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Výňatky z proroctví a předpovědí – »Billy« Eduard Albert Meier 

5. července 1951 – Otevřený dopis všem lidem na Zemi   

»… Průmyslové státy budou rovněž masovým turizmem z celého světa zaplavovány utečenci 
za blahobytem a obrovský problém s utečenci bude neřešitelný. …« 

1958 – Varování všem vládám Evropy! Proroctví a předpověď 

Body 10. a 21. »Vinou válek a povstání dojde k vyhlazování národů a země se budou hroutit, 
a každý mocnář bude zemi, již strhnul pod své velení, nazývat novým jménem, tudíž tradiční 
pojmenování upadnou v zapomnění. A  již přichází doba, kdy se začnou mísit národy a kdy 
bude mnoho  lidí prchat ze svých domovin, aby nalezli útočiště někde  jinde v cizině; a bude 
mnoho uprchlíků, kteří budou muset bojovat o zachování svého života, kdežto velmi mnoho 
jiných se coby hospodářští uprchlíci vetře do struktur lépe situovaných států.« 

Body 107. – 108. »Náboženství a sekty se budou v budoucnu mísit  jako  lidé, kteří míšením 
národů učiní z vlastního národa mnohonárodnostní stát. Všude na světě se bude stále častěji 
pokrytecky řečnit o míru, zatímco prolhaní a sektářští státní mocnáři budou zákeřně podně‐
covat a rozpoutávat války a znepřátelené rodiny a sousedé si budou na všech místech navzá‐
jem připravovat peklo na zemi anebo se znepřátelené národy a kmeny budou potírat v krva‐
vých potyčkách.« 

21. července 2015 – Zničení životního prostředí jako důsledek přelidnění 

»… A tak, jako se již dnes celosvětově ve velké míře rozmohlo uprchlictví – jak již bylo před‐
povězeno v 60. letech minulého století a znovu ještě později –, tak velké stěhování a prchání 
národů teprve pořádně započne. Pokud to jsou dnes pro státy přijímající uprchlíky stále ještě 
ročně  zvládnutelné počty,  za 35‐50  let  se bude  jednat o 300‐350 milionů uprchlíků,  kteří 
v důsledku  klimatických  změn a  jejich  katastrofálních následků,  jakož  i  v důsledku negativ‐
ních  a  problematických  politických,  vojenských,  náboženských  a  teroristických  nepokojů 
a machinací opustí své domovy a budou hledat útočiště v cizích zemích po celém světě, při‐
čemž budou obzvláště upřednostňovat Evropu –  jako  je tomu už dnes. A to  je případ všech 
uprchlických mas,  které přicházejí  z celého  světa,  ale  zvláště  z Afriky  a Arábie,  a  s velkými 
»obchodníky s lidskými dušemi« se vyloďují z poškozených dřevěných a nafukovacích člunů 
na italských a řeckých ostrovech nebo pevnině, pokud se před tím nepřevrátí, nespadnou do 
moře nebo je do něj neshodí převaděči a neutonou. Takže se uprchlické vlny stávají čím dál 
tím větší, rozsáhlejší a nekontrolovatelnější – a sice již od nynějška –, a nejen z kontinentální 
Afriky, nýbrž také z balkánských a východních států, různých států jižní Ameriky, Asie a Blíz‐
kého a Dálného východu. Takže dojde  i na  to, a sice počínaje dnešní dobou, že na základě 
těchto  se vyskytnuvších problémů v souvislosti  s uprchlickými proudy už úřady, politici, or‐
ganizace zabývající se pomocí, obranné a bezpečností síly zemí, do kterých uprchlíci pronikají 
nebo se přistěhovávají, nebudou moci dále situaci zvládnout. …. «  Více viz http://cz.figu.org 
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Výňatek z 626. oficiálního kontaktního rozhovoru ze dne 18. září 2015 

Billy  …  pak  přejděme  k tématu  německé  spolkové  kancléřky  Angely Merkel  i  k  propuk‐
nuvšímu stěhování národů a uprchlické katastrofě, přičemž chci objasnit, že tato paní Merkel 
je  původkyně  této  neuvěřitelné  idiocie,  nyní  probíhajícího  stěhování  národů,  uprchlických 
proudů a uprchlických katastrof. Vinu na tom nese ona, neboť ve svém chybném pojetí reali‐
ty, naivitě, ve svém megalomanství a ve své nevypočitatelné hlouposti se slovy otevřeného 
pozvání doslova  vyzvala  lidi  z krizových oblastí, aby emigrovali  ze  svých domovin a aby  se 
»úprkem přistěhovali« coby migranti do Evropy, a sice obzvláště do Německa. Skutečnost, 
která nyní vedla k tomu, že se různé země EU diktatury – především pak Německo – zaplavují 
proudy uprchlíků a obzvláště pak dobře oblečenými a movitými mladými, zdravými a silnými 
muži,  jakož  i  ženami  a  rodinami,  kteří  si  s sebou berou drahé  šperky  a dokonce  i  své psy 
a kočky. A že velká část těchto uprchlíků žádní uprchlíci nejsou, nýbrž vskutku jen ekonomičtí 
migranti z uprchlických zemí, kteří »prchají« jen pod falešnou záminkou, že jsou prý ohroženi 
na životě, chtějí ovšem vpravdě získat blahobyt a natahovat prázdnou ruku coby falešní mi‐
granti  v zemích  poskytujících  azyl  na  náklady  tamějšího  státu  a  pracovitého  obyvatelstva. 
Takže v důsledku zmateného nerozumu a hlouposti německé spolkové kancléřky Merkel se 
nabízí právě Německo  jako země první volby, další státy EU diktatury berou ovšem v potaz 
jako možnost druhé volby. A že to tak je, to je mimo diskuzi. 

Kromě  toho nejsou uprchlíci – kteří  si vlastně hledají ochranu v EU diktatuře  jen  z důvodu 
očekávaného blahobytu a opouští tak svou vlast – zpravidla zrovna chudí, neboť ve skuteč‐
nosti mají všichni dostatek peněz a dost dalších prostředků – přinejmenším ti, kteří jsou eko‐
nomičtí uprchlíci – k tomu, aby se jim podařil »úprk« z vlastní domoviny a dostali se do Evro‐
py, což  jsou velmi dobře schopni si sami  financovat.  Je tomu tak  i přesto, když  jsou na své 
cestě nuceni vzít v potaz velké útrapy, nehody, nemoci a za  jistých okolnosti dokonce smrt, 
neboť nehledě na to je jim lákavý a domněle ohromně vysoký blahobyt v Evropě dostatečně 
velkou kompenzací. Ale ti, kteří jsou skuteční uprchlíci a kteří se nemohou vydat na cestu do 
Evropy,  jsou ti opravdoví chudí a potřební uprchlíci, kteří bez peněz a majetku museli utéct 
z důvodu ohrožení života ze svých domovských zemí do sousedních států a hledají ochranu 
a živoří  v  uprchlických  táborech.  A  že  jsou  státy  EU  diktatury  a  jiných  zemí  zaplavovány 
uprchlíky  z  důvodu  stěhování  národů  a  proudů  uprchlíků  –  většinou  právě  ekonomických 
uprchlíků –, kteří se pak nevyhnutelně smísí s původním obyvatelstvem v azylových zemích, 
z čehož vzniká kulturní šok, kulturní konflikty, nenávist vůči cizincům,  rasám a  jiným nábo‐
ženstvím atd., to nezajímá nikoho z těch všech odpovědných osob, které nesou odpovědnost 
jednak za bezpečnost a zachování kulturního dědictví vlastního národa a jednak za zvládnutí 
a vyřešení všech z toho plynoucích problémů. A skutečností je, že tato právě zuřící pohroma 
uprchlického problému změní celkově všechny normy společnosti a učiní vše ještě mnohem 
více primitivní než je to už dnes ve věci celosvětově rozšířené primitivity bezpočtu lidí. A po‐
kud »vrchní chytrolíni« prý tvrdí, že uprchlictví dosáhlo svého vrcholu a vše se do budoucna 
prý zmírní a proběhne zvládnutelným způsobem, pak to o nich svědčí, jak hloupí, blbí a krát‐
kozrací – stejně  jak hloupí v rozumu a chápavosti – ve skutečnosti  jsou. Neumí totiž myslet 
do budoucna  a nedokážou pochopit,  že  v budoucích dobách  a desetiletích bude  vše  ještě 
mnohem horší než to, co plyne ze současného stěhování národů a z uprchlických proudů, jak 
jsem to popsal v mém článku ze dne 21. července 2015 pod názvem »Zničení životního pro‐
středí v důsledku přelidnění«. Na to ale nemyslí všichni ti v úřadech, obyvatelstvo, pomocníci 
uprchlíkům, pomocné organizace, náboženství, vlády a sekty atd., ani vysloveně  falešní hu‐
manisté jakéhokoliv ražení, a sice proto, že jejich rozum, jejich chápavost a inteligence na to 
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jednoduše nestačí. A že se na jednu stranu kvůli určitým uprchlíkům v novém prostředí a na 
stranu druhou mezi  samotnými uprchlíky vyskytnou krádeže, násilnosti,  sváry, náboženské 
nesnášenlivosti,  vloupání  a  hašteření,  různé  kriminální  zločiny  a  bitky,  podle  okolnosti  se 
smrtícími následky, neboť  to bude nevyhnutelné – nad  tím  se všichni  ti  falešní humanisté 
a odpovědné úřady a vlády ani na okamžik nezamyslí. To platí stejnou měrou rovněž pro ne‐
vyhnutelně vyvstanuvší  rebelii a  spory  různých  států v EU diktatuře, které  se budou vehe‐
mentně  bránit  nuceně  přijmout  uprchlíky  v důsledku  rozhodnutí  bruselské  EU  diktatury. 
Uprchlíci totiž způsobí obrovské náklady a navíc velké problémy, které už nelze vůbec zvlá‐
dat, anebo  jen stěží. Kromě toho – a to dokonce absurdně popírají hloupí, přihlouplí a blbí 
agenti a spolupracovníci služeb státní bezpečnosti – se s uprchlickými proudy do azylových 
zemí  ilegálně dostávají  tzv. »spáči« vražedných  teroristických  IS milicí,  resp.  islamistického 
státu a teroristické organizace Al‐Káida a jejich odnoží, aby se pak jednoho dne samostatně 
probudili ze »spánku«, anebo byli ze spánku probuzeni a začali tak páchat atentáty a teroris‐
tické činy, v důsledku čehož budou opět zavražděni nevinní lidé. A co je k tomu nakonec za‐
potřebí  ještě  říct,  to  se  týká  toho,  že  zodpovědní  všech  států  ve  své  hlouposti  a  blbosti 
dodnes ještě nepochopili, že musí vytvořit »mnohonárodní mírově bojové jednotky« a jimi je 
potřeba  vytvořit  na  světě  politicky,  vojensky  a  hospodářsky,  stejně  jako  v náboženském 
smyslu, mírový pořádek. To znamená, že by se zakročilo proti všem diktaturám, bezprávním 
státům a teroristickým vládám, ty by se prohlásily za neplatné a dosadily by se na jejich místo 
vlády vpravdě demokratické. A tak to má být i v případě všech teroristických organizací, pře‐
devším  v případě  Islámistického  státu  a Al‐Káidy,  se  kterými  je  potřeba  skoncovat. Mocní 
a zodpovědní  tohoto světa k tomu ale nejsou ochotni, protože chtějí sami v touze po moci 
panovat a vše na sebe strhnout – kromě snad nyní Vladimíra Putina, který se takto očividně 
začíná snažit získávat spojence, aby společně s dalšími státy a jejich vojenskou silou zakročili 
proti IS. A že by se správným jednáním »mnohonárodních mírově bojových jednotek« vyřešil 
problém s válečnými a politickými uprchlíky, na  to nemyslí ani všichni odpovědní mocipáni 
světa, úřady, vojska, vlády, všechny bezpečnostní síly a tajné služby, ani mocí posedlí, bigotní 
a  ve  vlastní  svatozáři  se  slunící  náboženští  fritzkové  všeho  druhu,  kteří  jen  plivou  velká 
a pěkná slova a sami sebe považují pochlebovačsky za dobré lidi. 

