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Nová periodika FIGU Švýcarsko 
FIGU Švýcarsko začalo v roce 2015 vydávat dvě nová periodika. Od dubna 2015 vychází FI-
GU-Zeitzeichen (Znaky doby), tedy formát, který obsahuje velmi aktuální příspěvky. Bulleti-
ny a mimořádné bulletiny FIGU, které jsou často připravené a hotové už měsíce dopředu, 
totiž nestíhají obsahovat úplně nejaktuálnější informace. Právě FIGU Zeitzeichen toto mění a 
je reakcí na nejaktuálnější dění, nový výzkum, vědecké poznatky či jiný aktuální vývoj. Do 
konce roku 2015 vyšlo 24 čísel tohoto periodika. Od prosince 2015 vychází rovněž FIGU - 
Offene Worte der Wahrheit und Zeit, Scriptum veritas, Schrift der Wahrheit (FIGU – Ote-
vřená slova pravdy a času, Scriptum veritas, spis pravdy).  

Oběma periodikům je vlastní toto záhlaví: 

Organ für freie, politisch unabhängige Ansichten und Meinungen zum Weltgeschehen 
Laut ‹Allgemeine Erklärung der Menschenrechte› vom 10. Dezember 1948, Artikel 19, ‹Meinungs- und Informations-

freiheit›: 
Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht umfasst die 

Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen 
Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. 

Aussagen und Meinungen müssen nicht zwingend mit dem FIGU-Gedanken-, Interessen-, Lehre- und Missionsgut 
identisch sein. 

Orgán pro svobodné, politicky nezávislé náhledy a názory ke světovému dění 
Podle »Všeobecné deklarace lidských práv« ze dne 10. prosince 1948, článek 19, »Svoboda názoru a informací«: 

Každý člověk má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu 
pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmiko-

liv prostředky a bez ohledu na hranice. 
Výroky a názory se nemusí vždy nutně shodovat s myšlenkami, zájmy, učením a misí FIGU. 

Dalším periodikem, které vychází od dubna 2014 nepravidelně, je FIGU in bezug auf Überbe-
völkerung (FIGU ohledně přelidnění), zabývající se největším a základním problémem naší 
planety. Do konce roku 2015 vyšla 3 vydání. Všechna periodika vychází v němčině. 

Jan Bayer 

 

Občanská válka v Německu a Evropě v důsledku uprchlické katastrofy? 
Výňatek z 632. oficiálního kontaktního rozhovoru mezi Billym Eduardem Albertem Meierem a 
Plejare Quetzal ze dne 22. října 2015: 

Co se nyní týká ohrožení vinou »Islamistického státu«, tak to je velmi značné, neboť ohrožení 
se kvůli uprchlíkům stále stupňuje, a sice tím, že se »islamističtí spáči«, což jsou vraždící dob-
rodruzi a fanatici, nekontrolovaně nelegálně převážejí do Evropy a dalších států, kde pak 
mohou provádět své vražedné manýry. A že se to v Evropě může dít – tak zde si nemohu 
pomoci, než říct –, že to vše má původ v hlouposti, nenávisti, pomstychtivosti a bezbřehé 
nezodpovědnosti německé spolkové kancléřky Angely Merkel, která připravila a otevřela 
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cestu této lidské katastrofě. To je skutečnost, která způsobuje odpor a provokuje zlé nepoko-
je jak u německého národa, tak u národů ve státech diktátorsky orientované Evropské unie, 
ve kterých se může dle okolností situace zvrátit do  občanských válečných povstání. K tomu 
podle dnešního stavu uprchlické katastrofy mnoho nechybí. To na stranu jednu. Na stranu 
druhou jsou různé státy Evropské unie nuceny chopit se drastických násilných protiopatření 
kvůli blahu vlastní země a jejího obyvatelstva, ať už je to stavění plotů na hranicích a zne-
možnění vstupu do země uprchlíkům – jak se to děje už po několik týdnů –, anebo ať už je to 
přímým použitím násilí vůči uprchlíkům. K uprchlíkům je potřeba také říct, což plyne z našich 
rozsáhlých objasnění, že naprostá většina všech »uprchlíků« nejsou žádní uprchlíci – ke ško-
dě skutečným uprchlíkům –, nýbrž svou domovinu opustili jen proto, že veřejnými médii 
proběhla propaganda, že všichni uprchlíci jsou v Německu a Evropě vítáni a že se jim dostane 
všeho potřebného. Všechny tyto lidi svedla Angela Merkel k tomu, aby utekli ze své země a 
»uprchli« do Evropy, aby se zde o ně staral stát, v každé myslitelné podobě je zabezpečil a 
dle jejich přání je vybavil veškerým luxusním majetkem. To víme vyslechnutím velmi mnoha 
rozhovorů takzvaných »uprchlíků«, kteří ve své naivitě uvěřili lžím a falešným slibům Angely 
Merkel, která chce Německo zruinovat, což je také v zájmu jiných lidí posedlých po moci ve 
vládě EU. Německý lid ale nic neví o tom, že jeho země je tímto způsobem hanebně zrazena 
a má být násilně odstraněna z vyšší pozice; to je ještě potřeba říct. 

