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Právě  jsme obdrželi a  jsem spolkem FIGU autorizováni šířit tuto novou  informaci od Billyho 
Meiera, ohledně světové situace, jež vytváří nová nebezpečí možné třetí světové války. 

Lidé zapojení do studia  informací Billyho Meiera možná budou chtít věnovat obzvláštní po‐
zornost následujícímu sdělením od Meiera a Plejaren. Můžete na to nahlížet  jako na výzvu 
k akci, aktualizaci priorit na přípravu ke sdružování, či ohledně vývoje svých komunit, studij‐
ních skupin atd. To samozřejmě platí pro všechny lidi, kteří chtějí vidět a slyšet a ty, kteří se 
chtějí připravit na budoucí dobu: 

Podle nových informací ohledně krize na Ukrajině, vysvětlil Ptaah Meierovi, že vinná je hlav‐
ně  EU  (Evropské  unie),  která  tuto  krizi  začala,  neboť má megalomanické  záměry  připojit 
k sobě Ukrajinu, stejně jako několik dalších zemí, jako Gruzii atd., aby se tak stále více rozrůs‐
tala. Za účelem dosažení tohoto cíle – coby jednoho z prvních kroků – EU usilovala o tzv. aso‐
ciační  dohodu  s Ukrajinou  po  velmi  dlouhou  dobu,  přičemž  nakonec  uspěla  poté,  když 
v podstatě vyprovokovala státní převrat. 

Nyní se odehrává velmi nešťastná a násilnická krize mezi západní Ukrajinou – s oficiálně zvo‐
leným parlamentem, podporovaným hlavně ze strany EU – a východní Ukrajinou, podporo‐
vanou Ruskem. Tato krize je hrozbou nejenom pro Evropu, ale i pro celý svět, neboť by moh‐
la  vést  k nové mezinárodní  válce, a nakonec dokonce  i  ke  třetí  světové  válce, pokud  lídři, 
kteří  jsou na obou  stranách u moci, nenaleznou komplexní a  rozumné  řešení pro všechny 
zúčastněné. 

Podobná je situace v Izraeli a v Palestině, kde Hamás získává »raketové zbraně« ze Sýrie. Obě 
strany, tedy jak Izraelci, tak také Palestinci, se chovají velmi primitivně a nerozumně, což by 
žel rovněž mohlo snadno vést ke  třetí světové válce. Meier  řekl, že v obou krizích – stejně 
jako ve všech podobných krizích jako v Sýrii a Iráku – se zodpovědní lidé chovají primitivněj‐
ším  způsobem,  než  by  se  v podobné  nebo  stejné  situaci  chovaly  primitivní  kmeny  žijící 
v džungli atd. 

Ohledně  tzv.  »BRICS  států«,  které  se  skládají  z Brazílie,  Ruska,  Indie,  Číny  a  Jižní Ameriky 
(s celkovou populací přinejmenším 3 miliard  lidí), a ohledně smluv podepsaných v červenci 
2014, je potřeba říci, že to může být a pravděpodobně bude začátek nového ekonomického 
»pořádku«, a obzvláště pak Čína se stane novou světovou supervelmocí. 

BRICS státy, stejně jako Argentina a Kazachstán (oba státy nedávno podaly přihlášku do této 
»aliance«), se pravděpodobně stanou během následujících 30  let novým ekonomickým mo‐
torem ve světě, protože výkonností překonají západní civilizaci, obzvláště Evropu a USA. 
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Ironie tohoto vývoje spočívá v tom, že jsou to právě Spojené státy americké a Evropská unie, 
jež hlavně, ale nezáměrně, iniciovaly tento stále pokračující proces tím, že přehlížely rozvojo‐
vé státy s typickou arogancí, namyšleností a chorobně egoistickými přístupy západní civiliza‐
ce vůči těmto rozvojovým ekonomikám. Obzvláště pak znevýhodňováními, se kterými se tyto 
státy musely potýkat, protože se k nim Světová banka a Mezinárodní měnový fond chovaly 
stejně ostudným a neférovým způsobem. 

Z tohoto důvodu tedy BRICS státy založily dne 15. července 2014 v Brazílii svou vlastní Světo‐
vou banku nesoucí jméno »Nová rozvojová banka« (»New Development Bank«, NDB) s hlav‐
ním ústředím v Šanghaji, Číně, s cílem působit jako protiváha Světové bance a Mezinárodní‐
mu měnovému fondu. Tato velmi důležitá základna a další činnosti v blízké budoucnosti po‐
skytnou podporu BRICS státům a dalším rozvojovým a aspirujícím zemím, aby se pravděpo‐
dobně staly novými ekonomickými a politickými motory světa. 

*** 

 

Michael Horn je oficiální mediální zastupitel Billyho Meiera v USA 

www.theyflyblog.com 

www.theyfly.com 

 

Jediný způsob jak zastavit Islámský stát (IS) 

http://theyflyblog.com/2014/11/28/the‐only‐way‐to‐stop‐the‐is/ 

Informace od Billyho Meiera celosvětové veřejnosti 

Informace ohledně nové petice Michaela Horna: http://wh.gov/i1Cs7 

 

Urgentní: Naplnění dalšího proroctví 

http://theyflyblog.com/2014/11/24/urgent‐another‐prophecy‐fulfilling/ 

Informace od Billyho Meiera celosvětové veřejnosti 
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Výňatek z 587. oficiálního kontaktního rozhovoru z 19. května 2014 

Billy  Dobrá, pak bych ti chtěl nejprve předložit tento výňatek z 573. kontaktního rozhovo‐
ru: 

Výňatek z oficiálního 573. kontaktního rozhovoru z 19. března 2014 

Billy To ale bude myslím ještě dlouho trvat, neboť pomyslím‐li na to, co říkal Jmmanu‐
el, že v dnešní době a ještě i v budoucnu národy povstanou proti své vrchnosti, jak se 
právě nedávno stalo a dále děje i na Ukrajině a na Krymu, pak je nutno očekávat ještě 
mnoho  zlého.  Z mého  pohledu  si  o  tom  ale myslím,  že  na  celé  té  nemilé  události 
ohledně Ukrajiny  je  vina diktatury EU,  která  tím  koketuje  s připojením  tohoto  státu 
ke své diktátorské unii. 

Ptaah Vidím to také tak. 

Zde  jsem  řekl,  že diktatura EU nese vinu na  tom,  že na Ukrajině vypukly krvavé nepokoje 
a rozvratné intriky. 

Ptaah  To je správně a také za sebe musím říct, že tvůj výklad je správný, neboť EU se chce 
násilně rozšiřovat na východ, stejně jako se snaží pod svou diktaturu dostat i Švýcarsko, při‐
čemž doufá v nerozum domácích zrádcovských elementů ve Švýcarsku, kteří se usilovně sna‐
ží, aby mohli za lži a moc prodat svou svobodu a domovinu diktatuře EU. 

Billy  My nejsme jediní, kteří toto vědí. Tady se podívej na tento článek – pokud si ho chceš 
prosím přečíst. Někdejší spolkový kancléř Helmut Schmidt hovoří v tomto článku zcela jasně. 
Článek tak mohu naprosto podpořit, neboť říká přesně to, co jsme my dva soukromě už také 
probírali. 

Ptaah  … čte článek. 

 

Helmut Schmidt předhazuje EU megalománii 

Starý kancléř obviňuje komisi EU, že v konfliktu na Ukrajině překročila své kompetence. 
Celosvětovou politickou situaci přirovnává k době krátce před první světovou válkou. 

Bývalý kancléř Helmut Schmidt ostře kritizoval ukrajinskou politiku západu. V jednom roz-
hovoru pro časopis Bild předhodil eurokomisařům, že se »příliš míchají do světové politiky, 
ačkoliv většina komisařů jí vůbec nerozumí«. Nejnovějším příkladem je »pokus EU komise 
připojit Ukrajinu k EU«, řekl. Chybné je rovněž na sebe připoutávat Gruzii. »To je megalo-
mánie, nemáme tam co pohledávat.« 

Schmidt vyžadoval od komise více zdrženlivosti v rámci zahraniční politiky. ›Úředníci a by-
rokraté‹ staví Ukrajinu ›před zdánlivou volbou‹ rozhodovat se mezi východem a západem. 

V minulých dnech mnozí aktivní i někdejší politici SPD kritizovali, že EU má podíl na zapří-
činění napětí v krizi na Ukrajině. Ráno v německém rozhlase vyjádřil tuto kritiku i zahraniční 
politik za SPD Niels Annen. EU v podstatě vedla vyjednávání o připojení. Ukázalo se, že 
›takto to z dlouhodobého pohledu nemůže fungovat‹. 

Spolková kancléřka Angela Merkelová (CDU) kritiku EU zásadně odmítla. Byl to sám dřívěj-
ší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který vedl Ukrajinu směrem na západ, řekla. 
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Třetí světová válka? 

Bývalý kancléř Schmidt kritizoval i spolkovou vládu. Konference v Ženevě v půli května, 
plánovaná ministrem zahraniční Frank-Walterem Steinmeierem (SPD), je jistě naléhavá na-
bídka. »V současné době ale není žel nikdo, kdo přinese konstruktivní návrhy pro budoucnost 
Ukrajiny«, podotkl Schmidt. 

Konflikt o Ukrajinu mu připomněl situaci z roku 1914 před první světovou válkou, řekl 
Schmidt. Obojí je ›stále více srovnatelné‹. Nechce přivolávat třetí světovou válku. »Ale ne-
bezpečí, že se situace přiostří jako v srpnu 1914, roste ze dne na den.« 

Proruští separatisté na Ukrajině nedávno uspořádali ve dvou regionech mezinárodně neuznané 
hlasování lidu, ve kterém většina volila nezávislost na vládě v Kyjevě. Předtím se na ukrajin-
ském poloostrově Krym ve sporném referendu zřekli Kyjeva a připojili se k Rusku. 

ZEIT ONLINE, Německo, 16. května 2014 

 

Helmut Schmidt předhazuje EU ›megalománii‹ 

Někdejší kancléř Helmut Schmidt (SPD) ostře kritizoval Evropskou komisi. Brusel se 
příliš vměšuje do světové politiky, »ačkoliv jí většina komisařů jen stěží rozumí«. 

Hambug – »Nedávný příklad je pokus EU komise, připojit 
Ukrajinu k EU«, řekl Schmidt novinám BILD. »Oni staví 
Ukrajinu před zdánlivou volbu muset se rozhodovat mezi 
východem a západem.« 

Schmidt rovněž odsoudil pokus připojovat Gruzii více k EU. 
»Připomínám: Gruzie leží mimo Evropu. To je megalomá-
nie, nemáme tam co pohledávat!« 

Někdejší kancléř přirovnal ukrajinskou krizi k napětí krátce 
před vypuknutím první světové války. »Nebezpečí, že se 
situace přiostří jako v srpnu 1914, roste ze dne na den.« 

Na otázku, zda vidí Evropu nad propastí jako tehdy, řekl: 
Situace se mi zdá stále více srovnatelná. Evropa, Američané, ale i Rusové, se chovají tak, jak 
to popsal spisovatel Christopher Clark ve své knize hodné přečtení o začátku první světové 
války: chovají se jako ›náměsíční‹. 

