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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, vážené čtenářky 

držíte v rukou první vydání bulletinu s názvem Aktuality, jehož prostřednictvím bude FIGU-
Studiengruppe ČR pravidelně informovat o své činnosti, novinkách ohledně BEAM (»Billyho« 
Eduarda Alberta Meiera) a FIGU Švýcarsko, popřípadě o dalších oficiálních skupinách, které 
pracují pro misi Billyho/FIGU, jakož i o všem souvisejícím. FIGU je zkratka Svobodného zájmo-
vého společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií a zájmové pilíře 
lze shrnout do témat: Učení ducha, přelidnění, FIGU, ufologie. Hlavním obsahem Aktualit jsou 
a budou překlady textů Billyho a FIGU do češtiny, výňatky z aktuálních kontaktních zpráv a za-
jímavé články, přičemž ke slovu určitě přijdou i informace ze starších kontaktů z důvodu jejich 
nadčasovosti. V průběhu času budou rovněž vznikat pravidelné rubriky, přičemž první část jed-
né z nich – Zdraví – přinášíme již v tomto čísle. Počítáme i s rubrikou otázky a odpovědi čtenářů 
z ČR. Rozsah Aktualit bude záležet i na množství textů, které bude v dané době k dispozici. 

FIGU-Studiengruppe ČR 

 
UFO 

UFO, resp. pozorování UFO, nepředstavují pro tvrdohlavé skeptiky žádný problém, neboť se 
podle jejich názoru v každém jednotlivém případě nejedná o nic jiného než jen o klam či zámě-
nu s mraky, hejnem ptáků, vrtulníky, sportovními balóny, meteorologickými balóny, meteority, 
létavicemi, raketami, satelity či hejnem hmyzu atd. atp. Skeptici a kritici nejdrsnějšího kalibru 
dokonce tvrdí, že vše jsou údajně historky založené na švindlech, lžích, podvodech a šarlatán-
ství, které byly do světa vypuštěny z touhy po legraci, uplatnění či touhy po profitu. To je tvr-
zení a představa, která žel není vždy úplně neodůvodněná, neboť právě v oblasti UFOlogie se 
odehrává velmi mnoho lží, podvodů, šarlatánství a švindlířství (viz brožura »Kontaktní lháři« [k 
dispozici ve FIGU v němčině pod názvem »Kontaktlügner« – pozn. překl.]), stejně jako je to 
v případě channelingu a údajných seancí atd. Důvody proto jsou velmi rozdílné a četné, při-
čemž sahají od touhy po uplatnění či budováním image až po sektářství, které tak má být pod-
porováno prostřednictvím podvodů atd. Naproti těmto dvěma skupinám stojí velmi široký zá-
stup nekritických podporovatelů UFO, kteří úplně všemu, co se jim ve věci UFO předhodí, bez-
myšlenkovitě a bez důkladného uvážení jednoduše věří. Tato skupina jsou UFO věřící, kteří vidí 
v posádkách UFO nekriticky a sektářsky anděly a všelijaké posly »Pána«, Spasitele a Boha. Tito 
lidé jsou věřící oběti jejich vlastního nekontrolovaného toužebného myšlení, kteří vidí 
v mimozemšťanech oduchovnělé bytosti »kosmického bratrstva«, již údajně přišli na Zemi, aby 
zachránili pozemšťany před svou vlastní zkázou a přivedli je zpátky na »cestu Pána a Spasite-
le«. Právě tato skupina ale představuje největší část podporovatelů UFO: jedná se o lidi, kteří 
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žijí ve strachu před politickými a hospodářskými zmatky, válkami, anarchizmem, nenávisti vůči 
cizincům, nenávisti vůči cizím rasám a před terorizmem atd. A skutečně, u nich padají na úrod-
nou půdu hojná a bludná spasitelská poselství údajných kontaktérů, která mají údajně předá-
vat mimozemské posádky UFO a duchovní bytosti atd. 

Vedle uvedených skeptiků, kritiků, podvodníků, šarlatánů, lhářů a švindlířů, stejně jako věří-
cích, existuje ještě malá skupina lidí, která přistupuje vůči fenoménu UFO střízlivě, věcně a ne-
předpojatě, avšak již nelze zaměňovat s těmi lidmi, kteří si namlouvají, že jsou UFO badatelé, 
resp. ufologové atd. a kteří uznávají jen právě ty záležitosti, které jsou jim vhodné a pasují jim 
do krámu, jako je to např. s MUFON a CENAP. Skuteční ufologové se totiž snaží o reálné objas-
ňování a osvětu fenoménu UFO, přičemž se nesmí hodit do stejného pytle s rádoby UFO bada-
tely z organizací MUFON nebo CENAP atd., ani se sebezvanými UFO papeži, jako např. 
Armstrong atd. Nemají ani nic společného s bludně věřícími UFO sektáři, kteří raší ze země jako 
houby po dešti a kteří oblbují lidi svými nesmysly ohledně UFO sekt a slabomyslnostmi, čímž 
tropí velmi mnoho škody a zesměšňují tak dění ohledně UFO. V protikladu k těmto sektářským 
nebo negujícím skutkům věřících lidí, rádoby ufologů, švindlířů a lhářů atd. existují ale i skuteč-
ní badatelé ve věci UFO, kteří se věci věnují seriózně. Mají k dispozici i celou řadu dobře zdo-
kumentovaných případů UFO, které dosvědčili četní seriózní svědci a které dokazují, že UFO 
skutečně existují a jedná se o výskyty na obloze, které již nelze vícero zapírat, i když se o to 
armáda, úřady a tajné služby stále ještě vehementně snaží. Je tomu tak mimo jiné proto, že 
mají ve vlastnictví zřícená a zajištěná UFO a jejich zpravidla mrtvé posádky. Již dlouho nelze 
zapírat, že se na obloze dějí věci a vyskytují neznámé létající objekty, které nemají nic společ-
ného s pozemskými a lidskými intriky a pozemskými létajícími stroji. Všechny tyto věci se ne-
nechají vysvětlit běžným, pozemským způsobem a krom toho zřícená a zajištěná UFO a jejich 
mrtví členové posádek nepochybně dokazují, že jsou mimozemského původu. To by mohli 
dokázat obzvláště Američané, kteří skladují vícero zřícených UFO a jejich mrtvé členy posádek 
mimozemského původu, a sami se pilně snaží o to, aby podle této předlohy postavili UFO, 
a sice s opravdu dobrým úspěchem, což dokazují letové manévry UFO, resp. testové lety UFO, 
okolo Area 51 v Nevadské poušti. 

Necháme-li promluvit skutečné odborníky, pak nám vysvětlí, že se UFO (neznámé létající ob-
jekty), v jejich vzezření, dráze letu, letových manévrech, v jejich obecné dynamice, svítivých 
vlastnostech (luminiscence = svícení látky, které není způsobeno zvýšením teploty) nenechají 
vysvětlit běžným způsobem. UFO coby kosmické lodě mimozemského původu musí překlenout 
obrovské mezihvězdné vzdálenosti, které lze měřit už jen ve světelných letech (nejbližší hvězda 
k našemu slunečnímu systému je Alpha Centauri ve vzdálenosti ca 4,5 světelných let = 1 svě-
telný rok má 9,5 bilionů kilometrů = vzdálenost, kterou urazí světlo při rychlosti 299 792,458 
kilometrů za sekundu během jednoho roku). Přichází-li na Zemi kosmické lodě z cizích světů 
vzdálených hvězd, pak tedy musí – viděno pro pozemšťany – zvládnout bezmála nepředstavi-
telné vzdálenosti. Ty lze překonat jen poté, když se k tomu prozkoumají, vyhodnotí a převedou 
nezbytné možnosti do užitných podob. Musí tedy existovat náležité schopnosti a možnosti jak 
v oblasti fyziky a technologie, tak i schopnosti a možnosti pro lidské tělo, jeho vědomí a psychi-
ku. To se ale v současnosti pohybuje ještě mimo porozumění pozemšťanů, stejně jako i mimo 
jejich technické a fyzikální možnosti, a proto pozemšťan stále ještě odmítá možnost kosmic-
kých letů k cizím slunečním systémům a věří, že by překonání takovýchto vzdáleností nebylo 
možné, a když už ano, pak by takové lety trvaly mnoho let až desetiletí. Mimozemšťané však 
nicméně na Zemi už po tisíciletí přichází se svými létajícími stroji, které my zde nazýváme UFO. 
Často se přitom přihodilo, že se některé z nich zřítilo, přičemž se v Novém Věku různé z nich 
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našly (zvláště v Americe), společně s mrtvými členy posádek, kteří působili a vypadali velmi 
cizorodě, exoticky, avšak byli to jednoznačně a bez pochyby humanoidé – tedy lidé. 

Fenomén UFO si obzvláště v novověku, ve dvacátém století, vypracoval důležité místo mezi 
veřejností, a bez pochyb se jedná o jednu z největších výzev pro vědu. Lidé se sice ještě UFO 
často vysmívají nebo je jednoduše ignorují, avšak to se změní. Důvod výsměchu a ignorace je 
na jednu stranu popírání ze strany vojenských úřadů a tajných služeb ohledně výskytu UFO, 
jejich zřícení a zajištění společně s mrtvými či napůl žijícími členy posádek. Další důvod je ale 
i zesměšňování fenoménu UFO úřady, vojskem a tajnými službami, stejně jako rádiem, televizí 
a novinami atd., za účelem upření pravdy občanům a jejich houpání v nevědomosti. Celkově 
vzato jsou to ale hlavně sektářští rádoby UFO kontaktéři, kteří svým nesmyslem a slabomysl-
ností poskytují široce rozsáhlému fenoménu UFO vrtkavý aspekt neserióznosti, na čemž si při-
rozeně skepticko-kritičtí a zpravidla neseriózní žurnalisté smlsnou a vše roztrhají takzvaně 
na kusy. Vše se tak vytrhuje ze základních souvislostí a mazálkové to pak v příslušném tisku 
uveřejní atd., volně dle hesla, že lež přinese více čtenářů než pravda a bulvární novinařina je 
výnosnější než zdravé, pravdivé a korektní zpravodajství, což byl ostatně původní slogan žurna-
listiky, který si ale dodnes jen velmi vzácně uchoval určitou hodnotu.  