 

Výňatek z 620. oficiální kontaktní zprávy z 23. dubna 2015 

Billy  … Žádnou radost mi ale nepřináší události ve věcech, které se projevují v tragédiích 
uprchlíků a že se proti tomu nepodniká nic užitečného. 

Ptaah  Ty už  jsi se svými různými předpověďmi z 50., 60. a 70.  let minulého století varoval 
světové vlády před těmito událostmi, jež se už notnou dobu uskutečňují. Poslal jsi své před‐
povědi mnoha  deníkům  a  rádiím  v Evropě  a USA,  ale  nikdo  na  ně  nereagoval.  Pokud  tvé 
předpovědi vůbec někdo četl, tak se ti vysmál, že jsi hloupý fantasta a světonápravce, takže 
nebylo učiněno nic, aby se učinily směrodatná opatření a hodnotná příprava, totiž nezbytné 
soubory opatření za účelem zamezení toho všeho. 

Billy  Ani dnes se nepodniká nic skutečně užitečného, aby se všemu učinila přítrž. Na stranu 
jednu to spočívá v tom, že vládnoucí jsou příliš hloupí, tupí a absolutně neschopní vidět efek‐
tivní skutečnost a  její pravdu a vše správně posoudit. Na druhou stranu ale stojí v popředí 
do nebe  volající  falešný  humanizmus,  který  však  neexistuje  v pokrytecké  podobě  pouze 
u vládnoucích,  nýbrž  obzvláště  u  humanitárních  organizací,  které  tím  dokážou  vyškemrat 
mnoho peněz. Tuto pokryteckost  vykazuje  i národ  samotný,  který není  schopen efektivně 
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posoudit skutečný stav věcí. A pokud zaznějí nahlas hlasy,  jako např. z australské vlády, vy‐
světlující, že je nutné na to jít jinak, přísněji, jak to dělají právě Australané, pak jsou tito po‐
radci jen seřváni a nadává se jim, že jsou nenávistní vůči lidem, cizincům a jiným rasám a že 
jsou  nehumánní.  Vládnoucí,  zástupci  vlády  a  falešní  humanisté  jen  bezvýsledně  tlachají 
v televizi banálně, primitivně, hloupě a tupě v diskuzních pořadech o uprchlickém problému, 
ale pořád donekonečna přežvýkávají jen žvásty a hlouposti. Nehovoří se přitom nikdy o tom, 
že většina takzvaných uprchlíků nejsou nic jiného než ekonomičtí uprchlíci a nejsou v žádném 
případě v ohrožení  života, což by  je ospravedlňovalo k útěku do bezpečí. Nic  se neříká ani 
o tom, že určité procento těchto ekonomických uprchlíků v blahobytných průmyslových stá‐
tech  žije  z charitativní  dobrovolné  činnosti,  na  náklady  pracujících  daňových  poplatníků 
a zároveň se určité procento stane těžkými zločinci. V popředí přitom stojí obchod s drogami, 
ale  také vloupání, krádeže, podvody a dokonce  i  zabíjení a vraždy atd. Samozřejmě,  že  to 
nelze paušalizovat, neboť v každém případě se jedná jen o určité procento, které je potřeba 
vzít v tomto případě v úvahu. Uprchlíci ohroženi na životě  jsou skutečně  jen v minimálních 
číslech a těm  je samozřejmě nutno poskytnou také asyl. Ekonomické uprchlíky  je zapotřebí 
poslat zpátky do svých původních domovin, ve kterých se mají snažit vybudovat si svou exis‐
tenci, a sice  i tehdy,  je‐li to spojeno s tvrdou prací a značnou námahou. Starat se o několik 
koz a obhospodařovat malý kus země za účelem získání obživy a eventuálního výdělku z pro‐
deje její části může být dobrý začátek, namísto toho, aby se natahovaly holé ruce a dostávaly 
potraviny  bezplatně  od  humanitárních  organizací.  Jenže  právě  tomu,  aby  se  tito  lidé 
v rozvojových zemích sami chopili práce a něco dělali, zabraňují humanitární organizace, ne‐
boť když někomu létají pečení holuby přímo do huby, pak nemá vůbec žádný zájem na tom, 
aby pro to ještě něco dělal. To je jedna věc – ta druhá věc je, že ekonomičtí uprchlíci nejsou 
zrovna právě  chudí  lidé, nýbrž disponují určitým  kapitálem,  který mohli  smysluplně  využít 
ve své domovině a –  jak už bylo  řečeno – vybudovat si tím nějakou skromnou, malou exis‐
tenci. Ale ne, oni  ty peníze použijí na útěk z domoviny, kterou hanebně nechají ve štychu, 
v naději, že v průmyslových státech  rychle a bez velké námahy zbohatnou. Takže se oproti 
veškerému selskému rozumu, vlastní iniciativě a lásce k domovině předávají peníze zločinec‐
kým převaděčům a obchodníkům s bílým masem, kteří běžence pašují ze svých domovin do 
tranzitních zemí a nakonec naloží do člunů a na rybářské bárky neschopné plavby či do rukou 
jiných »obchodníků  s lidskými dušemi«.  Tyto prázdné  čluny  a  lodě by bylo  zapotřebí neú‐
prosně pomocí odborně vycvičených elitních skupin – totiž mezinárodních mírově bojových 
vojsk – násilně sešrotovat a zničit. Ohledně těchto pašeráckých lodí je potřeba také říct, že ty 
se zpravidla na moři v důsledku jejich špatného stavu přeplněností lidí dříve či později poto‐
pí, anebo je na otevřeném moři zločinečtí obchodníci s bílým masem bez milosti a bez rozpa‐
ků  všechny  do  jednoho  se  vším  všudy  na  palubě  potopí.  Uváží‐li  se  jen,  že  hospodářští 
uprchlíci a movití váleční uprchlíci zaplatí za osobu podle okolností 4 500, 6 000 a někdy do‐
konce až 8 000 či více euro za převoz z tranzitní země ve Středozemním moři na Sicílii nebo 
do Řecka atd., čím se bezohlední a zločinečtí převozníci stávají mnohonásobnými milionáři, 
pak by  to mělo vést k zamyšlení,  jak »chudí«  tito uprchlíci  skutečně  jsou a co by mohli  se 
svými penězi podniknout ve své domovině, aby si vybudovali skromnou existenci a také něco 
učinili pro to – i když jen něco málo – za účelem vylepšení situace v domovině. V tomto ohle‐
du  lze učinit něco cenného už  jenom  tím, že  člověk prokáže  lidskost ke svým spolubližním 
a pomůže  jim  slovem  a  činem.  To  ovšem  ekonomičtí  uprchlíci  neberou  v potaz  proto,  že 
i v těchto  zemích,  ze kterých pocházejí,  je  lidskost,  láska k bližnímu a pomoc bližním velmi 
málo rozšířena. Kdo tedy nechce, tak ten  inu nechce, neboť  je  jednodušší a pohodlnější žít 
na úkor domácího národa v těch cizích zemích a natahovat prázdnou ruku tam, kde je vytvo‐
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řená dobrá státní struktura, jasné zákony, pořádky a dobré hospodářství. Jasné musí být i to, 
že s ekonomickým uprchlictvím nemá nic společného všechno to, kdy se z rozvojových zemí 
do blahobytných států zcela po právu vystěhují  lidé dle úředního oprávnění a souhlasu, což 
je celosvětově běžné a správné. Tito lidé mají ale vyřízené všechny nezbytné doklady a mají 
rovněž nezbytné  finanční prostředky, mají  či budou mít pracovní povinnosti v nějaké  firmě 
a vedou tedy spořádaný život. Stejně jako učiní maximálně za dost občanským povinnostem 
ve své hostitelské zemi či vůči nové domovině. Nemálo lidí, kteří takto přijdou z rozvojových 
zemí,  provozují  nějaké dlouholeté  profesní  studium  a  integrují  se  kompletně  ve  své  nové 
domovině,  kde  se  zpravidla  stanou  oprávněnými  a  dobrými  občany.  Tyto  lidi  nelze  nikdy 
srovnávat  s ekonomickými uprchlíky, kteří  ze  své domoviny uprchli  z toho důvodu,  že pro‐
padli  chybné  klamné představě,  že  si  v blahobytných průmyslových  státech posbírají  zlatá 
jablka, která  jim tam spadnou ze stromů do náručí – samozřejmě, že dokonce nějaké  jejich 
sbírání by pro ně bylo příliš mnoho námahy. To vše falešní humanisté, humanitární organiza‐
ce a vládnoucí blahobytných průmyslových států – v první řadě speciálně v Evropě u zodpo‐
vědných za diktaturu EU – neberou jakkoliv v potaz, což platí i pro jejich zástupce a příliš hu‐
mánní politické strany a  falešné humanisty v podobě soukromých osob. K tomu  je potřeba 
počítat  i všechny nejmenované falešné přátelé  lidí, humánní fanatiky a humanitární organi‐
zace, které svými slabomyslnými machinacemi nechávají celý problém hospodářských uprch‐
líků dále se stupňovat, namísto toho, aby se rigorózně zamezil a do země se vpustili a poskytl 
azyl  jen  těm  uprchlíkům,  kteří  by  skutečně  a prokazatelně  –  ať  už  z jakéhokoliv  efektivně 
prokazatelného důvodu – měli být považováni za  lidi, kteří  jsou ve své domovině ohroženi 
na životě.  Čistě ekonomickým uprchlíkům  se musí  zamezit nejenom v příjezdu, ale  zamezit 
v právu o azyl a odmítnout  jakákoliv podpora. Takže  je potřeba  rigorózně uskutečnit  jejich 
návrat do domoviny, a sice bez výjimky. To na  jednu stranu, ale na druhou stranu  je nutné 
konečně  zavést  a  sestavit  »mezinárodní  mírové  bojové  vojsko«,  které  musí  dbát 
v diktátorských domovinách ekonomických uprchlíků na  to,  aby  se  zrušily diktatury  a byly 
nahrazeny pravou demokracií, a tím se vytvořil zdravý pořádek ve státě, v důsledku kterého 
se může úplně vše včetně životních podmínek zlepšit ku prospěchu všech  lidí. To  je spjato 
s tím,  že  v těchto  zemích bude  správnými  a  lidskými opatřeními  zamezen problém ekono‐
mických uprchlíků. A co se v této věci vztahuje na domovské země ekonomických uprchlíků, 
musí  stejnou měrou platit  i pro  tranzitní  země,  skrze  které  se ekonomičtí uprchlíci pašují. 
Takže  také  v tomto ohledu  je nezbytné nasazení mírově bojových  jednotek  v mezinárodní 
podobě,  stejně  jako monitorování  všech mořských  oblastí,  aby  se  nemohly  nalodit  žádné 
další masy  ekonomických  uprchlíků.  »Mezinárodní mírové  bojové  jednotky«  by  se  rovněž 
stejnou měrou měly starat to, aby všude bojovaly s převaděčskými organizacemi a obchod‐
níky s bílým masem, zastavily  jejich činnost a chybující tvrdě potrestaly. Správné by to bylo 
pouze  způsobem  doživotní  deportace  do  oblasti  vyhnanství.  Všechny  tyto  faktory  ovšem 
neuváží ani vládnoucí průmyslových států, obzvláště pak EU diktatura a jejich poslanci, ani to 
neberou v potaz úřady, falešné humanitární organizace, politické strany a všichni falešní hu‐
manisté proto, že  je  jim na  jednu stranu všechno  jedno, chovají se svatouškovsky a přede‐
vším se jich to přece přímo osobně netýká. Na druhou stranu proto, že se oddávají falešné‐
mu humanizmu, který  je zaslepil proti skutečnosti a  její pravdě. Právě k falešnému humani‐
zmu je potřeba říct, že v důsledku chybného a pokryteckého chápání lidskosti nevidí skuteč‐
nost a její pravdu, a sice velmi často proto, že jsou zaslepeni chybnými náboženskými a sek‐
tářskými bludnými naukami a  vše pozorují a  všemu  věří  z religiozně‐sektářsko‐euforického 
pohledu. Na  jednu  stranu  věří,  že  svým  falešným  humanizmem  dělají něco  dobrého  a  na 
druhou stranu, že prý  jednají ve smyslu »božím« či »Ježíše Krista« či ve smyslu pravé  lásky 
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k bližnímu. Že tím ale celou bídu jen dále podporují a stále zvyšují, namísto toho, aby jí ukon‐
čili, nad  tím se ani nezamyslí, a sice  tak neučiní proto, že  jsou natolik sugestivně zaslepeni 
vlivem  náboženství  a  sekt  ve  věci  falešného  humanizmu,  že  už  skutečnost  a  její  pravdu 
nejsou schopni rozpoznat, nemluvě o tom, aby jí rozuměli. Celá bída tedy pokračuje, a neu‐
stále více se stupňuje, přičemž v Evropě za  to zodpovídá obzvláště vládnoucí EU diktatura, 
její  zástupci,  samotní  falešní humanisté  z lidu, a  také  falešné humanitární organizace křes‐
ťanského náboženství a jejich sekt. Toto jsou všichni ti, kteří si nasazují podvodnickou svato‐
zář a odmítají všechna nezbytná nekompromisní opatření a jsou tohoto názoru v rádoby vě‐
doucí a megalomanické podobě, že by to zlo mohli odstranit za pomocí falešně humanistic‐
kých opatření. Oni jsou ale natolik jednodušší a hloupí, že nerozpoznají efektivní skutečnost 
a její  pravdu,  ani  jí  nemohou  rozumět  –  totiž  tím,  co  dělají  a  na  čem  se  dohodnou,  učiní 
všechno  ještě mnohem horší. Oni věří, že když useknou  jedu hlavu hydře  (hydře v podobě 
hada ekonomických uprchlíků), že tím pak prý odstraní i další problémy, což je ale giganticky 
mylný úsudek, neboť problém s ekonomickými uprchlíky  je jako  lernská Hydra, resp. obrov‐
ská obluda s hadím tělem z řecké mytologie, která měla 9 hlav a žila v močálech u města Ler‐
na. Když se jí usekla jedna hlava, tak jí tím dorostly dvě nové, přičemž hlavní hlava, resp. de‐
vátá  hlava,  byla  dokonce  nesmrtelná.  Jen  když  rána  po  odseknuté  hlavě  byla  vypálena 
ohněm, dalo se zabránit tomu, aby se utvořily dvě nové hlavy. Teprve tím bylo možné, aby 
i nesmrtelná hlava padla a Hydra pošla.  Jen stejným způsobem  je možné, že se bující a do 
nekonečna se stále stupňující katastrofě s utečenci může učinit konec a vše se opět normali‐
zuje, neboť jen tím, že se hydře v podobě utečenců nekompromisně usekne hlava po hlavě, 
a nakonec i hlavní hlava, a následně se zcela vypálí rány, pak lze všemu učinit přítrž a navodit 
opět zdravý normální stav. Přesně tomu ovšem brání vládnoucí a jejich zástupci tím, že chtějí 
zápolit jen se symptomy, jako např. slabomyslnost v podobě toho, že do Středozemního mo‐
ře mají být poslány ve větší míře záchranné lodě, aby uprchlíky v nouzi nabraly a zachránily. 
Na tyto účely má EU diktatura dát k dispozici nesmírné množství peněz, přičemž samozřejmě 
v popředí  k  tomu  verbuje  naivně  hloupá  EU  diktátorka  Angela Merkel,  která  zastává  při‐
hlouplý názor,  že  se  tím problém vyřeší. Dále  je k tomu opět potřeba  říct  jasně  toto: Celý 
problém ekonomických uprchlíků nemá nic společného s těmi uprchlíky, kteří  jsou ohroženi 
na životě v důsledku náboženského, sektářského a politického teroru, stejně  jako válečným 
aktivitami atd. v jejich domovských zemích, načež tedy prchají do bezpečí, aby si zachránili 
život, a musí si  tak najít útočiště a azyl v jiných zemích. Ve věci  těchto uprchlíků  je  lidskou 
povinností, že se jim v každém nezbytném ohledu pomůže a poskytne ochrana. Ale i takovíto 
uprchlíci si mohou útěk dovolit jen tehdy, když mají dostatek peněz, tedy přinejmenším tolik, 
aby jim to na útek stačilo. Jsou‐li totiž chudí jak kostelní myš, pak nemohou utéct do nějaké 
blahobytné průmyslové země, nýbrž  jen do sousedské země, kde nuzně vegetují v nějakém 
uprchlickém táboře. To  jsou právě ti uprchlíci, kteří potřebují pomoc ze všech nejvíc a kteří 
potřebují důstojné zaopatření v podobě nezbytných věcí a  léků od  férových humanitárních 
organizací  z blahobytných průmyslových  zemí. V pravdě  tato nezbytně nutná pomoc  chybí 
všude možně, a sice v neposlední  řadě proto, že  je k dispozici příliš málo peněz, neboť hu‐
manistické organizace sami zpravidla spolknou 40% svých nasbíraných financí, aby si pokryly 
své náklady atd., takže se neprovádí dobrovolná pomoc, nýbrž jen placená pomoc, a to ještě 
v nedostačující  podobě.  A  když  určité  země,  jako  např.  Švýcarsko,  z politických  důvodů 
a z důvodu péče o image atd. pokrytecky převezmou takovéto uprchlíky do země, pak se tak 
děje jen tvrdým výběrem a navíc způsobem, že se nevyhledají ti nejchudší, nýbrž jen uprchlí‐
ci, kteří vykazují určitou úroveň a kteří se u těch vybírajících dokážou ukázat v tom nejlepším 
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světle a protlačit  se do popředí. Tak  to celé vidím, přičemž by  se dalo  říct  ještě mnohem, 
mnohem více, neboť mnoho faktorů ještě nezaznělo. 