Výňatek z oficiálního kontaktu č. 625 ze dne 15. srpna 2015 
Na základě přání »Billyho« Eduarda Alberta Meiera k aktuálnímu celosvětovému dění, jsme 
18. prosince 2015 uveřejnili na stránkách studijní skupiny 11 stránkový výňatek z oficiálního 
kontaktního rozhovoru č. 625 s Ptaah ze dne 15. srpna 2015. 

Přehled témat: islámistický stát; příčiny války ve Vietnamu; rasizmus Američanů; psychická 
labilita Američanů - souvislosti a příklady; Mezinárodní mírově bojové jednotky; nutnost 
gramatického rozlišování výrazů »islámský stát« a »islámistický stát«, »islámci« a »islámisté«  
EU-diktatura; s formami psychopatie spjatá porucha spolkové kancléřky Angely Merkel zvaná 
realitě odcizená naivita. Rozhovor zde: http://cz.figu.org/625-kontakt-vynatek 

 

»Velký luk je napnut« 
aneb budíček všem členům FIGU a lidem spjatých s misí, kteří jsou zatím ve »stavu spán-
ku« 

Začalo to před přibližně 13 500 lety na Zemi. Učení ducha Nokodemiona-Henoka se tehdy 
vyučovalo v indicko-barmské oblasti. Henok se objevil na Zemi naposledy před 389 000 lety, 
aby se pak objevil teprve později, před asi 13 500 lety se změněnou podobou jména na He-
noch, coby první prorok takzvané »Pozdější doby«. (Viz článek »Objasnění k prorokům Henok 
a Henoch« ve FIGU bulletinu č. 50). Ve zmíněné době se uskutečnil poslední velký příchod 
mimozemšťanů na Zemi, a sice mimozemšťanů Henochovy linie (viz v této věci čtenářská 
otázka ve FIGU bulletinu č. 40). (Oba texty viz tyto Aktuality níže – pozn. překl.) 

Všem pasivním členům FIGU a přátelům FIGU, kteří se s misí cítí spjatí, by mělo být jasné, že 
většina z nás patřila k těm příchozím na planetu Zemi coby dřívější osobnosti své linie formy 
ducha. Nehraje konec konců ovšem žádnou roli vědět, zda tomu tak je, či nikoliv. Směrodat-
ná je vědomost a jasné poznání o tom, že člověk se dobrovolně zařadil do celosvětové a epo-
chy zahrnující mise a úkolu, jež od všech vyžadují velké, vědomé a bdělé nasazení. Vnímat 
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zodpovědnost znamená, být si jí vědom nejenom teoreticky během přemýšlení na gauči před 
televizí při čtení nějakého spisu Učení ducha. To znamená, že člověk musí osvobodit své myš-
lení a cítění od pohodlných, konejšivých a horizont vědomí omezujících zvyků a své smýšlení 
a snažení musí postavit podle tvořivě-přirozené pravdy, na zodpovědné, činorodé a energic-
ké bázi. V nynější době roku 2014 se nacházíme v závěrečné horké fázi mise s pravým proro-
kem sedminásobné řady, přičemž mise bude ovšem trvat ještě až do roku 3999. Naposledy 
však máme to štěstí, že forma ducha Nokodemiona je opět inkarnovaná do nové osobnosti 
coby prorok a naplňuje svůj dlouhý, náročný a neocenitelně cenný úkol mise. Nevyžaduje 
tato vědomost přece, aby se přitom činorodě zasadili všichni muži a ženy, jež si jsou této je-
dinečné doby a příležitosti skutečně vědomi? Pokud necháme tuto jedinečnou historickou 
příležitost bez povšimnutí uplynout, pak jsme jako spící lidé, kteří na denní obloze promešká-
vají východ slunce a překrásné ráno a žijí ze dne na den bezstarostně jako snílci, aniž by si 
vůbec skutečně uvědomili to, co se kolem nich děje a v jaké velkolepé skutečnosti se nachází. 
Tento život je spjat s velkou, překrásnou a celkově široce rozsáhlou zodpovědností za sou-
časnost a budoucnost pozemského lidstva. Hlas, který v nás slabě slyšíme a který nás vybízí 
k tomu, abychom procitli z našeho spánku pasivní konzumace tvořivě-přírodní pravdy a spo-
lupracovali, se vztahuje k nám samotným, resp. k našim dřívějším osobnostem v době před 
13 500 lety, jejichž osobní závazky jsou uloženy v osobních úložních bankách a jejich impulzy 
nás dnes zasahují. Tehdy sobě uložený závazek je směrován na to, aby člověk spolupůsobil 
tady a teď v tomto aktuálním životě, obzvláště na misi »Tiché revoluce pravdy«. Sami jsme si 
tedy dali závazek k aktivnímu spolupůsobení na misi, a tím tedy vlastně sami se sebou uza-
vřeli smlouvu, kterou bychom neměli porušit. 