Od roku 1975 se ve věcech UFO událo velmi mnoho. Nejenom, že se UFO vyskytovala stále 
častěji a vyvolala celé UFO vlny, nýbrž se uveřejnila i celá řada dříve tajných a přísně tajných 
spisů o UFO, ze kterých vychází jasně najevo skutečnosti ohledně UFO, jejich pozorování, zří-
cení atd. Skutečně se jedná o velmi působivé dokumenty, i když jsou mnohé z nich ukryty 
a stále ještě drženy v tajnosti. Z těchto tajných dokumentů ale také jednoznačně plyne, že nej-
různější vlády všech států na Zemi, přičemž je třeba v této věci především zmínit velké moc-
nosti, jsou krajně znepokojeny a již dlouhou dobu i odpovídajícím způsobem reagují, jakmile se 
UFO objeví. Docela očividně jim, společně s tajnými službami a vojsky atd., nejsou lhostejní 
vetřelci z komického prostoru se svými létajícími disky a stroji kulovitých, doutníkových a troj-
úhelníkových tvarů, nýbrž pro ně představují velké znepokojení, neřku-li dokonce obavy. 
V neposlední řadě právě z toho důvodu, že se jim dostala do vlastnictví zřícená UFO a jejich 
mrtví či polomrtví členové posádek a mohli z nich usoudit, že je mimozemšťané v každém 
ohledu strčí hluboko do kapsy. 

Billy 

(uveřejněno v bulletinu FIGU č. 2, květen 1995) 

 

Sapere aude ... 

(odvaž se používat chápavost) 

Pozemský člověče, přeji ti, aby ses na všech svých cestách stále nechal vést nezbytnou obe-
zřetností a abys trvale usiloval o lásku, štěstí, mír, veselou mysl, svobodu, radost a harmonii, 
abys svůj život vedl v opravdové spokojenosti a mohl též vše sdílet se svými spolubližními. Jdi 
proto svou vlastní dobrou a přímou cestou uprostřed všeho povyku a všech životních výkyvů. 
Nenech se dostihnout spěchem světa, ale zůstávej ve všech záležitostech vždy poklidný a cvič 
se v mírnosti všude tam, kde hrozí shon. Nikdy nemluv příliš, nýbrž měj stále na paměti hod-
notu mlčení, neboť v něm je obsaženo mnoho míru a rozvahy. Tak si v sobě neustále udržuj 
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mír, ať už jsou tvé vlastní záměry, snažení, ideje, přání či fantazie jakékoliv, neboť v hlučném 
zmatku života potřebují tvé myšlenky a city obzvláště všechno to, co je dobré, hodné lásky, 
pokojné, svobodné, harmonické, šťastné a potěšující. Buď vždy pamětliv toho, že svět je 
v celém svém životě a s celým svým životem přese všechno bezpráví a hoře, všechny starosti 
a tekoucí slzy přesto krásný a báječný, a to i tehdy, když se tu a tam rozpadnou tvé sny 
a všechny tvé naděje se v ohromném zmatku ukážou být iluzorní. To tě však nemá rmoutit, 
neboť každé ráno vychází slunce znovu a přináší světu a všem formám života nový svit a nové 
teplo, a to i tehdy, je-li při své pouti po obloze schováno za nebo nad mraky. A tak jako slun-
ce každý den nově září vysoko na nebi – přímo či ve skrytu –, tak můžeš zářit i ty v sobě sa-
mém a dát zářit celému svému životu, ať už to bude patrné navenek anebo se rozjasníš jen 
ve svém nitru. V každém případě žij tak, abys v sobě vždy zářil a abys své vnitřní teplo mohl 
předávat i svým spolubližním. Žij též neustále tak, aby ses nikdy nezřekl sebe samotného 
a abys byl vždy dobrým a hodnotným příkladem všem svým spolubližním, s nimiž máš tedy 
žít v dobrých, spojujících a poctivých vztazích. Žij proto v míru sám se sebou, stejně jako se 
všemi lidmi a tvory na zemi i ve vzduchu, již žijí ve tvém okruhu či ve volné přírodě. A žij tedy 
v míru a harmonii také s Tvořením, ať už si pod ním představuješ cokoliv. A žiješ-li v míru sám 
se sebou, svými spolubližními a vším živoucím a existujícím vůbec, pak se též raduj ze všech 
svých idejí a plánů, které můžeš vytvářet. A stejně tak se raduj i ze všeho toho, čeho jsi již 
dosáhl a buď si neustále vědom toho, že máš silou svých myšlenek a citů sám moc určovat, 
jakým, čím a kým jsi. A v tomto smyslu zůstaň samostatným a silným a nenech se nikdy pře-
moci. Nepropadej tedy nikdy ani poníženosti vůči nějakému člověku, nehledě na to, jakým 
a čím je nebo za koho se vydává. Nikdy však poníženě nepropadej ani žádnému imaginární-
mu bohu, andělům, svatým či čemukoliv jinému. Nebuď ale ani nikdy ponížený vůči sobě 
samotnému, nýbrž buď k sobě vždy otevřený, upřímný a silný a važ si sám sebe jakožto člo-
věka, jímž také vpravdě jsi a který o sobě v každém ohledu rozhoduje sám, a to i tehdy, bu-
de-li spoután okovy. Ani okovy tě nemohou nikdy oloupit o tvou pravou niterní svobodu, 
o tvůj niterní mír, radost, štěstí a harmonii, pokud se ve všech svých niterních hodnotách 
sám nespoutáš, nesvážeš a neumlčíš. Buď tedy v každém případě vždy sám sebou; buď vždy 
sám sebou a nepředstírej nic ani sobě ani druhým. Nepředstírej sobě ani druhým náklonnost, 
sounáležitost a lásku, není-li to vše upřímné povahy. Proto se těmto hodnotám ani nikdy 
nevysmívej, neboť ty mají větší cenu než peníze a majetek. Buď tedy vždy nakloněn skutečné 
pravdě a nech ji v sobě působit; šiř ji však také mezi svými blízkými a bližními vůbec, nicméně 
čiň tak neustále chápavě, klidně a jasnými slovy. Nikdy to však nedělej tak, že se budeš rád 
poslouchat a nepustíš tak ostatní ke slovu. Svou řeč též vždy omezuj na to nezbytné a příliš ji 
nerozváděj, neboť dlouhé a rozvláčné řeči mají jen krátký smysl, přivádějí posluchače k zívání 
a vyvolávají tak velkou nelibost, neporozumění a nepozornost. Pamatuj, že kdo mluví dlouho 
a rozvláčně, ten má vždy špatné a rozmrzelé posluchače. Platí, že dlouhé řeči mají krátký 
smysl, avšak krátká řeč má velký smysl. Mysli též stále na to, abys druhým pozorně naslou-
chal, neboť oni, stejně jako ty sám, kladou důraz na to, aby jim bylo porozuměno. A buď si 
vždy vědom toho, že také děti a blázni, stejně jako pošetilci a nevědoucí mají co říci, ať už je 
způsob jejich mluvy jakýkoliv. Ti všichni mají, stejně jako ty sám i ostatní lidé, svou historii, 
svůj život a své starosti a strasti, jakož i své radosti a smutky, o kterých rádi hovoří a o nichž 
chtějí poreferovat. A tak jim k tomu musí být dána příležitost, neboť oni mají stejná práva 
jako ty sám, takže jim je v tomto ohledu nesmíš upírat. Dále na své spolubližní nebuď hlasitý, 
není-li to z nějakých důležitých důvodů nezbytné. Nebuď ani agresivní ani nepřátelský, neboť 
každý člověk, a sice i ten nejhorší ničema, si přeje, aby se s ním zacházelo přátelsky a nená-
silně. Straň se ale hlasitých a agresivních lidí, neboť pokud si s nimi něco začneš, vychází 
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z nich jen zlo a nepříjemnosti. Přesto je však tvou povinností vážit si jich jakožto lidí a přiznat 
jim všechna jejich práva, jež jim příslušejí. Jako lidi je nemáš a nesmíš znevažovat, i když je 
pro tebe nemožné udržovat s nimi rovné mezilidské vztahy. Chovej se k nim však v každém 
ohledu stále tak, jak nejlépe dokážeš, a nikdy jimi nepohrdej. I když se máš hlasitých a agre-
sivních lidí stranit a zachovávat vůči nim nezbytný odstup a přístup, buď k nim přesto velmi 
slušný, mírný a upřímný, a pokud tě osloví nebo bude-li z tvé strany nezbytné promluvit, ho-
voř beze zloby a přátelsky. To rovněž znamená, že v sobě nikdy nemáš cítit nenávist vůči 
svým blízkým, neboť nenávist škodí v každém ohledu vždy především tobě samému – teprve 
v druhé řadě popřípadě tvým blízkým. Své bližní a spolubližní srovnávej vždy sám se sebou 
a nebuď vůči nim nikdy pyšný či zahořklý. Buď stále přístupný a zdvořilý a vždy ochotný vyjít 
svým bližním vstříc s odpuštěním. Rovněž se nad nimi nikdy neciť býti povznesen a nikdy si 
nemysli, že je tvá hodnota větší nežli jejich, neboť vpravdě mají všichni lidé stejně velkou 
hodnotu, ať už jsou jakékoliv povahy, neboť člověk jako takový zůstane vždy člověkem bez 
ohledu na to, co činí dobrého nebo zlého. Z toho důvodu své bližní, své spolubližní nikdy ne-
odsuzuj, pokud činí nebo učinili věci, jimiž se proviňují nebo provinili proti zákonu a pořádku 
nebo prostě proti tvým vlastním názorům, tvé morálce a tvým citům atd. Odsuzuj vždy jen 
to, co bližní učinili – nebo cos učinil ty sám –, neboť hodno odsouzení je vždy jen samotné 
provinění vůči zákonu a pořádku, tedy vlastní jednání člověka porušující zákon a pořádek, 
avšak nikdy člověk samotný. Každý člověk je jako takový stran odsouzení tabu a nedotknu-
telný, neboť vskutku lze v každém případě odsuzovat jen činy překračující zákony a pořádek. 
Avšak ať už člověk dělá cokoli, vychází to zpravidla z jeho vlastní vůle a tím také z jeho vlast-
ních myšlenek; a právě ty pak musí uvést na pravou míru, a sice tak, že bude nějakým ade-
kvátním, lidským a rozumným způsobem nabádán k tomu, aby své nesprávné jednání napra-
vil a do budoucna svůj život a všechno, co s ním souvisí, zvládal způsobem, jenž je se záko-
nem a pořádkem v souladu. Takže je každý člověk jako takový rovněž zodpovědný sám 
za sebe a má i v tomto ohledu stejná práva jako jeho bližní, což platí v každém případě i pro 
tebe samotného. Proto se nad své bližní nikdy nepovyšuj a nikdy nebuď onoho mylného ná-
zoru, že jsi tím nejdůležitějším a nejvíce vědoucím člověkem na tomto světě, neboť ve sku-
tečnosti existují lidé, kteří v tomto ohledu stojí vysoko nad tebou, neboť jsou v nejrůznějších 
aspektech práce, vědění, dovedností a působení atd. významnější než ty. Nebuď kvůli tomu 
ale smutný, neboť to je skutečný běh věcí a evoluce. A tak je ti jen možno poradit a dát ti 
na srozuměnou, aby ses ve všech záležitostech života a pokroku rovněž snažil postupovat 
kupředu, abys i ty jednou dosáhl stupně těch, kteří dosud z nejrůznějších důvodů stojí 
po stránce svého významu nad tebou. Buď si přitom však stále vědom toho, že se ani ti 
ostatní ve svém pokroku nezastavují, nýbrž rovněž ustavičně spějí k vyšším stadiím, takže 
budou i poté, co dosáhneš jejich stupně, o nějž jsi usiloval, znovu před tebou a významnější, 
než jsi ty sám. Ve svém snažení buď ale varován v tom smyslu, že musíš být obezřetný, a sice 
ve všem svém myšlení, cítění a jednání, neboť na světě se to hemží neupřímností a lidmi, 
kteří se dopouštějí podvodů a všemožných jiných kriminálních a odsouzeníhodných jednání, 
aby tě tahali za nos a oškubali tě jako vánoční husu. To však pro tebe nikdy nemá být důvod 
k tomu, aby ses uzavíral hodnotě počestnosti a jednal stejně jako ti druzí, kteří tě jak se patří 
podvádějí. Buď si stále vědom velké hodnoty ctností a jednej tak jako velmi mnoho tvých 
bližních, již usilují o vysoké ideály a vedou život plný tichého hrdinství. A tak nes břímě svého 
života vždy počestně a důstojně, ať už je tvůj život radostný či plný strastí. Ceň si ale rovněž 
svého nadcházejícího věku a dodávej mu půvabu, který jsi mu též propůjčoval v mládí. Važ si 
také svého těla a projevuj mu též nezbytnou úctu, abys jej akceptoval a cenil si jej tak, jak ti 
bylo dáno, aniž bys jej ze sobectví či jakýchsi nicotných důvodů trápil v touze po zkrášlování. 
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Dbej ale rovněž síly svého vědomí, jakož i svých myšlenek a citů, aby ses naučil čelit náhlému 
neštěstí, smutku nebo ztrátě a nezhroutil se. Buď vždy jasného a chápavého myšlení a ne-
nech v sobě vzniknout žádné strachy, samotu či únavu, neboť z toho pramení stále nové 
obavy, jakož i smutek a nouze. Neustále tak pro sebe samého cvič a pěstuj prospěšnou zá-
měrnou disciplínu a buď přitom k sobě stále přátelský, láskyplný a důstojný. Stále si však také 
uvědomuj, že jsi tvorem Univerza, Tvoření, a sice ne menší než kterýkoli tvůj spolubližní, než 
všechna zvířata, rostliny a všechno na zemi i ve vzduchu. K tomu patří též hvězdy a planety, 
stejně jako létavice, meteority, galaxie a komety. A tak jako všechny tyto věci, jako všichni tví 
spolubližní a všechny životní formy všech druhů máš i ty právo být zde na této překrásné 
Zemi, abys žil, vyvíjel se, užíval si své existence a rozvíjel a žil ji společně se silou Univerza, jak 
tomu musí být, a sice zcela nehledě na to, je-li ti to jasné či nikoli. 