 

… Ano, to naprosto odpovídá našim společným zjištěním, která jsme učinili v našich soukro‐
mých  rozhovorech,  které  jsme  ale  nechtěli  oficiálně  uvést.  Když  ale  tady  tento muž  nyní 
o tom  otevřeně  říká  svůj  názor, můžeme  oba  oficiálně  říct,  že  se  jeho  výpovědi  shodují 
s našimi zjištěními. 

Billy  Bylo by ale asi pošetilé, pokud bychom bývali naše soukromé  rozhovory v této věci 
zmínili v kontaktních zprávách, neboť by to asi dopadlo tak, jak jsi řekl, že by se nám oběma 
bývalo nadávalo do škarohlídů, idiotů, zlověštců ohledně spiknutí a nahánění strachu. 

Ptaah  To se dalo předpokládat, ano, ale nyní, protože Helmut Schmidt otevřeně vyslovuje 
to, co jsme my dva už od určité doby tvrdili, je na čase, abychom i my otevřeně uvedli naše 
názory v této věci. 

Helmut Schmidt dává EU tip. Foto: Mau‐
ricio Gambari Archiv/foto: dpa  
Abendzeitung München, dpa 
 16. 05. 2014, 15:31 hod 
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Billy  To je ale přece zajímavé, že nejenom ty a já, nýbrž i Helmut Schmidt přišel na stejné 
myšlenkové pochody. Je to zcela očividně člověk, který se důkladně zamýšlí nad skutečnost‐
mi a rozpoznává a hájí je takové, jaké opravdu jsou. 

Ptaah  To je nesporné. 

 

Výňatky z 589. oficiálního kontaktního rozhovoru z 16. června 2014 

Billy  … ale řekni mi, podíval ses nyní trochu do budoucnosti kvůli něčemu mimořádnému 
ve věci klimatu, počasí a co v příští době vyjde najevo na Ukrajině, v Iráku a Sýrii? 

Ptaah  Tvému přání  jsem  výjimečně  vyhověl,  ale opravdu  jen  výjimečně, neboť nechceme 
opět  začít  s předpověďmi,  neboť  pozemšťané  na  ně  nereagují  a  pokračují  ve  všech  svých 
špatných zvrhlostech, aniž by dbali varování. Nyní  jsem se přesto ale snažil o několik málo 
budoucích událostí, a tak ti mohu v chronologickém sledu říct, že se příští čtvrtek, tedy dne 
19. června, okolo Istanbulu vyvine pro tuto oblast velmi vzácný meteorologický jev, neboť se 
přes Bospor přežene velké a silné tornádo za doprovodu silné bouře, vichřice a deště způso‐
bující  záplavy.  O  život  nepřijde  žádný  člověk,  ale  událost  natropí  větší  či  menší  škody. 
I ohledně Ukrajiny něco vyjde najevo, a sice v souvislosti s EU, která s touto zemí koketuje, 
jak  jsi  to nazval.  Takže dojde  k  tomu,  že nový mocnář na Ukrajině, Petro Porošenko, dne 
27. června podepíše ve smyslu velké  části národa s EU smlouvu o partnerství, se kterou se 
má  takzvaně  zajistit  předběžné  přistoupení  Ukrajiny  k EU.  Sami  mocnáři  EU  dohodnou 
ve stejném čase nové sankce proti Rusku, aby diktátorského mocnáře Putina donutili, chovat 
se vůči Ukrajině ve smyslu EU. Dvě zajímavé věci se uskuteční ve Francii, neboť tam bude dne 
1. července někdejší státní prezident Nicolas Sarkozy na několik hodit vzat do vazby, a sice 
kvůli  výslechu  ve  věci  korupce  atd.,  načež  pak  proti  němu  budou  následovat  odpovídající 
policejní šetření. To odpovídá události, která se ve Francii uskuteční poprvé. Dále je potřeba 
říct, že ve stejném časovém rámci potvrdí soudní dvůr ve Štrasburgu, ve Francii, zákaz burek 
a tento zákaz vstoupí v platnost. V Japonsku dojde ve stejné době k tomu, že bude odhlaso‐
vána nová změna článku ústavy 9, podle které japonská armáda bude smět nadále spojenec‐
kým  státům  poskytovat  vojenskou  pomoc  ve  smyslu  kolektivní  sebeobrany  při  útoku. 
V důsledku této změny ústavy pak bude možné, že Japonsko – aniž by bylo samo zapleteno 
do nějakého válečného nebo revolučního stavu – bude smět spojenecké státy vojensky pod‐
pořit. V irácké oblasti Kurdistánu se i Kurdové postaví na odpor teroristům z Islámského stá‐
tu, přičemž obzvláště důležitou roli hrají milice pešmarga, které už 12. června převzaly vojen‐
skou moc. Odteď se tyto elitní jednotky nově organizují a shromažďují kolem sebe tisíce bo‐
jovníků  z národa,  aby  se  postavili  islamistům  z Islámského  státu  a  ty porazili.  Kromě  toho 
chtějí Kurdové, jako již ostatně od nepaměti, z Kurdistánu udělat vlastní stát, takže o to bu‐
dou opět usilovat, zatímco vláda v Bagdádu proti tomu bude moci stěží něco udělat, a navíc 
také ztratí moc v severním Iráku. Dne 5. července pak nastane to, že se v Iráku ze své skrýše 
vynoří terorista Abu Bakr al‐Bagdadi, který je už asi deset let považován za mrtvého, vyvolá 
chalífát a označí se za chalífu  jménem  Ibrahim. Tento muž  je zcela bez skrupulí a zvrácený 
v každém ohledu, takže znovu začne své staré teroristické řemeslo. Kromě toho se otevřeně 
prohlašuje  za  vůdce  nové  teroristické  organizace  božích  bojovníků  ISIS,  která  vzešla  z jiné 
teroristické organizace Al‐Káida, a v Sýrii a v Iráku provádí vražedná řádění. Sunitský teroris‐
tický vůdce chce v Iráku a Sýrii vystavět společný teokratický stát a Šíity a všechny, kteří jsou 
proti němu  a  jeho  teroristickým  jednotkám,  chce  zavléct do občanské  války,  aby  se mohl 
nakonec chlubit jako vůdce státu. Jaké vyjdou najevo další důležité záležitosti, o které se za‐
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jímáš,  to vyplyne v Izraeli a v pásmu Gazy, neboť  tam začíná další  těžká eskalace konfliktu, 
který povede k těžkým vojenským zásahům, které podle okolností mohou ústit do nové vál‐
ky, neboť  je do toho zamotaná  i Sýrie, která dodává Hamásu bojové rakety a další válečný 
materiál. Na Dálném východě začíná období cyklonů neobyčejně velkým tajfunem, který za‐
sáhne obzvláště Japonsko. To jsou dění, která ti mohu uvést coby předpovědi. 

Billy  Děkuji … 

 

Výňatky z 593. oficiálního kontaktního rozhovoru z 2. srpna 2014 

Billy  Na  východní Ukrajině  stále  ještě  není  klid,  co  se  separatistů  týká,  stejně  jako  není 
v severním Iráku v souvislosti se zločineckým spolkem Islámského státu. Říkal jsi, že ohledně 
východní Ukrajiny se v Rusku připravují armády dobrovolníků, kteří se připojí k separatistům 
a  budou  bojovat  s běžnými  ukrajinskými  vojáky,  v důsledku  čehož  budou  přirozeně  zabiti 
i civilisté. V severním Iráku zuří IS zabijáci, zabíjí masově civilisty a jinak věřící a chtějí vytvořit 
teokracii, přičemž se do toho míchají i noví islamisté z různých neislámských zemí. 

Ptaah  Správně. Na  východní  Ukrajině  praktikují  teror  nejenom  separatisté,  nýbrž  i  ruské 
vojenské  jednotky,  jako  to už bylo  i na Krymu.  Sice  to bude Putin popírat,  jako  v případě 
Krymu, ale nebude to už dlouho trvat, než pravda vyjde na světlo. Z mnoha zemí  jako  i Ně‐
mecko, Švýcarsko, Anglie, Rakousko, Itálie, Španělsko, Francie a ze států bývalého východní‐
ho bloku budou křesťanští věřící konvertovat k islámu, a pak se islámsky zfanatizují a zradika‐
lizují.  Tímto  způsobem budou  islámští  věřící  svoláni  i  z arabských  a  afrických  států,  stejně 
jako z USA, Kanady, Asie a  Jižní Ameriky, aby spolupracovali u ISIS, který se nyní nazývá  IS, 
resp. Islámský stát, aby nasadili své životy za šílenou ideu pomatence, a sice za teroristu Abu 
Bakr al‐Bagdadiho, který  je asi deset  let považován za mrtvého a který se sám nazval chalí‐
fem. Také Al‐Káida se stále  ještě činí a rekrutuje  lidi stejným způsobem. Vrazi z  Islámského 
státu se nespokojí se severním Irákem, či s celým Irákem, neboť touha po moci u Abu Bakr al‐
Bagdadiho je bez hranic, takže se pokusí i v Sýrii přivést celé provincie pod svou moc, aby pak 
šel stále dál, neboť si vzal v jeho šílenství do hlavy, že by mohl zlikvidovat jinak věřící či jed‐
noduše jinak myslící masovým zabíjením a vykořisťováním národů a bezbřehým ničením by si 
mohl podmanit celý svět a udělat teokracii, resp. teokratický svět, jako to kdysi chtěl vynutit 
Hitler a chtěl vypěstovat pozemské árijské lidstvo. 

Billy  Hitler nechtěl žádnou teokracii, resp. teokratický svět, nýbrž – jak správně říkáš – árij‐
ský svět. Takže jeho nacisté a další Hitlerovi fanoušci nebyli boží válečníci, nýbrž árijští váleč‐
níci, kteří s ním a pod jeho vedením, spáchali asi vůbec ty největší zločiny na lidstvu, které se 
na Zemi kdy odehrály, a stály miliony lidských životů ve třetí světové válce, která je stále ješ‐
tě mylně považována za druhou světovou válku. 

Ptaah  To co říkáš má svoji správnost. 

Billy  Nyní je řeč opět o dalších sankcích, které EU a USA nařídí proti Rusku a které ze strany 
Putina nezůstanou bez odpovědi, neboť  i on se chopí hospodářských sankcí, které přinesou 
hospodářství  v EU  velké  škody. Tím pádem pak budou muset  trpět  zřejmě  všichni  ti,  kteří 
jsou odkázáni na udržování hospodářských  vztahů  s Ruskem. A  v této  věci, právě ohledně 
sankcí ze strany EU a USA, bude asi  i Švýcarsko stát opět před rozhodnutím, zda se k tomu 
má připojit, nebo ne. A sice proto, že máme v naší zemi přece tak mnoho věhlasných zastán‐
ců  EU,  kteří  zradí  a  zaprodají  svou domovinu do  EU,  a  tím budou  chtít donutit  Švýcarsko 
k cizímu  zákonodárství = období Landvogtu nechává pozdravovat. Co ovšem nyní  skutečně 
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nastane ohledně připojení se k sankcím, v tom nepanuje zrovna jednota, tedy zda, jak a co se 
má v této věci udělat. Ze své strany si ale dovedu představit, že si vládní fanatici podporující 
diktaturu EU vymyslí přinejmenším vlastní  částečné  sankce proti Rusku,  či  se k  sankcím  ze 
strany EU a USA připojí. U  lidí slabých ve vědomí se musí počítat se vším chybným a zlým, 
jakož i právě s tím, že zradí vlast, její státní zákony, ústavu a domovská práva a zaprodají se 
totalitní diktatuře EU. 