Pravdu nestačí jednoduše pouze konzumovat a využívat jí k osobní výhodě a osobní evoluci. 
Učinit tak je nesporně velmi důležité, dobré a cenné; ale v tomto životě a existenci, coby ma-
lý článek ve velkém svazku FIGU mise to nestačí k tomu, aby se dostálo všem slibům, které 
byly dány před přibližně 13 500 lety. 

»… Velký luk z minulosti přes současnost až do budoucnosti je už napnutý podle zákona 
příčiny a následku. Na tom nelze nic měnit. Šíření pravdy na veřejnosti ovšem vyžaduje 
ještě obrovské nasazení, aby se mise v budoucnosti zdařila a přinesla dobré plody. …« 
(Výňatek ze směrnic FIGU Švýcarsko pro FIGU SDSG) 

I když to mnoho lidí, kteří se cítí být s misí upřímně spjatí, nerado uslyší: Čas velkého setká-
vání v Novém Věku už dávno začal. Žel mnozí »z tehdejší doby« se dnes nepodílí. Mnozí zů-
stali uvězněni ve spárech náboženství, sekt a všelijakých pravdě odcizených proudů; jiní se 
pro změnu oddávají materializmu, anebo jsou prostě příliš egoističtí a pohodlní, aby udělali 
něco dobrého pro misi a pro sebe samé, a spolupracovali. Nyní a dnes je nezbytně nutné 
spojit se s existujícími skupinami FIGU-Landesgruppe a FIGU-Studiengruppe, pokud je to 
někde a nějak možné, resp. chopit se vlastní iniciativy a založit nové skupiny FIGU a čino-
rodě a aktivně v nich spolupůsobit. V Německu je odhadem 75 pasivních členů, z čehož je 
v současné době jen asi 20% organizováno ve skupinách, tedy ve FIGU-Landesgruppe 
Deutschland a ve FIGU-Studiengruppe Süddeutschland. 

Kdo ještě není člen FIGU, ale cítí se s misí spjat a profituje z ní, měl by uvážit, zda je pro ně-
ho/ní možné, aby se stal pasivním členem a/nebo přistoupil k nějaké studijní či zemské sku-
pině. Bude zapotřebí sil, které pomůžou při výstavbě a budoucím fungování skupin, které 
vyžadují trvalé nasazení a považují to za životní úkol, právě do té míry, jak je to pro jednotliv-
ce možné. Musí se pořádat informační stánky a konat přednášky, a na veřejnosti je mnoho 
další práce, aniž by se přitom ovšem misionařilo, jak to dělají náboženství a sekty atd. 
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V harmonicky fungující skupině má člověk sám mnohem více možností pro svůj individuální 
rozvoj než coby samostatný bojovník. Na tom nic nemění ani známé a velmi fádně působící 
výmluvy typu: nejsem ten typ člověka, který by se rád připojil k nějaké skupině; mám přece 
velmi málo času; nejsem přece ten, který rád brzy vstává; nemám peníze atd. atp. Každý 
z nás by za to ohromné vědění a moudrost, jak jsou díky FIGU od jeho založení v roce 1975 
nabízeny všem zájemcům, měl být vděčný a jako dík a vzdání úcty by měl aktivně přispět 
svým dílem. Kdo chce brát, měl by také něco dávat. Kde bychom dnes všichni byli, kdyby na 
sebe bývali praví proroci nevzali tak nekonečné množství osobních závazků, práce, nouze a 
námahy, aby šířili pravdu mezi tak tvrdohlavými a vůči pravdě plachými pozemšťany – často 
za nasazení svého života a za těžkých fyzických i psychických bolestí a strádání, přesto ale 
plni lásky, smyslu pro povinnost, houževnatosti, lásky k pravdě a věrnosti vůči pravdě a Tvo-
ření? Na konci našich dní bychom si neměli vyčítat, že jsme zmeškali připojení se k nějaké 
skupině FIGU, abychom na tom velkém celku spolupracovali aktivněji než doposud, čímž by-
chom možná sami sebe ochudili o pořádný kus osobního vývoje – až budeme ležet na smr-
telné posteli, tak bude už příliš pozdě. Kdo ještě neví a nezakusil, že studium a spolupráce 
v nějaké skupině FIGU je velmi cenná, ten by své předsudky a zábrany měl hodit za hlavu a 
chytit příležitost za pačesy, aby se přičlenil k dobré nenáboženské a nesektářské společnosti. 
Jednota a síla FIGU společenství je více než množina všech jednotlivců! 