Billy 

Zdraví 

Vážení čtenáři, 

v tomto úvodním článku bychom vás rádi blíže seznámili s tématem, který se týká nás všech 
a o němž jste se jistě i vy hodně napřemýšleli. Již dlouho jsme si přáli napsat v tomto ohledu 
shrnující informace, ale až nyní jsme k tomu našli potřebný čas, takže bychom se s vámi rádi 
podělili o naše poznatky. Budeme pojednávat o tématu ZDRAVÍ – tělesném i psychickém, kdy 
oba faktory spolu úzce souvisejí. Vzhledem k tomu, že kontaktní zprávy »Billyho« Eduarda 
Alberta Meiera obsahují v tomto ohledu velké množství hodnotných, důležitých a v mnohém 
směru převratných informací, máme tak přístup k unikátnímu zdroji poznatků, které i vy mů-
žete aktivně využít ke zlepšení svého celkového zdravotního stavu, posílení imunitního sys-
tému, zmírnění a vyléčení obtíží všeho druhu a prevenci obtíží nových. Oblast lidského zdraví 
je přitom tak rozsáhlá a zásadní, že jsme se rozhodli jí na našich stránkách věnovat samo-
statnou rubriku, kterou budeme postupně doplňovat a rozvíjet. Hlavním zdrojem nám budou 
již zmíněné kontaktní zprávy a jiné spisy FIGU, ale nebudeme se vyhýbat ani jiným zdrojům, 
pokud je na základě výsledků vědeckého výzkumu budeme považovat za směrodatné. Věří-
me, že si tuto novou rubriku oblíbíte, vše sami důkladně promyslíte a to nejlepší z toho 
úspěšně začleníte do svého života. 

Všechno vždy velmi důkladně prověřuj 

jen tomu dobrému pak ale důvěřuj. 

kniha Dekalog/Dodekalog --- autor »Billy« Eduard A. Meier 

Vitamin C 

Výňatek z 241. kontaktní zprávy z 3. 2. 1992, 23.33 (věty 77-101): 

Billy Přesně. – Tvá slova vystihují vlastně vše. Tato pravda se ovšem nevztahuje jen na ná-
kazy AIDS a drogy, ale i na mnoho jiných věcí, jako např. na to, že si člověk postupně 
sám ničí zdraví, když se jednoduše řídí bludnými naukami a tvrzeními jistých vědců. 
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Před pár dny jsem v tomto ohledu četl v novinách jeden malý článek, v němž jeden 
pomýlenec s doktorským titulem tvrdil, že člověk potřebuje denně jen 75 mg vitami-
nu C a že toto množství zcela postačuje k pokrytí veškeré tělesné potřeby. Já však od 
vás vím, že lidské tělo potřebuje každý den průměrně 750 mg, přičemž se tato potře-
ba může zvyšovat v souvislosti s tělesným stavem. 

Ptaah  O tom jsme hovořili již často, avšak nikdy jsme neuváděli zcela přesné údaje. Na tom-
to místě bych je však chtěl uvést: Lidské tělo potřebuje v pozemském prostředí prů-
měrně 750 mg vitaminu C při tělesné hmotnosti 60 kg a nenáročné činnosti. To odpo-
vídá 12,5 mg vitaminu C na jeden kilogram tělesné hmotnosti. V případě náročné čin-
nosti vzrůstá tělesná potřeba tohoto vitaminu na 14 mg na jeden kilogram tělesné 
hmotnosti.  

Billy A jaká je tedy míra při středně náročné činnosti? 

Ptaah Středně náročná činnost se v tomto ohledu počítá stejně jako náročná činnost. 

Billy  Člověk vážící 70 kg by tedy podle toho musel brát 980 mg vitaminu C denně. 

Ptaah To je správně, avšak toto množství představuje pouze standardní hodnotu, neboť 
zpravidla bývá užitečné zvýšit dávku o 150 mg. Ke každému spočítanému výsledku by 
se tedy mělo připočítat ještě 150 mg. 

Billy Pro člověka o tělesné hmotnosti 70 kg lze tedy potřebné množství vypočítat na 1130 
mg denně. 

Ptaah To je správně. 

Billy Míra 750 mg tedy průměrně platí jen pro lidi s tělesnou hmotností 60 kg a při nená-
ročné činnosti. Správně se tedy potřeba vitaminu C musí počítat podle počtu kilogra-
mů tělesné hmotnosti a náročné činnosti. Do této kategorie spadá většina lidí. Vždyť 
nenáročné činnosti vykonává ve skutečnosti jen velmi málo lidí. 

Ptaah I to je správně. 

Billy Vždyť nedostatek vitaminu C narušuje nejen sílu imunitního systému, ale vyvolává též 
mnoho dalších negativních projevů, jako např. dědičné anomálie, poškození očí atd. 
Mohl bys o tom možná zmínit něco konkrétního? 

Ptaah Příliš dopodrobna jít nemohu, neboť jednak by to vyžadovalo příliš mnoho času a jed-
nak nesmím vyzradit žádné příliš velké poznatky. 

