos)
há bastante tempo, aceitara se ocupar do projeto Clonaid. Ela nada tinha
a perder porque fora obrigada a se expatriar da França para os Estados
Unidos em razão de discriminações que sofrera logo após aderir à nossa
religião. Fora ela despedida por uma grande companhia francesa, a “Air
Liquide”, e perdera a guarda de seu filho menor igualmente por causa de
sua religião.

O que procurávamos era um investidor que assumisse as despesas com
a criação de um laboratório de clonagem humana e do seu funcionamento
até o primeiro sucesso.

Desejava que a primeira clonagem fosse reservada a quem aportasse
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o máximo de dinheiro, garantia de um sucesso que permitiria, a seguir,
colocar esse serviço à disposição do grande público por um preço mais
razoável.

É sempre assim que as coisas funcionam, os mais ricos se beneficiam
antes dos demais das novidades, e graças ao seu dinheiro é que elas tornam-
se disponíveis para todos. Os primeiros automóveis foram reservados aos
bilionários e agora todo o mundo os tem. Idem quanto aos televisores,
computadores, máquinas de lavar roupa, etc...

Desejava, também, que o primeiro cliente fosse um caso ideal para
modificar a opinião pública, por exemplo, como uma criança morta muito
jovem por causas acidentais.

Foi quando no verão de 2000 que uma família americana contatou Bri-
gitte para que clonasse o seu filho de 10 meses, morto após um erro médico
em um hospital americano.

E os pais, bastante ricos, punham todos os meios necessários à dispo-
sição da Clonaid.

O caso ideal se apresentava.
Imediatamente solicitei a Brigitte que assumisse totalmente o projeto.

Minha missão estava finda. Havia conseguido criar uma dinâmica, agru-
pando investidores, cientistas e colocando a Clonaid no centro do interesse
da mídia sobre o assunto Clonagem humana.

As possibilidades de passar à consecução eram de tal modo que nem
mesmo contava poder no início, contentando-me com o boato na mídia. E
eis que tudo se colocava ao alcance para uma criação de um laboratório de
clonagem humana! Maravilhoso!

A partir de então, retomei o meu lugar de chefe espiritual do Movimento
Raeliano e não tenho mais nenhuma responsabilidade no projeto Clonaid.

Mas ele avança!
Não sei se a equipe Clonaid será a primeira a clonar o primeiro ser hu-

mano, pois pode que, em segredo, dezenas de laboratórios nisso trabalhem
atualmente em outros lugares, mas eles estão na reta.

Encontrei o pai da menininha que vai ser clonada pela equipe de Brigitte
Boisselier e é uma pessoa excepcional. Ele diz: “Eu sei que essa criança não
será forçosamente 100% idêntica, mas quero dar uma segunda chance de
que aquele código genético se expresse...” É exatamente isso e é admirável!

E a sua tentativa não é egoísta pois que, tornando-se acionário da
Clonaid, quer que a técnica que será aperfeiçoada para a sua filha seja, em
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seguida, colocada ao dispor de todas as famílias que estão com um caso
como o seu.

Não se pode dizer que essa família melhor faria em encomendar um
outro filho... pois foi exatamente o que foi feito. A mãe espera um outro
filho. Mas ela, também, quer que o código genético do seu primeiro filho
tenha uma segunda chance. Admirável! Eles agem pela criança que não
teve a possibilidade de viver e não por eles. Não é uma substituição, é um
presente, um presente de amor.

Finalmente, eles estão processando o hospital responsável pela morte
de seu filho, processo que lhes valerá uma alta indemnização e com esse
dinheiro investirão na clonagem de seu bebê. Com efeito, o hospital que
matou o seu filho vai pagar para lhe restituir a vida. Soberbo!

Desde agora não tenho mais nenhuma responsabilidade no projeto Clo-
naid, mesmo que eu permaneça para sempre como seu pai espiritual. Tam-
bém aceito ser, de alguma maneira, o porta-voz no plano ético, filosófico
e religioso. Pois é preciso que se saiba que existem outras espiritualidades
além daquelas da idade média que continuam a reivindicar o privilégio de
guiar as novas gerações que não os querem.

Igualmente, eu sustento a Clonaid “fornecendo-lhe” as 50 mães porta-
doras necessárias ao projeto.

Eu simplesmente perguntei aos nossos 55.000 membros quais seriam as
mulheres, entre eles, que se candidatariam a tomar parte nesse aconteci-
mento histórico.

Com entusiasmo, mais de 100 mulheres raelianas de todas as raças
desejaram benevolentemente tornar-se mães portadoras. Cinquenta foram
selecionadas por corresponderem aos critérios exigidos e, em setembro de
2000, apresentámos oficialmente 5 delas às mídias internacionais quando
de uma conferência de imprensa.

O laboratório, na hora em que lerdes estas linhas, já terá sido instalado
em alguma parte dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque
a clonagem lá não é ilegal e que os pais do bebê em questão estão prontos,
se uma nova lei vier interditar, a ir, com os mais eminentes advogados
americanos até à Suprema Corte que, como no caso dos bebês de proveta,
certamente a fará revogar lembrando que os indivíduos têm o direito de
escolher o seu modo de reprodução.

Essa é a vantagem de se viver no verdadeiro País da Liberdade indivi-
dual, os Estados Unidos da América.

Se tudo correr bem, em fins de 2001 ou no mais tardar no início de
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2002, todas as telas de televisão do mundo mostrarão uma família feliz,
com um belo bebê humano clonado, e a opinião pública mundial em bloco
será modificada, como aconteceu com o caso de Louise Brown, o primeiro
bebê de proveta que expurgou os espectros frankensteinianos.

Pois nada resiste ao sorriso de uma criança. Sobremodo ao sorriso da-
quela criança... Pois eu tive o privilégio de ver as fotos daquela criança...
e acreditem-me, o seu sorriso era de tal modo excepcional que será difí-
cil mesmo aos mais encarniçados opositores da clonagem não sentir uma
hesitação vendo-a retornar à vida.

Desde que tornámos público o funcionamento real da Clonaid para
trazer de volta à vida aquela menininha americana de 10 meses, já não são
mais centenas de clientes potenciais que se manifestaram, mas milhares.
Milhares de famílias que acabaram de perder um filho por acidente ou
doença ou que estavam a ponto de o perder. Tanto assim, que a Clonaid
passou a utilizar uma “hot line” telefônica, não conseguindo responder a
todos.

Dois serviços, inicialmente, estavam previstos no meu projeto: o pri-
meiro, “Clonapet”, oferecia clonar animais de estimação ou de reprodução
de criações, e o segundo, “Insuraclone”, propunha preservar de uma maneira
ideal e segura as células dos filhos ou pessoas ameaçadas de desaparecer
para poder as clonar em caso de acidente ou enfermidade grave incurável.
Esse último serviço assume todo o seu valor, pois numerosos são os pais
de crianças atingidas por doenças incuráveis que desejam que as células de
seus filhos sejam preservadas em boas condições para os clonar quando se
souber curar geneticamente o problema que os aflige.
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Os robôs biológicos

A robotização do mundo está em curso; ela liberará os seres humanos
de todos os trabalhos. E isso é apenas o início para o desaparecimento
total do trabalho.

Os nossos antepassados trabalhavam 12 horas por dia, 7 dias por se-
mana e 365 dias por ano.

Alguns países como a França vêm de adotar a semana de 35 horas e 6
semanas de férias pagas por ano...

O tempo consagrado ao trabalho vai, regularmente, decrescendo, para
um dia desaparecer completamente.

Isso não significa que os seres humanos ficarão inativos. Simplesmente
poderão fazer o que gostam. Criar, meditar, praticar esportes, dedicar-se
a invenções, a arte, etc... Enfim, tudo o que os computadores não farão.

Eu não digo que “não poderão fazer”, mas que “não farão”... pois os
computadores serão capazes de fazer tudo quanto os humanos fazem... e
bem melhor.

Simplesmente nós decidiremos o que queremos que eles façam, pois eles
são nossas criaturas e nós os seus criadores, nós os colocaremos ao nosso
serviço.

Entretanto, poder-se-ia fabricar, muito bem, computadores que, igual-
mente, poderiam criar, meditar, praticar esportes, dedicar-se a invenções
ou à arte... mas queremos guardar o privilégio de fazer tudo isso porque
nos proporciona prazer...

Esse é o critério... somos feitos para o prazer. Então, todos os tra-
balhos que não nos dão prazer, como o de permanecer em usinas ou em
linhas de montagem, em escritórios a cumprir tarefas administrativas, etc...
deixaremos aos computadores e aos robôs e, quanto a nós, continuaremos
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a efetuar os trabalhos que nos agradam. Por prazer e não para ganhar a
vida.

Os robôs, tais como os imaginamos até hoje, serão bem diferentes.
Caixas de metal do tipo R2D2 não são muito atraentes.

A mescla da robótica e da biologia nos permitirá criar robôs biológicos.
Isto quer dizer que, ao invés de termos um robô metálico em forma de

uma lata de conservas que passa o aspirador ou que serve a refeição, muito
mais agradável é que isso seja feito por um robô com o aspecto seja de uma
bela garota de formas perfeitas ou de um rapaz escultural.

Os robôs biológicos, em lugar de serem compostos de metal, serão de
matéria viva.

Cada vez mais a ciência dos computadores entrevê a possibilidade de
misturar componentes biológicos e eletrônicos.

Já pequenos robôs são animados por cérebros de peixes.
Essa biologização da informática chegará à criação de robôs biológicos.
De qualquer maneira, seres parecendo-se com os seres humanos, mas

que não possuirão o que faz os humanos únicos, a saber: a consciência, a
autoprogramação e a capacidade de se reproduzir.

Esses escravos biológicos cumprirão todas as tarefas domésticas entre
outras. As máquinas de lavar roupa, de lavar louça e outras secadoras serão
robôs, mas robôs eletrônicos. De qualquer maneira, escravos eletrônicos.

Desde que se introduza componentes biológicos nesses aparelhos eles se
tornam robôs biológicos.

Para principiar, pode-se conservar os componentes relativos ao movi-
mento e ao trabalho eletrônicos e contentar-se com um revestimento exte-
rior, uma pele biológica de qualquer espécie, os tornando mais agradáveis
à vista, mas, também, pode-se, e isso será mais fácil e mais eficaz, criar
seres 100% biológicos. Como nós. E os colocar a nosso serviço.

Sem a consciência, a autoprogramação e a capacidade de se reproduzir,
nenhum problema ético existe em criar tais escravos.

Ninguém tem problemas éticos em usar escravos eletrônicos como a
máquina de lavar roupa ou a máquina de lavar louça. Será a mesma coisa
com os robôs biológicos.