  Achim Wolf, Německo 

Výňatek z bulletinu FIGU č. 84, červen 2014 

Čtenářská otázka 
Proč se považují události z doby před asi 13 500 lety za vlastní kolonizování Země a za prehis-
torii lidstva, když v této době přece říše Atlantis a Mu existovaly už po dobu nějakých 23 000 
let? 

  N. L. / Německo 

Odpověď 
Nikde nestojí napsáno a ani se tedy nikde v žádných spisech nepředává informace, že prehis-
torie lidstva a vlastní kolonizování Země mělo mít svůj skutečný prapůvod před 13 500 lety. 
Ve skutečnosti je řeč pořád pouze o tom, že ve zmíněnou dobu se uskutečnilo poslední velké 
přistěhování mimozemšťanů na Zemi, a sice mimozemšťanů z Henochovy linie. To tedy značí, 
že prehistorii pozemského lidstva a kolonizování Země prvními mimozemšťany je nutno 
umístnit do již mnohem dřívějších dob. První mimozemští lidé, kteří přišli na Zemi, se patrně 
vyskytovali na naší planetě již před 120 nebo dokonce více jak 230 miliony lety, zatímco první 
na Zemi vzniklí – tedy první lidé vytvoření evoluční činností Země – měli svůj vlastní prapů-
vod před 8 až 12 miliony lety, přičemž dosavadní nálezy týkající se této dřívější lidské doby 
na Zemi sahají prostřednictvím paleontologie do minulosti pouhých jen něco mezi 3,5 a 6 
milionů let. 

Billy 

Čtenářská otázka 
Kým přesně byla nařízena stavba pyramid v Gíze před asi 73 000 lety? A má to těsnou souvis-
lost se zničením planety Malony?              N. L. / Německo 
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Odpověď 
Stavba pyramid nemá nikterak souvislost se zničením planety Malona. Autoři stavby pyramid 
byli tradováni jmenovitě jako synové nebes a vesmírní cestovatelé, to přinejmenším 
v neúplných análech Plejaren. Prapůvodní místo těchto »Přicestovalých z dalekých hlubin 
vesmíru«, jak jsou také nazývaní ve starých záznamech, by se prý mělo nacházet v oblastech 
souhvězdí Býka, Lva a Orionu. Jméno toho zodpovědného za výstavbu pyramid je nejisté, 
proto o tom nemohou být podány žádné bližší informace. Jisté je ale to, že tito »Přicestovalí 
z dalekých hlubin vesmíru« neměli nic společného s obyvateli planety Malona, resp. Phae-
ton. Pyramidy byly vystavěny celkem vzato tvrdou manuální prací, přičemž pouze z malé čás-
ti přišly ke slovu telekinetické síly mimozemšťanů. Ohledně tohoto tedy nesmí být telekinezí 
vykonaná práce přeceněna. Vpravdě je to stěží hodné zmínky, třebaže to žel bylo různě vy-
zdvihováno, což vedlo k falešným domněnkám. 

Billy 

Výňatek z bulletinu FIGU č. 40, srpen 2002 
Objasnění k prorokům Henok a Henoch 
aneb krátká přednáška k historii proroků 

Po jednom rozhovoru s »Billym« Eduardem Albertem Meierem (BEAM) dne 30. dubna 2004, 
2:05 hod. 

V souvislosti s prorockou misí a úkolem »Billyho« Eduarda Alberta Meiera (BEAM) se ve spi-
sech a v historické souvislosti zmiňují obě jména Henok a Henoch. Směrodatná jsou v knize 
OM, kánon 20, verš 95 atd. a kánon 33, verš 102 atd.  