Billy Několik údajů mně postačí. 

Ptaah Pak tedy slyš: Projevy nedostatku vitaminu C nejsou tak neškodné, jak se pozemšťané 
domnívají. Právě tak není neškodné, když příslušní pozemští vědci propagují chybná 
potřebná množství vitaminu C pro lidi na Zemi, neboť vinou jejich chybných údajů 
a chybných výsledků výzkumů vznikají v lidském těle škody a vynucují se nemoci atd., 
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které by mohly být potlačeny a zničeny již v zárodku. Muži i ženy kupříkladu ohrožují 
své potomky již při aktu plození, jestliže jeden z nich nebo oba dva trpí nedostatkem 
vitaminu C. Potomkům, jejichž rodiče v době plození trpěli nedostatkem vitaminu C, 
hrozí destabilizace imunitního systému a náchylnost k alergiím, vadám a mnoha cho-
robám. Vyskytují se dokonce i vrozené vady nejrůznějších podob, všemožné další ne-
duhy a například i různé druhy rakoviny, které by nikdy nemohly vzniknout, kdyby lidé 
při plození netrpěli nedostatkem vitaminu C. V prvé řadě se objevují škody v DNA, 
které pak celý život způsobují negativní účinky. 

Billy DNA je přece ona základní molekula, jejíž pomocí se předávají dědičné vlohy. 

Ptaah Je tomu tak, ano. – Nedostatek vitaminu C představuje neduh, který může vést u žen-
ského pohlaví též k závažným menstruačním obtížím, jakož ale i k těžkým očním va-
dám. O nedostatku vitaminu C velmi často svědčí i špatné hojení ran, stejně jako ob-
tížné uzdravování z nemocí. Na základě mých výkladů se však nelze domnívat, že pro 
zdraví a život člověka je rozhodující jen a pouze vitamin C, neboť tak tomu není. 
Ve skutečnosti mají velký význam i mnohé další vitaminy a minerály. Žádný jiný vita-
min ani minerál však pro člověka, jeho život a zdraví nemá natolik důležitou funkci ja-
ko právě vitamin C, který se musí tělu dodávat v poměrně velkém množství. To je na 
Zemi v dnešní době možné žel už jen pomocí speciálních přípravků s vitaminem C, je-
likož potraviny tento vitamin již dlouhou dobu neobsahují v dostatečném množství. 
Dostatečné množství neobsahují už ani ovocné plody, zelenina a podobně. 

Billy Ano, tak to jistě je – o tom mluví dokonce i vědci. 

Ptaah Přesto je však zločinné, jak vědci tyto věci i nadále bagatelizují, ačkoliv situace ohled-
ně nedostatku vitaminu C je u velmi mnoha lidí nanejvýš vážná. 

Zinek 

Výňatek z 381. kontaktní zprávy z 3. 3. 2005, 23.53 (věty 26-84) 

Ptaah Tak jsem opět zde, můj příteli – analýzy jsou hotové. CuraZink* je v plné míře tím nej-
lepším produktem ze všech tří, zatímco ony dva zbývající přípravky jsou méně kvalitní 
a nelze je obzvláště doporučit.  

Billy Děkuji. – mohl bys vysvětlit, kolik zinku člověk denně potřebuje a jak je, odhlédneme-
li od vitaminu C, důležitý k posílení imunitního systému? 

Ptaah  K posílení imunitního systému samotný vitamin C nestačí, neboť k tomu jsou nezbyt-
né ještě různé další vitaminy, minerály a stopové prvky v dostatečném množství. 
Vedle zinku jsou zcela mimořádné faktory železo, kobalt, měď, mangan, fluor a jód, 
neboť tyto látky jsou pro neporušený imunitní systém mimořádně důležité. Lidské tě-
lo obsahuje asi 2 až 3 gramy zinku, přičemž lékařsky nevzdělaným lidem je důležitý 
význam zinku v lidském organismu prakticky neznámý. Dokonce i ti, kteří se snaží vě-
domě stravovat zdravě, nemají o důležitosti této látky zpravidla ani ponětí, obzvláště 
ne pak vegetariáni a vegani. Denní potřebu zinku zpravidla není lehké pokrýt stravou, 
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což platí i pro vitamin C a jiné vitaminy, minerály a stopové prvky. Denní pro člověka 
potřebné množství zinku lze rozčlenit následujícím způsobem: 
 
Dospělí od 20 let   = denně 10 až 11 mg. 
Mladiství 16 až 20 let   = denně 10 až 11 mg. 
Děti 1 až 4 roky   = denně 3 mg. 
Děti 4 až 8 let    = denně 5 mg. 
Děti 8 až 11 let   = denně 7 mg. 
Děti 11 až 14 let   = denně 9 mg. 
Děti 14 až 16 let   = denně 9,5 mg. 
Kojenci 0 až 5 měsíců   = denně 1 mg. 
Kojenci 5 až 12 měsíců  = denně 2 mg. 
Těhotné ženy od 4. měsíce  = denně 10 až 13 mg. 
Kojící ženy    = denně 10 až 14, někdy dokonce až přes 20 mg. 
 
Přijímat denně nezbytné množství zinku je pro člověka stejně problematické jako 
v případě vitaminu C, jiných vitaminů, stopových prvků a minerálů. Dnešní potraviny 
jsou na tyto látky tak chudé, že je člověk musí přijímat ve formě speciálních produktů, 
pokud chce skutečně v plné míře pokrýt potřebu všech látek. K uspokojení denní po-
třeby zinku by bylo např. nutné sníst 5 kg zeleniny, protože ta je na zinek velmi chudá. 
Pokud by člověk chtěl pokrýt tuto potřebu sýrem, potřeboval by ho denně sníst půl 
kila. V případě masa by musel zkonzumovat např. 300 g hovězích jater atd. Zátěž, jako 
např. sport, nebo náročná tělesná práce či nemoc si zpravidla žádají zvýšenou potře-
bu zinku, stejně jako větší množství vitaminu C a všech druhů vitálních látek. Zinek je 
životně důležitý i jako stopový prvek, neboť je obsažen ve všech orgánech a buňkách, 
jež by bez pokrytí nezbytné potřeby zinku nemohly existovat a přežít. Na denní příděl 
zinku jsou odkázány především pleť, vlasy a varlata, jakož i kosti, zuby, játra a sval-
stvo. Lidský organismus nedokáže zinek – stejně jako ani různé stopové prvky, jako 
např. železo, měď, chrom, kobalt, fluor a jód atd. – sám vyprodukovat, takže se tyto 
látky musejí tělu dodávat. Obvykle organismus přijímá zinek do krve přes sliznice ten-
kého střeva. Nadbytečný zinek se přitom opět vyloučí, a to v první řadě přes játra 
a ledviny. Zinek organismus nespotřebovává jako např. tuk a uhlohydráty, neboť ten-
to stopový prvek podporuje práci enzymů, načež je ale v nezměněné podobě využí-
ván též pro jiné úkoly. Zdraví lidé vylučují ledvinami jen velmi málo zinku, který je již 
sám o sobě jen v malých množstvích uložen v organismu. Denně se z těla vytrácejí asi 
3 mg zinku, a sice vylučováním potem, stolicí a močí. Bez zinku není člověk schopen 
života, a to z toho důvodu, že zinek řídí funkci více než 200 enzymů. Enzymy jsou bíl-
koviny, které se podílejí prakticky na všech důležitých reakcích v celém buněčném or-
ganismu, které řídí průběh metabolismu. Řídí též odbourávání alkoholu a regulují me-
tabolismus tuků a cukrů. Zinek má však i další význam, neboť je zodpovědný za rege-
neraci sliznice a zdraví vlasů a pokožky. Mimoto působí též na hormony, které se bez 
tohoto stopového prvku nemohou rozvíjet. Bez zinku se však nemůže vytvořit ani ulo-
žit životně důležitý inzulín. Ten se zase stará o to, aby byly buňky zásobeny krevním 
cukrem. Také mužský hormon testosteron potřebuje zinek, díky němuž jsou regulo-
vány mužské pohlavní orgány, jakož i zrání spermií a plodnost. Na zinku mimo jiné zá-
visí i látková výměna vitaminu A, což přímo souvisí s dobrým zrakem, a to do jisté mí-
ry i ve tmě. Nastane-li nedostatek zinku, pak to může vést k takzvané noční slepotě. 



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 1, říjen 2012 10 

Na zinku závisí i chuť a čich, stejně jako proces tvorby krve, který by bez tohoto sto-
pového prvku neexistoval. Funkce zinku s ohledem na posílení imunitního systému 
byla již zmíněna. Zinek kontroluje všechny životní oblasti buněčného růstu a tkání a je 
tedy rovněž zodpovědný za dělení buněk. Bez nezbytného přísunu zinku nemohou 
fungovat základní opravné funkce buněk ani tkání, stejně jako nelze vyrobit bílkoviny 
nezbytné pro všechny životní procesy. Krom toho chrání zinek buňky před poškoze-
ním a ionty zinku rovněž deaktivují »volné radikály«. Nedostatek zinku může na člo-
věka působit krajně nepříznivě, pokud proti tomu nic nepodnikne. Zpočátku dojde jen 
k všeobecnému zhoršení celkového zdravotního stavu, načež poklesne výkonnost 
a stále častěji se budou objevovat nachlazení. Stále více poroste ochablost a únava, 
přičemž pomalu vyvstanou problémy i s pletí a vlasy. Rány se budou hojit stále poma-
leji a hůře a mohou se vyskytnout dokonce i bércové vředy. Někdy je s tím spojen 
i úbytek hmotnosti, jakož i změna chuťového vnímání, v důsledku čehož jí lidé např. 
dohromady různé potraviny, které se k sobě v žádném ohledu nehodí, jako např. ma-
so a bobuloviny atd. Klesá též chuť k jídlu a může se objevit i psychická rozladěnost 
sahající až k depresi, apatii a ztrátě motivace. Samozřejmě že je negativně pozname-
nána i schopnost čichu, jakož nakonec i celý organismus, přičemž se mohou vyskyt-
nout chronická onemocnění, která vyplývají např. v podobě revmatismu, střevních 
a jaterních onemocnění atd. Přitom jsou obzvláště ohroženi diabetici. Zvláštní znaky 
vzniklé z nebezpečného nedostatku zinku jsou u dětí a mladistvých mimo jiné poru-
chy růstu, u dospělých pak poruchy při hojení ran, vypadávání vlasů, deprese, změny 
psychiky a chování, změny vnímání čichu a chuti, suchá a šupinatá pleť, úbytek hmot-
nosti bez zjevného důvodu, kožní trhlinky, trhlinky kolem tělesných otvorů, noční sle-
pota nebo poruchy vidění ve tmě a náchylnost k infekcím. Vegetariáni a vegani jsou 
s ohledem na nedostatek zinku ohroženi obzvláště, neboť ovoce, saláty, zelenina 
a celozrnné produkty obsahují poměrně velmi málo zinku. Krom toho zhoršují např. 
ovesné vločky a celozrnné produkty využití zinku organismem, jelikož obsahují zvlášt-
ní látky jako fytáty, které využívání zinku škodí. To jsou tedy informace, které je 
ohledně zinku nejdůležitější zmínit. 