Ptaah  V této  věci  si EU už  vymyslela  soubory opatření, aby  Švýcarsko donutila držet  krok 
s dohodnutými sankcemi tak, aby vymyšlené sankce z EU vůči  jiným státům muselo Švýcar‐
sko automaticky převzít a společně provést. A to by se mělo nepozorovaně udělat tak, aby 
tím Švýcarsko opět pozbylo další notně velký kus své neutrality. Jinými slovy, nemělo by zů‐
stat u toho, co již Švýcarsko ztratilo bilaterálními dohodami a smlouvami s EU, neboť mocich‐
tivost diktátorů EU a všech jejich vazalů lační po vnucení své kriminální diktatury Švýcarsku. 
Že tomu tak skutečně  je, to nelze  již dlouho zpochybňovat, což nemohou ani všichni ti hlu‐
páci bez rozumu a porozumění, kteří už ve svých myšlenkách svou vlast zradili a jsou ochotni 
své myšlenky přeměnit i ve skutečný čin. 

Billy  To  je skutečně neradostné, a pokud se tvá výpověď vyplní, pak budeme mít ve Švý‐
carsku skutečně brzy opět stav jako tehdy, když cizí Landvogtové terorizovali obyvatelstvo. 

Ptaah  Za to pak ponesou vinu všichni ti, kteří domovinu zradili. 

Billy  Ono se to tak asi vyvine, neboť vlastizrádci jsou všichni do jednoho rovněž tak hloupí, 
tupí a nezodpovědní jako ti, kteří se nadále vehementně zasazují o nárůst přelidnění a míní, 
že Země prý může unést ještě miliardy dalších lidí a že pořizování potomků nemusí být regu‐
lováno celosvětovou kontrolou porodnosti, neboť vše  je prý  ryze  soukromá věc. Přitom  se 
také  ignorují všechny následky,  jež vyplývají vinou přelidnění,  jako všechna nenapravitelná 
zničení, vyplenění, vyhlazení a nestvůrná spotřeba nerostných surovin, které budou zločinně 
vydrancované do poslední mrti. Co se týče potravin, tak se už dlouhou dobu odehrává kata‐
strofa, neboť potraviny už dlouhou dobu nestačí, aby vůbec uživily všechny  lidi.  Jednou  jsi 
řekl, že už jsme tak daleko, že se po dobu vícero desetiletí drancuje a spotřebovává mnohem 
více zdrojů a všelijakých látek a potravin, než se může vůbec doplnit a dodatečně vytvořit. 

Ptaah  To  je  správně, neboť  vinou bezuzdného přelidnění  vše už  tak narostlo a překročilo 
hranici únosnosti, že se mnohem více spotřebovává, než lze opět vytvářet. 

… 

Billy  Pak něco  jiného: Před nedávnem  jsi mi řekl, že Barack Obama už není stejný člověk, 
jaký byl na začátku svého prezidentství. 

Ptaah  To  je správně, neboť byl ve veškerém myšlení a snažení psychologicky přeformován 
všemi těmi, pod jejichž přímým a nepřímým vlivem stojí. 

Billy  Takže změnil názory. 

Ptaah  Ano, přinejmenším v různých politických záležitostech. 

Billy  Je to zřejmě tak, že mu jeho odpůrci – kteří pochází  jak z jeho vlastních demokratic‐
kých řad, ale i z řad republikánů, Hnutí čajových dýchánků (Tea Party), hospodářských pohla‐
várů, mocných z řad obrany, vojska a poradců atd. – aniž by si toho byl vědom, uštědřili psy‐
chologické vymývání mozků, kterým ho nyní nechávají kývat se jako kyvadlo podle jejich vů‐
le. Takže už nemůže uskutečnit  své dřívější plány, neboť  se odpor  stal  tak extrémní,  že už 
proti němu nemůže nic udělat. 
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Ptaah  K tomu už zřejmě nemusím podávat žádný komentář. Ale nyní, milý příteli Eduarde, je 
… 

Billy  … je opět čas, že musíš jít svou cestou. 

Ptaah  Ano, to jsem chtěl říct, ale v následující době budu chodit častěji, abych s tebou spo‐
lečně redigoval knihu Guida, což zabere velké množství času. 

Billy  Lze to tak říct, můj příteli. 

Ptaah  Je to tak. Nyní tedy jdu svou cestou, jak jsi řekl. Na shledanou. 

Billy  Ahoj, Salome a brzy opět na viděnou. 

 

BEAM portál 

Meditace všedního dne 

Každý člověk by si měl sám uložit povinnost, aby strávil každý den přinejmenším několik mi‐
nut v meditaci poté, co se probudí ze spánku, anebo nejpozději poté, co vstane. Pokud to je 
možné,  lze  na  to  vynaložit  15  nebo  20 minut.  I  poté,  není‐li  pro meditaci  žádný  zvláštní 
či hlubší důvod, je záhodné nasměrovat myšlenky a city jednoduše do nitra a pokusit se do‐
zvědět se něco ohledně vlastního vědomí a toho, co jej na hlubší úrovni zaměstnává ve věci 
soucitu, míru, lásky a harmonie. 

To vytvoří niterní klid ve vědomí, dodá odpočinek a uvolnění, přičemž do nitra směrovaná 
meditace zbystří vědomí, myšlenky a z nich vznikající city, jakož i paměť. A přesně tyto hod‐
noty  jsou během všedního dne zapotřebí, neboť  jasný  rozum a dobrá paměť  jsou nadmíru 
užitečné, obzvláště ohledně světských záležitostí. Už  jen z tohoto důvodu  je důležité strávit 
po  spánku  a  po  vstávání  alespoň několik minut,  pokud možno  15–20 minut,  v  přiměřené 
meditaci, aby pak člověk radostně a uvolněně šel za povinnostmi všedního dne a zůstal při‐
tom dobrým, upřímným,  klidným a důstojným  člověkem. Přitom by neměly  vyvstat  žádné 
myšlenky a pocity necitelnosti, neklidu, vzteku či nenávisti vůči  jiným  lidem, stejně  jako ani 
nespokojenost ohledně všelijakých materiálních věcí. Vyskytnou‐li se všelijaké chyby, ať už je 
to vůči vlastní osobě nebo ohledně práce či rozličných jiných věcí, pak na to lze zajisté reago‐
vat ve správné, pokojné, přesné a opodstatněné podobě. Už jen krátká meditace po spánku 
a vstávání, která vytváří uvolnění, klid a mírnost, umožňuje se dotyčným situacím a okolnos‐
tem rozumně přizpůsobit, aniž by člověk ztratil trpělivost a niterní mír, anebo zanedbal svůj 
soucit a nezbytnou  lásku. Už na to  lze tedy meditaci směrovat, načež se pak v této podobě 
člověk i chová, což má mimořádnou hodnotu v běžném styku se spolubližními. 

Když  je pak večer denní dílo u konce, pak hospody, diskotéky, alkohol  či pochybné zábavy 
nepřináší žádný odpočinek, takže nejlepší cesta, kam se odebrat po práci, je domů či na ně‐
jaké klidné místo, kde nevládne hluk ani ruch. Na nějakém tichém místě nebo doma lze opět 
cvičit přinejmenším  jednu krátkou meditaci, při níž si  člověk zrekapituluje průběh dne, aby 
např. také zjistil, co může příště udělat lépe. Také pro takovouto meditaci je důležité udělat 
si čas, neboť uplynulý den lze důkladně od základu promyslet a zjistit, co se skutečně učinilo 
a jak. Je přitom důležité zapřemýšlet nad slovy, mluvou, jednáním a činy, které naplnily den, 
aby člověk zjistil, co udělal špatně, co správně a co lze vylepšit. Pokud učinil něco špatného, 
pak  je  zapotřebí, aby  toho  zalitoval a pevně  se  rozhodl,  že něco  takového už nezopakuje. 
Pokud pronesl dobrá slova, hovořil dobře, jednal a činil dobře, pak je zapotřebí, aby se pevně 
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odhodlal  jednat  v  budoucnu  nadále  týmž  způsobem. Obzvláště  důležitá může  být  taková 
meditace před  spánkem, neboť  je v tento okamžik nejúčinnější a  člověk  si  ji bere  s  sebou 
do spánku, načež na ni ráno po probuzení, je‐li třeba, může opět navázat. 

SSSC, 1. února 2012, 00:08 hod, Billy 

Německý originál: http://beam.figu.org/artikel/1335326400/alltagsmeditation 

*** 

Udělej si čas … 
Udělej si čas, abys činil svou práci; práce přináší radost; prospěch je cena za námahu. 

Udělej si čas, abys pěstoval dobré myšlenky a city; jsou pramenem síly. 

Udělej si čas, abys miloval v pravé lásce; pravá láska je vysoká hodnota života. 

Udělej si čas, aby ses učil pravdě; vědomost pravdy je moudrost. 

Udělej si čas, abys byl pokojný a přátelský; obojí vytváří hodnoty přátelství. 

Udělej si čas, abys snil; ve snu se naplňuje štěstí a tajné naděje. 

Udělej si čas, abys byl radostný a spokojený; tyto hodnoty jemně hladí svojí mírností psychiku. 

Udělej si čas, abys žil v radosti a štěstí; obojí naplňuje existenci harmonií. 

Udělej si čas, abys byl skutečným člověkem; takový žije v lidskosti a naplnění života. 

SSSC, 5. ledna 2010, 23:20 hod, Billy 

 

 

Výňatek z Billyho knihy »Meditace z jasného pohledu« (strana XXI‐XXII) 

V každodenním životě je třeba dbát na to, 

1. aby se v poměru k veškeré činnosti dostatečně spalo. 
2. aby byla ve správném smyslu pěstována osobní svoboda, totiž skutečná, vnitřní svo‐

boda. 
3. aby si člověk dopřál dostatek osobních radostí, přičemž tyto nemají být založeny na 

závislosti, neřesti, dychtivosti a požitkářství. Skutečnými radostmi jsou vnitřní radosti.  
4. aby byla rozptýlena jednotvárnost všedních dnů, k čemuž dojde na základě skutečně 

správného niterního postoje. 
5. aby byl tento ve smyslu vyrovnanosti užíván opravdově a pln radosti. 
6. aby se člověk radoval i z maličkostí. 
7. aby se člověk smál komičnosti nejrůznějších životních situací a ani tyto, ani žerty či 

kritiku aby nebral smrtelně vážně. 
8. aby si člověk vytyčil pevně svůj cíl, tento viděl a o něj se ze všech sil snažil. 
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9. aby se člověk stal mistrem v zacházení s vlastními silami a schopnostmi a stále tyto 
podle svých nejlepších schopností dále vyvíjel. 

10. že úspěch nikdy není jakousi zděděnou záležitostí, ale odměnou za tvrdou práci ale 
zvládnutí života vlastním přičiněním. 