A autoprogramação é o que faz que possamos aprender a fazer as coisas
diferentemente do que nos ensinaram e, permanentemente, pôr em discus-
são os nossos projetos e o nosso modo de vida.

Um robô biológico é programado para, somente, realizar algumas ta-
refas e sempre da mesma maneira, sem nenhuma iniciativa pessoal, como
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uma máquina de lavar roupa.
Um robô biológico é criado por clonagem e totalmente desprovido da

capacidade de se reproduzir.
Ele pode ter o aspecto de um macho ou de uma fêmea, mas é totalmente

incapaz de se reproduzir.
Enfim, não tem consciência ou uma consciência extremamente limitada

que lhe serve apenas para o cumprimento de suas tarefas. Por exemplo,
ele não pode ter sentimentos ou sofrimentos psicológicos. Não mais que a
vossa máquina de lavar louça.

Ele pode ter órgãos sexuais, se bem que estéreis, servindo ao prazer de
seus proprietários. Ainda uma vez, sem sentimento ou sofrimentos psico-
lógicos, como qualquer boneca inflável.

As regras que antes foram imaginadas para o funcionamento dos robôs
metálicos se aplicam, todavia, totalmente aos robôs biológicos. Eles de-
vem ser completamente submissos aos seus donos, nunca prejudicar aos
humanos, etc.

Sendo, por clonagem, criados diretamente adultos e programados para
cumprir somente algumas tarefas, são de uma fidelidade e confiabilidade
absolutas.

Quando de sua fabricação, o usuário escolhe o aspecto físico do robô
como ele deseja, e as tarefas que quer fazê-lo executar. A fabricação e
a programação são em seguida efetuadas e o cliente dispõe de um robô
biológico fiel que lhe servirá eternamente. Basta lhe fornecer um local para
dormir e alimentação como a qualquer animal de companhia.

Aposto tudo que os conservadores de todos os matizes irão se levantar
contra essa nova escravidão, mas com a consciência tranquila quando pres-
sionarem os botões de sua escrava não biológica, a máquina de lavar louça
metálica e eletrônica...

Para eles, o fato de ser composto de matéria viva é diferente. Entre-
tanto, existem milhões de animais na Terra que são vivos e são escravos,
como os cavalos de tração, os bois, os asnos, os búfalos, os dromedários e
outros animais de carga... Sem falar dos milhões de carneiros, vacas, ga-
linhas, porcos e outras aves, a cada dia mortos para nos alimentar... Eles
são escravos gastronômicos...

Os oponentes dirão que o fato de se parecerem aos humanos é que
torna inaceitáveis os robôs biológicos... nesse caso cabe proibir também as
bonecas infláveis...
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A solução melhor, como para a clonagem, é que os que são contra não
comprem robôs biológicos e que deixem aqueles que os apreciam possuí-los.

Se, igualmente, forem contra os robôs eletrônicos, nada os impede de
voltar a lavar a roupa no rio, como os nossos ancestrais.

O que é irônico, igualmente, é o fato de que todos aqueles que são contra
os robôs biológicos não sentem problema algum em ver, cada dia, bilhões de
humanos trabalharem para si como animais ou como escravos, por salários
de miséria. A verdadeira escravidão é de continuar a se empregar gente
para fazer qualquer coisa de que não goste para que possam comer com
um salário-mínimo. Essa é a verdadeira escravidão... Os robôs biológicos
não são seres humanos. Eles podem ser postos a trabalhar simplesmente
os alimentando para que possuam bastante energia para sobreviver e nos
servir. Como uma lanterna de bolso que não ilumina se as pilhas estiverem
descarregadas.

Se aceitando servir-se de robôs biológicos, na realidade se estará lu-
tando contra a escravidão de seres humanos que, esta sim, é totalmente
inaceitável.

Evidentemente, a sociedade deverá alimentar, alojar e conceder um
mínimo de conforto a todo o ser humano durante toda a sua vida... mas
esta é outra história de que trataremos em outro capítulo.



O Transumanismo

Um dos novos movimentos americanos mais interessantes é o transu-
manismo (ver www.transhumanism.org).

Ele deita um olhar totalmente revolucionário sobre o futuro do ser
humano, sobre a sua metamorfose física possível graças à ciência, até se
tornar transumano, e vai, mesmo, até imaginar um mundo pós-humano
que poderia se estabelecer rapidamente. Isto é, um mundo em que não
mais existiriam humanos como nós os conhecemos atualmente, mas uma
civilização engendrada pelos humanos e que poderá ser totalmente infor-
matizada.

Por exemplo, eles consideram a possibilidade de transferir por “upload”
(como “download” ou teletransportar) toda a memória e a personalidade
de um indivíduo para um computador onde passaria a viver eternamente.

Despertaríeis em um computador sendo vós mesmos, com todas as
recordações e tudo o que faz de vós o que sois. Através de cadeia informa-
tizada, vos seria possível se comunicar com outros indivíduos residentes em
outros computadores, situados em qualquer lugar da Terra ou até mesmo
com seres humanos ainda possuidores de corpos biológicos. Seja por in-
termédio de teclados, seja por microfones e câmeras que rapidamente irão
substituir os teclados.

Equipando esses computadores com extensões sensoriais tais como câ-
meras, micros, receptores de odores ou de gostos, será possível comunicar-se
com o ambiente exterior como um ser biológico.

Melhor, equipando o computador com extensões ou próteses mecânicas,
vos será, então, possível vos deslocar fisicamente e agir no vosso ambiente
externo.

O fato de estar “vivo” na memória de um computador vos torna ime-
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diatamente eternos. É a prova de que se o nosso corpo é (no momento)
mortal, a nossa personalidade, o nosso espírito pode ser eterno.

E não se deve imaginar isso como sendo algo de horrível, como uma
prisão eletrônica e uma experiência assustadora.

Vivendo em um computador, pode-se ter todos os prazeres que conhe-
cemos no nosso corpo biológico, sem os inconvenientes como a fadiga, a
indigestão ou a AIDS...

Pode-se viver experiências virtuais, que só serão virtuais se desejarmos
que elas nos pareçam virtuais, ou numa imersão total, em que não se é
consciente de que se é virtual e em que a experiência pareça real.

Quero dizer que pode-se jogar com simulações de corridas de carros
ou ter relações sexuais tendo consciência que isso é virtual, como quando
se põe defronte à tela do computador, ou decidir viver experiências se
imergindo completamente nela, como se fosse real e assim as tornando.

Pode-se imaginar encontrar parceiros sexuais vivendo em outros com-
putadores, ter ligações que se desenvolvem, incluindo relações sexuais vir-
tuais, ao ponto de se querer viver junto em uma casa virtual.

Pode-se, mesmo, imaginar querer se ter um filho virtual, que herdaria
os traços dos caráteres dos dois pais. Então, o filho virtual “cresceria”
com os seus pais e receberia, para educar-se, informações de cada um dos
seus progenitores, além de adquirir experiências próprias que o permitiriam
desenvolver uma personalidade original como os humanos biológicos.

A vantagem do mundo informatizado é a ausência de necessidades fisio-
lógicas complexas, como o aprovisionamento de alimentação, a construção
e a manutenção de locais de residência, a produção e a distribuição de
matéria-prima, etc.

Num mundo informatizado, cada um pode ter a casa dos seus sonhos,
os castelos mais loucos, os carros, residências secundárias nos locais mais
diversos, os parceiros sexuais mais atraentes, etc... Basta imaginar e pro-
gramar o computador para que ele os forneça virtualmente e os teremos
instantaneamente. E isso sem nenhuma despesa de energia, poluição ou o
surgimento de conflitos com outras pessoas que desejariam a mesma coisa,
no mesmo momento e no mesmo lugar.

Se toda a população vivesse assim nos computadores, sobre a Terra não
mais existiria nenhuma poluição e nenhuma violência.

Bastariam locais muito bem protegidos, subterrâneos, por exemplo,
para alojar os computadores contendo a humanidade virtual com “backups”
situados em diferentes lugares do globo, ou em órbita, ou na lua ou noutros
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planetas, por segurança.
A alimentação em energia desses computadores poderia ser confiada

a robôs biológicos ou a nanorrobôs, ou a uma combinação dos dois, que
asseguraria igualmente a manutenção dos computadores e dos locais.

Graças à nanotecnologia e à metamorfose da humanidade biológica
em humanidade informatizada, a Terra poderia retornar a ser um meio
ambiente selvagem e natural sem nenhuma poluição.

Após milênios de sofrimentos físicos e morais no corpo biológico, es-
taríamos em um paraíso eletrônico onde todos os nossos desejos seriam
satisfeitos instantaneamente para uma vida eterna de prazeres.

Da mesma maneira, quando sentíssemos vontade, poderíamos determi-
nar aos nanorrobôs produzirem um corpo físico para o qual poderíamos
nos transferir em “download” para que fôssemos viver algumas experiên-
cias biológicas, fosse para supervisionar o bom funcionamento dos robôs
biológicos e dos nanorrobôs encarregados de manter as estruturas em bom
estado, fosse ainda para explorar o universo e, eventualmente, ir criar a
vida em planetas em que a consciência não fôra ainda implantada.

Ver-se-iam cosmonautas biológicos que supervisionariam a construção
de laboratórios que tornariam respirável a atmosfera desses planetas e,
após, criariam formas de vida ecologicamente equilibradas, finalmente “hu-
manos” biológicos que suavemente cresceriam e se multiplicariam, que nos
tomariam ar de “deuses” no início, descobririam a ciência, a genética e a
informática e um dia decidiriam, por seu turno, escapar de seu invólucro
biológico para formar um novo mundo informatizado que recomeçaria a
mesma coisa alhures, levando a consciência a outros planetas novos em um
processo de conscientização do universo.

Seguramente, poder-se-ia retornar, após as escapadas no mundo bioló-
gico terrestre ou extraterrestre, ao computador para se reencontrar com a
felicidade de sua existência virtual paradisíaca, a sua família virtual e os
seus amigos virtuais.

Pode-se, até mesmo, pensar que as viagens no espaço, muito difíceis,
dispendiosas e longas quando se trata de transportar os corpos físicos,
poderiam ser metamorfoseadas por aquela técnica.

Com efeito, poder-se-ia, após haver fisicamente instalado bases em ou-
tros planetas e em outros sistemas solares, ali fabricar clones humanos de
nível 2 sem personalidade, nem memória, e por telecomunicação nos trans-
ferir em “download” para esses corpos físicos e utilizar a mesma técnica para
retornar. Em lugar de viajar fisicamente poder-se-ia fazer viajar apenas a
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nossa personalidade e a nossa memória. O que realmente somos.
Poder-se-á, mesmo, se assim se quiser, transferir por “download” igual-

mente, o programa genético do nosso corpo físico a fim de que seja materi-
alizado por clonagem e crescimento acelerado no planeta onde se deseja ir,
e por ondas de rádio transferir por “download”, em seguida, a nossa “alma”,
a nossa personalidade e a nossa memória. Esta é, de alguma forma, a
explicação do teletransporte.