Billy Děkuju, to je víc, než jsem očekával. 
 
* CuraZink je potravinový doplněk prodávaný na německém trhu. Na základě informací FIGU obsahuje CuraZink speciální 
složení zinku s názvem Zink-Histidin (= Histidin-Hemizink 2H2O), který se výjimečně dobře pojí s vitaminem C. To z něj činí 
jeden z nejlepších zinkových preparátů na trhu. 

 

Výňatek z 533. oficiálního kontaktního rozhovoru ze čtvrtka,  
5. 1. 2012  
 
Billy:  … Máme tu teď rok 2012 a spiklenecké teorie už začínají ve velkém měřítku budit roz-

ruch kvůli mayskému kalendáři. Právě dnes večer o tom ve švýcarské televizi dávali 
pořad, který byl samozřejmě typicky švýcarsky banální a neměl tedy valnou hodnotu 
v tom smyslu, aby vytvořil skutečně směrodatnou osvětu o nesmyslech spikleneckých 
teorií. K roku 2012 je ovšem třeba povědět, že se jedná o zcela normální rok, stejně 
jako tomu bylo v případě uplynulých dvou tisíciletí, během kterých se neustále proro-
koval konec světa a vinou všemožných spikleneckých teorií se mnoho lidí, kteří jim vě-
řili, napůl pomátlo nebo bylo dokonce dohnáno k sebevraždě a zločinům. Esoterici, 
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hvězdopravci, jasnovidci, vizionáři, učenci Bible, sektářští guru, lidé věřící 
v armagedon a další lidé věřící v konec času, stejně jako všichni ti, kterým přeskočilo, 
mají teď opět žně, přičemž z toho třískají nehorázný finanční zisk. Samozřejmě nelze 
popírat, že se již léta, jakož i v současnosti vyskytují a nadále budou vyskytovat ne-
smírně eskalující klimatické a přírodní katastrofy, které způsobují obrovské záplavy 
a skalní sesuvy, mocné sopečné výbuchy a ničivá pevninská i podmořská zemětřesení 
vyvolávající obří tsunami. Skutečnost také je, že obrovská masa lidstva v důsledku 
svých potřeb a nesmyslností stále více ničí přírodu a její faunu a flóru a pravěké bouře 
páchají nesmírné pohromy. Je sice zapotřebí říct, že podle vašich údajů má 25 procent 
všech katastrofických dění přirozené příčiny, avšak 75 procent všech katastrofických 
událostí v přírodě i na planetě musí být připsáno na vrub samotnému přelidnění. Po-
kud toto všechno uvážíme, pak to nemá nic společného se spikleneckými teoriemi, 
nýbrž jen s nechápavostí pozemského lidstva, které vytvořilo neuvěřitelně zhoubné 
přelidnění jako smečka divokých králíků, která vinou svých výstřelků, potřeb, nesmy-
slných věcí, jednání a činů vykořisťuje Zemi a vše nejrůznějšími způsoby ničí. Podle 
přesných údajů od vás, Plejaren, sužuje dnes klima, přírodu, planetu a všechen život 
na ní 8,2 miliardy lidí, a to zcela v protikladu se statistickými lživými odhady pozemš-
ťanů, že jich je prý dnes, v roce 2012, jen 7 miliard. Ale ani to nemá nic společného se 
spikleneckými teoriemi, které nemohou být absurdnější, neboť svět nezanikne a vše 
zůstane tak, jak je, jen s tím rozdílem, že vinou přelidněné masy a celé její nechápa-
vosti se to vše v příštích letech a desetiletích ještě vystupňuje. Nepřijdou tedy ani 
žádní andělé, ani žádný Bůh, ani Ježíš Kristus, aby přivolali armagedon, stejně jako 
na nás ani neletí žádná temná planeta, kometa, meteor ani asteroid atd., který by měl 
zvěstovat konec Země. Nepřijdou ani žádní mimozemšťané, aby přepadli Zemi a zot-
ročili či vyhladili lidstvo. Skutečnost ale je, že ani speciální poloha planet nezpůsobí na 
Zemi žádnou pohromu, pokud by se např. planety SOL seřadily do jedné přímky jako 
na šňůrce perel, neboť ani to by nemělo na Zemi a všechen život na ní žádný vliv. 
V porovnání se Sluncem jsou všechny planety dohromady jen jako několik málo zrnek 
prachu, která vůči sobě nikdy nevytvoří takovou sílu, aby z toho mohla na Zemi vznik-
nout nějaká katastrofa. Takovýchto planetárních konstelací, při kterých jsou planety 
SOL seřazeny jakoby v jedné přímce, bylo již mnoho, a sice aniž by to kdy na Zemi způ-
sobilo nějaké katastrofy či jiné změny. V roce 2012 nepřijdou ani žádní apokalyptičtí 
rytíři, kteří mají přinést smrt a zmar, stejně jako na Zemi nezahájí svou vládu ani žádný 
pekelník s vidlemi, kterého si coby ďábla vyfantazírovali výhradně jen bludně věřící li-
dé. Tím se tedy prokazuje, že vše, co se v roce 2012 odehraje, budou pouze události 
a dění, které mají svůj původ výhradně a pouze v přírodě, nebo které větším dílem 
destruktivně vnucuje přírodě a planetě obrovská masa přelidněného lidstva, na což 
příroda a planeta reagují obrovskými katastrofami nejrůznějšího druhu. Nakonec je 
ještě třeba zavést řeč na Slunce, protože i ohledně něho kolují na rok 2012 slabomysl-
né spiklenecké teorie, jako že se má např. natolik rozžhavit a natolik mocně vymrštit 
své paprsky k Zemi, že prý na ní nastanou apokalyptické poměry obrovského vedra 
a lidstvo vyhyne. Další slabomyslnost v tomto směru říká, že elektromagnetické záření 
Slunce má na celé Zemi vyřadit z provozu všechny elektrárny, elektrické a elektronické 
aparáty, přístroje a stroje atd., čímž má nastat armagedon atd. Faktem ovšem je, že 
v této věci vše spočívá jen na idiotských spikleneckých teoriích, které nevykazují žád-
nou pravdivou hodnotu a jsou zaměřené jen na to, aby těm, kteří takovýmto nesmys-
lům věří, nahnaly strach a následně je pak bylo možné finančně vykořistit. V této věci 
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stojí na prvním místě všichni sektářští guru hlásající konec času, stejně jako ti, kteří 
ve své chorobné hlouposti ziskuchtivě píší knihy a spisy plné spikleneckých teorií, 
avšak ve své vychytralosti tím vydělávají ohromné peníze. Ohledně všech slabomysl-
ných tvrzení, která se vztahují na apokalyptická dění na Slunci, je třeba říct, že se ani 
v tomto ohledu nebude dít nic mimořádného, takže ani 21. prosince 2012 nenastane 
žádný konec světa apod. To znamená, že mayský kalendář se ani v souvislosti se Slun-
cem nevztahuje na konec světa, resp. na jeho zánik. Co se stát může, to je skutečnost, 
že Slunce dokončí svůj jedenáctiletý cyklus, při kterém má sluneční aktivita opět do-
sáhnout svého vrcholu, takže může opět dojít k větším a častějším slunečním erup-
cím, které byly za posledních 10 let mnohem řidší a slabší. Okolnost, že se na podzim 
2012 a na jaře 2013 má opět zvýšit sluneční aktivita, má tedy zcela přirozený původ 
v jedenáctiletém rytmu sluneční aktivity. Následkem silně zvýšené sluneční aktivity se 
ovšem může přihodit, že elektromagnetické vlivy plynoucí ze silnějších slunečních vý-
buchů, resp. erupcí, mohou na Zemi nevýhodně ovlivnit a vyřadit z provozu elektřinu 
a elektroniku. To se však stane, má-li to tak být, jen v určitých lokalitách, ale nikoliv na 
celé Zemi. Větší výpadky elektrických a elektronických zařízení by ovšem mohly vést 
ke katastrofálním poměrům, přičemž by byla rovněž zasažena možnost celosvětové 
komunikace, a to obzvláště po výpadku komunikačních satelitů. Jelikož mnoho věcí 
závisí na elektrickém proudu, jako právě i vaření potravin, tak je možné tento problém 
vyřešit nějakým opatřením, např. sporákem na dříví nebo plynovým vařičem atd., což 
není příliš nákladné. Pokud by tedy byla nějaká oblast postižena výpadkem elektřiny, 
pak je možné se na to přinejmenším tímto způsobem připravit. Toto je však jen pre-
ventivní opatření, přičemž je potřeba chápat, že velkoplošný a katastrofální výpadek 
elektřiny zřejmě nelze očekávat. Pokud totiž Slunce při svém jedenáctiletém cyklu 
skutečně opět zesílí svou aktivitu, což je sporné, pak to bude nejspíš tak jako vždy, te-
dy aniž by došlo k zániku světa či jiným nesmírným katastrofám souvisejícím s koncem 
času. Při jedenáctiletém cyklu stoupá nebo klesá počet slunečních skvrn, stejně jako 
sluneční činnost. Těchto jedenáct let tvoří opět polovinu jiného dvaadvacetiletého 
cyklu magnetických intervalů, během kterých se póly Slunce jednou otočí kolem do-
kola. To jsem se od tebe nedávno naučil při jednom našem soukromém rozhovoru. 
Řekl jsi také, že konec jedenáctiletého cyklu možná následujícího podzimu a začátkem 
roku 2013 přejde do klidové fáze, protože scházející paprskové proudy a snížená slu-
neční aktivita v blízkosti slunečních pólů poukazují na to, že se Slunce možná blíží delší 
fázi klidu. Ačkoliv se bude 24. aktuální sluneční cyklus do konce roku 2012 přibližovat 
svému očekávanému maximu, ukazuje se – dle tvých vysvětlení –, že v nitru Slunce, 
na jeho povrchu a v koróně bude aktivita během příštího 25. slunečního cyklu silně 
zredukovaná. Cyklus by se podle okolností dokonce vůbec nemusel dostavit. Spikle-
necké teorie ohledně Slunce, tedy obavy a katastrofické scénáře stran dosud netuše-
né a nesmírné sluneční aktivity v roce 2012 nebo kolem tohoto roku by se tedy mohly 
zvrátit v pravý opak. Pokud by se tak stalo, mohla by – a přitom zdůrazňuji slovo moh-
la – minimální sluneční aktivita vést na Zemi k »malé době ledové«, s níž by bylo 
podle okolností nutno počítat celá desetiletí. Řekl jsi, že se jedná o neobyčejný 
a nepředvídaný vývoj, který vykazuje, že »tři zcela rozdílné dílčí aspekty sluneční akti-
vity ukazují stejným směrem«. To by mohlo být podle tvého vysvětlení znamení, že 
sluneční cyklus vstupuje do klidové fáze. Můžeme tedy hádat, zda současný pokles 
sluneční aktivity případně nevěstí tzv. »Maunderovo minimum«. Naproti tomu jsou 
»solární maxima« trvající několik let relativně krátkodobá, avšak většinou při nich do-
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chází k mocným slunečním erupcím. »Solární minima«, při kterých se sluneční aktivita 
silně snižuje, mohou naproti tomu přetrvat mnoho let či dokonce několik desetiletí. 
Nejznámější příklad je »Maunderovo minimum« v 17. století, které trvalo celých 
70 let a probíhalo souběžně s vrcholem tzv. »malé doby ledové« mezi 15. a 19. stole-
tím. Dále jsi ještě vysvětlil, že dosud nelze rozeznat žádné známky 25. cyklu, takže vše 
nasvědčuje tomu, že se tento cyklus může zpozdit až do let 2021 a 2022, přičemž je 
dokonce možné, že se nedostaví vůbec. Zjistil jsi také trend dlouhotrvajících a sláb-
noucích slunečních skvrn, z čehož usuzuješ, že během příštího cyklu budou sluneční 
erupce natolik slabé, že se budou stěží ještě objevovat sluneční skvrny, anebo se ne-
budou objevovat vůbec. 