 

12 vět formujících vědomí 

1. Vpravdě jsem to nejzářivější stvoření ideje Tvoření. 
Wahrheitlich bin ich die strahlendste Schöpfung der Schöpfungsidee. 

2. Vpravdě jsem ve všem v souladu s pořádkem Tvoření a sám se sebou. 
Wahrheitlich bin ich in allem Übereinstimmung mit der Schöpfungsordnung und mit mir selbst. 

3. Vpravdě se pro mě vše obrací v to nejlepší, neboť žiji v úspěchu ideje Tvoření. 
Wahrheitlich wendet sich alles für mich zum Besten, denn ich lebe im Erfolg der Idee der Schöpfung. 

4. Vpravdě vím, že neexistují žádné překážky pro mé úspěchy, tedy ani v mých myšlenkách 
a ani v mých představách a ani v mých citech. 
Wahrheitlich weiss ich, dass es keine Widerstände gibt gegen meine Erfolge, so auch nicht in meinen Gedanken 
und nicht in meinen Vorstellungen und auch nicht in meinen Gefühlen. 

5. Vpravdě vím, že dokážu vše a že je mi neustále dopřán úspěch, neboť tak to je. 
Wahrheitlich weiss ich, dass ich alles kann und mir stets Erfolg beschieden ist, denn so ist es. 

6. Vpravdě  jsem sám strůjcem svého osudu, a tedy magnetem ve svém vědomí a psychice, 
jenž přitahuje zdraví, mír, klid, lásku, respekt, úctu, úspěch a bohatství. 
Wahrheitlich  bin  ich  selbst meines  Schicksals  Schmied  und  also  ein  bewusstseinsmässiger  und  psychischer 
Magnet, der Gesundheit, Frieden, Ruhe, Liebe, Respekt und Ehrfurcht sowie Erfolg und Reichtum an sich zieht. 

7. Vpravdě vím, že mé myšlenky jsou má moc a že si jimi určuji vše ohledně sebe samotného. 
Wahrheitlich weiss  ich, dass meine Gedanken meine Macht  sind, und dass  ich damit alles meiner  selbst be‐
stimme. 

8. Vpravdě jsou mé myšlenky má moc vědomí a podvědomí, s níž se každou vteřinou spojuji. 
Wahrheitlich sind meine Gedanken meine Macht des Bewusstseins und des Unterbewusstseins, und  ich ver‐
bünde mich in jeder Sekunde mit ihr. 

9. Vpravdě jsem veselý a šťastný a plný lásky. 
Wahrheitlich bin ich froh und glücklich und voller Liebe. 

10. Vpravdě jsem jedním s vědomím Tvoření, a tedy i se sebou samotným. 
Wahrheitlich bin ich eins mit dem Schöpfungsbewusstsein und so auch mit mir selbst. 

11.  Vpravdě  sestává můj  život  a  působení  z  úspěchu,  neboť  vím,  že  to  nejúspěšnější  je 
úspěch. 
Wahrheitlich besteht mein Leben und Wirken aus Erfolg, denn ich weiss, das Erfolgreichste ist der Erfolg. 

12. Vpravdě je můj život naplnění, neboť vše ve mně se naplňuje, neboť já sám jsem úspěch. 
Wahrheitlich ist mein Leben Erfüllung, denn alles erfüllt sich in mir, denn ich selbst bin Erfolg. 

Billy, Semjase‐Silver‐Star‐Center, 1978 
 

Vysvětlení ke dvanácti větám formujícím vědomí, které si můžete stále znovu říkat ve svém 
každodenním životě. 

»Meditativní forma přitom spočívá v tom, že člověk vědomě stále znovu pěstuje určité myš‐
lenky, jež vyvolávají jim odpovídající city, které se blahodárně a pozitivně‐vyrovnaně projevu‐
jí  v  jeho  psychice  a  formují  ji,  díky  čemuž  se  stejným  způsobem  stimuluje  jeho  vědomí, 
v němž vzniká vědomě pozitivní postoj. 

Meditativní základ  za účelem pozitivního postoje vědomí  spočívá v hodnotě,  že  člověk  řídí 
a vědomě formuje své vědomí patřičnými meditativními myšlenkami a city.«  
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Téma: zdraví člověka 

Dusitan sodný 

Výňatek z kontaktu č. 463, čtvrtek, 24. dubna 2008, 16:48 hod (věty 4‐17) 

Billy  … Mohu ti položit nějaké otázky? 

Ptaah  Samozřejmě. 

Billy  Před nějakou dobou jsi mi při jednom soukromém rozhovoru vysvětlil, že určité rako‐
vinové nemoci jsou zde na Zemi vyvolány určitými potravinovými přídavky, které slouží jako 
konzervační prostředky a činí tak maso trvanlivější. Před několika dny jsem se o tom s někým 
bavil, ale nemohl  jsem  si  vzpomenout,  jaká  to přídatná  látka  je hlavně  ta  rakovinotvorná. 
Hovořili jsme o tom asi před třemi lety, pokud si na to dokážeš vzpomenout? 

Ptaah  Ten rozhovor si ještě pamatuji a uskutečnil se soukromě dne 5. května 2005 na konci 
našeho oficiálního kontaktního rozhovoru. Tehdy jsi mi vysvětlil přibližně to, že zpracovávané 
maso všeho druhu se ošetřuje silně rakovinotvorným dusitanem sodným a je v lidské stravě 
velmi nebezpečný. Takže maso, které se ošetřuje dusitanem sodným, by se mělo jíst jen mi‐
nimálně, anebo vůbec ne. To byla přibližně má slova. 

Billy  Ano, nyní, když to říkáš, tak se mi rozhovor opět vybavuje. K tomu by bylo ale zajíma‐
vé vědět, jaké druhy masa je hlavně nutné brát v potaz? 

Ptaah  Jsou  to  ty  zpracované druhy masa, které obsahují  rakovinotvorné  látky, ale  jsou  to 
i různé další potraviny všeho druhu. Ohledně dusitanu sodného v mase a co se týče dalších 
potravin, které se zpracovávají konzervačními prostředky,  je zapotřebí  říct, že se  jedná ob‐
zvláště o průmyslově vyráběné produkty, zatímco u soukromě vyráběných výrobků se dusi‐
tan sodný a konzervační látky nepoužívají. 

Billy  Rozumím, ale vyjádřil jsem se nejasně, neboť v mojí otázce jde o to, dozvědět se, jaké 
druhy  zpracovávaných masových  produktů  obsahují  rakovinotvornou  látku  dusitan  sodný, 
jehož by se mělo vyvarovat nebo přinejmenším pojídat jen velmi málo. A jak je to s BIO pro‐
dukty ve vztahu k masu, zelenině, ovoci a marmeládám atd.? 

Ptaah  Žel jsem ti špatně porozuměl. Obzvláště je potřeba zmínit všechny masové produkty, 
které vyžadují proces  zpracování,  jako uzenářské  zboží všeho druhu, k čemuž patří  i  salám 
a další stejnorodé či podobné produkty. Dále je k tomu zapotřebí uvést i zabalené, resp. zafó‐
liované  šunky a další druhy masa,  jakož  i  jakékoliv hluboce  zmrazené maso – coby hotový 
produkt – a každé maso, které je zabaleno v plechovkách/konzervách atd. Maso se ošetřuje 
dusitanem sodným obzvláště proto, aby se mu dodala a zachovala červená barva. Každý druh 
masa, který  je sušený, se neošetřuje dusitanem sodným a  je proto nezávadný,  jak  je  tomu 
zpravidla i u BIO produktů ohledně masa, ovoce, bobulí a zeleniny. U některých BIO produktů 
ale neexistuje jistota ryzího BIO původu, neboť mezi jejich producenty se někdy nachází pod‐
vodnické živly, které tajně používají zakázané  látky za účelem dobré produkce. Směrodatné 
státní kontroly by tomu mohly zabránit. 

Billy  To si už nejrůznější lidé mysleli. … 
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Co je třeba obsáhle prorokovat a předpovědět pro třetí tisíciletí … 

Jestliže se vy, lidé na Zemi, v nynějším třetím tisíciletí nepřikloníte k pravdě Tvoření a jeho 
zákonům a přikázáním, jestliže se nezměníte k lepšímu a dobrému a nebudete následovat 
skutečná  pravidla  života,  existující  v  tvořivých  zákonech  a  přikázáních,  pak  se  budou 
všechny zlé události všeho druhu ustavičně zhoršovat. Tvořivě‐přírodní zákony a přikázání 
jsou sepsány v »Kalichu pravdy« a »Učení ducha«, jež jest »Učením pravdy«, »Učením du‐
cha«, »Učením života« a jehož následování je životně důležité. Pokud se však vy, lidé, tvo‐
řivými zákonitostmi a přikázáními ani nadále  řídit nebudete, potom v budoucnu všechna 
zla a katastrofy všeho druhu – jež se již notnou dobu a i v současnosti na celé Zemi objevují 
– vygradují ještě mnohem ničivěji. A nezměníte‐li se k lepšímu, dobrému a nejlepšímu, pak 
se  na  celém  světě  všechny  pohromy  zhorší  ještě mnohem  více,  než  jak  se  již  desetiletí 
a i v současnosti  vyskytují,  a  nadcházející  dění  budou  taková,  jaká  na  celém  světě  až 
do dnešní doby nikdo nezakusil, nezažil ani nespatřil. Změna k lepšímu, dobrému a nejlep‐
šímu může však nastat pouze tehdy, jestliže vy, lidé na Zemi, budete nadále myslet a jed‐
nat správně a rozumně, což se v prvé řadě vztahuje na vaše vládnoucí a jiné mocné, kteří 
vás a vaše národy musejí vést k nejlepšímu a dobrému. Tohoto rozumem obdařeného myš‐
lení a jednání se však žádá jak od jednotlivců celého vašeho lidstva, tak i od vás všech, tedy 
lidstva jako celku. A jen tehdy, budete‐li své myšlenky utvářet správně a správně též určo‐
vat a realizovat své činy, tedy tak, jak si to žádá naléhavá nezbytnost nutné změny, může 
z toho vzejíti úspěch. Nebude‐li však tato změna zahájena a provedena, potom bude nevy‐
hnutelné a neodvratné, že se proroctví naplní, a to i předpovědi, které se naplní v každém 
případě a stanou se jistojistě zlou skutečností. 