Relendo as Mensagens dos Elohim, confesso que muitas vezes me per-
guntei se eles não combinaram um pouco essas duas tecnologias.

O fato de sentir um frio intenso no momento da “partida” de sua nave,
sem experimentar um mínimo efeito da aceleração, poderia ser devido a
uma tecnologia de teletransporte... Mas eu sou muito primitivo para ima-
ginar compreender um centésimo da sua tecnologia.

Outra reflexão sobre as Mensagens: os Elohim nos dizem que soube-
ram por uma nave automática que eles haviam sido criados como nós,
cientificamente em laboratório, por seres vindos de um outro planeta que
desapareceu em seguida a uma catástrofe cósmica.

Quando se chega a um tal nível tecnológico, duvido que se possa desa-
parecer assim... Mas se pode muito bem imaginar os criadores dos Elohim
vivendo num mundo informatizado virtual e enviando naves automáticas
para se comunicar com algumas de suas criaturas, esperando que estes ve-
nham a se lhes juntar no universo virtual, se for esse o futuro que eles
vierem a escolher um dia... Isso não passa de especulações, certamente...

Levando as especulações ainda mais longe, aos limites do que é possível
para o nosso cérebro, pode-se mesmo imaginar civilizações chegadas a esse
nível puramente informatizado, e utilizando a criação biológica unicamente
para divertimento.

Eles criariam a vida nos planetas e se transfeririam em “download”
nessas formas de vida biológica justamente pelo prazer da experiência e do
divertimento.

Quando se é eterno em um computador, se pode decidir se divertir em
“habitar” corpos biológicos durante algumas dezenas de anos em diferentes
lugares.

Alguns planetas estão na idade da pedra, outros em diferentes etapas
do progresso da Humanidade, podendo-se, então, viver experiências de
todas as idades de evolução das técnicas. Poder-se-ia, até se transferir em
“download” em animais, delfins, aves e outros.

Pode-se até imaginar se criar civilizações que seriam grandes “jogos de
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sociedade”, em que os participantes escolheriam corpos de bebês nascituros
nos quais desejariam se “encarnar”. Encontra-se aqui todos os velhos mitos
de reencarnação e de Karmas tornados possíveis pela ciência.

Isso só seria possível conscientemente, isto é, estando-se totalmente
consciente do que se passa, lembrando-se perfeitamente do que se é e da
experiência que se viveu estando transferido em “download” para o compu-
tador desde a sua primeira existência. Senão, o assunto não apresentaria
nenhum interesse.

Isso elimina completamente a possibilidade que tais reencarnações exis-
tam atualmente na Terra. Por outra parte, como várias vezes expliquei,
os Elohim não são tão masoquistas para viver num lugar tão primitivo e
violento como a Terra. Realmente, seria preciso ser extremamente maso-
quista, vivendo em um lugar ideal em que todos os prazeres são possíveis
permanentemente, para querer vir sofrer em um corpo terrestre...

Os transumanistas ainda vão mais longe, imaginando (pois, na maior
parte eles são evolucionistas) que o homem não seria mais do que uma
pequena malha na cadeia da evolução após a ameba, o peixe e o macaco,
a etapa seguinte sendo o computador criado pelo Homem, mas que sendo
superior o suplantaria um dia e que de nós se lembraria um pouco como
nós pensamos nos dinossauros...

Aqui, existem duas possibilidades. Na primeira, os computadores são
consciências não humanas, totalmente independentes, e quando for comple-
tada a interconexão entre os supercomputadores iniciada na Terra, ajuda-
dos pela nanotecnologia e pelos robôs biológicos ou não, decidem suprimir
os seres humanos, que a seus olhos não passam de entidades primitivas,
poluentes, violentos e instáveis. Assiste-se, então, à criação de uma ci-
vilização informatizada suplantando completamente o Homem e dele não
guardando grande coisa. É bem ou mal? Pode-se ser das duas opiniões.
Mas se pensamos que a espécie humana tal como a conhecemos deve so-
breviver a qualquer preço e que é o resultado supremo da evolução, é um
mal.

Os transumanistas evolucionistas se quiserem ser coerentes devem acei-
tar a transição para a espécie seguinte, suplantando a precedente graças à
sua superioridade. Obrigatoriamente, eles acham isso certo.

Segundo caso: os computadores em questão são “habitados” por huma-
nos que se transferiram por “download” para eles. Neste caso, não é uma
nova espécie que suplanta a antiga, mas a mesma, a espécie humana que,
simplesmente, mudou de aspecto físico.
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Ela também pode decidir suprimir a espécie humana biológica para
evitar ter que emigrar para outro planeta para escapar aos perigos de uma
promiscuidade não igualitária entre os que podem se transferir em “down-
load” e os que não podem (ou que não querem).

Esse caso é também uma forma de evolução, as borboletas tornadas
eternas decidem um dia matar todas as lagartas de alguma maneira...

Em todos os casos, a promiscuidade entre duas espécies de seres hu-
manos parece quase impossível na Terra, onde pessoas que, simplesmente,
têm cores de pele ou ideologias, crenças ou religiões diferentes, têm tanta
dificuldade de viver juntos, em nossos dias. Então, imaginar imortais e
mortais ou humanos biológicos e humanos informatizados (humaniforma-
tizados ou computumanos?) viver juntos em harmonia parece totalmente
irrealista.

De passagem, não sendo eu um evolucionista, pois ensino que os Elohim
criaram a vida na Terra, queria referir aqui uma conversa que tive com um
eminente transumanista evolucionista. Ele acreditava que se a humanidade
fosse suplantada por uma civilização totalmente composta por computa-
dores que se desembaraçariam dos humanos, isso seria a continuação da
evolução.

Então, lhe fiz notar que para os evolucionistas é uma longa seleção
genética que faz que as espécies evoluam geneticamente para, por exemplo,
passar do macaco ao Homem... Mas que no caso da passagem do homem
para o computador não existe nenhuma evolução, mas uma criação feita
pelo cérebro humano e que essa passagem do biológico para a eletrônica
vem, ao contrário, reforçar as teorias criativas...

Forçoso lhe foi reconhecer que eu tinha razão sobre esse ponto.
Pode-se, certamente, também dizer que o fato de nos dar a vida eterna

pela clonagem demonstra aos evolucionistas que é possível, se aceitarmos
a existência da evolução, a estancar totalmente.

Enfim o fato de criar outros seres humanos artificialmente em laborató-
rios prova que o modelo evolucionista não é o único possível para explicar
a nossa presença na Terra... Se considerarmos a possibilidade de fazê-lo
fora dela, isso pode ter sido possível antes e em outros lugares...

Os transumanistas dizem muito justamente que os computadores têm
inteligência nitidamente superior à inteligência humana, que, de alguma
forma, são “superinteligências” cujo cérebro funciona milhões de vezes mais
rápido do que o cérebro humano e que é, então, quase inevitável que eles
se deem conta e irão ou tomar a liderança sobre os homens, ou os eliminar
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completamente ou quase, talvez guardando alguns exemplares nos “reserve
museum” e a parte de todas tecnologias...

Mas também é possível se ver essas superinteligências artificiais postas
ao serviço do homem e não agir contra ele, se por exemplo, o cérebro central
que os controla, a superconsciência dessas superinteligências, for composto
por cérebros humanos transferidos por “download”.

Mesmo se imaginando o pior, isto é, que os computadores não possuindo
nenhum componente humano substituam e eliminem totalmente os seres
humanos, será um drama em relação ao infinito ou simplesmente para a
Terra? Certamente não. Se a nossa existência houvesse permitido chegar à
criação de uma forma de consciência superior, não prejudicando o planeta
e todas as espécies de animais e vegetais que nele vivem e não arriscando
a disseminar no universo a nossa violência e a nossa falta de respeito pelo
meio ambiente... seria verdadeiramente um mal?

Uma Terra sem violência, sem sofrimento e sem poluição, regida por
uma consciência informática superior, não valeria mais do que um planeta
dirigido por humanos, onde bilhões de pessoas sofrem pela fome enquanto
outros milhões penam em hospitais ou em prisões e que centenas de espécies
vegetais e animais desaparecem todos os dias? Bem que se pode propor a
questão. É o que alguns transumanistas fazem e que vão ainda mais longe:
“Será que a Terra não estaria melhor se nós não mais lá estivéssemos?
Ter-nos-íamos tornado a peste do universo?”

Seguramente, alguns se recordarão de haver lido alguma coisa equiva-
lente nas Mensagens dos Elohim...

O conceito de singularidade desenvolvido pelos transumanistas é, igual-
mente, muito interessante. É baseado nos trabalhos de Vernor Vinge, que
afirma que quando os humanos criarem inteligências artificiais superiores à
sua, capazes de criar outras inteligências artificiais ainda uma vez superi-
ores a elas que serão capazes de fazer a mesma coisa assim por diante, até
o infinito, e cada vez mais rapidamente, chegar-se-á a um ponto em que
os homens serão semelhantes a formigas diante de um supercomputador
todo-poderoso e de uma inteligência infinita.

E isso poderá acontecer muito rapidamente. Em alguns meses, quem
sabe em algumas semanas ou talvez em até mesmo em algumas horas.

A potência dos computadores eletrônicos dobra em média todos os
anos, desde cerca de dez anos... Se isso continuar (e vai continuar) e se os
megacomputadores forem logo interconectados (e isso está em andamento),
o que aqui expomos poderá ocorrer nos próximos anos.
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O homem não tem mais nenhum meio de voltar atrás... E ainda uma
vez, não é forçosamente um mal que se ultrapasse a ideia de um antropo-
morfismo primário que quer seja o homem o senhor absoluto do universo...

Quando uma inteligência artificial entra nesse processo de aceleração de
sua autoprogramação e do desenvolvimento de suas possibilidades, mesmo
os mais brilhantes cérebros humanos não podem predizer o que irá acon-
tecer. Ainda uma vez, igual à uma formiga que não pode prever o que irá
fazer o humano que se prepara para esmagá-la... E nós somos a formiga.

Um mundo gerenciado por superinteligências artificiais é totalmente
inimaginável mesmo para os cérebros dos nossos mais eminentes cientistas
ou autores de ficção científica.

Tudo, mesmo as leis físicas que conhecemos atualmente, é transtor-
nado quando uma inteligência artificial a si própria dobra a sua potência
a intervalos de tempo cada vez duas vezes mais curto.

Penetramos em um universo em que o que pensamos serem milagres in-
críveis torna-se irrisório e ridículo se comparados ao que se tornará possível.
Simplesmente não se pode, mesmo, imaginar.