Ptaah  Mluvíš mi úplně ze srdce, přičemž ti ale musí být jasné, že od vládnoucích, falešných 
humanistů a humanitárních organizací atd. nesklidíš zrovna přízeň a oblibu, neboť oni v roz‐
poru  s  veškerým  rozumem  a  chápavostí  nedokáží  korigovat  své  chybné myšlenky,  názory 
a mínění. Nedokáží to proto, že jsou nezachranitelně uchycení ve svém mocenském počínání 
a vykazují zcela chybné rysy chování. Rozum a chápavost  jsou u nich natolik silně narušené 
a doslova fakticky nedostatkové zboží, že jsou slepí vůči skutečnosti a její pravdě a tu nejsou 
schopni ani následovat. Ovšem nyní, milý Eduarde, …  

 

Hlupáci 
Pokud by svět nebyl tak přeplněn 
hlupáky, kteří – proti veškerému 

rozumu a chápavosti – zosnovují války, teror, 
neklid, přelidnění, nesvobodu, disharmonii, 
bezcitnost a zlou nenávist, pak by byl život 

člověka rájem na Zemi. 
SSSC, 21. února 2012, 17:32 hod, Billy 

 

Mocným  tohoto světa chybí  inteligence, skutečná  lidskost,  lás‐
ka, mír, vyrovnanost, harmonie a skromnost 

Když byl  člověk zvolen do nějaké zodpovědné pozice, ale oddává se  jen své touze po moci 
bez ohledu na blaho  lidí a tuto touhu chce prosazovat a uskutečňovat za pomocí represálií, 
nenávisti a potlačování, pak  je nevhodným  člověkem na  toto zodpovědné místo. Přitom  je 
jedno, zda se  jedná o muže nebo o ženu. Rozhodující  je  jen to, zda se on/a skutečně chová 
zodpovědně, zda on/a dbá rovnováhy, míru, zdravého pokroku a dobrého společného života 
lidí, anebo je to naproti tomu osoba jen ryze egoistická, sobecká, nenávistná, která chce tak‐
to vést osudy národa. Člověk může být jednostranně jakkoliv materiálně‐inteligentní – pokud 
mu ale chybí pravé  lidské hodnoty a vědomí odpovědnosti za jeho počínání, chytrá prozíra‐
vost a láska k lidem, pak nemůže být plným právem označován za inteligentního. Mocní lidé 
jsou často záludní, nenávistní, nepoučitelně egocentričtí a orientování jen na své vlastní bla‐
ho a na zachování své moci. To žel sedí i na současné vedení Německa a států Evropy, stejně 
tak i na většinu zemí celosvětově. Inteligence totiž pojímá různé oblasti vědomí a je mnohem 
rozsáhlejší,  než  si  to  většina  pozemšťanů  dovede  představit.  Člověk může  být  studovaný, 
nosit akademické tituly, ale přesto ve smyslu intelektuálního vědomí je idiotem neschopným 
života. 

Výňatek z 208. oficiální kontaktní zprávy z 8. dubna 1986 

Billy  Byl jsem poučen od Sfath, že inteligence člověka vykazuje mnohotvárné formy a není 
tedy  jen  jednoho typu. Vysvětlil, že existuje emoční  inteligence,  inteligence myšlenek‐pocitů, 
kreativní inteligence, a sice kromě muzikální inteligence, intelektuální inteligence, inteligence 
jednotlivostí a  všeobecné  inteligence. Dále uvedl  ještě  ideovou  inteligenci,  fantazijní  inteli‐
genci, charakterovou inteligenci a vědomou inteligenci, přičemž to vše ale ještě nejsou všech‐
ny formy výskytu. Vezmeme‐li všechny tyto inteligenční formy dohromady, a sice v jejich cel‐
kové hodnotě, vyplývají z toho vlastní inteligenční kvocienty. Čím výše je kvocient, tím inten‐
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zivnější a vyšší rychlost myšlenek, přičemž nejvyšší rychlost myšlenek znamená rychlost svět‐
la. A čím vyšší je u člověka tato rychlost myšlenek a kombinací, tím vyšší je i jeho inteligence. 