Ptaah: To vše vyplývá z mých slov, vysvětlení a zjištění, která jsem ti posledně soukromě 
zmínil. Jsi skutečně dobrý posluchač a umíš vše předat dál tak, jak se ti to řekne. 

Billy: Nechme se tedy překvapit tím, co přijde. 
 
 

Výňatky z 537. oficiální kontaktní zprávy ze soboty 3. března 
2012 
 

Billy  … Quetzal a ty jste mi v roce 1982 vysvětlili, že mozek je schopný regenerace a ob-
zvláště je-li jedna část mozku »vyřazena z provozu«, pak jiná část převezme funkci 
první části. Takže porušená funkce v jedné části mozku může být v jiné části mozku 
opět vybudována, přičemž je k tomu ale zapotřebí odpovídající snažení člověka. Tak 
lze například i jednou vypracované vědění atd. z porušených částí mozku odpovídají-
cím snažením takzvaně regenerovat a v jiných partiích mozku opět »zapustit« a ne-
chat znovu působit.  

Ptaah To, co říkáš v jednoduché a přesto srozumitelné podobě ohledně funkce mozku, je 
sice správně, avšak vyložit vše skutečně vysvětlujícím způsobem, tak na to by bylo za-
potřebí podrobných odborných výkladů, kterým se ovšem nechci věnovat. … 

 … 

Billy … Pak následující otázka: Když jsem v roce 1975 směl letět s tvou dcerou Semjase 
k Marsu, došlo tehdy na této planetě právě k zemětřesení, ke kterým dochází rovněž 
i na Zemi. Semjase k tomu řekla, že k nim dochází nejenom na Marsu, nýbrž i na jiných 
planetách a dokonce i na měsících v SOL systému. Zajímá mě, zda takové zemětřesení 
na Marsu a dalších planetách a měsících zanechává rovněž tak viditelné stopy a povr-
chovou škodu jako na naší dobré matičce Zemi. 

Ptaah Jedná-li se o silnou aktivitu třesu, pak se velmi dobře mohou vyskytnout viditelné 
otřesy, kterými se mění povrch planet a měsíců. To se děje i na Marsu, kterému jsou 
vlastní seizmické energie, jakož i různým planetám a jejich měsícům, jak jsi již zmínil. 

Billy Děkuji – pak jedna otázka k Univerzu, resp. materiálnímu pásu, který je přece jen čtvr-
tý pás ze sedmi pásů obklopující Univerzum a který se obnovuje každých 49 miliard 
let, takzvaně plynule, takže nedochází k žádnému náhlému přechodu, resp. změně. 
Zajímá mě přitom ten vlastní proces, pokud mi ho jednoduchými slovy můžeš vysvět-
lit. Zdá se mi to tak nějak celé jako proces recyklace, totiž proces, při kterém se uvol-
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ňované energie materiálního pásu po velmi dlouhou dobu mění a obnovují. Je moje 
domněnka správná nebo chybná? 

Ptaah Nemůže být vůbec řeč o tom, že by byla chybná, neboť tvé jednoduché vysvětlení 
skutečně odpovídá tomu, jak se věci opravdu mají. V podstatě to jsou nejrůznější vy-
lučované formy plynů a materie samotného materiálního pásu, jakož i energie a plyny 
atd. všech sluncí, planet, měsíců a všelijakých vesmírných těles, stejně jako všech ma-
lých, velkých, obřích a rojových galaxií, které se v běhu miliard let regenerují a tedy 
v běhu celých 49 miliard let obnovují materiální pás. Můžeš tedy v tomto ohledu ho-
vořit o recyklačním procesu. 

Billy Dobře. Jak určitě víš, po desetiletí se v automobilech a strojích atd. používaly benzí-
nové motory s olovnatým benzínem, který se už ale léta nevyrábí. Olovo v benzínu by-
lo takříkajíc mazivo motorového pístu, který znemožňoval vznik »klepání«. Olovo se 
ale dostávalo v podobě spalovaných zplodin také do atmosféry a otravovalo přírodu, 
hlavně rostliny a formy života, které dýchají kyslík, tedy i lidi, kteří přirozeně zplodiny 
obsahující olovo vdechovali. Vznikly tak větší či menší otravy olovem, nikdy jsem ale 
nic neslyšel ani nečetl o tom, jak taková otrava vlastně působí na organizmus.  

Ptaah Olovo je pro organizmus vysoce jedovaté, a pokud do něj vnikne, kontaminuje pak 
krev a kosti, neboť se v nich ukládá. Organizmus ho jen velmi těžko vylučuje, násled-
kem čehož se ho usazuje stále více a vede k těžkým zdravotním potížím jako chudo-
krevnost a poškození ledvin, což ale provází i těžké psychické poruchy, nebo – pokud 
již existují – pak se mohou velmi zesílit. Olovo v organizmu může také vyvolat nějakou 
formu rakoviny, a může dojít také k těžkému napadení nervového systému a jeho 
pomalému zničení. Mohou se vyskytnout i poruchy psychiky nebo se již stávající újmy 
mohou velmi zesílit, načež je pak nevyhnutelné, že dojde k újmě ve vědomí a v jeho 
funkci až do stavu pomatení a bludu. Nakonec se vyskytnou extrémní poruchy osob-
nosti, které nezřídka a nevyhnutelně vedou ke zmatenému a pomatenému světu myš-
lenek a citů, a tím ke zhoubně zvrácenému způsobu chování. Prostřednictví vysoce je-
dovatého olova uloženého v organizmu vychází najevo i neplodnost a neschopnost 
početí, stejně jako poruchy srdečního rytmu a nakonec dochází v těžkých případech 
ke smrti v důsledku selháním krevního oběhu. 

Billy O tom jsem ještě nikdy nic neslyšel, ačkoliv se domnívám, že to muselo být vědecky 
prokázáno; zřejmě to ale bylo zamlčeno kvůli obrovským ziskům. Uvážím-li tvoje slova 
v souvislosti s výrobou a zpracováním olova, pak může být přece taková práce pro lidi 
právě tak nebezpečná jako práce s asbestem, s tím rozdílem, že symptomy nemoci 
a působení jsou zcela jiné. 

Ptaah To je bezpochyby správně. Nyní ti ale chci připomenout to, o čem jsme před nějakou 
dobou hovořili, totiž že kniha Nokodemion musí být ještě jednou přepracována 
a podle okolností doplněna. 