Alguém, um dia, disse que “tudo quanto um ser humano pode imaginar,
outros o realizarão no futuro.” No caso da “singularidade”, tudo o quanto
não se pode imaginar se realizará também... e, evidentemente, muito mais.

Aliás, é muito mais estimulante para a consciência se dar conta que há
muito mais coisas que não se pode imaginar do que as que se pode.

Diria, mesmo, que o número de coisas que se pode imaginar é limitado,
enquanto que a quantidade de coisas que não se pode é infinita...

É por tomadas de consciência desta ordem que se desenvolve a nossa
capacidade de imaginação.

Essas ideias dos transumanistas se aplicam perfeitamente ao ser hu-
mano comum. Mas aqueles que elevam o seu nível de consciência partici-
pando do despertar pela Meditação Sensual que eu ministro regularmente,
por exemplo, podem atingir níveis de consciência que nem os transumanis-
tas podem imaginar.

Esses estágios são verdadeiros campos de treinamento contra os para-
digmas, esses antolhos que nos impedem de perceber todas as possibilida-
des, e uma estimulação em toda a circunstância e imaginar outras possíveis
em todas as conjunturas da vida.

Para os seres que atingem esses estados superiores de consciência, até os
computadores mais potentes do universo não podem os espantar. Porque
no auge de sua “singularidade”, esses computadores simplesmente tomam
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consciência do infinito. E os Seres despertados estão em harmonia com o
Infinito. Eles são o Infinito. O Infinito tomando consciência de si próprio.
Então, se um supercomputador chegado a esse estado de singularidade
dialogasse um dia com um ser despertado, provavelmente ririam juntos
por terem compreendido que eram a mesma coisa: o infinito tomando
consciência de si próprio.
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O processo de Elohimização

Começamos a nossa “Elohimização” já há vários anos, quando da en-
trada na idade do Apocalipse (do grego “apocaleptes” = revelação, e não
fim do mundo), quer dizer, por volta de 1945.

Ao descobrir-se o ADN, a viagem no espaço e os computadores, toma-
mos a boa direção, o caminho que nos conduzirá, tal como está escrito na
Bíblia ditada pelos Elohim, a se lhes assemelhar, a esperar atingir, um dia,
os mesmos níveis de “ciência” e a tornar-se “como os deuses”...

A Terra é um filtro que permite às consciências mais brilhantes serem
selecionadas pelos Elohim, que registram as ações de todos os seres huma-
nos desde a sua concepção e os recriam em seguida (“à morte”) para que
gozem uma vida eterna em seu planeta.

Os nossos criadores possuem na memória dos seus computadores os có-
digos genéticos (antigamente chamados “almas”) de todos os seres humanos
que existiram depois da criação da Humanidade.

A nossa vida na Terra serve para selecionar os mais brilhantes, os que
utilizam o máximo de suas possibilidades para o bem da Humanidade.
Em se tornando cientistas ou inventores brilhantes, artistas de gênio ou,
simplesmente, fazendo o bem ao redor de si, vivendo uma vida de altruísmo
e de amor ao próximo. A cada um segundo os meios de que dispõe.

Muitos são os chamados e poucos os eleitos, e é fácil ver ao nosso redor
que poucos seres humanos superam o egoísmo para se devotar aos seus
semelhantes.

Os Elohim, numa espécie de “reserva indígena” em seu planeta, guar-
dam em vida, graças à clonagem, alguns milhares de seres humanos que
julgaram dignos de serem salvos do retorno ao pó que é a morte.

Um dia, se sobrevivermos e atingirmos um nível superior de civilização
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quando nós próprios nos tornarmos capazes de escapar à morte seja pela
clonagem, seja pela transferência informatizada, ou seja, ainda, por uma
mescla de ambas, então eles darão o presente sublime de nos devolver os
seres mais brilhantes que a humanidade engendrou.

Pois um dia, muito aproximadamente, nós poderemos nos tornar eter-
nos. Após as controvérsias estúpidas dos a favor e dos contra, quando os
últimos cro-magnons do século XX estarão mortos ou não mais terão con-
dições de impedir o progresso, a vida eterna será desejada por todos os
seres humanos.

E devemos, tanto como fazem os Elohim com a sua própria população
selecionar aqueles que o merecem.

Isto valerá dizer que existirão, sobre a Terra, duas populações, os mor-
tais e os eternos.

Um júri encarregado do “juízo final” deverá decidir quem merece ser
eternizado e quem merece desaparecer.

Certamente, isso não se fará sem ranger de dentes...
Muito certamente, como nos planetas dos Elohim, os eternos serão os

mais brilhantes e num sistema que só poderá se tornar geniocrata, (ver
“A geniocracia”, do mesmo autor, livro que descreve o sistema político que
vigora no planeta dos Elohim, sistema político de democracia seletiva em
que só podem ser eleitores os que possuem um nível de consciência 10%
superior à média, e só podem ser eleitos aqueles em que o nível é superior
a 50%) só os eternos serão responsáveis pelo governo.

Poderá ocorrer que a população “mortal” provoque sobressaltos de re-
volta ou uma revolução.

Poderá ocorrer, então, como entre os Elohim que, lembremos, vivem
em dois planetas, o planeta dos Elohim e o planeta dos eternos onde se
encontra o seu governo, que a vida dos eternos na Terra torne-se perigosa e
que devam se exilar em um planeta próximo (Marte ou Vênus) e dele fazer,
de alguma forma, o planeta dos Humanos Eternos. Em uma população
primitiva, não passada, ainda, pelo filtro da consciência o nível de violência,
de estupidez e de egoísmo é de tal forma grande que é extremamente difícil
e até perigoso para uma elite eterna viver no meio dela.

É por isso, certamente, que os Elohim Eternos vivem em um planeta
diferente.

O planeta de origem dos Elohim contém, também ele, uma população
ainda não passada pelo filtro da consciência. A ligação genética permanente
por união sexual permite, de tempos em tempos, ver aparecer indivíduos
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brilhantes que merecem ascender à vida eterna.
Ninguém desejará, na Terra, quando a tecnologia o permitir, ver os

criminosos alcançarem a vida eterna. Alguns países julgam, mesmo, que
eles não merecem uma longevidade normal, são os países que conservaram
a pena de morte.

Em lugar de uma motivação dos seres pelo negativo, poder-se-ia chegar
a uma motivação positiva. Ao invés de exemplificar pela pena de morte
como muitos falam, pensando que muitos não cometerão crimes atrozes por
medo de serem executados, chegar-se-ia a esse resultado pela recompensa
da vida eterna.

Isso quer dizer, “se faço o máximo para espalhar o bem ao meu redor,
tenho uma oportunidade de viver eternamente”. É muito mais motivador.

Graças às novas tecnologias, bem rapidamente irão coabitar na Terra
aqueles que se beneficiam e os que são privados.

Esses últimos, sendo muito mais numerosos, e por causa de uma educa-
ção igualitária primária nivelando por baixo, os primeiros estarão em uma
situação cada vez mais perigosa, que os levará, desde que tiveram o acesso
à vida eterna, a ir para outra parte, para um planeta vizinho.

Após haver organizado a sociedade na Terra, cuidando para que ela
jamais venha a ter acesso às tecnologias mais avançadas, bastante perigo-
sas entre as mãos de seres que não avançaram suficientemente no plano
espiritual, mas sempre lhe permitindo desfrutar uma vida confortável, par-
tirão para um planeta vizinho que se tornará o nosso planeta dos Eternos,
de onde governarão a Terra, sempre selecionando aqueles que merecem
ascender à vida eterna.

Os humanos mortais viverão entre 700 e 900 anos, uma existência que
poderá ser idílica, sem doenças, sem ter a necessidade de trabalhar graças à
ciência, com robôs, computadores, a nanotecnologia e os prazeres virtuais,
mas sem os conhecimentos nem as infraestruturas que lhes permitam atin-
gir a vida eterna física ou informatizada, de viajar no espaço, de fabricar
armas nucleares, bacteriológicas ou químicas.

A Terra se tornará, como o planeta dos Elohim, um filtro de consciência
onde, no caldo de cultura da reprodução sexuada, novos seres merecedores
da vida eterna aparecerão de tempos em tempos e poderão se alçar ao
planeta dos eternos.
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Os Cyborgs

Durante o verão de 2001, o professor Kevin Warwick, chefe do depar-
tamento de cibernética da Universidade de Reading, na Inglaterra, tem a
intenção de implantar-se com um microprocessador de silicone (computer
chip) que comunicará com o seu cérebro, tornando-se, assim, o primeiro
“cyborg”, metade homem, metade computador, da História da Humani-
dade.

O “chip” será implantado em seu braço esquerdo e conectado ao cérebro
por nervos.

A finalidade da experiência é de estudar a interação entre esse compo-
nente eletrônico, que será ligado a um computador, e o cérebro humano.

Desenvolvimentos inumeráveis são esperados graças a essa mescla in-
formatobiológica.

Isso poderá trazer uma melhor sorte a todos os paralíticos e amputados
ligando-se, diretamente, as ordens de movimento dos membros artificiais
ou paralisados às ordens do cérebro por intermédio de um computador
portátil miniaturizado.

Mas se irá bastante mais longe, em particular nas capacidades do nosso
cérebro.

Em lugar de se fatigar armazenando conhecimentos durante anos nas
escolas e universidades, poder-se-á examinar memórias informatizadas, li-
gadas diretamente ao nosso cérebro.

Por exemplo, deveis ir à China e não falais uma palavra de chinês. In-
serireis a uma ligação situada no vosso corpo, por exemplo por detrás da
orelha, um pequeno “chip” informatizado de alguns milímetros de compri-
mento, que vai comunicar os dados ao vosso cérebro, e instantaneamente
estareis falando chinês...
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Poder-se-á, também, ligar diretamente o nosso cérebro a supercompu-
tadores e imediatamente se encontrar apto a resolver todos os problemas e
os cálculos mais complicados.



Novas tecnologias e proteção
do meio ambiente

A clonagem vai permitir salvar espécies em vias de extinção e até mesmo
recriar espécies já desaparecidas.

Já equipes de cientistas tentam clonar um mamute, cujas células em
bom estado foram encontradas congeladas na tundra siberiana. O clone
será portado por uma elefante-fêmea e uma população de mamutes poderá
retornar, proximamente, a pastar nas planícies do norte da Rússia.

Na Terra, desaparece a cada dia, por causa da poluição, uma centena
de espécies animais e vegetais. Graças à clonagem, elas poderão ser salvas
e outras já desaparecidas devolvidas à vida.

A nanotecnologia, particularmente, permitirá suprimir quase totalmente
a poluição engendrada pelas atividades humanas.

Não mais agricultura, então não mais pesticidas, nem erosão dos solos,
nem contaminação dos rios e oceanos.