Nedostatek inteligence opět jednou přivedl pozemšťany na pokraj světové války, na čemž se 
žel opět podílí Německo, které se naparuje vůči Rusku coby nejvyšší mistr učitel – a to přesně 
70  let po konci války, ve které  si Německo chtělo Rusko neprávem přivlastnit a  se kterým 
vedlo  krvavou  dobyvačnou  válku,  jenž mnoha milionům  lidí  přinesla  nevýslovné  utrpení, 
strádání a smrt. 

Německo  by  se mělo  snažit  o  přátelské  vztahy  vůči  Rusku  a  Rusům mělo  by  být  vděčné 
za německé sjednocení, které umožnila až otevřená politika Michaila Gorbačova. Před opě‐
tovným sjednocením mnoho  lidí po celém světě vyjádřilo znepokojení ze sjednocování Vý‐
chodního a Západního Německa. Báli se, že sjednocené Německo by se mohlo opět stát tak 
mocné a ohrožující jako »Třetí říše« zločineckých národních socialistů, které probudil k životu 
šílený Adolf Hitler, přičemž na sebe chtěl strhnout celý svět ve světové válce v letech 1939‐
1945. Žel nebyly tyto obavy tak neoprávněné, jak se dnes ukazuje. 

Chybí vnímání, rozpoznání a realizace tvořivě‐přírodních povinností člověka k naplnění míru 
a niterní svobody vědomí, především také zásadní plnění povinností ve skromnosti, soucitu 
arespektu. 

S diktaturou EU a rovněž tak tvrdohlavě, hloupě a neinteligentně  jednající německou kanc‐
léřskou Angelou Merkelovou máme v mocenské centrále Evropy ženu, která  je zaměřená – 
oproti jakékoliv chápavosti – na konfrontaci, spor a potupu Ruska a která je sama sebou zau‐
jatá, chtivá a zaslepeně následuje mocenské zájmy EU a USA. Ve své podstatě se nacházíme 
v nebezpečné situaci světových dějin, která nastala už nesčetněkrát předtím. V roce 2015 je 
ohrožení ale nesrovnatelně větší než v jiných dobách, neboť studená válka se může zvrhnout 
v horkou  válku, na  jejímž  konci může  stát  válka  atomová,  kterou  svět  ještě nikdy předtím 
nezažil a kterou by byl zpečetěn konec naší novodobé civilizace a ve které by mnoho lidí ztra‐
tilo svůj život či by bylo ukrutně zohaveno a znetvořeno. 

Výňatek ze 426. oficiální kontaktní zprávy z 8. června 2006 

Billy  Mocní vykonávají jen svou moc, žijí dle svých choutek a šílených idejí, kterými se uspo‐
kojují, a je jim úplně jedno, že přitom miliony lidí ztratí svůj veškerý majetek či dokonce život. 
Velká masa všech národů je ale žel hloupá a vykazuje jen nepatrnou inteligenci, neboť raději 
se modlí důvěřivě, odevzdaně, fanaticky a plna očekávání k jejich  imaginárním bohům, kteří 
jim ovšem nemohou přinést žádnou pomoc, neboť totiž žádní neexistují. 

Současnou  situaci  analyzoval  také  americký  profesor  John  Mearsheimer  (Universita 
v Chicagu).  Patří  se  svými  příspěvky  v »New  York  Times«  a  »Foreign  Affairs«  k jedněm 
z nejrenomovanějších  kritiků  západní  ukrajinské  politiky.  Následuje  shrnutí  rozhovoru 
s Johnem Mearsheimerem, který byl uveřejněn 6. března 2015 (celý rozhovor  lze vidět zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=gUrPOvHI0Lo): 

Za  rozpoutání války dělá většina západních politiků zodpovědné pouze Rusko. Na místě by 
byla ovšem detailní otázka, zda Putin skutečně eskalaci popohnal a jak velký podíl má na roz‐
poutání vojenského konfliktu západ. Mearsheimer chápe Putina jako spíše defenzívně reagu‐
jícího stratéga, který byl vyzýván ze strany USA a americkými partnery v NATO. Vezme‐li člo‐
věk vážně ruské bezpečnostní obavy vůči západní orientaci Ukrajiny, nemohou podle Mear‐
sheimera západní sankce a dodávky zbraní konflikt ukončit. Pokračování dosavadní politiky 
by nepřátelství s Ruskem přiostřovalo a Ukrajinu zničilo. Mearsheimer navrhuje, aby se usi‐
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lovalo o blahobytnou, ale neutrální Ukrajinu, která pro Rusko nepředstavuje žádné nebezpe‐
čí a západu umožňuje stmelit své vztahy s Moskvou. Všechny strany by vyhrály s takovýmto 
nasazením – a nové studené válce by se podařilo zabránit. 

Výňatek ze 462. oficiální kontaktní zprávy z 5. dubna 2008 

Billy  Tupost, hloupost, věřícnost a závislost, stejně tak i zbabělost, je žel vlastní velmi mno‐
ha lidem a nelze je odstranit, neboť k tomu chybí rozum, chápavost a inteligence. Pokud má 
jednoho dne v budoucnu na Zemi nastat mír, svoboda a harmonie, pak se musí dostavit radi‐
kální  změna myšlení, které musí být  zbaveno bezcitnosti, nenávisti, msty, odplaty, uvádění 
v omyl, víry, teroru a násilí, stejně tak jako úsilí o moc a touhy po profitu atd. 

Achim Wolf, Německo 

Největší utrpení 
Největší utrpení lidí 
nespočívá v jejich 

usilování po penězích 
a moci, nýbrž v zakrnění 

upřímné lásky, dobroty a lidskosti. 
SSSC, 13. června 2011, 15:21 hod, Billy 

 

Opět znovu předpovědi a/nebo proroctví, která se vyplňují 

Členové FIGU jsou zvyklí slýchávat neustále ve zprávách věci, které byly uveřejněny už měsí‐
ce či roky předtím v kontaktních zprávách nebo bulletinech a které nyní nastaly. Někdy je to 
pak těžké ubránit se myšlence typu: »Pokud byste si tehdy přece jen přečetli kontaktní zprá‐
vu nebo bulletin, pak byste dnes nebyli tak překvapeni.« Michael Horn natočil o této témati‐
ce  film s názvem »As the times  fulfills«  (Jak se naplňuje  čas) a  je dostupný v nakladatelství 
Wassermann ve FIGU. Existuje bezpočet takových příkladů. Abych nezpůsobil záplavu, uká‐
žeme si jen dva z nich: 

1. V kontaktní zprávě č. 251 ze dne 3. 2. 1995 (Plejadisch‐plejarisch kontaktní zprávy, blok 7, 
strana 335) hovořili Billy a Ptaah o minulosti a budoucnosti pozemského lidstva; Billy přitom 
vysvětlil: »Tou dobou bude pro pozemšťana obzvláště zajímavá Venuše, takže budou uvažo‐
vat také o tom, že na tuto vulkanickou planetu vyšlou vesmírný modul s lidskou posádkou.« 

NASA  skutečně  teď  zamýšlí  –  tedy  20  let  poté,  co  byl  uveřejněn  kontakt  č.  251  –  poslat 
k Venuši kosmickou  loď s posádkou a chce dokonce zřídit v atmosféře Venuše »létající měs‐
to«, aby zde prováděla výzkum či dokonce, aby zde mohla těžit zdroje  jako minerály, plyny 
atd. Zde jeden krátký výňatek z článku na toto téma: 

Kosmický let: NASA chce zkoumat Venuši vzducholoděmi 

Solární  energií  poháněné  vzducholodě, města  v oblacích:  Koncept  dvou  badatelů  pro  lety 
s posádkou  na  Venuši  z americké  kosmické  agentury  NASA  zní  ještě  jako  science‐fiction. 
Technika je pro takovou akci ovšem do značné míry k dispozici. 

Plány pro  lety na Mars  s posádkou  sice  existují –  realitou ovšem  ještě  zdaleka nejsou. Ale 
americký Národní úřad pro  letectví a kosmonautiku  (NASA) už plánuje mise k jiným plane‐
tám, např. k Venuši, jak oznamuje americký vědecký časopis IEEE Spectrum. (Zdroj: golem.de) 

Prameny k tomuto tématu: 
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http://www.golem.de/news/raumfahrt‐nasa‐will‐venus‐mit‐luftschiffen‐erforschen‐1412‐111237.html 

http://edition.cnn.com/2014/12/23/tech/innovation/tomorrow‐transformed‐venus‐blimp‐city/ 

http://technet.idnes.cz/let‐na‐venusi‐000‐/tec_vesmir.aspx?c=A150108_161851_tec_vesmir_vse (česky) 

 

2. V mimořádném bulletinu FIGU č. 32 z ledna 2007, stejně tak  i v kontaktu č. 7 z 25. února 
1975,  je  řeč o historickém vývoji a evoluci člověka, kde Plejaren vysvětlují, že člověk nepo‐
chází z opice – jak o tom teoretizoval Darwin –, nýbrž že člověk má vlastní evoluční linii a že 
opice mají původ v člověku. První potvrzení tohoto zajímavého vysvětlení  jsem se dozvěděl 
ve francouzském vědeckém časopise ›Science et Vie‹, č. 113 (vydání: červen 2010), který se 
nachází v mém vlastnictví, tedy dobrých 35  let poté, co to Billy a Semjase zmínili a tři roky 
poté, co se tato záležitost opět tematizovala v mimořádném bulletinu č. 32. 

V článku  je v kostce napsáno  toto: »Před dvaceti  lety byly známé  jen  tři velké  lidské  rodiny 
Australopitecus (4,4 až 2 miliony let starý), Paranthropus (2,4 až 1 miliony let starý) a Homo 
sapiens (2 miliony let starý); mezitím se k tomu přidávávají i další, přičemž ten nejstarší Sahe‐
lanthropus  (česky  Sahelantrop  čadský)  je  starý  7 milionů  let.  (Viz  nalezení  Toumaï  2001 
v Čadu) 

Geneticky a antropologicky bylo dokázáno, že šimpanzi a člověk mají původ ve stejných před‐
cích. Antropologové a genetici  to vyjadřují následovně: »Člověk nepochází  z opice, nýbrž  je 
sám sebou.« 

Nyní vychází z toho, že opice není náš předek, nýbrž bratranec, který se před 8 miliony  lety 
oddělil od naší  linie. Vyjádřeno  ještě přesněji, před 12 až 10 miliony  lety se z lidské  linie nej‐
prve odštěpil orangutan, před 8 miliony  lety nejdříve gorila a poté šimpanz, přičemž se náš 
druh dále vyvíjel po vlastní linii.« 

Tímto je vědě oficiálně známo, že opice a lidé mají společné předky, kteří byli dvounozí. Další 
výzkumy směřují k tomu, dokázat to také geneticky, což už zaznamenalo částečný úspěch. To 
už mezitím  není  žádnou  teorií,  neboť  už  bylo  dokázáno,  že  člověk  a  opice mají  společné 
předky, od kterých se lidoopové oddělili. 