… 

Billy O čem jsme nikdy nehovořili oficiálně, nýbrž jen soukromě, je ta skutečnost, že při-
bližně v roce 1984, jak jsem psal v jednom proroctví, hrozila třetí světová válka, které 
pak ale porozuměním mála zodpovědných mohlo být přece jen zabráněno. To celé se 
pak přihodilo ale již na podzim 1983, tedy několik měsíců před rokem 1984.  

Ptaah To je správně, neboť se událo odpovídající spojení.  
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Billy Věc nebyla totiž veřejná, proto ji chci dnes uvést, přičemž tě prosím, abys mě opravil, 
pokud by to mělo být nutné. Takže: První hrozba, která málem vedla ke třetí světové 
válce, se uskutečnila na podzim roku 1983, přičemž důvodem byl přírodní úkaz. Tehdy 
se přihodilo, že jeden sovětský špionážní satelit zaznamenal událost, kterou sovětská 
vojska a sovětská vláda mylně interpretovala. Tehdy satelit registroval záblesk slunce, 
když se roztrhla mračna a vysvitlo slunce. Sověti to omylem chybně posoudili coby 
start atomové rakety, což velmi rychle vedlo k tomu, že zvažovali útočná opatření, 
rovněž i jadernými raketami. Jen díky pochopení a bedlivosti jednoho sovětského dů-
stojníka, jehož jméno již nevím, nakonec zvítězil rozum. Vyčkalo se a došlo 
k objasnění, že se jednalo o chybný poplach satelitu, který registroval jen sluneční pa-
prsek. Skutečně to ale jen těsně minulo celosvětovou katastrofou třetí světové války, 
což ale bylo světové veřejnosti zamlčeno. 

Ptaah Jméno toho obezřetného sovětského důstojníka bylo Stanislav Petrov. 

Billy Správně, když to jméno říkáš, vzpomínám si. Po několika týdnech od této události se 
pak vyskytl ještě jeden případ, který rovněž o vlásek mohl vést ke třetí světové válce. 
Důvod byl tehdejší masakr v Bejrútu, v Libanonu, při kterém si jeden vražedný atentát 
vyžádal mnoho lidských životů, což vedlo k tomu, že USA provedly velkolepý manévr, 
který u Sovětů opět vyvolal mylný poplach, a uvrhl sovětskou armádu do poplachové-
ho stavu, načež pak zvažovala protiúder. I zde pak opět zvítězil rozum a věcné objas-
nění záležitosti, načež se útok Sovětů nekonal a třetí světové válce bylo zabráněno. I 
tato skutečnost, o které jsme v té době hovořili, se tehdy celosvětové veřejnosti zaml-
čela. 

Ptaah Jako mnoho dalších události v rozličných ohledech. 

Billy Pak se tě chci zeptat, jaká je vlastně pravda ohledně počtu mrtvých a pohřešovaných 
při katastrofě ve Fukušimě v Japonsku. Člověk o tom slýchává neustále různé údaje. 
Lze předpokládat, že jste tyto záležitosti objasňovali, nebo ne? 

Ptaah To je správně a je to skutečně tak, že zodpovědní lidé udávají chybná čísla ohledně 
počtu mrtvých a pohřešovaných, přičemž pohřešovaní jsou všichni rovněž mrtví a buď 
byli pohřbeni pod horami trosek, či strženi do moře vodními masami. Naše velmi 
přesná objasnění udávají, že v důsledku katastrofy přišlo celkově o život 27 413 lidí. 

Billy To je o několik tisíc více, než se oproti tomu všeobecně uvádí. 

Ptaah Naše objasnění udávají bezchybné údaje. 

 

Čtenářská otázka 
 
Kdo bude zvolen v prezidentských volbách v USA, a co je Mitt Romney za člověka? 

 
R. Hunter, USA 

Odpověď 
Také k tomu připojuji výňatek z 539. oficiálního kontaktního rozhovoru z 1. května 2012. 
V podstatě Ptaah a já už vlastně dlouho nehovoříme o těchto věcech s nádechem politiky, 
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avšak výjimečně jsme o tom přece jen krátce hovořili, abychom učinili za dost těm mnoha 
otázkám. 

Billy 
 

Billy:  … Mám tu několik otázek. Ta první je mi v poslední době neustále pokládána, a sice, 
kdo asi vyhraje prezidentské volby 2012 v USA. Zda to bude Obama nebo republikán 
Mitt Romney, a pokud to bude ten druhý jmenovaný, jaký typ člověka to je. Ohledně 
toho, kdo volby vyhraje, jsi mi už přece řekl, že o tom chceš oficiálně pomlčet, což ta-
ké akceptuji. Tato otázka tudíž odpadá, přičemž otevřena je ale ta druhá otázka, jaký 
je tento muž jménem Romney člověk. Máš k tomu nezbytné znalosti, a pokud ano, 
můžeš o tom hovořit? 

Ptaah Krátce vyjádřeno je to muž, kterého nelze v žádném případě označit za dobrého člo-
věka, neboť je nevypočitatelný a ledově chladný, postrádá svědomí, výrazně usiluje 
o moc a k tomu je to vypočítavý psychopat, který je hnán touhou po moci a jakýkoliv 
soucit s bližními je mu zcela cizí. Svými slovy bys řekl, že jde bez rozpaků přes mrtvoly. 
Za účelem posouzení tohoto muže není, co bych více řekl. 

Billy Takže velmi tvrdý mocichtivec, který může coby vládnoucí nechat rozpoutat všechno 
zlo, pokud by se měl dostat k moci. 

… 

 

Další výňatek z kontaktního rozhovoru č. 539 z 1. května 2012  
 
Billy:  … Pak je tu otázka ohledně cukru: Jednou jsi zmínil, že nadměrné požívání cukru, ob-

zvláště pak cukru v krystalické podobě, má různé neradostné účinky na zdraví a cho-
vání člověka, jako agrese atd. Zatímco umělý cukr, resp. chemická sladidla, vyvolávají 
choroby, jako např. různé druhy rakoviny.  

Ptaah To jsem ti již vysvětlil při našem rozhovoru 26. listopadu 2008. Nadměrné užívání cuk-
ru vede k těžkým agresím, výbuchům zlosti, jakož i obezitě, škodám na těle, špatnému 
hojení ran, netečnosti a lenivosti vědomí, myšlenek a citů. Co se týče umělých sladi-
del, tak to co říkáš, je správně. 

Billy Tvoje odpověď vlastně už stačí. 
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NOVINKY – FIGU Švýcarsko 
 
V září 2012 vychází nové DVD Michaela Horna „as the time fulfills“ (Jak se naplňuje čas), 
které představuje nejnovější DVD na téma kontaktů Billyho Meiera s Plejaren. Obsahuje roz-
hovory s Billym např. na témata: podvržené přistání Apolla na Měsíci, demonstrace na Wall 
Streetu, celosvětová židovská konspirace, užití volné energie, ničení životního prostředí, kni-
ha jmen, Plejaren na téma Obama a Romney atd. 50 příkladů prorocky specificky přesných 
vědeckých informací, které se v průběhu času potvrdily. Dále rozhovory s lidmi v Paříži, Lon-
dýně a Brazílii, kde dokument rovněž vznikal. Délka 75 minut, cena 25 USD/CHF. 
Jak se naplňuje čas, tak se boří veškeré argumenty skeptiků a dalších náboženských věřících. 
Dokument způsobí 
potíže tzv. »UFO 
průmyslu«, který 
podporuje mylné 
a nepodstatné pří-
pady UFO a tzv. kon-
taktéry, a rovněž 
horlivě ignoruje pří-
pad Billyho Meiera … 
Dokument »Jak se 
naplňuje čas« před-
stavuje i jasné rozdí-
ly mezi nábožen-
stvími a sektami, 
které zotročují 
a nahání strach, 
a pravdivým Učením 
ducha. 
 

 
 

 Lehrschrift für die Lehre der Wahrheit, Lehre 
des Geistes, Lehre des Lebens 
(Naučný spis ohledně Učení pravdy, Učení ducha, Učení života).  
Tento naučný spis je příručka k rozumění Učení ducha, jakož 
i povahy proroků a zvěstovatelů. Je to příručka k rozumění účelu 
a smyslu života, k rozumění Tvoření a jeho přírodních zákonů 
a přikázání. Tento naučný spis je tedy příručka k osvojení si 
a rozumění vědění a pravdě, moudrosti a lásce, míru, svobodě 
a harmonii, ctihodnosti a důstojnosti vší existence a Tvoření. 

 

Autor: Billy, vyšlo v květnu 2012 německy, 316 stran A5, cena: 50 CHF 
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… a přece létají! 
UFO: Největší výzva 20. a 21. století. Kniha obsahuje Billyho fotogra-
fický materiál – jeho napadání a odůvodnění, vědecké analýzy a další 
důkazy. Autor: Guido Moosbrugger. Nejsenzačnější fotky UFO na svě-
tě: Autentické snímky mimozemských kosmických lodí nebo geniální 
podvod? Po důkladných analýzách jsou vědci a experti na fotografie 
v NASA a americké vojenské letectvo přesvědčeni: Obsáhlý důkazní 
materiál švýcarského kontaktéra Eduarda »Billyho« Meiera je abso-
lutně autentický. Musíme se tedy vypořádat s tím, že UFO jsou více 
než jen pouhá fikce? 
Přepracované a rozšířené nové vydání v němčině, srpen 2012 
748 stran A5, cena 50 CHF 
 
 

PŘEDNÁŠKY FIGU-Studiengruppe ČR 

Vážení zájemci, 

Dne 10. 11. 2012. 10:30-12:00 pořádá naše skupina další přednášku s dataprojekcí s názvem 
»Základní poselství Učení ducha«. V této přednášce půjde o základní nadčasová sdělení Uče-
ní ducha a o jejich uplatnění v dnešní společnosti. Základní praktické otázky přednášky zní: 
Co konkrétně mohu jako jednotlivec učinit pro svůj hodnotový a vědomostní rozvoj a pro 
všeobecný prospěch společnosti? Jak se mohu začlenit do současné problematické společ-
nosti a působit v ní ve smyslu nadčasových hodnot Učení ducha? Co konkrétně mohu a ne-
mohu změnit a proč? Jak konkrétně mohu podpořit misi/úkol FIGU na území České republiky 
a co vlastně tato mise, resp. tento úkol znamená? Jaká je hodnota Učení ducha a společen-
ství FIGU? Zajímáte-li se o tyto otázky, přijďte načerpat nové podněty do skupiny stejně 
smýšlejících a účastnit se obohacující debaty na dané téma. Naše setkání se jako vždy koná 
v Domu dětí a mládeže, Slezská 21, Praha 2 (poblíž stanice metra Jiřího z Poděbrad na trase 
A). Vstupné je dobrovolné. 