Não mais usinas, então não mais emissões de fumaça tóxica ou perigosa
para a atmosfera.

Não mais minerais a extrair com tecnologias poluentes e processos de
refinamento originando, ainda, outras poluições.

A nanotecnologia permitirá se obter não importa qual material, a partir
de não importa qual matéria, reagrupando a composição atômica da ma-
téria, não importa o quê pode ser transformado quase em não importa o
quê, não importa onde, sem transporte e sem extração, numa metamorfose
ultrapassando os sonhos mais loucos dos antigos alquimistas.

Eles já sonhavam em encontrar a pedra filosofal que mudaria o chumbo
em ouro.
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Isso é exatamente o que pode fazer a nanotecnologia. Ou o carbono em
diamante. Ou a grama em coxa de frango ou em bife de boi ou em vinho
de um aroma digno dos melhores “crus”.

A supressão da criação suprime, igualmente, uma poluição considerável
proveniente dos excrementos dos animais.

A supressão da necessidade de transportar as matérias-primas e os pro-
dutos agrícolas para as zonas de consumo suprime, igualmente, a necessi-
dade de obter-se carburantes para os meios de transporte.

A energia necessária aos seres humanos se limitará às produções elétri-
cas, estando a consumação industrial completamente abolida.

O desaparecimento das escolas, hospitais e prisões limitará ainda mais
o consumo de energia, e a substituição de funcionários e empregados de
escritório por computadores e robôs contribuirá, também, para essa dimi-
nuição, tanto por causa do desaparecimento de locais de trabalho, como a
supressão dos deslocamentos de trabalhadores para esses locais.

A Terra poderá ser um espaço selvagem e natural na maior parte da
sua superfície, para a maior alegria dos humanos que poderão redescobrir
uma natureza que servirá apenas para o seu prazer e seu deslumbramento,
não mais havendo a necessidade de ser explorada.



Uma civilização do prazer

Durante milênios os humanos tiveram que trabalhar continuamente
para sobreviver e as religiões os estimularam pregando que tanto a so-
brevivência da Humanidade como o seu enriquecimento e progresso o ne-
cessitavam. “Tu ganharás o teu pão com o suor do teu rosto”, dizia a
Bíblia...

O prazer, o lazer e a ociosidade eram condenados por todos como um
“pecado”, inclusive a sexualidade que só devia ser utilizada para fins de
reprodução. “Uma mulher honesta não sente prazer” dizia-se, o que longe
não estava do espírito das ablações...

Doze horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano era preciso
trabalhar sem descanso. Depois, foi instaurado o repouso do domingo após
a semana de férias pagas, aumentadas para 2, depois para 3, para 4 e,
finalmente, 5 semanas em alguns países. O tempo de trabalho semanal
diminuiu de 84 horas para 40 e a França, recentemente, acaba de adotar a
semana de 35 horas.

Uma nova civilização do lazer se instala pouco a pouco, que já originou
uma indústria, incluindo o turismo, em que se viaja por um só e único
motivo: o prazer.

A própria sexualidade, graças à descoberta da contracepção, que per-
mite separar o prazer da reprodução, era apresentada como uma punição
divina com o famoso “tu conceberás com a dor” endereçado às mulheres,
assumiu um novo papel na sociedade.

É um prazer como os outros.
Já não é mais destinado à reprodução.
Os humanos de hoje buscam o prazer em tudo o que fazem, almejam

tê-lo cada vez mais.
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Tudo está sujeito ao prazer em uma sociedade em que a culpabilidade
ligada à satisfação felizmente desapareceu quase completamente.

Isso faz com que as pessoas sejam mais alegres, menos violentas e menos
militaristas, então mais civilizadas.

A primeira civilização verdadeira da História da Humanidade está em
vias de nascer.

Divirto-me sempre quando ouço pessoas falarem com admiração das
antigas civilizações como a grega, a romana ou a egípcia. Não eram civi-
lizações, mas agrupamentos de bárbaros que só pensavam em se estripar,
em guerrear e fazer sacrifícios humanos, com virgens se possível.

Civilização quer dizer civil, ou seja, não militar e não violenta. Uma
verdadeira civilização, isto é, uma sociedade não militar, nunca existiu,
nem na antiguidade, nem na atualidade.

Os Estados Unidos da América não são uma civilização, pois dispõe
do exército mais potente do mundo e, a cada dia, são responsáveis pela
morte de centenas de crianças iraquianas por causa do embargo que im-
põem através de sua marionete, a ONU, sem falar do maior crime contra
a humanidade e pelo qual jamais foram julgados: o bombardeio nuclear de
Hiroshima e Nagasaki, que eram objetivos civis.

Uma verdadeira civilização só pode ser totalmente desmilitarizada, não
violenta. E ela está por nascer.

É justamente por causa do prazer que criou-se uma sociedade de pessoas
mais alegres que não mais desejam partir para a guerra e se bater.

Quando se vive uma existência miserável de trabalho e sofrimento, a
guerra é quase um ato agradável em que se parte cantando com a esperança
de se tornar um herói e receber uma medalha, de se ilustrar, de ver novos
países...

Mas se a vida tornou-se extremamente agradável, que não se trabalha
mais do que algumas horas por semana, que de mais a mais se realiza uma
tarefa de que se gosta, que a cada dia existem prazeres renovados graças aos
computadores, ao cinema, aos esportes, que, durante as férias se descobre
países longínquos, de nenhuma maneira se sente mais a vontade de ir se
estripar nos campos de batalha.

Além do mais, o mito do heroísmo bem felizmente foi colocado em seu
justo lugar por uma descrição cinematográfica admirável dos horrores da
guerra, e as reportagens quotidianas dos conflitos de longe permitem que
se dê conta de que pernas quebradas por minas, os rostos desfigurados e os
cadáveres retornando em sacos plásticos são uma realidade muito maior e
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impressionante do que antes, e que arriscar tudo isso só para se obter uma
medalha não é muito atraente... É bem melhor permanecer em sua casa.

O prazer sob todas as formas é inimigo do militarismo e de religiões.
Esses dois venenos estão sempre aliados para explorar a humanidade. O
sabre e o hissope, como se dizia antigamente.

Na nova sociedade do prazer, todas as atividades o têm como finalidade.
A liberação da mulher foi um dos maiores acontecimentos na marcha

para essa civilização do prazer.
As mulheres que tanto sofreram numa escravidão quase permanente a

serviço dos homens.
A ciência lhe permitiu não mais necessitar ir ao rio para lavar a roupa

ou a louça, e sobretudo dirigir a sua sexualidade. Sentir o prazer sem ter a
finalidade da reprodução, se assim elas o desejarem, graças à contracepção.

O aborto terapêutico, também, permite corrigir os esquecimentos re-
forçando ainda mais, assim, o seu poder de decisão.

A sexualidade se instala, cada vez mais, dos instrumentos de prazer
dos mais importantes para o ser humano.

Somente o papa, completamente afastado da realidade, pode ainda en-
sinar o tradicional “crescei e multiplicai-vos”, condenando a contracepção e
o aborto quando somos mais de 6 bilhões e a superpopulação torna-se um
problema real.

Mas ele está condenado a isso, ensinar face à sua tradição.
Essa mensagem era válida quando éramos alguns poucos milhares e a

Terra precisava ser povoada. Não o é mais.
Mas ele não pode dizer outra coisa pois está escrito na Bíblia... Mesmo

se atingirmos um nível inimaginável e perigoso para todos de 100 ou 200
milhões de terráqueos, obrigados a viver repartidos em 3 leitos superpostos,
contaminados e intoxicados pelas emanações pestilenciais de bilhões de
toneladas de excrementos humanos, ameaçando toda a vida sobre a Terra,
ele só poderá continuar a repetir: “crescei e multiplicai-vos”... sob pena de
mudar as suas próprias santas escrituras... e imorais...

Felizmente, bem antes disso, a quantidade de católicos haverá dimi-
nuído em proporções consideráveis, processo já iniciado, felizmente, como
provam as igrejas quase desertas domingo pela manhã, no horário das mis-
sas, e a falta de padres...

A sexualidade liberada se instala progressivamente e contribui para a
destruição dos velhos tabus religiosos.
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O casamento tradicional, que imobilizava “para sempre” dois indivíduos
numa união, felizmente, também ele perde terreno.

Era fácil, até o último século, quando a esperança de vida era de 35
anos, viver para sempre com o mesmo parceiro. Aquele “para sempre” era,
de fato, uma quinzena de anos para quem se casasse com a idade de 20
anos...

Mas, agora que a esperança de vida está em torno dos 85 anos, o “para
sempre” passou de 15 para 65 anos... Esta é toda uma outra canção.

Se se pode suportar facilmente durante uma quinzena de anos, ajudado
pelo amor biológico aos filhos em pleno crescimento, é muito mais difícil
ficarse junto quando os filhos cresceram e voaram do ninho familiar.

Encontrar-se com 40 anos, menos da metade de sua vida, tendo ainda
a viver 45 anos com a mesma pessoa, e sem pretender com ela ter outros
filhos, a menos, e é possível, que exista uma extraordinária compreensão
espiritual, é muito difícil.

Por isso é que nos países modernos mais de 50% dos casamentos ter-
minam por um divórcio.

Por vezes, bem antes da partida dos filhos pois que, em alguns países,
mais de 50% das famílias são monoparentais.

Deve-se a isso ajuntar-se que as mulheres atingindo a maioridade finan-
ceiramente independentes, tendo um emprego independente do seu compa-
nheiro, as separações são facilitadas. A mulher não tem mais “necessidade”
do seu cônjuge para manter a sua vida. Ela pode, assim, escolher o tipo de
vida que deseja levar e não mais ser preciso aturar alguém que não mais
ama, simplesmente para ser alojada e nutrida. Aliás, as mulheres cada vez
mais escolhem ter filhos sem se casar, sendo financeiramente independentes.

O papa pode continuar a, igualmente, condenar o divórcio: mais de
50% das pessoas não o escutam mais e se divorciam quando não mais se
entendem.

Os poderes conservadores tentam fazer crer que os filhos de casais di-
vorciados são afetados em seu desenvolvimento pela separação de seus pais.
É falso. A maioria das pessoas que alcançam sucesso profissionalmente e
têm uma existência agradável são, ao contrário, filhos de casais divorcia-
dos. E é uma coisa normal, é preferível viver em harmonia com um só dos
pais do que junto aos dois que se disputam constantemente, se ameaçam e
se batem.

É por isso que celebramos casamentos não definitivos. O padre Raeliano
diz aos nubentes: “Sede felizes juntos, seja por uma semana, por um mês,
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por um ano ou por toda a vida. Mas tende a sabedoria de vos separar se
não vos entendeis mais e antes de se detestarem.”