Další prameny: http://www.redorbit.com/news/science/1763298/study_man_did_not_evolve_from_apes/ 

http://www.welt.de/wissenschaft/article106414178/Vorfahren‐von‐Affe‐und‐Mensch‐in‐Asien‐aufgespuert.html 

To jsou jen dva příklady ze sáhodlouhé řady předpovědí, které Billy / BEAM učinil od 50. let 
20. století,  jakož  i od 70.  let 20. století za pomocí Plejaren, a které vlastně měly  lidi přimět 
k zamyšlení. Žel existují  stále  ještě  lidé, kteří odmítají podívat  se na případ Billyho Meiera 
jako  celek,  takže  si vypíchnou  snímky a kontaktní  zprávy, ve kterých buď  rozpoznávají do‐
mnělé chyby, anebo pokud jsou tam skutečné chyby (Plejaren, členové FIGU a Billy jsou totiž 
také jen lidé, kteří mohou dělat chyby), tak ty chtějí využít k tomu, aby mohli Billyho označit 
za lháře. Tito ›nuzní ubožáci‹ se chovají jako ›typičtí vědci‹, kteří chtějí bezpodmínečně, stůj 
co stůj, prosadit jednoduše svou agendu – lhostejno ať už je správná nebo nikoliv – která je 
cílena pouze na peníze či na jiné výhody, anebo je prosazení záležitosti žádáno z vyšších míst. 
Takovéto jednání nemá mnoho společného se skutečně neutrální vědou za účelem vědecké‐
ho bádání. Budoucnost dá – podle předpovědí BEAM, jakož  i ohledně výpovědí a vysvětlení 
v kontaktních zprávách s Plejaren – Billymu vždy za pravdu. 

Nicolas Weiss, Lucembursko 

(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 90, červen 2015) 
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Předpověď ohledně »hnutí pro úplné nenásilí« vyplněno! 

(Shrnutí; plný text v mimořádném bulletinu FIGU z dubna 2015) 
 
V kontaktu č. 251 ze dne 3. února 1995 zaznívá ve větě 197: »Již byly učiněny první kroky ke 
vzniku nového hnutí, jež se bude zasazovat o úplné nenásilí, mezitímco se utváří další usku‐
pení, díky němuž dosáhne jedna žena velkého a silného velmocenského postavení.« V první 
části tohoto proroctví se jedná – to »Billy« Eduard Albert Meier potvrdil – o takzvané hnutí 
Nenásilí. Na  internetu ho  lze najít na adrese: http://www.nonviolence.com. Toto neziskové 
hnutí chce dle vlastních údajů  inspirovat mladé  lidi k  tomu, aby  řešili konflikty bez použití 
násilí,  resp.  se  snaží  předcházet  používání  násilí.  Tím  se  opět  potvrdila  jedna  zvěstovaná 
předpověď od BEAM. Úplné nenásilí – tato  idea zní při prvním poslechu v duchu míru, har‐
monie a lásky. Podíváme‐li se blíže, resp. ve světle pravdy, tak to ovšem není možné prosadit 
natrvalo,  neboť  absolutní  nenásilí  v jednostranné  podobě  nemůže  přežít.  Aby  se  vůbec 
umožnil život v pozitivně‐vyrovnaném, tak musí oba póly NEGATIVNÍ a POZITIVNÍ být vždy ve 
vyrovnaně‐harmonickém poměru sil mezi sebou, načež se vytvoří zdravá rovnováha sil, resp. 
životaschopná harmonie, která se začlení do neochvějných principů zákonů přírody. Jakmile 
se misky vah vykloní v přehnané míře tím nebo oním směrem a hrozí, že se rovnováha zboří, 
zvrhne se poměr sil k pozitivnímu nebo negativnímu a vede to ke zničení forem života, míru, 
svobody, harmonie, lásky atd. Zvrhnou‐li se naproti tomu lidé do bestií a proviní‐li se těžkými 
přečiny, jako např. bojovníci vražedné a zabijácké bandy z Islámistického státu, tak by s nimi 
přesto, pokud možno, nemělo být zacházeno stejným způsobem, jak to udělali svým obětem. 
Měli by totiž být odděleni dle pohlaví a posláni do vyhnanství na zcela nepřístupná místa bez 
jakékoliv možnosti úniku – např. do jižní části Patagónie – a měli by tam být na doživotí od‐
kázáni sami na sebe. Neměli by ani dostat nikdy příležitost vrátit se zpátky do společnosti, 
neboť zvrácení a odlidštění bestiální fanatici jsou neléčitelní. 

Achim Wolf, Německo, leden 2015 
 
 

Předpověď ohledně »zatímco se utváří další uskupení, díky ně‐
muž dosáhne  jedna žena velkého a silného velmocenského po‐
stavení« vyplněno! 

(Shrnutí; plný text v mimořádném bulletinu FIGU z dubna 2015) 

V kontaktu  č. 251 ze dne 3. února 1995 zaznívá věta 197: »Již byly učiněny první kroky ke 
vzniku nového hnutí, jež se bude zasazovat o úplné nenásilí, mezitímco se utváří další usku‐
pení, díky němuž dosáhne jedna žena velkého a silného velmocenského postavení.« V druhé 
části tohoto proroctví se  jedná – to »Billy« Eduard Albert Meier rovněž potvrdil – o Evrop‐
skou  unii  a  německou  spolkovou  kancléřku  Angelu  Merkelovou,  která  má  v rámci  EU‐
diktatury  téměř  monopolní  mocenské  postavení  ve  stylu  neoficiální  prezidentky.  Angela 
Merkel propadla očividně už v časech  její oddanosti  službě u  starého  spolkového kancléře 
Helmuta Kohla chorobné  touze po moci a určování, kdy  směrodatnou platnost má  jen  její 
vlastní usilování o moc a pouze její vlastní zmatené představy o evropském pořádku. Tomuto 
usilování o moc se má dle vůle Angely Merkelové bezpodmínečně podrobit zbytek Evropy a – 
pokud by bylo po jejím egoistickém, mocilačném a fanatickém megalomanství – zřejmě pak 
i zbytek světa. Vrchol troufalosti a megalomanství – na základě vlastního vymývání mozků – 
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je ze strany Angely Merkelové a spol. povýšené vměšování se do záležitostí Ruska (a Švýcar‐
ska), které bylo kdysi dobrým přítelem a sousedem Německa, ovšem nyní je Rusko zastrašo‐
váno hrozbami a sankcemi, tlačeno do kouta a démonizováno jako zosobněný nepřítel zbyt‐
ku Evropy. To je vskutku ďábelská hra diktatury EU a její vrchnosti, která ve svém zaslepení, 
ve svém velikášství a ve své bezmezné touze po moci a expanzi ve skutečnosti neví, co dělá, 
resp. co vše je ještě schopna způsobit svým trestuhodně‐kriminálním chováním. Tím by totiž 
mohla být nová světová válka, zosnovaná opět  jednou z čirého megalomanství a zaslepené 
touhy po moci, jako se to před nepříliš dlouhou dobou přihodilo už jednou důsledkem zvrá‐
cenosti  jednoho mocného  v Německu,  který  propadl  chorobné  bludné  představě  a  chtěl 
na sebe  násilně  strhnout  celý  svět. Následkem  toho  byla  druhá,  resp.  třetí  světová  válka 
s miliony mrtvými lidmi, neskutečným zničením a novým světovým uspořádáním, které ještě 
dnes určuje náš svět. 

Achim Wolf, Německo, leden 2015 

Telefonická otázka 

Říká  se, a Vy  to  říkáte  také,  že Vy, Billy Meier, a  FIGU  jste prý nepolitičtí, proto  se ptám, 
pročpak přesto v bulletinech a v kontaktních zprávách politikaříte? Kromě toho uveřejňujete 
v kontaktních zprávách a bulletinech politicky orientované novinové články. 

U. Keller, Švýcarsko 

Odpověď 

Když dovolíte,  já žádnou politiku neprovozuji, ani v kontaktních zprávách, ani v bulletinech, 
neboť  tím vším, co  říkám a vysvětluji,  tím  jednoduše vyjadřuji  svobodný názor a praktikuji 
svobodu projevu. A to způsobem, že zmiňuji skutečná existující a dokazatelná fakta, která se 
udála, v současnosti se dějí, nebo se logicky předvídatelně odehrají, anebo nastat mohou. To 
se takto vztahuje přirozeně i na politické záležitosti, přičemž se ale zmiňováním těchto efek‐
tivně daných skutečností v žádném případě nikde politicky neangažuji, a tedy nepolitikařím. 
Politikaření a věnování se politice bych dělal teprve tehdy, když bych se politicky angažoval, 
vstoupil do nějaké politické strany a zastával bych  jejich směrnice a politický směr. Sám za 
sebe ale nejsem přímo  či nepřímo  jakkoliv politicky  činný, ani nezastávám  žádné politické 
směry či směrnice. Co se týče věci s novinovými články, tak ani s nimi se nepolitikaří, neboť 
i u těchto článků se jedná obsahově jen o čistě reálná fakta, která zmiňují a uveřejňují novi‐
náři, a která já připojuji do zpráv z kontaktních rozhovorů či do bulletinů z důvodu rozšiřová‐
ní informací nebo coby potvrzení různých výpovědí – přirozeně i u kontaktních rozhovorů –, 
ale i čtenářských podnětů. Takže ani v této věci nemůže být nikdy řeč o nějakém politikaření, 
nýbrž  jen o  tom, že užívám svobodu názoru a svobodu projevu zmiňováním  faktů ohledně 
daných skutečností v politice a světovém dění atd., vyjadřuji k tomu své myšlenky, posouzení 
a užívám  také svobody k tomu, abych zmínil možnosti  či předpovědi, které se mohou ode‐
hrát z daných faktorů probíhající politiky a světového dění či které se skutečně odehrají. 

Billy 
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Čtenářská otázka 

Co  je přesně potřeba rozumět pod pojmem »Tichá revoluce pravdy« a co tento pojem vše 
obsahuje? Při diskuzi s přáteli z FIGU jsem si všiml, že na toto téma vládnou různorodé názo‐
ry, ale nikdo (včetně mě) pořádně neví, co to znamená. Byl bych vděčný za vysvětlení. 

Kai Amos, Německo 

Odpověď 

Pod »Tichou revolucí pravdy« je potřeba rozumět, že každý člověk věnující se »Učení pravdy, 
Učení ducha, Učení života« se jí zabývá a z ní se »tichým způsobem« sám v sobě učí, aby si to 
naučené a srozuměné v životě osvojil, efektivně to provedl a uskutečnil tím, že se ve skuteč‐
nosti  danou  pravdu  naučí  a  vnitřním  způsobem  takzvaně  provede  »tichou  revoluci«,  aby 
proniknul k pravému životu, ke skutečnosti a k tvořivě‐přírodním zákonům a přikázáním, ty 
naplnil uskutečněním a podle nich žil. Tímto způsobem v sobě vytváří, resp. uskutečňuje učící 
se člověk, který se věnuje Učení ducha a tím »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, zce‐
la osobním způsobem »Tichou revoluci pravdy«. 

Billy 

(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 89, květen 2015) 

Čtenářská otázka 

Billy, co si myslíte o tom, jak se projeví příměří na Ukrajině a jaký dopad na Evropu nakonec 
budou mít machinace USA, EU a Merkelové, když se všichni chopili sankcí vůči Rusku a dělají 
vše proto, aby rozpoutali nepokoje? 