Kanon 20, verš 95: »Lidským pokolením a národům Země byli odedávna dáni proroci, a tak 
byl vyslán (1) Henoch (3. února 9308 před n. l.) a (2) Elijáš (5. února 891 před n. l.), (3) Iza-
jáš (7. února 772 před n. l.) a (4) Jeremijáš (9. února 662 před n. l.), (5) Jmmanuel (3. února 
0002) a (6) Mohammed (19. února 571 n. l) v přímém sledu a stálém znovuzrození nových 
osobností, vedle Jana, Eljase, Jóba a všech zástupů jiných poctivých a spravedlivých, mezi 
nimiž byli i Buddha, Zarathuštra, Babatschi a jiní« 

«Es waren gegeben den Menschengeschlechtern und Völkern der Erde Propheten von 
alters her, so also ward gesendet der (1) Henoch (3. Februar 9308 v. Chr.) und der (2) 
Elja (5. Februar 891 v. Chr.), der (3) Jesaja (7. Februar 772 v. Chr.) und der (4) Jeremja 
(9. Februar 662 v. Chr.), der (5) Jmmanuel (3. Februar 0002) und der (6) Mohammed 
(19. Februar 571 n. Chr.) in direkter Folge und steter neupersönlicher Wiedergeburt, 
nebst dem Johannes und Eljas und dem Hjob und allem Heer der anderen Rechtschaffe-
nen und Gerechten, wie sie da auch waren der Buddha, der Zoroaster und der Babatschi 
und andere.» 

Kánon 33, verš 102: »A tedy budiž on, lidský syn, v útrapách na dlouhou dobu, a znovuzro-
zen v mnoha životech jako prorok (jako nová osobnost a prorok/zvěstovatel), a tedy na 
Zemi začínající ve své misi jako Henok, navrátivší se ale v ›Další době‹ jako Elijáš a poté 
jako Izajáš, které bude následovat jakožto Jeremijáš a Jmmanuel, i jako Mohammed«. Verš 
103: »A tudíž bude jakožto (7) prorok Nového Věku, až se zakulatí čas časů, a když jeho 
jméno praví, že je Ochránce pokladu ...« 

Kanon 33, Vers 102: «Und also sei er Menschensohn in Qual für lange Zeit, und wieder-
geboren in vielen Leben als Prophet (als neue Persönlichkeit und Prophet/Künder), und 
also auf der Erde beginnend in seiner Mission als Henok, wiederkehrend aber in anderer 
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Zeit als Elja und alsdann als Jesaja, denen er folgen wird als Jeremja und Jmmanuel und 
also als Mohammed.» Vers 103: «Und also wird er sein als (7) Prophet der Neuzeit, wenn 
sich rundet die Zeit der Zeit, und wenn sein Name wird besagen, dass er ist der Hüter 
des Schatzes …» 

Ve výše zmíněných verších knihy OM je zmíněna řada sedmi směrodatných proroků, kteří už 
po miliardy let naplňují sobě uloženou povinností a v souladu s vlastním určením mimořád-
nou úlohu a misi. Je to mise, která nachází svůj současný závěr v práci »Billyho« Eduarda Al-
berta Meiera, zvaného rovněž BEAM, a v práci FIGU, ve spolupráci s členy mimozemské 
plejarische federace. Jak známo, jeho občanské jméno zní Eduard Albert Meier, přičemž však 
v Teheránu (Irán) dostal od jedné Američanky jménem Judy Reed přezdívku »Billy« a v Karačí 
(Pákistán) dále i islámský titul šejk a jméno »Mohammed Abdullah«. Všechna počáteční pís-
mena jeho jména utváří popořadě slovo BEAM, které v anglické řeči znamená PAPRSEK. 

Jméno Billy znamená totéž co »vůle«, resp. »ten se silnou vůlí« a »ochrana« = přibližně: 
»Ochránce se silnou vůlí«, anebo »Ten se silnou vůlí, nabízející ochranu«. Jméno Eduard se 
podle »Lexikonu osobních jmen« z nakladatelství Naumann a Göbel z roku 1987 vykládá ná-
sledovně: Eduard, mužské, anglosasky Eadweard: ead = držení, weard = ochránce. Význam 
jména Albert je předáváno coby »ryze lesklý/skvělý«, resp. »vznešeně skvostný«. – Moham-
med znamená »Ten velebený«; šejk = arabsky kníže (viz důkazní listinu »Plejadisch-
plejarische kontaktní zprávy« blok č. 5, strana 167). Už jen tato pojmenování, sled jmen a 
jejich speciální významy celkově poukazují na pravou zvěstovatelskou činnost »Billyho« Edu-
arda Alberta Meiera, resp. BEAM coby proroka Nového Věku. Význam jména »Ochránce dr-
žení« připouští i mimozemšťany uvedený význam jeho jména: »Ochránce pokladu« (např. 
kontakt č. 239 ze dne 20. prosince 1991 s Ptaah): 

Ptaah: Pak bych chtěl zůstat u jména Eduard. Znamená přece »Ochránce pokladu« a toto 
jméno nesedí na nikoho jiného lépe než na tebe, můj milý příteli Eduarde. 