Da mesma forma, comemoramos os divórcios, pois tudo para nós é
objeto de festa e regozijo.

O padre Raeliano diz aos divorciados: “Tendes vivido felizes juntos
durante algum tempo, agora, sede felizes separadamente e continuai a vos
amar e a vos respeitar, mesmo separados”. E a cerimônia finda com um
último beijo de adeus.

Essa harmonia na separação é muito importante, sobretudo se houver
filhos que, aliás, podem assistir à cerimônia.

Isso permite às crianças ver que se pode viver e se separar em harmonia
e é muito importante para o seu desenvolvimento.

As antigas religiões tradicionais, culpabilizando os divórcios, engen-
dram o rancor, quem sabe até a violência e levam as pessoas a viver
mal uma separação que pode, certamente, ser tão harmoniosa quanto uma
união.

Essas culpabilizações de outra época desaparecem progressivamente,
felizmente.

E se a nossa esperança de vida é hoje de 85 anos, sabe-se que está em
vias de passar a 120 anos e, que muito proximamente, passará a mais de
200 e depois a cerca de 900 anos. Após, graças à clonagem, vai se poder
viver eternamente.

E isso sem haver necessidade de trabalhar.
Se é mais difícil viver a dois 85 que 35 anos, imaginai 900 anos, e mais

ainda: eternamente! É por isso que, salvo exceções maravilhosas de pessoas
que viverão realmente eternamente juntas, a grande maioria das pessoas
terão um número infinito de parceiros com os quais viverão períodos mais
ou menos longos.
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As casas do futuro

As casas do futuro nada terão a ver com as que conhecemos atualmente.
As novas tecnologias vão permitir às unidades habitacionais, quer coletivas,
quer individuais, se tornarem totalmente autônomas.

Atualmente, todas as habitações são dependentes de redes ou de sis-
temas centralizados para a distribuição de energia elétrica, de água, de
evacuação de dejetos e águas usadas, etc...

Toda uma infraestrutura do mesmo modelo rege, paralelamente, a dis-
tribuição dos alimentos.

No futuro, todas essas infraestruturas serão inúteis.
A nossa alimentação, sendo produzida por sintetizadores de alimentos

funcionando graças à nanotecnologia, é capaz de fabricar não importa o quê
a partir de elementos químicos de base, da costela de boi à coxa de frango,
passando pelas frutas, legumes ou as bebidas, vê-se que toda a cadeia de
produção alimentar, da agricultura à indústria agroalimentar, poderia ser
suprimida.

Basta alimentar constantemente aqueles sintetizadores, alimentar com
um líquido contendo todos os elementos da tabela de Mendeleïev. Tanto
como atualmente fazemos com a água corrente na torneira, teremos canali-
zações levando esse líquido ou essa “água de Mendeleïev” aos sintetizadores
situados em cada habitação.

Mas esse sistema será substituído, a seguir, pela etapa final de descen-
tralização dos locais de moradia, quando os sintetizadores de alimentação
forem integrados a um sistema global de gestão das matérias e energia de
cada habitat.

Em um tal sistema, cada apartamento ou casa individual torna-se 100%
autônoma em todos os planos.
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A água que bebemos é recuperada após que tenhamos urinado e a
nanotecnologia a transforme em água de fonte 100% pura, guardando pre-
ciosamente os minerais que serão reutilizados.

Idem com as nossas matérias fecais que são recuperadas e recicladas
para retornar como nossa alimentação no dia seguinte, utilizando-se, tam-
bém, os minerais da antiga urina.

Num tal sistema, não mais existe qualquer necessidade de recebimento
quotidiano de alimento do exterior ou da evacuação poluente de dejetos.
Numa reciclagem permanente talvez exista, de tempos em tempos, a ne-
cessidade de algumas gramas de matéria ou de pó de Mendeleïev contendo
todos os elementos e de alguns litros de água.

Em um tal lugar de habitação climatizada, até o ar que respiramos
pode ser lentamente filtrado e as poeiras recicladas, assim como a água
que expelimos pela nossa respiração e transpiração.

A energia elétrica de que precisarmos pode ser produzida por centrais
individuais funcionando, também elas, graças à nanotecnologia, em peque-
nas caixas não maiores do que máquinas de lavar roupa, podendo fornecer
bastante energia para iluminar, climatizar e calafetar uma casa toda uti-
lizando as moléculas de hidrogênio presentes no ar e combinando a nano-
tecnologia e combustível.

A informação eletrônica substituindo vantajosamente os jornais e revis-
tas, essas indústrias da imprensa e do papel que são responsáveis por um
horrível desmatamento do planeta e de enormes poluições dos cursos de
água e da atmosfera, ligadas ao embranquecimento do papel e à fabricação
de tintas. Tudo para, geralmente, serem escritas estupidezes que, no dia
seguinte, serão atiradas ao lixo. Lixo que forma montanhas de dejetos que
ninguém sabe o que fazer com elas e que, por seu turno, poluem os lençóis
freáticos.

Com locais de vida autônoma, tudo isso será extinto.
Então, nenhuma dependência mais de redes de distribuição de energia,

de água, de alimento e de eliminação de dejetos.
As telecomunicações e a internet, tão importantes, também elas se farão

diretamente por redes de satélites, sendo que cada unidade habitacional
estará equipada com a sua antena individual.

A casa mesma poderá ser composta seja por componentes biológicos,
seja incluindo nanobots em sua estrutura.

Por exemplo, os assoalhos poderão ser recobertos com uma forração es-
pessa e confortável situada sobre uma pele viva, incorporando à sua estru-
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tura os dejetos e as poeiras para que se alimente e faça crescer, novamente,
os pelos que substituem os antigos e tendo, entre os seus pelos, nanobots
limpando-os permanentemente.

As paredes poderão ser revestidas de matérias que se autolimpam e
se autoreparam permanentemente e, ainda, mudar de cor, com todos os
motivos imagináveis, segundo a vossa vontade. Assim como escolheis o
móvel de vosso computador, assim escolhereis a cor das paredes da vossa
casa. Podereis mudá-la a cada dia ou, mesmo, várias vezes por dia.

Aliás, as cores poderão ser animadas e efetuar por si próprias as alte-
rações, permanentemente ou em horas pré-determinadas.

As janelas, também, poderão ser deslocadas conforme desejardes, pois
a nanotecnologia permitirá, igualmente, tornar a matéria transparente à
vontade.

Quando decidirdes construir uma habitação em alguma parte, não exis-
tirá a necessidade de operários para tal. Ireis adquirir uma caixa de na-
nobots de base, programados para a função e eles irão se multiplicar em
quantidade suficiente, utilizando os componentes que reagruparão em nível
atômico e molecular e vereis crescer a vossa casa como um cogumelo, sem
mesmo ver os nanooperários microscópicos que estarão construindo para
vós de conformidade com o planejamento que escolhestes anteriormente.

Se algum dia decidirdes por uma mudança de residência, sem problema.
Os mesmos nanobots executarão as vossas ordens e recolocarão o local no
estado primitivo inicial, repondo até mesmo a grama e as árvores imensas
e majestosas como antes de vos instalar.

É um pouco como plantar uma “semente de casa” em um jardim para
fazê-la crescer.
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A Macrobiologia

Os humanos começaram a estudar a vida em seu próprio nível. Nasceu
a biologia ou a ciência da vida ou dos seres vivos.

Após, inventaram os meios de estudar o infinitamente pequeno, como o
microscópio, perceberam que existiam formas de vida infinitamente peque-
nas, os animais celulares e que nos próprios ramos compostos por células
quase semelhantes às dos animais monocelulares, mas reunidas.

A próxima etapa será a Macrobiologia.
Isto é, uma nova ciência que permitirá aos homens estudar a humani-

dade como um ser vivo gigantesco em que cada ser humano é uma célula.
O desenvolvimento do feto no ventre materno e o da Humanidade são

exatamente semelhantes.
No início, há uma única célula que é o fruto da união do espermatozoide

e do óvulo, cada um trazendo o seu meio código genético para criar um
novo, e esta primeira célula é onipotente, quer dizer que ela contém as
informações para produzir células capazes de originar todos os órgãos do
corpo humano: o fígado, o cérebro, os rins, etc.... Absolutamente todas
as partes do futuro corpo humano estão contidas nesta primeira célula.
E naquelas que ela irá produzir dividindo-se nas primeiras semanas, pelo
tempo em que não começa a especialização. Essa especialização que fará
que algumas células se tornem em células do cérebro ou do fígado, por
exemplo, não podendo ser outra coisa senão isso.

No início da humanidade, era a mesma coisa.
Os primeiros seres humanos eram capazes de fazer absolutamente todas

as tarefas necessárias à sua sobrevivência. Procurar o seu alimento, fabricar
as suas roupas, os seus calçados, as suas casas, etc.

Nos nossos dias, as “células-humanas” não mais fazem tudo na sociedade
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moderna. Nenhuma pessoa nas grandes cidades produz o alimento para si
própria, não fabrica as suas roupas a partir dos produtos coletados na
natureza, nem os seus calçados com a pele dos animais que matou.

A especialização das células criou órgãos diferenciados que se com-
pletam em um corpo cada vez mais complexo, da mesma maneira que a
especialização dos seres humanos criou funções que se completam em uma
humanidade ela própria cada vez mais complexa.

Existem pessoas ainda que produzem o alimento, mas fornecem a toda
a sociedade, e para se vestir se procura roupas nos estabelecimentos de
pessoas que só produzem roupas, calçados nos estabelecimentos de pessoas
que só produzem calçados.

A especialização se acelera de um tal modo que alguns médicos só
tratam o coração, ou os pulmões, ou o cérebro, por exemplo. E isso é
válido em todos os ramos da sociedade. Quer se trate de computadores,
de veículos ou de aviões, por exemplo, cada componente desses objetos é
feito por especialistas que só fazem aquela parte e unicamente ela.

Da mesma maneira que no feto os órgãos aparecem, não importa quando,
mas em uma ordem bem precisa, dependendo do nível do seu desenvolvi-
mento, na sociedade as atividades especializadas aparecem, também, em
um momento preciso do desenvolvimento do feto-humanidade.

Esses momentos são definidos por um calendário proporcional ao nú-
mero de multiplicação das células consequentes ao tempo que se escoa.

Os médicos sabem bem em que época do desenvolvimento do feto se
desenvolve tal ou qual órgão.

É a mesma coisa para a humanidade.
Cada ser humano é uma célula no corpo desse feto-humanidade em

desenvolvimento.
E como um dia o bebê prestes a nascer quando ele desenvolveu todos

os seus órgãos, o bebê-humanidade irá bem rápido estar prestes a nascer
quando também tiver desenvolvido todos os seus órgãos.