P. Springer, Německo 

Výňatek z 613. oficiálního kontaktního rozhovoru z 16. února 2015 

Billy  Pak je vyjasněno i to, takže nyní přecházím k jiné otázce, a sice, jak dlouho vydrží pří‐
měří, resp. zvláštní dohoda o příměří, na Ukrajině. Tak jak tu věc totiž vidím, to celé není nic 
jiného než směšnost a nepřinese žádný skutečný úspěch a žádný konec válečného dění, takže 
ještě mnoho  lidí zemře. Podle mého názoru se povede na  jednu stranu válka zvesela všemi 
zbraněmi i nadále, navzdory směšné Minské dohodě o příměří, takže se budou nadále dobý‐
vat  území  i města,  zatímco  –  na  druhou  stranu  –  takzvané  příměří  bude  využito  pouze 
k tomu, aby se na válečnou linii dostaly nové válečné zbraně a nové bojové jednotky, aby se 
pak opět a s novým elánem zaútočilo, když k tomu nastane doba. Jak to celé vidím, Ukrajinci, 
resp. běžné  jednotky z Kieva, prohrají boj se separatisty a budou se muset stáhnout, neboť 
povstalci jsou v důsledku ruské podpory prakticky v každém ohledu ve výhodě, což bude mít 
nevyhnutelně za následek, že se povstalci se svým získaným územím definitivně odštěpí od 
samotné Ukrajiny a definitivně se obrátí k Rusku, které to přirozeně uvidí rádo, neboť nové 
provincie představují baštu proti západu a nakonec se mohou opět stát čistě ruskou oblastí. 
A nespokojí‐li se Kiev s touto skutečností a bude‐li  i dále něco podnikat proti separatistům, 
pak z toho může být ještě pořádná mela. Obzvláště i poté, když bude diktatura EU nebo USA 
dostatečně  potřeštěná  a  bude  dodávat moderní  zbraně  na Ukrajinu,  neboť  pak  by  Rusko 
udělalo totéž ohledně separatistů, přičemž by pak bylo potřeba počítat ještě s tím, že se rus‐
ká  armáda oficiálně  spojí  se  separatisty,  takže už by pak nemohla, nebo nemůže, být  řeč 
o ruských »dobrovolnících«. To co si dovoluje EU diktatura, s německou spolkovou kancléř‐
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kou Angelou Merkelovou na špici, se svými vyděračskými nucenými sankcemi proti Rusku, to 
může skutečně vést k rozsáhlému požáru v Evropě a celkovému nezdaru, načež by se mohly 
vmísit i USA, které se jednak nechaly touto po moci bažící Merkelovou omotat kolem jejího 
prstu, načež ale na druhou stranu tuto spolkovou kancléřku zneužívají pro své plány dychtící 
po světovládě, pomocí kterých se chtějí vmísit i do diktatury EU. Skutečnost, že jako část ces‐
ty  k tomuto  cíli  slouží  ona  domáhaná  zóna  volného  obchodu mezi  USA  a  diktaturou  EU, 
k tomu jsou všichni mocnáři diktatury EU příliš hloupí, přiblblí, megalomanští a šílení po mo‐
ci, než aby vůbec ty skutečné plány stran USA byť jen vůbec vytušili. Ke všem těm, kteří jsou 
spolkovou  kancléřkou  dirigováni  –  aniž  by  si  toho  byli  vědomi  –  patří  prakticky  bezmála 
všichni, kteří v EU diktatuře dřepí u kormidla a národy EU týrají zákony odjímající jim svobo‐
du  a  nutí  je  pod  svou  nadvládu.  Podíváme‐li  se  na  vedení  a  politiku  Angely  Merkel 
v Německu, pak vyplývají děsivá srovnání s někdejší dobou, kdy Adolf Hitler vybudoval svou 
moc a vytvořil kolem sebe uskupení, ze kterých pak mohli vzejít nacisté. Tato žena je na jed‐
nu stranu plna mocichtíče, a na stranu druhou natolik hloupá, že si nevšimne, že představuje 
naivní politickou  loutku mocných ve vládě USA, což jednoho vede k myšlenkám o této mocí 
posedlé ženě a jejích pohnutkách a lze se něčeho domnívat v této věci, totiž, co má skutečně 
za lubem a jaké jsou její skutečné názory. Z internetu jsem o ní vykopíroval následující výňa‐
tek, což je mnoha lidem jistě neznámé a mnoho lidí to bude zajímat:  

ANGELA MERKEL se narodila jako první dítě HORSTOVI KASNEROVI, rozenému KAZMIERCZA‐
KOVI  a HERLINDĚ  KASNEROVÉ,  rozené  JENTZSCH,  1954  v Hamburku  (podle  nepotvrzených 
zdrojů ovšem v USA) a dostala  jméno ANGELA DOROTHEA KASNER. Má (údajně) dva souro‐
zence, bratra Marcuse a  sestru  Irenu. Otec,  nemanželské dítě ANNY RYCHLICKÉ KAZMIER‐
CZAKOVÉ  a  LUDWIKA  WOJCIECHOWSKÉHO,  je  evangelický  kněz;  matka  polská  židovka 
z Haliče, učitelka. Její dědeček z matčiny strany se jmenoval LUDWIK KAZMIERCZAK, pocházel 
z Poznaně a bojoval v první světové válce proti Německu. To dokládá  fotografie  jejího brat‐
rance  z druhého  kolena, bratranec  jejího otce a  synovec  jejího dědečka, 79letého účetního 
v důchodu ZYGMUNTA RYCHLICKÉHO v polském  listu »Gazeta Wyborcza«. Snímek zachycuje 
jejího dědečka v uniformě  takzvané Hallerovy armády,  jednotky  z Polska, která bojovala ve 
francouzské armádě proti Němcům. 

Do  jaké míry tento  internetový výklad ohledně Angely Merkel souhlasí, to nejsem schopen 
ze své pozice samozřejmě posoudit, ale lze se domnívat, že něco přece jen souhlasí o údajích 
atd., které se o ní šíří po internetu – má vlastnit židovský pas a být sionistkou, což sice není 
žádný zločin, ale možná to přece jen může něco vysvětlovat (klíčové slovo na internetu: An‐
gela Merkel, židovka), proč jedná s německým lidem tak tvrdě, přičemž možná ve věci holo‐
caustu může být motivem nenávist a pomstychtivost – kdo ví. Ale to je jen možnost, nikoliv 
ani nějaká domněnka, takže z toho nelze nic odvodit a ani nesmí být odvozováno, neboť se 
jedná jen o myšlenkový pochod a v žádném případě se nejedná o tvrzení skutečností. Nejed‐
ná se ani o rasistickou poznámku jakéhokoliv typu, ani o konspirační teorii. 

Ptaah  Z toho skutečně nelze vycházet,  čímž mám na mysli, že  to, o  čem ve svých myšlen‐
kách přemítáš, nelze považovat za rasovou nenávist, tvrzení či konspiraci, nýbrž jen a pouze 
za myšlenkové  pochody.  Žel  to  ale  zřejmě  bude  tak,  že  lépe  vědoucí  chytráci,  nelogicky 
a nechápavě myslící  lidé uvidí  ve  tvých  slovech přesto opět  věci  a  způsoby  chování,  které 
neodpovídají ani skutečnosti, ani pravdě. Ohledně příměří na východní Ukrajině shledávám, 
že fakta skutečnosti rozpoznáváš správně a odpovídají rovněž mému názoru a poznání, ne‐
boť ani jedni, ani druzí nemyslí na to, jak nečinně promarnit čas příměří, takže jednak se už 
nyní odehrávají boje, sice ne v plné míře, nýbrž trochu omezeně, ale na druhou stranu je to 
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skutečně tak, že bojové linie jsou vyzbrojovány novým válečným materiálem, přičemž dochá‐
zí i k přísunu nových bojových jednotek. Kromě toho to bude s jistotou tak, že i v těch nyní se 
odehrávajících  bojových  akcích  povstaleckých  separatistů  budou  získána  nová  území  a  že 
obyčejná ukrajinská  vojska  ztratí  východoukrajinské oblasti,  a  tím nebudou přemoženi  ani 
separatisté. 

Billy  Tomu nemůže být přece jinak. 

(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 89, květen 2015) 

 

Láskyplné a pozoruhodné dopisy k mým 78. narozeninám 

Velice  srdečně děkuji dodatečně  za všechno  to množství dobromyslných  slov a blahopřání 
k mým 78. narozeninám zaslaných mi z celého světa a z lásky, na které mohu veřejně odpo‐
vědět žel až  teprve dodatečně v květnovém vydání mimořádného bulletinu, neboť všechny 
předchozí bulletiny za měsíce leden, únor, březen a duben byly již připraveny a vytištěny. Žel 
pro mě není možné osobně odpovědět na všechny  ty početné dopisy, pohlednice,  faxy, e‐
maily a telefonáty, takže  jsem na velký počet odpovědí musel využít pomoci několika členů 
základní skupiny, ale za všechny ostatní, kterým jsem ani přes pomoc ostatních nemohl po‐
děkovat a jim nestačil odpovědět, to chci nyní udělat v tomto bulletinu následujícími slovy:  

Díky za slova k mým 78. narozeninám 
Milé díky za vaše slova, skrze něž jsme spojeni, 

a díky za vaše myšlenky, které jsou tak vážně míněny 
a díky za vaši laskavost a lásku a za mnohem víc, 

co ve mně radost vytváří, jako velké květinové moře jde mi vstříc. 
Každé láskyplné slovo a každé přání je pro mě vždy 
skutečným zdarem, jenž do údolí štěstí povznáší, 

a ve všem rostoucí, dobré jádro poznávám, 
jako velký dar laskavosti, jež je mi z blízka i z daleka věnován. 

Chtěl bych poděkovat za všechny tyto vzácné dary, 
které mě povzbudily a tak šťastným udělaly. 

SSSC, 21. února 2015, 22:36 hod. Billy 
 

Dank für die Worte zu meinem 78. Geburtstag 
Lieben Dank für Eure Worte, durch sie sind wir vereint, 
und Dank für Eure Gedanken, die sind so ernst gemeint, 
und Dank für Eure Güte und Liebe und sehr vieles mehr, 
was in mir Freude schafft, wie ein grosses Blumenmeer. 
Jedes liebevolle Wort und jeder Wunsch sind mir allemal 
ein wahres Gedeihen und ein Erheben in ein Glückestal, 
und ich erkenne in allem einen wachsenden, guten Kern, 
wie grosse Güte, die man mir schenkt von nah und fern. 
Bedanken will ich mich für alle diese wertvollen Gaben, 
die mich erbauen und mich so glücklich gemacht haben. 