Má‐li se nakonec přece jen ještě vše vyvinout v dobrou hodnotu, je nevyhnutelné, abyste 
svou lidskou existenci na Zemi celkově ve všech záležitostech změnili k lepšímu, dobrému 
a nejlepšímu.  Jestliže  však  tuto  změnu  nepřijmete  a  neuskutečníte,  pak  se  nepodivujte 
tomu, že se nic k lepšímu, dobrému a nejlepšímu nezdaří, a namísto toho se naplní negati‐
va, špatnosti a zla, jež uvádějí proroctví. Tato proroctví nejsou ovšem jako taková specific‐
ky značena, což jest proto, aby mezi proroctvím a předpovědí nemohlo býti rozlišováno. To 
má  své důležité opodstatnění  v  tom: Ve  změnu nemají být uvedeny  toliko dílčí  faktory, 
nýbrž úhrnem veškeré okolnosti vůbec. A  tak  tomu musí být proto, že v  rámci skutečné 
snahy  lze  toho  lepšího, dobrého a nejlepšího dosáhnout  jen  změnou  všezahrnující,  tedy 
takovou, v níž bude obsáhle zohledněno vše. Proto budiž v proroctví a předpovědi uvede‐
no to, co k tomu prostřednictvím mým, »Billyho«‐BEAM, jakožto posledního zvěstovatele 
ze sedmeré řady Nokodemiona, je zapotřebí ještě říci:  

S příchodem třetího tisíciletí jste vy, lidé na Zemi, z temnoty posledních dvou tisíciletí vkročili 
do temna pro vás neproniknutelné spleti chybných způsobů chování. Leč již ve století dvacá‐
tém jste zplodili a nedále plodíte a rozvíjíte všechna myslitelná zla, což vám, přírodě a plane‐
tě vyneslo a i nadále vynáší nepřehlédnutelné neštěstí. Vaše lačnost po zisku, vy, lidé na Ze‐
mi, se bude ustavičně vzmáhat a mocnáři vašeho světa budou obyvatelstva všech vašich stá‐
tů uvrhovat do čím dál horší bídy, budou činit přes vaši hlavu panovačná a mocichtivá roz‐
hodnutí a nebudou vám a vašim národům  již ponechávat žádné moci vlastního sebeurčení. 
Vše se bude točit už jen kolem moci a peněz a v budoucnu se v ohledu tomto vše ještě zhor‐
ší. Vystupňují  se  i  katastrofy  všeho druhu,  v přírodě,  klimatu  i mezi  vámi  lidmi –  to  vinou 
prudce rostoucího a již nekontrolovatelného přelidnění. Lidé dychtící po zisku a moci se bu‐
dou ve všech ohledech stále hojněji zaměřovat na hierarchii, peníze, finanční příjmy, profit, 
zisk a výnosnost, leč čím dál tím častěji se bude toto rozmáhat i ve vás samých, jednotlivcích 
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i celých vašich národech. Z této příčiny budete vůči sobě čím dál lhostejnější, stále skrovněji 
si budete důvěřovat  a  ve  svých mezilidských  vztazích budete  rostoucí měrou neteční, bez 
zájmu, mdlí a ztupení, a proto budete rozbíjet prostá lidská spojení, ba i celé rodiny dovede‐
te k zániku. V mnohých z vás v nesnesitelných situacích podobného druhu vzplane rudá zlo‐
ba, a budete tedy trápit ostatní spolubližní, či se jim dokonce krvavě mstít. I důvěra se však 
mezi vámi lidmi bude stále častěji vytrácet a v mnohých z vás vyklíčí stále horší podoby žárli‐
vosti a nenávisti, ať kvůli jinému mínění, jiné víře, kvůli penězům či majetku nebo jednoduše 
proto, že vás k tomu obličej, tělo, oblečení nebo chování bližního bude ponoukat. Proto mezi 
vámi stále častěji povládne násilí, a to už jen z toho důvodu, že jedni budou jednoduše pova‐
žovat za dobré a uspokojivé ty druhé sekýrovat, bít, plivat na ně, pošlapávat je či pokořovat, 
a při tom se nezaleknou ani jejich smrti. I bude mezi vámi v budoucnu stále hojněji vládnout 
násilí, vraždění a záměrné, zlovolné a válečné plenění a to vše vynesete i do blízkého vesmíru 
– a to nejen především tehdy, až vy, lidé na Zemi, osídlíte nebeská tělesa v blízkosti Země. 

Vy, lidé na Zemi, na sebe stále častěji budete chtít strhnout moc Tvoření a při tom stále čas‐
těji nebudete mít již žádné zábrany a mylně se budete pokládat za nejvyšší mocnost života, 
Země  i Universa. To se však vymstí, neboť celé vaše konání se dříve či později obrátí k vaší 
vlastní škodě, tudíž se zřítíte do hluboké propasti. Vysoké stavby, které ční do nebe a drápou 
se do mraků, zřítí se k zemi, zatímco pole zůstanou ležet ladem, a nebudou tedy již moci vy‐
nést žádnou úrodu. I stále častěji tomu bude tak, že si vy, jednotlivci, budete činit vlastní zá‐
kony a budete na  jejich podkladě  terorizovat okolí  i  své  spolubližní,  jako  to hned na  těch, 
hned na oněch místech již činí extremisté, teroristé, mladiství, i lidé nenávistní, pomstychtiví, 
pomatení  a  panovační,  kteří  sami  se  chápají  výkonu  trestu. Mnozí  z  vás  upadnou  nazpět 
v barbarství a světu čím dál častěji povládne hlad, jelikož mnoho přirozených potravin zneu‐
žijí ziskuchtivci a mocichtivci na jiný účel než na účel potravy, tedy kupř. na biopaliva, pohon 
strojů a motorů. I maziva se budou vyrábět z potravin, a toť  jen dva případy zneužívání po‐
travin z mnoha. 

Změnu  klimatu  –  vyvolanou  přelidněním  vašeho  pozemského  lidstva  –  budou  provázet 
ohromné přírodní katastrofy,  jež  se budou ustavičně  stupňovat a  zasáhnou  i do  života vás 
samých. V budoucnu tak budou celou Zemi postihovat stále větší sucha a přívaly mrazu,  ja‐
kož  i nesmírné bouře všeho druhu, mocné dešťové srážky a  lesními požáry vyvolané ohnivé 
bouře,  které  natropí  ohromnou  destrukci.  Zkázu  však  způsobí  i  stále  častěji  se  vyskytující 
pevninská a podmořská zemětřesení, skalní sesuvy, povodňové vlny, tsunami, sopečné erup‐
ce,  záplavy  a  velká  voda.  Z  této  příčiny  přijdou  v  průběhu  nadcházejících  dob  statisíce, 
ba miliony z vás, lidí, o život, zatímco jiní celé toto soužení neunesou a vlastnoručně se usmr‐
tí.  Jiní  se  však  stále  častěji budou obracet  k drogám,  které nerozumní  vládnoucí  částečně 
zlegalizují, buď proto, že budou příliš hloupí na to, aby si uvědomili nebezpečí plynoucí z dro‐
gové závislosti a jejích důsledků, anebo proto, že z obchodu s drogami sami budou týt. Že si 
kvůli tomu drogově závislí zničí tělo, psychiku, ba celý svůj život, o to se, jako je tomu již de‐
setiletí, budou v budoucnu starat pouze nemnozí, stejně jako ani o to, že v důsledku narko‐
manie souvisle poroste počet vražd, sebevražd, znásilnění, kriminálních a zločinných skutků 
a že si bude mnoho z vás lidí počínat jako divoké bestie. Tak bude nezadržitelně vzrůstat kri‐
minalita, zločiny, hrdelní zločiny a násilí, a to v poměru k rostoucímu přelidnění. Stejně tak 
poroste násilnost mladistvých, kteří budou stále častěji nosit a používat zbraně všeho druhu 
a bez okolků je uplatní, aby jimi zraňovali, ba dokonce zabíjeli nevinné, stejně jako to budou 
činit  i násilnická uskupení extremistů. Stále méně z vás bude klást důraz na tělesnou a psy‐
chickou nezraněnost svých bližních, a proto  je budete  trýznit,  tělesně a psychicky zraňovat 
a nebudete se štítit ani toho je zabít a zavraždit. Z té příčiny se život mnoha z vás stane uči‐
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něnou katastrofou a peklem, které skončí teprve tehdy, až vás popadne smrt. To však v bu‐
doucnu nebude vše, neboť se bude nezadržitelně stupňovat mánie spojená s požitky, zába‐
vami a dovolenými a zapříčiní stále se stupňující problémy. A pokud se vy, ženy a muži, leh‐
komyslně dáte dohromady a sezdáte se anebo se spojíte v domnělém přátelství a kamarád‐
ství, pak se stane, že se brzy zase zapudíte a rozejdete.  I bude tomu stále častěji tak, že se 
spolu vy, ženy a muži, nekontrolovaně a aniž byste se blíže znali, sexuálně spustíte a zplodíte 
při tom v divoké vášni nechtěně potomky, již budou vyrůstat bez otce a nikdy jej nepoznají. 
Dále budete tímto způsobem šířit nákazy, jako je AIDS, syfilida, tuberkulóza a jiné metly, tak‐
že se zlo v tomto ohledu bude šířit z postele do postele, z člověka na člověka. V budoucnu se 
sexualita,  kterou  vy,  lidé  na  Zemi, mylně  považujete  za  pravou  lásku,  nakonec  stane  zlou 
strázní. Dobrá morálka se bude mezi vámi stále častěji vytrácet, právě jako i poctivost, úcta k 
životu, láska, slušnost a spravedlivost. Opravdové přátelství, kamarádství, svazky a láska jsou 
již nyní nedostatkovým  zbožím, a  tak  tomu bude  stále  četněji  i  v budoucnu.  I  svoboda  se 
vpravdě  již dlouho stala pouhou fraškou a fraškou  ještě podlouho zůstane – a to  i mír. Tak 
tomu bude proto, že budete jednat a konat již jen podle toho, co se komu z vás zrovna zlíbí – 
bez  jakékoli zodpovědnosti a prosti svědomí. Stále více rodičů bude sexuálně zneužívat své 
vlastní děti, stejně jako to budou činit  i sourozenci navzájem. Vzroste počet znásilnění mezi 
ženami a muži, ženami a ženami a muži a muži, mnoho »duchovních« a pedagogů atd. bude 
sexuálně zneužívat své svěřence a čím dál více pedofilů se bude sexuálně proviňovat na dě‐
tech, což je na mnoha místech již běžné. A tak jako se smilstvo a sexuální zvrhlost nyní již léta 
veřejně propaguje v kinech a televizi, tak tomu bude v ještě mnohem větší míře i v době bu‐
doucí. 

