Stav vědců
Tolik vědců bylo umlčeno, zraněno, odstraněno nebo byli vyhnáni z rodiště, uvězněni,
mučeni a dokonce zabiti, kvůli jejich práci a přínosu k pokroku pro své národy a lidstvo,
mnoha organizacemi a z pověření tak zvaných mocných lidí nebo vůdců národů, náboženství
nebo jiných skupin, kvůli politickému a/nebo finančnímu zisku. Tyto nelidské útoky proti
vědcům a bolest, kterou způsobily jim, jejich rodinám a lidstvu, jsou odpornými činy, na
které by se nikdy nemělo zapomenout.
Pravda o poselství vědců lidstvu přečká tyto chvilkové náfuky a tak zvané vůdce s
bezvýznamnou mocí a časem se trestuhodné činy těchto vůdců prachu Země proti vědcům
stanou jejich potupou.
Tyto zločiny proti vědcům jsou nejodpornějšími zločiny spáchanými těmito mocnými lidmi a
jejich přisluhovači ve všech úrovních stvoření a tyto nelítostné útoky na ně lze považovat za
srovnatelné, ne-li horší, se zabíjením zbožných proroků minulosti a budoucnosti.
Jaká bude budoucnost duší těchto tak zvaných vůdců, podporovaných tak zvanými vládami,
náboženskými, finančními nebo vědeckými organizacemi a jejich zbloudilými přisluhovači,
kteří uskutečňují nařízení svých mistrů?
Tak jako se vědci shlukují jako ovce a současní vůdcové světa loví pospolu jako vlci, tak už
byli a určitě budou chamtivci a vůdcové tohoto či podobného druhu i se svými důvěrnými
kamarády, kteří páchají zločiny na vědcích, vyhnáni do nejnižších oblastí vesmíru, kde duše
těchto chudáků jednajících jako tak zvaní vůdcové zůstanou na věky.
To by se mělo týkat i jejich potomků a všechny jejich duše mají být odsouzeny do
nejtmavších částí vesmíru, kde již nikdy nepokročí a nebudou nikým osvíceni.
Duše těchto vůdců a jejich potomků, kteří materiálně těží ze záměrného zcestného jednání
svých předků, mají všechny navždy zůstat pod úrovní lidské duše, což není nic jiného, než
nejnižší z nejnižších ze všech oblastí světa stvoření.
Dejte si pozor na ty, kteří páchali a chtějí páchat tyto zločiny, aby zastavili pokrok všeho
života ve všech oblastech stvoření způsobený vývojem a zveřejňováním nové vědy a
intelektu lidmi vědy, protože vědci nejsou nic jiného než poslové Boha pro vývoj intelektu,
společenských struktur a fyzického pokroku člověka. Stav opravdových vědců je z pohledu
Boha srovnatelný se stavem proroků duší spojujících se pod záštitou náboženství.
Zločin proti jednomu poslovi, který je vědcem, proto je a byl stejný, jako zločin proti
duševním poslům nebo náboženským zvěstovatelům Boha.
Není proto divu, že jisté civilizace na této Zemi byly po staletí v historické nečinnosti, protože
jeden národ nebo rasa zradila posly duše a jiná posly vědění.
Tito poslové jsou si navzájem rovni ve své roli a poslání vedoucím k pokroku lidského života
nyní a v budoucnu, k pokroku lidského fyzického těla a duše na této Zemi a ve vesmíru.

Tímto klademe stav vědeckých poslů na roveň s posly duše a náboženství v minulosti i
budoucnosti a odteď jedni nemají být bez druhých jako proroci budoucnosti. Obě oblasti
poznání musí být v harmonii v jednom těle a duši podle současných univerzálních zákonů
spolubytí, aby se lidská rasa mohla velmi brzy úspěšně připojit k vesmírnému společenství a
člověk se mohl radovat z harmonie, která panuje ve vesmírných společenstvích se všemi
svými krásami tvorů ve vesmíru.
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