Dne 08. 12. 2012. od 10:30 do cca 12:30 proběhne promítání anglického dokumentárního 
filmu Contact s českými titulky s následnou diskuzí. Vstupné dobrovolné. 

 
Rozhovor s Billym (s českými titulky) – online 

 
Na Youtube lze od 24. 10. 2012 shlédnout 
rozhovor, který vznikl na podkladě otázek 
od dětí z webových stránek »Billy for kids« 
(http://www.billyforkids.com). Rozhovor se 
uskutečnil 3. července 2011 v Semjase-Silver-
Star-Center a vedl ho Christian Frehner. Ka-
mera a zpracování: Francisco Villate. Titulky: 
FIGU-Studiengruppe ČR. Internetový odkaz: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wsfT4es0HxE 

http://www.billyforkids.com/�
https://www.youtube.com/watch?v=wsfT4es0HxE�
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Překlady v roce 2010 a 2011 
Následuje informativní seznam překladů učiněný za poslední dva roky. Veškeré texty jsou 
k dispozici na webových stránkách http://cz.figu.org a v případě textů Učení ducha mají při-
ložen pro čtenáře i německý text, popřípadě na něj odkazují. 

  do září 
9/2010 

29 opětovně zkorigovaných a nově přepracovaných základních informativních textů 
z let 2004-2009, viz webové stránky 

  1. 5. 2010 K porozumění FIGU knih …  

 
Poltergeist – výňatek z bulletinu č. 34 

 
Přelidnění brožura č. 3 - komplet  

 
Výňatek z mimořádného bulletinu č. 2 – Všem mocným státníkům a lidstvu Země 

 24. 5. 2010 FIGU Stanovy / Statuten 

 
Nevyhnutelný předpoklad pro porozumění tomuto spisu  

  14. 6. 2010 Rozhovor s BEAM z FIGU Audio č. 5 

 
Tři zlatá pravidla a deset přikázání – výňatek z knihy Psychika 

  5. 7. 2010 Plejaren (Obytné budovy, formy vlády, kdo je Semjase, rostliny, domácí zvířata) 
 

26. 7. 2010 4 články o BEAM / Krátký životopis, Slovo o Billym a jeho práci, Billy Meier - ani guru, ani 
velký mistr, Billy sám o své misi, Odkud pochází jméno Billy? 

  
16. 8. 2010 Varování všem vládám Evropy - Proroctví a předpovědi  

 
Povaha České studijní skupiny (část brožury Učení ducha – Co to je a co způsobuje) 

  
6. 9. 2010 

Důležité výňatky ze 476. kontaktního rozhovoru ze 3. února 2009 (MB č. 49 / srpen 
2009) /  

 
Výňatek z knihy Zákon lásky - definice 

 
Paprskové lodě (UFO), filmové záznamy, vzorky kovů, bzučivé šumy  

 
Popis knihy Psychika – článek Jan Bayer 

  27. 9. 2010 Výňatek z MB č. 10 - Profesionální skupina skeptiků potvrzuje, že UFO jsou skutečná!  

 
Zklamání – text Stephan Rickauer – výňatek z WZ 

 

Důležitá informace k zohlednění co se týče jmen a pojmů Plejaren – výňatek z kontaktu 
č. 501 

  18. 10. 2010 Výňatek z knihy Dekalog/Dodekalog - Deset přikázání 

 
Výňatek z MB č. 43 - Úplné zhroucení Billyho imunního systému  

 
Myšlenky o lásce a zodpovědnosti – článek Ondřej Štěpanovský 

  2. 11. 2010 Výňatek z knihy Meditace z jasného pohledu - Koncentrace-meditace-spánek  

 
Podstata umění – výňatek z WZ 155 

  10. 11. 2010 Výňatek z knihy Kalich pravdy – Dobro a zlo, jaká je lidská přirozenost?  

 
Sedm principů skupin FIGU, jejich výklad a shrnutí – výňatek MB č. 57 

  27. 11. 2010 Slovo ke třetí světové válce (Výňatek z bulletinu č. 46) 

 
Výňatek z MB č. 50 – Rok 2012 - druhá část (Výňatek z MB č. 50) 

 
Život ve Vesmíru aneb učme se od jiné civilizace – článek Jan Bayer 

 
Krátké zamyšlení - moje první návštěva SSSC – výňatek WZ 153 

http://cz.figu.org/�
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10. 12. 2010 Čtenářské dopisy na téma přelidnění  

 
Výňatek z B č. 52 – rozhovor z kontaktu č. 336. 

 
Filozofie mýtu – výňatek WZ 150 

  25. 12. 2010 Přelidnění - brožura č. 8 – Všeho moc škodí  

 
Výňatek z kontaktních zpráv 150 a 475 o Rudém meteoritu - s krátkým uvedením  

  15. 1. 2011 Výňatek z B č. 10 Čtenářské otázky na téma přelidnění 

 
Výňatek z B č. 26 Nemoc šílených krav  

 
Výňatek z B č. 63 Definice »nicoty«, resp. »prostoru absolutní nicoty« 

  5. 2. 2011 Bomba přelidnění – ničení Země – diskriminace žen 

 
PEACE, smrt a zkáza 

27. 2. 2011 Učení života (krátký úvod do Učení ducha) – Billy  
 

11. 3. 2011 Život a smrt jsou spolu neoddělitelně spjaty – Billy  

  23. 3. 2011 První kontakt 28. 1. 1975 – komplet  

  2. 4. 2011 Sapere Aude / Sapere Aude – Billy  

 
Výňatek z B č. 59 – Čtenářská otázka (Tunguzská katastrofa)  

 
Učení ducha – aplikace, praxe a realita (Hlas Věku Vodnáře č. 158 / 2011)  

  22. 4. 2011 Člověk a lidství – Billy  

 
Život po smrti – Billy  

 
Výňatek z MB č. 55 – výňatek z rozhovoru 495  

 
O životním úspěchu – výňatek z bulletinu č. 73 

  13. 5. 2011 Výňatek z MB č. 59 – výňatek z rozhovoru č. 510  

 
Leták - Mírová meditace  

 
Leták - Příliš mnoho lidí v Evropě?!  

 
Leták - OSN  

  3. 6. 2011 Výňatek z MB č. 61 - Fukušima z kontaktních zpráv  

 
Leták – BSE, Leták – FIGU, Leták - Ať už to chcete připustit či nikoliv,  

 
Každý a vše jde příkladem – výňatek z WZ 153 

 
Kniha OM - Stručné uvedení – výňatek z bulletinu č. 76 

  7. 6. 2011 Výňatek z MB č. 61 - Katastrofa jaderné elektrárny Fukušima 

  24. 6. 2011 Otevřený dopis č. 10  

 
Co je to Tvoření?  

 
Vysvětlení slov z Dekalogu 

  3. 7. 2011 Jednostránkové info – výňatek z MB č. 39 

 
Role ufologie v misi FIGU – výňatek z MB č. 33 

 

Výňatek z MB č. 62 Teorie, mimozemští vetřelci a spiknutí – výňatek z MB č. 62 
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17. 7. 2011 
Otevřené slovo ohledně zmýlených »ufologů« a jiných rádoby expertů ve věcech mimo-
zemšťanů  

  7. 8. 2011 Výňatek z kontaktu 249 (ohledně ufologie) 

 
Výňatek z kontaktu 250  

 
12 vět formujících vědomí z knihy »Meditace z jasného pohledu«  

  28. 8. 2011 Výňatek z kontaktu 251 (23 stran)  

  17. 9. 2011 Výňatek ze 469. kontaktního rozhovoru z 11. srpna 2008  

 
Výňatky z 519. a 521. kontaktu  

  7. 10. 2011 Vnitřní boj člověka – výňatek z WZ č. 160 

 
Skupiny FIGU a různé věci hodné vědění – výňatek z WZ č. 160 

  1. 11. 2011 Další výňatek z kontaktu 519  

 
Předpoklady ke kontaktům s mimozemskými inteligencemi – Patric Chenaux 

 
Čtenářské otázky z MB č. 62 

  14. 11. 2011 Rozdíly mezi mužem a ženou – Billy 

 
Výňatek z B č. 29 - čtenářská otázka Billyho vousy 

 
Výňatek z B č. 10 - čtenářská otázka - přenos zpráv 

  5. 12. 2011 Výňatek z kontaktu č. 512  

 
Vysvětlení ohledně korektur kontaktních zpráv – výňatek z MB č. 60 

 
Skupiny FIGU - brožura 

  23. 12. 2011 Výňatek z kontaktu č. 527  

 
Učení ducha - Co to je a co způsobuje 

 
Výňatek z B č. 26 Nestydatost nikdy nevymře 

 

Výňatek z B č. 39 Čtenářská otázka 
 

 

Symbol míru 

Překlady a korektury textů v tomto vydání:  

Jan Bayer, Petr Diosegi, Michal Dvořák a Ondřej Štěpánovský.  
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