Toho, kdo bude hovořit a učit o pravdě Tvoření a jeho zákonech a přikázáních, toho nebude‐
te chtít, vy lidé na Zemi, ještě dlouhou dobu slyšet, neboť vás bude jako ocelovými pazoury 
svírat vaše víra ve všechna falešná náboženství, ve všecky sekty, ideologie, různé chybné filo‐
sofie a politiku. Proto necháte to vše – stejně  jako  i falešnosti falešných proroků –  i nadále 
rozšiřovat své náboženské a sektářské „duchovní“, kolem nichž se budete, slepí vírou, shro‐
mažďovat, poddaně na nich záviset a budete dychtivě naslouchat jejich lžím o tom, že máte 
nosit zbraně, abyste s nimi bojovali proti těm, již učí pravdě o Tvoření a jeho zákonech a při‐
kázáních. Falešní proroci i vy, jejich věřící, budete v tomto směru řečnit o spravedlnosti, kte‐
rou však vpravdě nepoznáte, a tedy ve svém zaslepení a fanatismu budete vraždit, jako to již 
činí  fanatičtí náboženští  teroristé. Nakonec mezi  vámi,  lidmi na  Zemi, nebude  již  žádného 
pořádku,  jelikož  se  všude  rozmůže neřest, posedlost, mocichtivost,  žárlivost,  zášť, pomsta 
a odplata a mnozí z vás se propůjčí k tomu, aby masakrovali své spolubližní, takže se bude 
na celém světě stále častěji bezuzdně vraždit a pustošit. A jako ještě nikdy předtím v celých 
dějinách bude se přiházet, že vy, lidé, budete soudit podle krve a víry, že vy, rodičové, bude‐
te odvrhovat své děti, a vy, dospělí a mladiství, budete zapuzovat staré. I stále častěji budete 
zavírat oči před zločiny, které se budou dít před vašimi zraky, budete zavírat oči před znásil‐
ňováním bezmocných a bezbranných žen, před sexuálním zneužíváním dětí i před zlovolnými 
a  namnoze  smrtelnými  násilnostmi  vůči  starým,  postiženým,  slabým  a  bezbranným  spo‐
lubližním.  Stále  častěji  budou  záměrně  a  zlovolně  popleněny  všemožné  lidské  výdobytky, 
stále častěji se bude plundrovat, krást a podvádět a stále častěji se bude pro vlastní prospěch 
lhát  a  pomlouvat.  Vinou  ziskuchtivosti  těch  z  vás,  kteří  budou  rozhodovat  o  potravinách 
a jejich pěstování a využití, budou Zemi stále hustěji obývat hladovějící  lidé, a bude strašné 
pozorovat, jak jim kosti prostupují kůží a jak jejich rány hnisají, mokvají a budou poseté mou‐
chami. I stále děsivější bude skutečnost, že mnozí z vás lidí budou vyháněni ze svých domo‐
vin a budou loveni a pobíjeni jako škodná zvěř, zatímco jiní z vás často uprchnou a při svém 
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útěku nejrůznějšími  způsoby přijdou o  život. A  tak  jako dnes nebude většině  z vás,  lidí na 
Zemi, věnována žádná pozornost, jelikož od utrpení uprchlíků odvrátíte svou tvář a neudělá‐
te nic pro to, aby mohli žít, pracovat a vést důstojný život ve vaší vlasti. Stále častěji se bude‐
te starat  již  jen sami o sebe, a své špatné svědomí budete konejšit už  jen  tím, že darujete 
drobnou almužnu chudým a trpícím, leč stále pamětlivi toho, aby se o vás všude rozprávělo 
jako o dobrých lidech a aby se vám vaše almužna mnohonásobně vrátila. 

Vskutku, cena lidského života bude stále mizivější a stále hojněji se s vámi lidmi bude obcho‐
dovat  jako  s otroky, ať už na otrockou práci, prostituci,  válečné účely  či  v  rámci obchodu 
s orgány, kvůli němuž budou zdraví  lidé mezi vámi unášeni, odvlékáni, prodáváni, popravo‐
váni jako dobytek a budou jim vybírány vnitřnosti a orgány a zcizovány části těl. A všichni ti 
ziskuchtivci mezi  vámi,  kteří  s  tím  budete  obchodovat  nebo  sami  budete  vrahy,  řezníky 
a vykuchávači, vy se budete hádat dokonce i o krev, kůži a kosti zavražděných – toto konání 
je v době  započatého  třetího  tisíciletí  již  zcela běžné, a v době nadcházející  se  tedy v této 
podobě ještě mnohem více rozšíří. Hojněji se nebude obchodovat jen s dospělými, ponejvíce 
s mladými ženami kvůli prostituci, nýbrž i s muži za účelem otrockých prací, ale i s dětmi, jež 
budou donucovány k práci a sexuálně zneužívány pedofily. A vše se bude v těchto směrech 
stále zhoršovat, a tak nedotknutelnost vaší  lidské důstojnosti bude stále častěji přecházena 
a zapomínána. Bude tomu tedy tak, že vy, lidé na Zemi, budete stále surovější, bezohlednější 
a  čím dál  častěji se budete poddávat krutosti. Lež a šalba budou panovat světu stále horší 
měrou, počínaje  žebráky mezi vámi, pokračuje vámi,  již budete  žít v normálním a dobrém 
blahobytu  jako dobří občané, a konče vámi boháči a vládnoucími. Jako nikdy dříve v celých 
dějinách pozemského  lidstva budou  lež a šalba, podvod, zdání, pomluvy a otroctví vládních 
úřadů pokládány za pravdu a bude z toho vycházet čím dál více neštěstí. I bude stále četněj‐
ším jevem, že se s vámi lidmi bude zacházet jako se zvířaty na porážku a budete značeni čísly 
a daty, jež vám budou implantovány v elektronických datových čipech. Následkem toho bu‐
dete  úřady,  vládními  institucemi  a  vládnoucími  dokonale  kontrolováni  a  oloupeni  o  svou 
svobodu, byť si ve své naivitě budete namlouvat, že jste svobodní lidé – ve skutečnosti však 
budete nevolníci vládnoucích. Úřady, vládní instituce a vládnoucí vás opanují jako ještě nikdy 
předtím, takže  již nebudete sami určovat svůj osud v  lidském společenství, neboť to budou 
činit ti, kteří nad vámi budou vykonávat absolutní moc a kontrolu. Každý z vás bude tedy ne‐
volníkem a otrokem vládních  institucí, úřadů a vládnoucích, resp.  těch mocichtivců a  jejich 
vazalů, kteří v  tomto ohledu budou držet moc. Vy,  lidé na Zemi, byste v počátcích  třetího 
tisíciletí  ještě měli čas tomuto dění zabránit, pokud byste se proti těmto v budoucnu hrozí‐
cím machinacím vládnoucích a na nich slepě závislých vědců a techniků  jednotně  jako celé 
lidstvo postavili na odpor a této hrozbě zamezili. 

Přelidnění na Zemi, to musí být stále znovu uváděno, bude vinou nerozumu a nezodpověd‐
nosti vašeho pozemského  lidstva ustavičně narůstat. To však zaviní  i nezodpovědné  intriky 
vládnoucích, vládních úřadů a institucí, které budou podporovat plození potomků. Totéž na‐
stane  i  vinou  již  kriminálních  a  zločinných  sektářských nesmyslností  katolické  církve,  resp. 
papeže, kleriků a knězů, kteří budou bludně učit o vylhaném Božím zákonu »Množte se«. Vás 
lidí bude tedy soustavně přibývat a budete mít čím dál méně prostoru k životu, a místa bude‐
te mít nakonec  tak málo,  že  se navzájem ušlapete  k  smrti.  I  stále  častěji  se budete dávat 
do pohybu, překračovat hranice svých domovin, opouštět je a zmírat při tom, a velmi mnoho 
z vás  se bude bezcílně  toulat  světem. Z  toho vyplyne,  že  se budete navzájem  stále  častěji 
mísit a spojovat, pročež budete stále častěji přetrhávat rodinné vazby a vytvářet míšenecké 
národy, zatímco čisté národy se budou čím dál častěji vytrácet. Z té příčiny se však budete 
stále častěji navzájem odcizovat, takže bude mezi vámi stále častěji kynout záští a nepřátel‐
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ství, což mezi vámi, jednotlivci, povede k ustavičným konfliktům a nakonec i k vraždám, zabí‐
jení, zločinům a válkám spojeným s ohromnou destrukcí. Mnozí z vás proto zpustnou, pře‐
stanou vésti sami sebe, prchnou do všech směrů a padat budou z  jednoho neštěstí do dru‐
hého. Vlivem falešností,  lží, podvodů a nepravd náboženství, sekt,  ideologií a filosofií se vy, 
lidé Země, zprvu  ještě více poženete v omyl a  ještě méně se začleníte do tvořivých zákonů 
a přikázání,  takže  jich  budete  daleci  a  nebudete  je  následovat.  Vskutku,  bude  tomu  ještě 
dlouho tak, že budete jednat tímto způsobem a budete se chtít ve svém životě řídit jen svými 
vlastními  zákony,  zcela mimo  zákony a přikázání,  jež dává Tvoření,  které  vše od pradávna 
zakotvilo v přírodě a existenci celého Universa. Tak jako nedbáte a pohrdáte Tvořením a jím 
vydanými zákony a přikázáními, bude to také tak, že pošlapete nohama přirozené řízení pří‐
rody v tom ohledu, že ženy budou plodit již jen potomky, jejichž pohlaví bude předem určo‐
váno selektivními zásahy při zplození. Zplození bude tedy čím dál vzácněji probíhat přiroze‐
ně, nýbrž už jen umělou cestou. Současně s tím to bude také tak a bude patřit na denní po‐
řádek, že plod v mateřském lůně vzniklý přirozeným zplozením bude bez životně důležitého 
důvodu bezohledně usmrcen, nebude‐li se jeho pohlaví matce či otci zamlouvat. 

V době budoucí to bude tak, že se velmi mnoho z vás, lidí na Zemi, bude považovat za Tvoře‐
ní samé (ve vašem náboženském, sektářském pojetí za Boha). Mocnáři mezi vámi, ať už jací‐
koli, budou na sebe strhávat stále více země, statků a jiného vlastnictví, k němuž budou pat‐
řit i ženy, které si budou vydržovat jako prostitutky či předmět osobní prestiže. Zároveň bu‐
dou ti mocní mezi vámi stále častěji pohlížet na chudé a slabé jako na podlidi a havěť a podle 
toho s nimi zacházet, takže vy, chudí a slabí, budete žíti rostoucí měrou ve strachu a vypěstu‐
jete v sobě tu nejjedovatější zášť.  

Vše, co bylo doposud zmíněno, bude však  jen začátek, neboť z vašeho  lidstva tajně vychází 
jedna mocná organizace vládnoucích a mocných s mnoha svými zcela závislými posluhovači, 
kteří vytváří tajný pořádek temnoty s vlastními zlými zákony a ustaveními, která cílí na nená‐
vist vůči chudým, slabým, hospodářsky závislým  i vůči všem běžným občanům. Tato organi‐
zace na sebe touží strhnout čím dál větší moc, více peněz a absolutní vládu nad celou Zemí 
a celým vaším pozemským lidstvem, takže na světě rozšíří své zlé panství, podporována na ní 
zcela  závislými,  krvelačnými  a  ziskuchtivými  vazaly  všeho  druhu.  Ba  i mocní  hospodářství 
pocítí  její moc a uposlechnou  zlých  zákonů  temného pořádku,  jenž bude  svůj nebezpečný 
a smrtící  jed nenávisti  rozšiřovat  všude  vůkol  a  zaměřovat  jej na  všechno  a  všechny,  kteří 
nebudou  téhož  smýšlení. Vy,  lidé na Zemi,  již nebudete přespříliš aktivní, nýbrž  se oddáte 
nečinnosti, budete se s prázdným výrazem v očích potulovat kolem dokola a nebudete vědět, 
co si máte počít a kam se máte vydat, neboť již nebudete mít na práci ničeho, co by vám při‐
nášelo radosti a dobré odměny. A vy, lidé této Země, ať mladí či staří, vy již nebudete moci 
ve svém životě zapustit žádné kořeny a budete se pokořeně a beznadějně potloukat vůkol, 
nemajíce ani práci, ani domov. Z toho vyplyne, že budete v každém ohledu sami sebe potírat 
a své bytí nenávidět, abyste s ním nakonec sami skoncovali, což  je  již od dvacátého století 
stále častější a v době budoucí se to ještě více vyhrotí. S příchodem třetího tisíciletí nastala 
tedy již ona doba, v níž tyto okolnosti prudce započaly a v níž se budou čím dál více a rychleji 
rozmáhat. Tak vzroste  i počet chorob, nákaz a nemocí vlivem nejrůznějších  jedů,  jež  těžce 
zasáhnou zdroje pitné vody a povodí, ale i vzduch, půdu a potravu, která roste na stromech, 
keřích,  polích,  v  lesích,  zahradách  a  sklenících.  Vaše  snahy  všem  těmto  pohromám  čelit 
a zastavit  je budou  zpočátku marné, neboť budou  ze dne na den, ba  z hodiny na hodinu 
a minuty na minutu stále větší a katastrofálnější, a to ve vztahu k razantně stoupajícímu pře‐
lidnění. Vy, lidé na Zemi, budete tedy chtít všechno to, co jste svou vlastní vinou, nerozumem 
a nezodpovědností dosud zničili, znovu obnovit, a i to, co potud zůstalo nedotčeno, uchovat, 
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leč všechno vaše snažení v tomto ohledu bude plané, jelikož nedospějete ke správnému ro‐
zumnému závěru. A správným rozhodnutím  je výhradně a pouze radikální zastavení přelid‐
nění pomocí celosvětové  regulace porodnosti a následná  redukce vašeho pozemského  lid‐
stva na planetární a přirozenou míru. Tato míra je přitom podle přírody a planety pro celou 
Zemi stanovena na 529 miliónů lidí. 