SSSC, 21. Februar 2015, 22.36 h Billy 
 

Některá narozeninová přání jsou každým rokem krátká, jiná sepsána v delších či kratších do‐
pisech a  jsou velmi pozoruhodná a  i milá, přičemž velmi mnoho cenného vypovídají o po‐



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 14, listopad 2015 16 

hnutkách pisatelů,  jakož  i o  stavu  a proměně  v oblasti  jejich osobních myšlenek  a pocitů, 
o psychickém stavu a vedení života, životním postoji, o všeobecném způsobu chování a ná‐
hledu na  svět. Takovéto  zaslané dopisy  jsou vždy velmi cenné  i pro  čtenáře mimořádných 
bulletinů, když  je smím v nějakém z nich uveřejnit, neboť některým  čtenářům a  čtenářkám 
dodají odvahu a podnítí je k tomu zabývat se Učením ducha, a tedy »Učením pravdy, Učením 
ducha, Učením života« a z něho se životem učit, jak je mi stále opakovaně potvrzováno. Pro‐
to má být zajímajícím se čtenářkám a čtenářům dopřáno, tu a tam naleznout pozoruhodné 
a láskyplné dopisy mi zaslané v bulletinech a účastnit se na hlubokých pohnutkách pisatelů, 
jejichž cenná slova se s jejich dovolením uveřejňují, což je samozřejmě i v případě následují‐
cích příspěvků, za které rovněž srdečně děkuji: 

Milý Billy                             3. února 2015 

Můj velectěný, jedinečný a tak milý otcovský příteli a učiteli – opětovaně Ti smím – protože 
je 3. února, vyjádřit můj nejniternější dík za taáák mnoho. Tvá nikdy nekončící láska a dobro‐
ta, Tvá síla, velikost a skromnost, Tvá neúnavnost a Tvá nepochopitelná vytrvalost, lhostejno 
jak se Ti daří – vše mě pořád nanovo naplňuje úžasnou radostí! 

Kde  bych  dnes  byla,  kdybych  Tě  nepotkala?  Vlastně  to  ani  vůbec  nechci  vědět,  neboť 
v každém případě jsem se směla díky Tobě a Tvému Učení, podle mého názoru, vyvíjet dob‐
rým  směrem – a naštěstí nejenom  já, nýbrž  se mnou docela mnoho dalších  lidí, kteří  jsou 
Tvým Učením rovněž tak dotčeni a podníceni. 

Dodnes pro mě není žádnou samozřejmostí, že smím žít v Tvém okolí a také za to Ti děkuji! 

Milý Billy, hodně zdraví!!! A vše láskyplné! 

Brigitt Keller, Švýcarsko 

Milý Billy 

Po  celých  78  let  jsi  v tomto  životě  průkopník,  naplnitel  zákona, milý  živoucí  člověk  plný 
moudrosti a dobroty, který má  lidi  rád a pomáhá  jim, aby ukázal  tu správnou cestu života 
podle zákonů a přikázání Tvoření a lidé tak pokročili v evoluci vědomí a ducha. Aby lidé našli 
cestu z těch mnoho zvráceností světské povahy a aby konečně mohly do každého  lidského 
»srdce« vejít hodnoty jako mír, láska, vědomosti, moudrost a harmonie. 

Co bychom měli a co bychom dělali bez Tebe, milý Billy! Ty jsi tak nekonečně důležitý; Budiž 
ti poděkováno za tvůj život, tvou misi a za všechnu tvoji nezměrnou lásku. 

I já mohu doslova zpívat píseň o tom, jak mě trápil žal, zármutek a bolest, chybné představy, 
představy nepřátel a víra. To vše  jsem mezitím nechala za sebou, stala  jsem se sama sobě 
dobrou přítelkyní a můžu se dokonce docela dobře strpět. 

V důsledku nasměrování na Tvoření – díky mnoha tvým podnětům z Tvých spisů a tiché po‐
moci, kterou jsem od tebe dostala – se můj život velmi změnil k pozitivnímu. Uskutečnila se 
ve mně změna vědomí, především díky 77 větám z tvé knihy »Meditace z jasného pohledu«. 
Byla to »Tichá revoluce pravdy«. Můj život má smysl. Štěstí, radost, vyrovnanost, niterní klid 
a harmonie se ve mně staly energetickým blokem,  takže můžu  jít dál cestou života k lásce 
v dobrém rozpoložení. 

Vše láskyplné a hodně zdraví.                                                                         Salome 

Renate Steur, Německo 

(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 89, květen 2015) 
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8. Dem Menschen droht siebenfache Gefahr von ande‐
ren Menschen: Nämlich von Beamten, von Dieben, von 
Feinden, von falschen Freunden, von Mächtigen, von 
Priestern und von Widersachern. 

9. Unverständige und Unwissende unternehmen nur 
Geringes und werden doch davon voll in Anspruch ge‐
nommen; Verständige und Wissende aber unterneh‐
men Grosses und bleiben dabei frei und unbelastet, so 
sie noch viel Zeit zum Nachdenken und Lernen haben. 

10. Der Unverständige und Unwissende ist mit geringer 
Arbeit voll belastet und leistet doch nichts; der Ver‐
ständige und Wissende aber bringt höchste Leistung in 
grosser Arbeit, und doch ist er unbelastet. 

11. Wer tiefes Mitgefühl hat, der hilft den Betrübten 
auf, wer aber Mitleid hat, bringt die Betrübten und sich 
selbst zu Tode. 

Erklärung: 

Wahres Mitgefühl allein ist der wahre Wert, um be‐
trübten und leidenden Menschen hilfreich beizuste‐
hen, während Mitleid grundfalsch ist, weil der, der 
ihm verfallen ist, mit dem anderen mitleidet und folg‐
lich weder ein echtes Mitgefühl noch wertvolle Hilfe 
für ihn aufbringen kann. 

12. Verliebte sind sehende Blinde, denn sie achten 
nicht auf den Schaden, der anderen Verliebten vor ih‐
nen widerfahren ist. 

13. Wenn der Wille des Menschen dem frei sich erge‐
benden Sinnen nachfolgt, dann reisst er des Menschen 
Vernunft mit sich fort, wie die Sturmflut das Schiff im 
Meer. 

14. Narren leben in Prunk und in irdischer Herrlichkeit, 
Selbstherrlichkeit und Grössenwahn, während die Wei‐
sen sich in Bescheidenheit üben; doch eine Krähen‐
schar, auch wenn sie auf dem höchsten Gipfel eines 
Berges sitzt, kann sich niemals vergleichen mit den 
Flamingos, wenn diese auch nur auf einer Sandbank im 
Flusse stehen. 

8. Člověku hrozí sedminásobné nebezpečí od druhých: 
totiž od úředníků, zlodějů, nepřátel, falešných přátel, 
mocných, kněžích a protivníků. 

 

9. Nerozumní a nevědoucí podniknou pouze nepatrné 
a budou tím plně vytíženi; rozumní a vědoucí ale pod‐
nikají velké a zůstávají přitom svobodní a nezatížení, 
takže jim zbývá ještě mnoho času k přemýšlení a učení 
se. 

10. Nerozumný a nevědoucí je minimální prací plně 
vytížen a nevykoná tak nic; naopak člověk rozumný a 
vědoucí vnese do veliké práce maximální výkon a přeci 
zůstane nezatížen. 

11. Ten, kdo hluboce soucítí, pomáhá zarmouceným 
na nohy, ten však, kdo spolu s druhými strádá, ten 
přivede je i sám sebe do hrobu.  

Vysvětlení: 

Jedině pravý soucit je tou opravdovou hodnotou 
k tomu, aby člověk stál po boku zarmouceného a trpí‐
cího člověka, zatímco soustrast je od základu špatná, 
neboť ten, kdo jí propadl, s druhými strádá, pročež 
jim nemůže projevit ani opravdový soucit, ani cennou 
pomoc. 

12. Zamilovaní jsou vidoucí slepí, neboť nedbají škod, 
které se staly jiným zamilovaným před nimi. 

 

13. Když vůle člověka následuje volně se oddávající 
smysly, pak to s sebou strhává lidský rozum stejně, 
jako strhává bouře loď do moře. 

14. Pošetilci žijí v přepychu a v pozemské velkoleposti, 
panovačnosti a velikášství, zatímco moudří se cvičí 
ve skromnosti; vždyť přeci hejno vran – ač sedící na 
nejvyšším vrcholku hory – se nikdy nemůže porovnávat 
s plameňáky, i když tito stojí jen v říční mělčině. 

Pokračování příště… 

KÁNON 32 

Výňatek z OM 
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Čtenářská otázka 

Jak vysoké lze předpokládat celkové procento psychopatů ve všech světových vládách, kteří 
způsobují všem národům nepříjemnosti a sváry a uvrhají  je do válek a teroru? A s  jak vyso‐
kým procentem psychopatů je nutno počítat u všech národů? 

U. Herget, Německo 

 

Podle jednoho rozhovoru v ZEIT ONLINE ze dne 26. května 2014 s psychologem Jensem Hof‐
fmannem se dostane nápadně mnoho psychopatů do nejvyššího managementu. Na základě 
novějších průzkumů jsou lidé s narcistickou a psychopatickou osobností zastoupeni asi třikrát 
až čtyřikrát častěji v mocných pozicích než v průměrné vrstvě obyvatelstva. Předpokládá se, 
že asi čtyři procenta obyvatel jsou narcisté a asi jedno až dvě procenta jsou psychopaté. Je‐
jich podíl ve vedoucích pozicích obnáší asi šest procent. 

Zdroj: http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014‐05/psychopathen‐interview‐psychol... 

Moje otázky k tomu: 

1. Je ti, resp. Plejaren, známo, jak vysoký podíl psychopatů se celosvětově nachází mezi vůd‐
čími silami v politice, v hospodářství a v dalších oblastech společnosti? Podle mého názoru by 
to mělo být výrazně vyšší číslo než zmíněných 6 procent. 

2. Jak se tato skutečnost projeví na poměrech blahobytu a strádání lidstva? 

3. Co lze udělat proti tomu, že se psychopaté stále více roztahují v mocenských pozicích? 

Achim Wolf, Německo 

Odpověď 

Podle údajů Plejaren (různé soukromé rozhovory a 618. oficiální kontaktní rozhovor ze dne 
21. března 2015) neodpovídají uvedené údaje v rozhovoru s jejich vlastním výzkumem, a sice 
neodpovídají ve velké míře. Plejaren vysvětlují, že pozemští psychologové a psychiatři nejsou 
v dnešní době zatím  ještě schopni rozpoznat efektivně všechny psychopaty, kteří  jsou navíc 
také narcisty, neboť narcizmus  jde zpravidla ruku v ruce s psychopatií. Pozemské psycholo‐
gické a psychiatrické vědy jsou ještě krajně nedostatečné, takže psychologií a psychiatrií  lze 
rozpoznat a správně posoudit jen malou část všech psychopatů. To má za následek, že velká 
část  všech  psychopatů  není  rozpoznaná,  a  sice  také  proto,  že  se  pozemští  psychologové 
a psychiatři nechávají od psychopatů oklamat, a tak nerozpoznají jejich psychopatické formy. 
To  souvisí  také  s tím,  že psychopaté  jsou  takříkajíc perfektní herci,  kteří dokážou  každého 
psychologa a psychiatra lehce oklamat. Podle průzkumů Plejaren z roku 2012 je celosvětově 
asi 72‐78% všech vedoucích pozic ve vládách, hospodářství a v úřadech vysoké politiky osa‐
zeno psychopaticky zatíženými lidmi, z čehož vyplývá, že v průměru ¾ všech vůdčích a moc‐
ných  osob  jsou  psychopaté. Většina  z nich  ovšem  dokáže  svým  perfektním  herectvím  své 
psychopaticko‐narcistické sklony zastřít, resp. skrýt a zatajit vůči svému okolí a také vůči tak‐
zvaným odborníkům,  jako  jsou psychologové a psychiatři. To vede k tomu, že  jen malá část 
z počtu 72‐78%, tedy jen jejich asi 22‐25%, je rozpoznána coby psychopaté‐narcisté ve vůd‐
čích a mocenských pozicích ve vládách, hospodářství a politických funkcích. A obzvláště toto 
procento psychopatů‐narcistů  je za každých okolností ochotno se otevřeně a v každém pří‐
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padě bezohledně vyžívat ve svém vedení a moci. Také u těch asi 24‐27% psychopatů‐narcistů 
v pozemské populaci se samozřejmě rozpozná jen malé procento, neboť i zde jejich herecký 
um mnohé zakryje a nenechá rozeznat psychopatii, načež se rozpozná jen asi 50% psychopa‐
tů jako takových.                    Billy 

 

A ještě k tomu jeden výňatek z 618. oficiálního kontaktního rozhovoru ze dne 
21. března 2015 

Billy … Mám tu ale jednu otázku, kterou jsem už jednou položil v jednom soukromém rozho‐
voru, neboť jsem se o to zajímal. Šlo přitom o to, kolik psychopatů je ve vládách, v politických 
úřadech a v řadách obyvatelstva. Nyní ale  tuto otázku vznesl  i  jeden muž z Německa, když 
říkal, že něco o psychopatech a narcistech  četl, přičemž se nyní zajímá o to,  jak  četně  jsou 
tito lidé, totiž psychopaté a narcisté, zastoupeni v pozemských vládách a pozemském lidstvu, 
resp. s kolika procenty je potřeba počítat u jedněch a i u druhých. 