Na první pohled se zdá, že v knize OM, kanon 33, verš 102, by neměl na prvním místě sedmi-
násobné řady vystupovat Henoch, nýbrž Henok a to navzdory v kanonu 20, ve verši 95 popi-
sovanému prorokovi. Tato zdánlivá nesprávnost vedla u mnoha čtenářů a čtenářek spisů 
k určitým nedorozuměním a i na internetovém fóru FIGU vyvolala rozličné otázky. 

Oba verše jsou ovšem správně a jejich zdánlivé rozdíly spočívají v historických a časových 
záležitostech. V této věci je nutno vysvětlit následující: Henok a Henoch jsou dvě různá jmé-
na různých osobností, které rovněž žily ve velmi odlišných dobách. Vlastní mise a úkol trvá již 
asi 12 milionů* pozemských let. Pro pozemšťany je to nepředstavitelně dlouhé a téměř ne-
konečné časové období. Navíc se k tomu přidává okolnost, kvůli které je lidské pochopení 
těchto souvislostí ještě obtížnější, totiž že obě jména se vyskytla v rámci miliony let trvající 
mise vícekrát v různých osobnostech. Navíc původní jméno Henok zaznamenalo v běhu mili-
onů let změnu na Henoch. 

V současnosti je už známo, že novodobá mise s Nokodemjonem začala před asi 12 miliony let 
na jednom velmi vzdáleném světě jedné cizí galaxie. Nokodemjon je pokládán za zakladatele 
jedné nové národnostní skupiny, která jím byla vytvořena z důvodu podpory evoluce. Rovněž 
základní Učení ducha a symboly Učení ducha mají původ u Nokodemjona, jakož i u pozděj-
ších osobností Henoka, který dále vedl veškerou práci a misi Nokodemjona. 

V této souvislosti budiž také poprvé vysvětleno, že časové úseky jsou rozděleny do různých 
časových období. Totiž na takzvanou »Starou dobu« (12 milionů let až do doby před 13 500 
lety), »Střední/Pozdější dobu« (13 500 let až do 5. února 891 před n. l.), pak »Další dobu« (od 
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5. února 891 před n. l.) až do současného Nového Věku (od 3. února 1844 n. l.). Když se po-
prvé objevil Nokodemjon před asi 12 miliony lety, začala takzvaná »Stará doba«. Během ná-
sledujících 4 milionů let se Nokodemjon objevil několikrát v neznámém počtu různých osob-
ností, avšak se stejným jménem, aby dostál své misi. Před přibližně 8 miliony let se jeho for-
ma ducha už nerodila coby Nokodemjon, nýbrž v člověku jménem Henok. Jednalo se přitom 
o toho Henoka, který na jedné velice vzdálené planetě jedné vzdálené galaxie založil takzva-
nou Henokovu linii, když vytvořil nový národ a tím podepřel svou misi a úkol coby Henok. 

Zajímavé souvislosti k takzvané Henokově linii lze nalézt i v brožuře »Přednášky k zamyšlení« 
č. 4 z roku 1998; název: »Také mimozemšťané jsou pouze lidé«, vysvětlení k pojmenování a 
pojmům »mimozemšťan«, »člověk«, »DAM«, »Adam«, »OMEDAM«, »externí-humanoid«, 
»cizí humanoid«, »humanoid«, »nehumanoid« a »non-humanoid« atd., které sepsal Hans-
Georg Lanzendorfer. 

Naposledy se na Zemi Henok objevil před 389 000 lety, aby se pak před přibližně 13 500 lety 
ukázal opět s pozměněnou formou jména Henoch coby první prorok takzvané »Pozdější do-
by«. Z tohoto důvodu se o něm v knize OM, kánon 20, verš 95 také říká: »Lidským pokolením 
a národům Země byli odedávna dáni proroci (počítáno od konce »Staré doby« a počátku 
»Pozdější doby«), a tak byl vyslán Henoch …«  

Prvního proroka Henocha před přibližně 13 500 lety následovaly ještě dvě další prorocké 
osobnosti jménem Henoch, totiž 3. února 9308 před n. l. a naposledy před asi 4–5 tisíci let 
před naším letopočtem, tedy jak před 11 000 lety, tak před 6–7 000 pozemskými lety. Přitom 
je ovšem potřeba dbát toho, že tito proroci stejného jména se nepočítají do všech svých po-
zemských inkarnací celkově, nýbrž jen jedenkrát, takže trojitý výskyt se počítá jen jednou, 
protože ten první Henoch vykonával svou misi přímo pro pozemšťany, zatímco v obou svých 
dalších životech byl ohledně své mise činný jen pro ty »Přicestovalé z hlubin vesmíru«, což 
tak platilo i v případě Henoka a Nokodemjona. To se týká Henocha, který žil před 13 500 lety, 
jakož i toho před 4–5 tisíci lety. 