Lidé na Zemi,  vaším nerozumem budou  stále  rychleji odumírat deštné pralesy, a proto  se 
budou  stále  rychleji  a  ve  větším měřítku  šířit  pouště.  Současně  s  tím  budou  táti  ledovce 
a póly, a tak se zvýší hladina moří a zaplaví cennou zemi, což milióny z vás vypudí z vašich 
sídel  i vaší země, kterou  jste předtím mohli obdělávat. Krom toho budou běsnit stále moc‐
nější, blesky sršící bouře, jež na mnoha místech vyvolají požáry a mnohé z vás, spolu s vaším 
dobytkem, zabijí. Zároveň spadnou z mračen stále masivnější přívalové deště, které, podob‐
ny pravým potopám, všecko zpustoší, zaplaví a vyžádají si mnoho mrtvých. Na jiných místech 
ovšem vyprahnou zemi sucha a nesmírné požáry sežehnou lesy, vesnice, města i vaše příbyt‐
ky. Vinou toho všeho,  jakož  i vinou výparů z krbů, továrních komínů a všemožných motorů 
vypouštějících  jemný  prach  a  oxid  uhličitý,  bude  vzduch  stále  hutněji  nasycován  kouřem 
a jedovatými  emisemi,  bude  však  také  otravován  radioaktivitou,  biojedy  a  chemií,  načež 
mnoho z vás lidí onemocní a zemře. Zemí budou i nadále otřásat mocná pevninská i podmoř‐
ská zemětřesení, a to stále silněji, což zničí celá města a srovná je se zemí. Zničeno však bude 
i mnoho jiných staveb, které byly z nerozumu zbudovány a i nadále se budují, přestože před 
tím proroctví a předpověď vysloveně varují. Avšak,  lidská sídla a vesnice pohřbí pod sebou 
i sesuté horské  svahy  a bahenní  laviny  atd.,  zatímco  jinde  se  vlivem  tektonických posuvů, 
podzemních  důlních  staveb,  dutin  a  vodních  toků  rozevře  zemská  kůra  a  obydlí  lidí  i  jiné 
stavby se propadnou do země. Vy, lidé na Zemi, se však nebudete chtít z toho poučit, neboť 
budete tvrdohlaví a na varování proroctví a předpovědi nebudete chtít slyšet.  I zpustne vi‐
nou této svéhlavosti mnoho nemajetných, nuzných a světloplachých lůz mezi vámi stále hůř 
a ty budou čím dál častěji rabovat, a to především tam, kde se jiní z vás lidí octnou v nouzi, 
prchnou ze svých bydlišť a budou v nich muset zanechat svůj majetek. 

Slunce již na počátku třetího tisíciletí nebezpečně září – jelikož Zemi obklopující ozónový pás 
je  těžce poškozený a děravý –, a proto v budoucnu spálí Zemi  ještě více a způsobí celému 
světu a všem formám života mnoho utrpení, a to  i vám  lidem, neboť budete čím dál častěji 
stiženi rakovinou kůže a těžkými očními chorobami atd. Velké neštěstí však vašemu pozem‐
skému  lidstvu a planetě nezpůsobí  jen  slunce, neboť  i podmořské vulkány  způsobí velikou 
destrukci a přivedou vodstva moří do varu, v němž zhyne velmi mnoho vodních živočichů, 
které  jste vy,  lidé, doposud nevyhubili. Tyto podmořské a  i podzemní posuvy navíc probudí 
síly, které způsobí, že jisté kontinenty či jejich části zmizí ve vodách. To vše ale přispěje také 
k tomu, že vy, klamně věřící náboženství a sekt, budete jako pokoření psi a ve své bludné víře 
se budete scestně  třásti strachy před  tím, že Bůh  trestá svět za  jeho hanebné  činy. Přitom 
však neseznáte, že všechna zla a všechny katastrofy jste způsobili a způsobujete jen a pouze 
vy svou vlastní vinou, přičemž hlavní příčinou všech zlých zvrhlostí bude stále se vzmáhající 
přelidnění. Sekty vzniklé ze všech náboženství,  ideologií a  filosofií budou v budoucnu stále 
hrabivější,  rafinovanější,  bezohlednější  a  agresivnější,  přičemž  budou  pro  své  kriminální 
a nezodpovědné účely  zneužívat  i moderní  vědu  a  internet. V  tomto ohledu budou  všeho 
užívat  kriminálně  a  zločinně,  přičemž  ke  lživým  poselstvím  spásy  –  klamajícím  a  činícím 
na sobě slepě závislými nové učedníky a věřící – budou náležet i sebevraždy, vraždy a teroris‐
tické intriky. Náboženství, sekty, ideologie a falešné filosofie se budou rozmáhat jako jedova‐
té, nebezpečné viry, které  se budou přizpůsobovat  změněnému prostředí – a budou  stále 
podleji a pomocí stále modernějších prostředků rozhazovat své sítě v rámci supermoderního, 
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elektronického lovení duší, přičemž do svého pouta strhnou i čím dál více akademiků a jiných 
vzdělanců mezi vámi. Krom toho, že bude stále více akademiků a  jiných vysoce vzdělaných 
lidí rekrutováno k sektářům, bude dalším zlem skutečnost, že se budete s jejich pomocí po‐
koušet uspokojit svůj blud v tom smyslu, aby byli zvířata a lidé klonováni dle vašich představ 
a přání, jelikož to, co jste smrtí ztratili a ztrácíte, budete chtít opět míti. Činíce toto, budete 
ve volné přírodě, ve vzduchu, zemině, půdách a vodách nezodpovědně hubit jeden rod živo‐
čichů za druhým, druh po druhu, ať  již z  jakýchkoli nicotných příčin. Tak učiníte ze sebe sa‐
mých zlo všeho zla,  leč zároveň se budete mylně pokládat za dobré a za samotné Tvoření, 
které ve své náboženské a sektářské klamné představě zcela zneuznáte a budete míti za Bo‐
ha. 

Vy, lidé na Zemi, budete stále častěji propadat strachu, jedu a beznaději a to zasáhne již vaše 
děti,  až  je  jejich  vlastní  rodiče  či obchodníci  s otroky budou nahánět,  sexuálně  zneužívat, 
trýznit, bít a prodávat. Strach, jed a beznaděj bude rovněž ohrožovat i vývoj vědomí mnoha 
z vás, a proto otupíte a pozbudete rozumu. To však nebude divu,  jelikož vás,  lidi, budou fa‐
lešná, matoucí a nezodpovědná náboženství, sekty, ideologie a filosofie čím dál tím více od‐
hánět od pravdy, takže čím dál méně z vás rozpozná efektivní pravdu tvořivých zákonů a při‐
kázání, a čím dál méně z vás se  jí tedy bude řídit. Změna k  lepšímu, dobrému a nejlepšímu 
potrvá dlouho, neboť teprve tehdy, až většina vašeho pozemského lidstva po ní zatouží, bu‐
de následovat velký obrat ke správnému učení se pravdivé pravdě a k jednání v tomto ohle‐
du. Nejprve se však vy, lidé na Zemi, budete mylně považovat za Boha a nebudete vědět, že 
Bůh  je  jen  lidmi  vybásněná  bludná  postava,  která  s  efektivním  všezahrnujícím  Tvořením, 
resp. Universálním vědomím nemá nic společného. Ještě drahnou dobu si nebudete uvědo‐
movat, že nejste ničím více a ničím méně, než jste byli při svém narození: malí, lidští tvorové, 
nevědoucí a bezmocní bez působení  tvořivých  zákonů a přikázání.  Ježto  si  tuto  skutečnost 
dosud nebudete uvědomovat, budete se bludně pokládat za Boha, za moc, která rozhoduje 
o životě a smrti. Proto stvoříte a budete pěstovat a rozvíjet zlo, povedete války, budete žíznit 
po pomstě, krvi a odplatě, necháte se vésti žárlivostí a vztekem a při každé příležitosti se bu‐
dete sápat po moci, zisku a materiálním bohatství. Přitom si nepovšimnete, že ve své slepé 
zlobě vše kolem sebe ničíte a celou onu zkázu planety a všech živých tvorů, včetně sebe sa‐
mých, berete v potaz, přičemž budete vinou bezmezného přelidňování Země nezadržitelně 
a v ohromném  rozsahu  vše dále  zostřovat.  Lze  tedy o  vás,  lidech na  Zemi,  říci,  že  jste po 
stránce svého vědomí, svého rozumu a soudnosti prťaví. Leč celým svým nerozumem, svou 
nechápavostí,  nenávistí,  násilností,  disharmonií,  touhou  po  pomstě,  odplatě,  válce,  zlobě 
a destrukci disponujete oproti  tomu  silou giganta.  I vkročíte  tímto  způsobem obřími kroky 
do svého bytí a do budoucnosti třetího tisíciletí a budete přitom bloudit zcela na scestí, ne‐
vědouce, kterou cestou se nyní skutečně máte dáti, třebaže do sebe nacpete všemožné škol‐
ské vědomosti,  jež vám však nepřinesou žádné poznání po stránce života, Tvoření ani  jeho 
zákonů  a přikázání. Nebudete  tedy  vědět, proč  vůbec  žijete  a proč  vůbec umíráte,  jelikož 
vám svět tvořivě podmíněného vzniku a zániku bude natolik cizí, jako sama efektivní pravda 
Tvoření – a proto budete jen v neznalosti lát na svůj život, hned zase fňukat a jako blázni má‐
chat rukama. 