Todas as novas tecnologias que temos explorado nesta obra são a etapa
final que nos conduz ao nascimento do bebê-humanidade de quem somos
as células.

Esse ser de que somos partes infinitamente pequenas, essa consciência
coletiva, que pela aquisição da vida eterna de suas células se tornará ela
própria eterna numa fusão reunindo todas as consciências que a compõem
em uma consciência única.
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Consciência única que se tornará capaz de se comunicar com consciên-
cias únicas situadas em outras partes do universo infinito.

As consciências únicas que se encontram alhures no universo não podem
se comunicar com as consciências ainda fragmentadas dos fetos-humanidade
em desenvolvimento. Como nós o somos no presente e como seremos até
que nos tornemos eternos.

É por isso que é deveras importante que cada indivíduo seja diferente
e expresse a sua diferença.

Pois a força do todo é proporcional à diversidade dos seus componen-
tes. Quanto mais formos diferentes, mais enriqueceremos o conjunto que
formamos.

O inimigo das consciências únicas são os normalizadores, os poetas do
pensar único, do politicamente, religiosamente ou sexualmente correto, os
centralizadores e os conservadores, as seitas antiseitas e os fanáticos das
religiões obscurantistas vindos do fundo da história e cujos fundadores eram
pescadores ignaros como ainda hoje se encontra nas tribos mais atrasadas
do planeta e que se fazem chamar de feiticeiros ou xamãs, com amuletos ao
redor do pescoço, e invocam os demônios para curar uma criança a quem
uma boa dose de antibiótico salvaria imediatamente.

Todo homem é um bruto quando lhe falta a ciência.
A ciência, a mais avançada, será a que estudará o conjunto que forma-

mos, a macrobiologia.
Ela estuda não somente o funcionamento do corpo infinitamente grande

que nós compomos, mas o seu lugar no infinitamente grande, a sua inte-
ração com os corpos semelhantes situados alhures, e a possibilidade de
originar outros em planetas sem vida.

E ela nos permitirá compreender qual é o nosso verdadeiro lugar no
infinito: a matéria tomando consciência de si própria.

Se a explicação racional da macrobiologia satisfará a nossa curiosidade
última, o seu trabalho deverá ser completado por Guias espirituais que
permitirão aos humanos mais do que compreender o infinito, senti-lo.

Compreender o infinito pode ser totalmente desesperador. O sentir
através de meditações, se sentir um com o todo, é entusiasmante.

É por isso que os macrobiologistas encorajarão a multiplicação de gurus
(os que despertam, em sânscrito) e guias espirituais da Idade Nova que já
começou.

A ciência e a consciência se encontram, finalmente, reunidas e fisica-
mente, eternamente porque a morte terá desaparecido, e isso nos fará ser
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“como deuses”, para retomar uma expressão bíblica.
Nesse bebê-humanidade que compomos, os pensamentos de cada um

influenciam o todo e é por isso que devemos meditar todos os dias pensando
no conjunto.

É também por isso que, tanto como no feto em formação em que certas
células se especializam para tornar-se a zona do cérebro que se tornará a
consciência, alguns humanos são igualmente as células que se tornarão a
consciência do ser gigantesco que compomos.

Esses são chamados a tornarem-se Guias pelos outros. A sua irradiação
e o seu carisma, o seu altruísmo profundo e quase genético, deles faz seres
para quem os outros são naturalmente atraídos.

São indivíduos que fazem vir antes do seu interesse pessoal o bem da
coletividade.

Que ao primeiro contato vos fará sentir a vossa felicidade, conta muito
para eles.

Repentinamente, sentimo-nos amados quando nos aproximamos daque-
las pessoas.

São pessoas como essas que há 27 anos formam o Movimento Raeliano.
Atualmente são mais de 125 no mundo. Esses “padres da nova idade” que
têm por missão primeira serem vulgarizadores científicos e de lutar con-
tra as religiões do passado, geradoras de superstições, de irracionalidade
e de medos que impedem o desenvolvimento do Homem, esses seres são,
ao mesmo tempo, Guias fazendo sentir a verdadeira religião, no senso eti-
mológico, isto é, o elo que une todos os seres humanos porque compõe o
corpo daquele bebê-humanidade a ponto de nascer graças ao acesso à vida
eterna aberto pela clonagem.

Se esse desafio vos atrai, podeis se lhes reunir contatando-me e vir a
ser uma parte da equipe, se sentis em vós essa vocação sublime.



Conclusão

Que época maravilhosa vivemos e como somos privilegiados.
A civilização atual, na aurora da Idade de Ouro que nos dará cientifi-

camente a vida eterna e suprimirá a necessidade de trabalhar, nos permite
aproveitar os prazeres e as vantagens fornecidas por uma quantidade feno-
menal de invenções e descobertas.

Desejaria que juntos tivéssemos um pensamento emocionado para todos
os inventores que sofreram ironias e sarcasmos de seus contemporâneos por
demais estúpidos para compreender quando eles lhes explicavam as suas
ideias.

Parece-me ouvi-los rir, aquele riso grosseiro de imbecis felizes, incapazes
de ver além da ponta dos seus narizes, aqueles que o inventor da roda
mostrou a sua ideia. Eles devem ter se rolado pela terra ridicularizando-o
e dizendo: “Isso nunca irá funcionar!”...

O mesmo que fizeram, na desordem, com quem pensou em instalar a
água corrente, montar num cavalo, escrever, fabricar o papel, a máquina a
vapor, a eletricidade, a máquina de lavar roupa ou ir à Lua.

Tudo, absolutamente tudo sem nenhuma exceção, tudo aquilo que uti-
lizamos hoje a cada dia foi inventado por pessoas de que todos riram no
início, dos nossos óculos à caneta-tinteiro, passando pelos botões de nossas
vestes, enfim, todos os objetos, sem exceção que nos cercam e a cada vez
os imbecis grosseiros gargalharam e trataram o inventor de louco.

A nossa época é a desforra do gênio sobre a imbecilidade. Hoje, final-
mente, a inovação tornou-se um valor.

Se a busca, se a encoraja e até se criou ministérios para a desenvolver.
A idiotia coletiva crassa do “sempre se fez assim e não há razão para se

mudar” cedeu lugar a uma maravilhosa nova filosofia que diz: “Os imbecis
que nos precederam sempre fizeram assim, então deve existir um meio
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melhor para atingir o objetivo fazendo diferente”.
É preciso se estar vigilante pois, mesmo muito recentemente, grandes

invenções foram negligenciadas por pessoas cujos paradigmas os cobriram
de ridículo... e que fez perder muito dinheiro.

De passagem, citemos o caso do inventor do relógio a quartzo que foi
recusado pela indústria relojoeira suíça... antes de conhecer o sucesso entre
os japoneses... que se apossaram de 80% do mercado mundial de relógios...
parcela que pertencia aos suíços antes dessa invenção. O mais interessante
é que o inventor era... suíço! Milhares de empresas fechadas e gente sem
trabalho porque se riu no nariz de um inventor... Bem feito para eles!...

Idem com o inventor da fotocópia, do computador, do telefone, do
automóvel ou da lâmpada elétrica...

Se sois jovens e lerdes este livro, tomai o hábito de sempre interrogar
sobre tudo e em qualquer parte. “Sempre se fez assim, então, seguramente
existe um meio de fazer melhor do que os imbecis que me precederam”.

Existem grandes possibilidades que tenhais acertado. Senão, sempre
será tempo de dizer: “Finalmente, eles não eram tão bestas”... até que
alguém consiga mais. Pois há sempre um meio de se fazer melhor em tudo
e até o infinito.

A idade nova que se inicia precisa de jovens cérebros que reconsiderarão
toda a herança do passado em todos os aspectos, estando conscientes de
que o seu maior inimigo é o modo de pensar que lhes foi inculcado por seus
pais e educadores.

Um inventor é sempre revolucionário. Senão, ele nada muda e não tenta
mudar jamais o que quer que seja.

Uma segunda qualidade necessária aos novos humanos é a preguiça.
Todas as grandes invenções foram realizadas por pessoas extremamente

preguiçosas que queriam chegar aos mesmos resultados dos outros can-
sando-se menos.

Possuir a água corrente fadiga menos do que buscá-la no poço. Se ela
estiver quente na torneira não se precisará aquecê-la, então, também não se
irá juntar lenha no bosque, etc.... Se se tem uma máquina de lavar roupa
isso evita de se ir lavar no rio. Se pode-se ir ao mercado de carro, isso evita
de se ter um cavalo a alimentar e atrelar, se se possui uma calculadora,
isso evita se fazer longas adições a mão, etc.

A cultura tradicional judaico-cristã indicava ser imoral não ganhar o
seu pão com o suor do seu rosto, sofrendo bastante, se possível.

Nenhuma pessoa, salvo alguns velhos conservadores, deseja isso hoje.
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Para mais rápido atingir essa primeira civilização verdadeira que está
em vias de nascer e que nos conduzirá a um novo mundo de prazer perma-
nente, sem nenhum trabalho e sem nenhum esforço que não seja o querido
por prazer, é necessário que as jovens gerações se dediquem a cultivar essas
duas qualidades fundamentais que nos permitirão lá chegar mais depressa,
o questionamento permanente das técnicas e hábitos do passado e a pre-
guiça. A preguiça que é para o ser humano o que é a conservação da energia
para a sociedade.

Tanto como se procura gastar o menos possível de energia para efetuar
as tarefas industriais, o nosso corpo tenta sempre dispensar o menos de
energia possível para realizar qualquer trabalho. Eu diria mesmo que todo
o equilíbrio biológico está condicionado na preguiça.

Os pesquisadores ficam sempre impressionados com a magnífica gestão
energética dos animais. Por exemplo, nenhum engenho voador utilizará
tão pouca energia quanto um pássaro de peso igual.

Atenção para que não se confunda inatividade com preguiça! A ina-
tividade é atrofiante para o cérebro e não é produtiva, a preguiça é uma
motivação para se criar!

A preguiça é ensaiar chegar a um mesmo resultado despendendo o
menor esforço possível, nenhum seria perfeito...

Foi o que motivou todos os inventores.
Com a nanotecnologia, os homens não mais terão nenhum esforço para

fazer na sociedade.
É por isso que se tornará a sociedade do prazer.
Poder-se-á praticar esforços se desejar, mas por prazer e não por ne-

cessidade.
Podereis quando quiserdes ir visitar os vossos amigos a pé em uma hora

de caminhada, em vez de ir em vosso carro. Mas porque o quereis. Não
porque não exista outro meio.

Podereis, também, despender esforços consideráveis para criar obras de
arte ou fazer pesquisas científicas, mas, ainda uma vez, por prazer.

Dançar, praticar videogames ou fazer o amor pode, às vezes, exigir
esforços consideráveis... Mas, se se gosta!