Henoch směrodatný pro ryze pozemskou misi byl ten, který se narodil dne 3. února 9308 
před n. l. Coby následovník posledního a třetího Henocha započal Elijáš (nar. 5. února 891 
před n. l.) svou misi jako první prorok takzvané »Další doby«. Poslední prorok takzvané »Další 
doby« pak byl Mohammed, načež se tato doba zakončila datem 3. února 1844 a tím začal 
takzvaný Nový Věk. Sedmý a poslední prorok této řady, nazývaný Prorok Nového Věku, se 
narodil 3. února 1937 ve Švýcarsku. 

Je-li tedy v kánonu 33, verši 102, řečeno: »A tedy budiž on, lidský syn, v útrapách na dlou-
hou dobu a znovuzrozen v mnoha životech jako prorok (jako nová osobnost a pro-
rok/zvěstovatel), a tedy na Zemi začínající ve své misi jako Henok, navrátivší se ale v ›Další 
době‹ jako Elijáš a poté jako Izajáš, které bude následovat jakožto Jeremijáš a Jmmanuel, i 
jako Mohammed«, pak to má následující význam: Když Henok založil před přibližně 8 miliony 
let takzvanou Henokovu linii umělým vytvořením nového národa, byl to začátek jeho dodnes 
trvající mise »… a tedy na Zemi začínající ve své misi jako Henok« (před 389 000 lety). Smě-
rodatná pro jeho práci je výpověď v tomto verši »… a tedy na Zemi začínající ve své misi 
jako Henok, navrátivší se ale v jiné době jako Elijáš« (dne 5. února 891 před n. l.).  

Ve své misi se Henok na Zemi objevil poprvé před přibližně 389 000 lety a pevně stanovil 
začátek své mise na této planetě: »… navrátivší se ale v Další době jako Elijáš …« proto, že 
Elijáš začal naplňovat svůj úkol mise coby první prorok takzvané »Další doby«. Takže se vy-
skytl vůči »Staré době« a »Pozdější« / »Střední době« v následné, tedy v »Další době«. 
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V kanonu 33, verš 102, není tedy první prorok Henoch ze sedminásobné řady uveden proto, 
že se nezabýval pozemskou misí, nýbrž jen ryze misí »Přicestovalých z hlubin vesmíru«. Byl to 
tedy takzvaně poslední prorok »Staré doby« a zároveň první prorok »Pozdější / Střední do-
by«, avšak ještě nerelevantní pro naplnění pozemské mise. Pozemská mise začala v »Pozdější 
/ Střední« době teprve narozením druhého Henocha dne 3. února 9308 před n. l. Teprve 
prorokem Elijášem byla zahájena »Další doba« a její letopočet, a sice datem 5. února 891 
před n. l. trvající až do 3. února 1844 – podle dnešního kalendáře. 

Hans-Georg Lanzendorfer 

Výňatek z bulletinu FIGU č. 50, prosinec 2004 

*Poznámka překladatele a studijní skupiny, říjen 2015: V překladu textu byly použity nejnovější výňat-
ky z knihy OM (2011) a na několika místech korektura jednoho časového údaje ve věci novodobé mise 
Nokodemiona (oprava miliard na miliony na základě nových informací viz např. následující kontakt č. 
542 ze 7. července 2012).  

Výňatek z 542. kontaktního rozhovoru ze 7. července 2012 
Billy  Moje další otázka se vztahuje na vás Plejaren a národy, které jsou s vámi ve federaci: Vy 

Plejaren jste i ve vaší federaci činí ohledně rozšiřování »Učení pravdy, Učení ducha, 
Učení života«, k čemuž se chci zeptat, jak široce se v této věci snažíte? 