Ptaah   Psychopaté  jsou  zpravidla  stiženi  i  narcizmem,  neboť  narcismus  je  vždy  spojen 
s psychopatií,  což  ovšem  pozemským  psychologům  a  psychiatrům  činí  potíže  uznat  či  jen 
vůbec  zjistit.  Ale  podat  údaje  o  počtu  psychopatů  a  tím  i  narcistů  v pozemských  vládách 
a v pozemské  populaci  nejsem  schopen,  protože  se  tato  data  stále mění  procesy  umírání 
a rození. Kromě toho nemám tyto údaje v paměti a musím je vyvolat … Ano zde …, naše po‐
slední  zkoumání  v této  věci  jsou  stará  již  čtyři  roky, přičemž hodnoty  ve  věci psychopatů‐
narcistů ve všech úředních oblastech pozemských mocnářů, vlád a správ atd. vykazují měnící 
se průměr asi 72‐78%. Výpočet  spočívá na  základě  celkového počtu  všech mocnářů  všech 
vlád,  úředníků  a  osob  ve  správě  atd.  Naše  zkoumání  ve  věci  počtu  psychopatů‐narcistů 
v celém pozemském obyvatelstvu udávají průměrný výsledek 14‐17%. 

Billy  To je nehorázné, takže se už netřeba divit, že všem národům Země vládnou pomatenci 
a  šílenci,  kteří  trvale  spouští  povstání,  revoluce,  teroristické  činy  a  války.  Není  tedy  ani 
s podivem, že mocnáři EU‐diktatury a USA stojí krátce před zosnováním nové velké války tím, 
že trápí a provokují Rusko sankcemi atd. a zlomyslnými požadavky, přičemž německá spolko‐
vá kancléřka Angela Merkelová  zde hraje mimořádně hnusnou  roli, a  sice na  jednu  stranu 
z vlastního hnusného popudu a na druhou stranu, protože je ze strany USA zneužívána jako 
úslužná a vítaná loutka. Skutečně máme už přede dveřmi opět jednou »horkou válku«, která 
se velmi rychle může zvrátit do světové války, neboť nejenom diktatura EU, nýbrž i USA brojí 
zákeřně proti Rusku, kterému je efektivně nutno prokázat více pochopení pro jejich politiku, 
namísto  toho, aby  se  trápilo  sankcemi a požadavky, které mají  jen a pouze obrovský pro‐
spěch pro diktaturu EU, USA a NATO. Sice je vždy představováno Německo jako to zlé dítě ve 
věci  trápení Ruska,  ale  ve  skutečnosti  to není Německo,  resp.  to není německý  lid, nýbrž 
v první  řadě  německá  spolková  kancléřka Merkelová  se  svými  stejně  smýšlejícími  druhy, 
a sice  ve  spolupráci  se všemi mocnáři EU diktatury a USA. Pravda  je,  že  v Německu nemá 
německý  lid  rozhodující vliv, nýbrž ho má  spolková kancléřka  se  svými přisluhovači,  stejně 
tak  i EU diktatura a USA. Tyto mocnosti, všechny do  jednoho, nemají žádné pochopení pro 
situaci Ruska a právě to je rozhodující bod, neboť celý západ, především právě EU diktatura, 
USA a Angela Merkelová, musí rychle změnit svou politiku vůči Rusku, jinak už nelze vyloučit, 
že z ukrajinského konfliktu bude »horká válka«, která může skončit novou světovou válkou, 



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 14, listopad 2015 20 

a sice čtvrtou, neboť tři světové války už byly, jenže ale ta první v letech 1756‐1763 se zaml‐
čuje  a označuje  se oproti  lepším  vědomostem »jen«  coby  sedmiletá  válka. A mám‐li  chtít 
hovořit o zájmech Putina, pak si myslím, že ty se orientují na Čínu, Pákistán a středoasijské 
někdejší sovětské republiky – zcela podle  jeho snažení –  jak  je to šířeno v politických zprá‐
vách. O Ukrajinu nemá zřejmě žádný velký zájem, neboť ten se podle mého názoru asi ome‐
zuje  jen na Krym a východ Ukrajiny, neboť  tam  žije mnoho  rusky hovořících  lidí a  ruských 
potomků. Co ovšem EU diktatura a USA proti Rusku provádí – usilují o rozšiřování na východ, 
o raketovou obrannou baštu a podnikají všelijaká jiná opevnění vůči Rusku, a sice za pomocí 
lží,  že  vše  je  namířeno  jen  proti možnému  útoku  –  obzvláště  atomovému  –  z Íránu,  což 
ve skutečnosti odpovídá jednak jen zbabělému strachu a na druhou stranu skrytému rozšiřo‐
vání moci především ze strany USA, které neusilují o nic více a o nic méně než o roli světové 
policie a světovlády. Je tomu tedy tak, že na  jednu stranu EU diktatura roztahuje své drápy 
do Evropy a mimo ní, přičemž se podbízí US politice a ta se opět podbízí politice diktátorství 
EU, a přitom všem je znemožňováno, aby Německo nalezlo skutečně samostatnou politickou 
linii. Tu lze nalézt ale jen bez spolkové kancléřky Merkelové a jejích na ní navěšených nohsle‐
dů, neboť dokud jsou tito u vesla a dokud USA dirigují německou vládu, tak se nemůže změ‐
nit nic k lepšímu a dobrému, nýbrž naopak k horšímu a špatnému. A protože tomu tak sku‐
tečně  je, stojí dnes přede dveřmi značně velké nebezpečí,  jaké tu nebylo už velmi dlouhou 
dobu,  totiž,  že vzplane evropský válečný požár, ne‐li přímo válka, která opět  zasáhne  celý 
svět. Všichni vládnoucí v EU diktatuře, Německu a USA si zcela očividně nejsou vědomi toho‐
to  nebezpečí  a  nevidí  paralely,  které  se  udály  už  dříve  a  jež  vedly  v roce  1914  a  1939 
ke zhoubným světovým válkám. V dnešní době se tato stará dění děsivě opakují, a pokud se 
těmto opakováním neučiní přítrž a neprojeví se chápavost, pak už nebude možné se kata‐
strofě vyhnout. 

Ptaah  Což žel skutečně odpovídá pravdě. 

Výňatek z 619. oficiálního kontaktního rozhovoru ze dne 2. dubna 2015 

Ptaah  Tvůj výklad je v zásadě v pořádku, … 

Billy … Takže opakuji: Ohledně  těch  jasně  rozpoznatelných psychopatů‐narcistů  je potřeba 
zmínit 22‐25% ze všech 72‐78% ve vládách, v soukromém a státním hospodářství a politic‐
kých úřadech. Takže  jsou s počtem 72‐78% z asi ¾ všechny vedoucí síly ve vládách, politic‐
kých úřadech a soukromém a státním hospodářství psychopaticko‐narcistické osoby, přičemž 
z těchto ¾ všech vůdčích sil, tedy 100%,  je asi  jedna třetina, resp. 22‐25%,  jasně a zřetelně 
rozpoznatelná jako efektivní psychopaté‐narcisté. A dále jsou v počtu 100% pozemské popu‐
lace 24‐27%, resp. asi ¼, psychopaticky‐narcisticky stižení, ze kterých  je opět asi 57%, resp. 
asi jedna polovina, tedy cca 12‐15%, jasně rozpoznatelná coby psychopaté‐narcisté. 

Ptaah  To je správně a odpovídá to jinými slovy tomu, co jsem vysvětlil. …                            

Billy 

(Výňatek z FIGU bulletinu č. 90, červen 2015) 
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Novinky FIGU‐Studiengruppe ČR 

Dne 17. října 2015 jsme uveřejnili na našich webových stránkách překlad rozsáhlého a důleži‐
tého dokumentu Billyho  ze dne 21.  července 2015  s názvem »Zničení  životního prostředí 
jako důsledek přelidnění« 

http://cz.figu.org/files/downloads/FIGU%20ohledne%20PRELIDNENI%202.pdf 

 

Dne 20. října 2015 se Ondřej Štěpánovský na základě vlastního uvážení rozhodl vystoupit ze 
studijní  skupiny  a  věnovat  se do budoucna  jiným  záležitostem. Přejeme mu  tímto mnoho 
zdaru a úspěchu v profesním i soukromém životě a děkujeme za nasazení a odvedenou práci 
pro studijní skupinu, resp. misi Billyho / FIGU. 

 

Novinky FIGU Švýcarsko 

FIGU Zeitzeichen – Znaky času č. 8 – 19 (září 2015 – listopad 2015) 
Mimořádné bulletiny FIGU č. 92 – 93 (září 2015 – říjen 2015) 
FIGU ohledně PŘELIDNĚNÍ č. 2 – 3 (září 2015 – listopad 2015) 
 

Více informací viz: http://www.figu.org/ch 

 

Weinen können 
Weinen können ist 
ein Heilmittel gegen 
Leid und Schmerz, 
daher leidet jeder 
Mensch in Leid und 
Schmerz, wenn er 
nicht mehr weinen 

kann. 
SSSC, 1. Oktober 2011 

00.08 h Billy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umět plakat 
Umět plakat je 

léčebný prostředek  
proti žalu a bolesti, 
proto trpí každý  

člověk žalem a bolestí,  
pokud již neumí plakat. 

 
SSSC, 1. října 2011 
00:08 hod, Billy 

 
 

Udělej si  
čas, aby ses 

těšil ze života  
a učinil jej  

tím nejlepším 
ve své existenci. 

 
6. ledna 2011, Billy 

 

 

Překlady a korektury textů z němčiny v tomto vydání: P. Diosegi, J. Bayer, M. Dvořák, E. Leksová 