Eis o mundo que chega e que podeis contribuir para apressar a sua
vinda.

Por isso, não esqueçais: sede revolucionários em todos os planos!
Se quereis gozar a vida com todas as vossas forças e desejais que isso

permaneça eternamente, não aceitando morrer e clamando pelo vosso di-
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reito à vida eterna, ponde de lado os velhos legisladores empedernidos em
seus parâmetros judaico-cristãos e entrai na política para fazer leis que vos
darão o direito mais fundamental ligado ao sagrado sentido da vida: o de
nunca morrer.

Aqueles que falam do direito das futuras gerações já aceitaram morrer.
Melhor, eles já estão mortos. Em suas cabeças. Vós, vós sois vivos e assim
quereis ficar.

Em que direito, o direito à vida daqueles que ainda não nasceram seria
mais importante do que os daqueles já nascidos?

Em nome de que se deveria aceitar morrer quando pode ser o contrário?
Se como afirmam, a vida humana é sagrada, possuir uma tecnologia

que permite a tornar eterna e não a utilizar seria o mesmo que negar o
sagrado direito à vida.

Ainda uma vez, se sentem prazer em morrer, que morram, então! Só
dará mais lugar aos outros...

Mas o problema é que querem obrigar os que desejam viver eternamente
a morrer também.

Pois é bastante mais difícil morrer quando se sabe que outros escolhe-
ram continuar a viver...

Nesse caso, isso chama-se, simplesmente, inveja. Viver e deixar mor-
rer... os que o desejam.

Aí está a sabedoria. Mas é necessário que os que querem morrer deixem
os outros viver. Mesmo que seja moralmente difícil para eles. É a sua
escolha e a sua liberdade. É também a nossa escolha e a nossa liberdade o
querer sermos eternos.

Aprendei a gozar a vida a cada segundo, a apreciando por todos os
poros da vossa pele. Em estando conscientes das vossas mudanças e das
mudanças dos outros e do vosso meio, que são contínuos em um mundo em
permanente transformação.

É por isso que a vida eterna se torna apaixonante.
Fazei de vossa vida atual um estágio de preparação para a eternidade.

É a dimensão espiritual indispensável a uma eternidade feliz.
O Dalai Lama o disse também: “Pode-se considerar o fato de viver

eternamente em um computador como um karma positivo”...
Recordai-vos: se o quiserdes, não morrereis jamais. E a minha missão,

como a de todos os verdadeiros guias espirituais, é a de vos dar a vontade
de o querer vos ensinando a felicidade.



Referências

Os avanços da clonagem

∗ Clonagem humana:
http://www.humancloning.org/firsthumanclone.htm

∗ A arca de Noé:
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/686?&start=
682

∗ O Reino-Unido aceita a clonagem humana:
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/655?

∗ As vedetas da clonagem:
http://news.bbc.co.ukf.low/english/sci/tech/newsid-437000/
437391.stm
http://dailynew.muzi.com/cgi/lateline/news.cgi?p=62546&1=english&
http://www.p-i.com/national/pigs15.shtml
https://www.egroups.com/message/rael-science-select/655

∗ Ressuscitar os mortos:
http://www.globeandmail.com/offsite/Science/19991023/UMAMMN.
html
http://www.discovery.com/exp/mammoth/990911dispatch.html
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/420?&start=
412

∗ Eliminar o envelhecimento prematuro:
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/677?&start=
652

∗ Conservar o ADN:
http://www.humancloning.org/dnaaustralia.htm
http://www.savingsandclone.com/
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∗ Quatro vitelos japoneses copiados por uma nova técnica:
Le Figaro Magazine. 5 de janeiro de 2000.

∗ Carne de vaca clonada... para jantar?
http://www.abcnews.go.com/sections/science/DailyNews/clone_
beef990909.html

Algumas descobertas em biologia

∗ E o homem criou...
http://www.abcnews.go.com/sections/living/Bioethics/bioethics.
html
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/specials/anaheim_
99/newsid_262000/262025.stm
http://www.sunday-times.co.uk/news/pages/sti/00/01/23/
stinwenws01049.html?999

∗ O sequenciamento do genoma humano: missão cumprida!
http://www.abcnews.go.com/sections/living/Bioethics/bioethics.
html
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/specials/anaheim_
99/newsid_262000/262025.stm
http://www.sunday-times.co.uk/news/pages/sti/00/01/23/
stinwenws01049.html?999

∗ A caminho da eternidade:
http://www.sciencedaily.com/releases/1999/08/990831080844.
htm
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/552
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/627?

∗ Ratos mutantes de longevidade excecional:
LeFigaroMagazine,19denovembrode1999

∗ O cérebro de um assassino: um cérebro clinicamente doente:
http://www.abcnews.go.com/sections/living/InYourHead/
allinyourhead_56.html

∗ Uma planta virtual:
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_771000/771145.
stm

∗ Para reativar os neurónios durante a reforma:
http://news.bbc.co.uk/hi/english/health/newsid_447000/447973.
stm
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∗ A cultura do osso e da córnea:
http://news.bbc.co.uk/hi/english/health/newsid_719000/719673.
stm
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/585?

Os organismos geneticamente modificados

∗ Introdução:
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/440?
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_482000/482467.
stm

∗ Salmões modificados:
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_708000/708927.
stm

∗ Uma solução para o terceiro mundo?
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/605?&start=
597

∗ Tratamentos para grandes queimaduras:
http://www.wired.com/news/technology/0,1282,20874,00.html

∗ Mais inteligente graças à engenharia genética:
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/397?&start=
395
Building a Brainer Mouse, Scientific American, April 2000, pp. 62-
68
Mickey Mouse, Ph.D., Scientific American, November 1999. pp. 30

∗ Os OGMs para nosso prazer!
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/498?&start=
470

∗ Rega-me!
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/specials/sheffield_
99/newsid_446000/446837.stm

∗ O casamento do macaco e da medusa:
Le Figaro Magazine, 24 de décembre de 1999

As novas tecnologias

∗ A velocidade da luz:
http://www.sciencedaily.com/releases/1999/10/991005114024.
htm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_655000/655518.

http://news.bbc.co.uk/hi/english/health/newsid_719000/719673.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/health/newsid_719000/719673.stm
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/585?
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/440?
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_482000/482467.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_482000/482467.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_708000/708927.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_708000/708927.stm
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/605?&start=597
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/605?&start=597
http://www.wired.com/news/technology/0,1282,20874,00.html
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/397?&start=395
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/397?&start=395
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/498?&start=470
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/498?&start=470
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/specials/sheffield_99/newsid_446000/446837.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/specials/sheffield_99/newsid_446000/446837.stm
http://www.sciencedaily.com/releases/1999/10/991005114024.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/1999/10/991005114024.htm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_655000/655518.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_655000/655518.stm


108 Sim, Clonagem Humana! - Vida eterna através da ciência

stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci

∗ O computador à base de ADN
Québec Science, Volume 38, numéro 7, Avril 2000 p.30

∗ Um olho electrónico para um cego:
http://news.bbc.co.uk/low/english/sci/tech/newsid_606000/606938.
stm

∗ AIBO, o cão coberto por carraças:
Le Figaro Magazine, 6 de novembre de 1999.

O espaço e os seus habitantes

∗ Os Crop circles:
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/377?&start=
364

∗ Sonho ou em breve realidade?
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/456?

∗ Um novo planeta:
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/457

∗ À conquista de um contato:
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/390?
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/407?
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/671?
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/356?

A beleza da criação

∗ O faro dos mosquitos:
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_426000/426655.
stm

∗ Insectos... lésbicas: Le Figaro Magazine
http://news.bbc.co.uk/low/english/sci/tech/newsid_481000/481394.
stm

∗ Um nariz para ver o infinitamente pequeno: Le Figaro Magazine, 11
de janeiro de 2000
http://www.aibs.org/biosciencelibrary/vol46/sep.96.cover.info.
html

Sexualidade e sensualidade

∗ A sociedade pela sexuallidade humana:
http://www.sexuality.org/

http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_655000/655518.stm
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∗ Os mistérios químicos da sexualidade:
Le Figaro Magazine, 4 de março de 2000

∗ Os jovens mal informados:
http://dailynews.yahoo.com/h/nm/19991018/hl/sex9_1.html

∗ O dia nacional da masturbação:
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/215?

Meditação e paz

∗ A meditação na prevenção das doenças do coração:
http://www.abcnews.go.com/sections/living/InYourHead/
allinyourhead_56.html
http://www.egroups.com/messages/rael-science-select/637

∗ Quer viver mais tempo? Sorria!
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/622?
O caso da Grécia Antiga: La Recherche Spécial Vivre 120 ans, ju-
lho/agosto 1999, p. 90

∗ O dia mundial da paz:
http://www.clothofmanycolors.com/
http://www.egroups.com/message/rael-science-select/670?

∗ Os efeitos da meditação foram provados cientificamente:
Sang Yuel Choi (Guia nacional na Coreia)

rael-science-select-subscribe@yahoogroups.com
rael-science-francais-subscribe@yahoogroups.com
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Endereços de sites oficiais para se pôr em contato com o
Movimento Raeliano:

www.rael.org
www.clonaid.com

www.subversions.com
www.ufoland.com

Eis como podeis ter assinatura com Rael-Science, que é a
distribuição por e-mail de uma seleção de novidades científicas (em

inglês) em relação com este livro:

� Enviai um e-mail em branco a
rael-science-select-subscribe@egroups.com

(o conteúdo não tem importância, só o endereço do remetente é levado
em conta).

� Para uma seleção de novidades em francês (não necessariamente as
mesmas), enviai um e-mail a rael-science-francais-subscribe@egroups.com.

Outras obras de Rael:

� A Mensagem transmitida pelos extraterrestres (Le Message donné par
les extra-terrestres).

Um milhão de exemplares vendidos, traduzido em 24 línguas. Este livro
contém 2 tomos separados publicados originalmente:
· O Livro que diz a Verdade (Le livre qui dit la Vérité)

· Os Extraterrestres levaram-me ao seu planeta (Les extra-terrestres
m’ont emmené sur leur planete)

� Receber os Extraterrestres (Accueillir les extra-terrestres)

� A Meditação Sensual (La Méditation Sensuelle)

� A Geniocracia (La Géniocratie)

Estes livros estão disponíveis pela internet, assim como todas as demais
informações sobre o Movimento Raeliano Internacional, em

www.rael.org.

www.rael.org
www.clonaid.com
www.subversions.com
www.ufoland.com
www.rael.org
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Esta Obra foi impressa em Porto Alegre - RS, em 2003, pela Imprensa Livre
Editora.

As fontes usadas foram: Arial, no corpo 9, 10, 11 e 12 e Verdana no corpo 9, 10,
11, 14 e 18.
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