Vy fanatici mezi věřícími náboženství, sekt, ideologií a filosofií – ať křesťané, židé, muslimové, 
hinduisté či buddhisté, anebo jejich sektáři –, vy budete sami sobě stále častěji soky, vyrazíte 
proti sobě, budete páchat teroristické činy, podřezávat si navzájem hrdla, provádět bombové 
atentáty  a  vést  válku  ba  i  ve  svých  vlastních  rodinách  a  řadách.  Současně  se  vy  všichni 
ve svém náboženském a sektářském bludném klamu budete domnívat, že vaše víra je ta je‐
diná správná a že musíte  ji bránit krveprolitím, ačkoliv vám bude skutečná pravda zcela cizí 
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a tvořivé  zákony  a přikázání nebudete  znát. Vaší  vinou bude  všude  kráčet  smrt,  a budete 
pochybovat o efektivní  tvořivé pravdě,  jež bude  ve  vašich očích  zlou mocí. To  vás  vyloučí 
z lidského života a budete žít bez práva, a nebudete mít co prodati na oltář svého zaslepení 
krom  svého vlastního  života,  jejž budete  zahazovat v  sebevražedných skutcích.  I odvrhnou 
a vyloučí vás všichni ti, již nebudou s vámi a kteří budou chtít mír, jistotu a klid, a pranic vám 
nepomůže  vaše  výhružné  žehrání. Uslyšíte  sic  o  proroctvích  a  předpovědích,  leč  oslepeni 
náboženstvím a sektářstvím nezmůžete efektivní pravdu rozpoznat, a tak budete poddáni jen 
svému barbarství a i nadále budete šířit smrt a zmar. A mnozí z vás, lidí na Zemi, budou před 
tím zavírat oči,  jelikož se budete kolébat v nepravé  jistotě,  třebaže vás bude hlodat strach 
a podezíravost a provázet vás na každičkém kroku, pročež nedojdete ani odpočinku, ani kli‐
du. 

Vskutku, potrvá  ještě přibližně 800  let, než vy,  lidé na Zemi, konečně procitnete, a  z větší 
části  se budete pomalu  snažit o  to, přiznat právo  tvořivé pravdě a  zákonům a přikázáním 
Tvoření. Teprv po  této době nastane,  že »Kalich pravdy«,  resp. »Učení pravých proroků«, 
»Učení ducha«, resp. »Učení pravdy«, »Učení ducha«, »Učení života« začne pomalu přinášet 
plody. Teprve tehdy se vy, lidé, budete učit utvářet mezi sebou dobré mezilidské a opravdo‐
vé osobní  vztahy,  vzájemně  si  rozumět  a  konečně pak  žíti  v pravdě, míru,  lásce,  svobodě 
a harmonii. Teprv tehdy se zběhne, že vy, pozemské lidstvo, se sjednotíte, a přitom nastane 
i to, že ze všech jazyků všech národů bude vybrán ten nejlepší a učiněn jedinou a jednotnou 
světovou řečí, avšak všechny ostatní jazyky všech národů budou zachovány. Tímto světovým 
jazykem bude  se moci  každý  člověk dorozumět  se  svým bližním,  ať už bude  z  kteréhokoli 
z národů. To bude ona doba, v níž vy, lidé na Zemi, budete v dobré podobě létat širými dála‐
vami Kosmu a vytvoříte si nové životní prostory. A to učiníte jak na cizích světech v šíři Uni‐
versa, tak na hladinách a v hlubinách zemských vod, tak i na Měsíci a zemské orbitě. Tou do‐
bou budete vy, lidé, všeobecně většího vzrůstu, dosáhnete velmi vysokého věku, rozmlouvati 
spolu budete v míru a navzájem si budete přáteli a oporou. I vzejde mezi vámi, lidmi, pravé 
a dobré vědění,  i získáte a budete odkrývati stále více a větší tajemství života, tvořivých zá‐
konů, existence a Universa. Z té příčiny budete se všemu učiti, rozumět tomu  i řídit se tím, 
a proto budete stále více pronikat k tvořivým zákonům a přikázáním, rozumět jim, užívat jich, 
učit se jim a následovat je. To leč nebude zásluhou vás mužů, nýbrž zásluhou vás žen, kteréž‐
to se chopíte žezla vedení a důstojnosti a budete vésti osud vás lidí. Váš ženský důvtip a váš 
smysl bude pro lásku, mír, svobodu, lidskou důstojnost, rovnost a harmonii, a zastavíte ma‐
nýry mužů s ohledem na války, násilí a všeliké zvrhlosti. I vzejde po všech tisíciletích zla, zvrh‐
lostí, násilností, disharmonie, necitelnosti, nesvobody  a nepokojů  z  vás  žen proud naděje, 
štěstí a lehkosti života, v němž naplní se tehdy všechny sny, jež upínají se k lásce, míru, svo‐
bodě a harmonii – ovšem než  toto nastane, uplyne dlouhá doba, neboť cesta  z barbarství 
do dobré budoucnosti bude dlouhá a obtížná. I přesto naleznete však opět pořádek, spolu se 
svou Zemí, svým klimatem, přírodou, lesy, rostlinami a v té době již opět čistými a zdravými 
vodními toky a k životu vzbuzenými pouštěmi, neb v té době bude se všecko odvíjeti od tvo‐
řivých zákonů a přikázání a jejich naplnění. A tak, v nově to vzešlém pořádku, budete uzdra‐
vovat nemoci a znemožníte nákazy dříve, než vzniknou, a každý z vás bude znalý toho, sám 
sobě si pomoci, a každý z vás bude pomáhat  i svému bližnímu. A onou změnou k  lepšímu, 
dobrému a nejlepšímu, kterou vykonáte vy, pozemské ženy, skoncováno bude i s chudobou 
mnoha z vás, lidí na Zemi, jelikož z moudrosti a dobroty žen bude o vás postaráno, i bude se 
s radostí a pravou  lidskostí dávati a  již nikoliv  jen bráti a žádati zpět. V té době bude každý 
z vás, lidí, přítomen pro svého bližního i ostatní spolubližní a bude s nimi chovat dobré mezi‐
lidské vztahy, a tak samota již nebude existovat a budete se navzájem uznávat a respektovat, 
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neznajíce domýšlivost ve věcech národní příslušnosti, barvy kůže, názorů, řeči či úrovně vě‐
dění a vzdělání atd. Vskutku, všechno to dobré je vám tak blízko, blizoučko, kdybyste to jen 
mohli pochopit, porozumět tomu a uplatnit to. To však ještě nezmůžete, a proto je vám ono 
dobré tak nablízku, a přece tak vzdáleno, jelikož nejprve musíte nalézti pravou cestu, jež vás 
k  tomu  přivede  a  která  jest  stanovena  tvořivými  zákony  a  přikázáními,  jež můžete  vyčíst 
a následovat ve volné přírodě. Vy, lidé na Zemi, však své myšlenky a city mylně utváříte tak, 
že ponejprv musíte strpěti velikou újmu a zřítit se do chaosu a katastrof, než se přikloníte 
k efektivní pravdě a budete se jí řídit. Potřebujete tedy železnou pěst, která vás povede, a tu 
najdete v »Kalichu pravdy«, »Učení proroků«, a tedy též v »Učení ducha«, jež jest »Učením 
pravdy«, »Učením ducha«, »Učením života«, existujícím po miliardy  let, vzešlém z Nokode‐
miona, přineseném na Zemi z jedné vzdálené galaxie a vyučovaném sedmi prorockými osob‐
nostmi z Nokodemionovy duchovní  linie. A toto »Učení proroků« učí, že se nemusíte báznit 
smrti, neboť máte mnoho životů. A tak budete se učit z »Kalichu pravdy« a »Učení ducha«, 
resp. »Učení pravdy«, »Učení ducha«, »Učení života« a stanete se vědoucími těch věcí,  jež 
týkají se života a smrti. Budete tedy vědoucími tvořivých a přírodních zákonů a přikázání, jež 
vás učí, že váš duch nikdy nepomíjí, jelikož existuje nekonečně v dál a vposled splyne sám se 
samotným Tvořením, Universálním vědomím. 

SSSC, 20. srpna 2008, 17:39 

Billy 

Novinky FIGU Švýcarsko 

12 012 starodávných osobních jmen ve své prapůvodní 

podobě a významu  

12012 altherkömmliche Vornamen in ihrer Urform und 
deren Bedeutung  

Autor: Billy, 452 stran A5, 50 CHF, německy 
https://figu.org/shop/b%C3%BCcher/12012‐
altherk%C3%B6mmliche‐vornamen‐in‐ihrer‐urform‐und‐deren‐
bedeutung 

 
Novinky FIGU Studiengruppe ČR 

Od  ledna 2015  je na našich  setkáních k dispozici ke koupi 
nová publikace Plejadisch‐plejarisch kontaktní zprávy č. 249 
– 251  (13.  června 1994 – 3. února 1995) Rozsah 104 stran, 
A4, cena 150 Kč, kroužková vazba, čb. 

Diskutovaná témata např.: únosy do UFO, nepozemské rasy 
a jejich vlety do atmosféry, nemoc šílených krav, homeopa‐
tie,  stáří  Univerza,  mumifikování  ve  starém  Egyptě,  Ber‐
mudský  trojúhelník, Nostradamus,  stažení  Plejaren  ze  Ze‐
mě, kontroverze UFO a Billyho  fotek, historie  Země a po‐
zemských  předků,  proroctví  a  předpovědi,  zemětřesení 
v Japonsku  (leden  1995)  atd.  Doplněno  o  výňatky 
z kontaktů č. 451 (30. 5. 2007) a 471. (16. 9. 2008) 
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PŘEDNÁŠKY – FIGU Švýcarsko 
PŘEDNÁŠKY 2015 
Také v roce 2015 pořádají členové FIGU v sále Centra přednášky na téma Učení ducha 
atd. 
 
25. dubna 2015: 
Bernadette Brand Najít cestu a jít po ní … 

Uskutečňování Učení ducha. 
 
Andreas Schubiger  Vědomí jako původ budoucnosti člověka 

Úplně na začátku z vědomí pramení myšlenky a pocity, a ty 
nás doprovází ze současnosti až do budoucnosti. 

 
27. června 2015: 
Silvano Lehmann Partnerství 

Žít Učení ducha.  
 
Andreas Schubiger   Hokus pokus – fluidové síly přicházejí  

Jsou fluidové síly nesmyslné, anebo mají reálný podklad? 
 
22. srpen 2015:   
Michael Brügger  Vnímání a poznávání sebe samotného 

O důležitosti poznávat sebe samotného. 
 
Bernadette Brand  Svodidla 

Uskutečňování Učení ducha. 
 
24. října 2015: 
Christian Frehner  Učení ducha v každodenním životě 

Používání a praktické příklady. 
 
Patric Chenaux  O víře a zaslepení  

O různých a negativních vlivech víry a zaslepení 
v myšlenkách, pocitech a jednání člověka a jejich životních 
okolnostech, a co lze proti těmto vlivům podniknout.  

 
 
Začátek přednášek přesně ve 14:00 hod. 
Vstupné: 7 CHF (Sleva vstupného pro členy FIGU po předložení platného průkazu.) 
 
V den sobotních přednášek se v Semjase-Silver-Star-Center koná v 19:00 setkání studij-
ní skupiny, na které jsou srdečně zváni všichni zainteresovaní návštěvníci přednášek. 

Základní skupina 49 
 

Překlady a korektury textů z němčiny a angličtiny v tomto vydání:  

Ondřej Štěpánovský, Petr Diosegi, Jan Bayer, Michal Dvořák, Eva Leksová 