Ptaah Naši plejarische duchovní vůdci a všelijací moudří pracují v té oblasti, aby u národů v 
naší Plejarische federaci učili Učení, avšak jen do té míry, jak se to požaduje, neboť i my 
podléháme podmínce mise, která je nemisionařit. A to, co děláme ve vztahu k národům 
naší federace, to činí opět i jejich duchovní vůdci a všelijací moudří stejným způsobem 
ohledně národů cizích světů, pokud se s takovými uskuteční kontakt. V této věci existují 
také lidé, kteří se nazývají zvěstovatelé a proroci, a sice poté, když mají znalosti ve věci 
budoucích událostí. Tímto způsobem se rozšiřuje Učení do všech částí Univerza, při-
čemž ale musí vždy být dán předpoklad, že je učení žádoucí, což tak není v každém pří-
padě, protože i u národů jiných světů jsou zpravidla dané tradiční směry víry, od kte-
rých se věřící jen těžko mohou osvobodit. V malých skupinách atd. ale vždy existuje zá-
jem o učení Nokodemiona, a proto lze v této věci vyučovat, načež se pak utváří větší 
skupiny a Učení se pak přece jen rozšiřuje. Avšak i v tomto vztahu je vyloučeno jakéko-
liv misionaření. 

Billy … Politováníhodné je nyní jednoduše ještě to, že ve všech kontaktních zprávách a růz-
ných knihách se vyskytují chyby s milióny, miliardami, bilióny a biliardami, které se musí 
uvést na pravou míru. Jak víš – což jsem ti už přece řekl – jsou znaky symbolů v úložních 
bankách pro milióny a miliardy naneštěstí do takové míry šálivě stejnorodé, že jsem se 
při vyvolávání jejich dat vždy dopustil záměny. Následkem toho jsem žel z milionů udě-
lal miliardy a z miliard dokonce biliony. Ale nyní jiná otázka: Zjevně u pozemšťanů není 
jasné, co vy Plejaren rozumíte pod označením »vyšší život«. Můžeš k tomu něco vysvět-
lit, prosím? 

Ptaah Je to totéž, co pod tím rozumíš ty. 

Billy Ale lidé to chtějí vědět od tebe, resp. od vás Plejaren. 

Ptaah Pak tedy budiž: Pod vyšším životem je nutno rozumět všechny formy života, které vyka-
zují vědomé vědomí nebo instinktivní vědomí, a tím i psychický život a stejně tak i poci-
ťování bolesti. 
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Časové období evoluce ducha (podle nejnovějšího výpočtu Billyho): 

40-60 milionů let   

= forma ducha je během této doby vždy podle svého stupně vývoje, který se uskutečňuje 
pomalejším nebo rychlejším rozvojem vědomí osobnosti v záležitostech vědomostí a moud-
rosti, vázána na materiální lidské tělo, než se promění v poloduchovní formu. 

56 milionů let 

= během této doby se forma ducha vyvíjí v poloduchovní rovině »Vysoké rady« coby vibrující 
poloduchovní, resp. polomateriální forma, než přejde do čistě duchovní formy. 

7 x 52 milionů let  

= 364 milionů let; během této doby proběhne čistá forma ducha sedm hlavních rovin (rovinu 
Arahat Athersata, rovinu Lantano, rovinu Absaly, rovinu Darmen, rovinu Euchare, rovinu Lo-
gon a rovinu Petale). Pro formu ducha je nutno počítat dobu pobývání v každé ze sedmi 
hlavních rovin vždy po dobu 52 milionů let. 

Hlavní roviny mají opět navíc pokaždé 7x7 (tedy 49) dalších podúrovní, jejichž průchod obná-
ší vždy přibližně 7,4 milionů let. 

343 x 7,4 milionů let  

= 2 538 200 000 let; během této doby musí forma ducha evolutivně projít 7 x 49 (=343) pod-
úrovní, než se sjednotí, resp. spojí s formou energie ducha Tvoření. 

Celkové trvání evoluce lidského ducha od své první inkarnace až k vstupu do Tvoření udává 
tedy následující průměr: 

50 000 000 let evoluce coby samostatná materiální forma života člověka.  

(50 milionů je průměr ze 40-60 milionů let) 

56 000 000 let evoluce v úrovni »Vysoké rady« coby polomateriální forma života. 

364 000 000 let (7 x 52 milionů let) evoluce v každé ze 7 hlavních čistých úrovních ducha. 

2 538 200 000 let (= 343 x 7,4 milionů let) evoluce v 7 x 49 podúrovních hlavních čistých 
úrovních ducha. 

3 008 200 000 let evoluce průměrného trvání. 

Doba evoluce samostatné materiální formy života člověka je odvislá od jejího vědomého 
snažení a jejího záměrného usilování o zařazení se do tvořivě-přírodních zákonů a přikázání. 
Jelikož toto snažení neprobíhá přímočaře a je přímo závislé na rozumu a chápavosti, může 
doba evoluce materiální lidské formy života velmi silně kolísat, takže v první fázi vývoje lze 
sdělit jen průměrné hodnoty. 

(výňatek z FIGU bulletinu č. 77, červen 2012) 

Poznámka FIGU Studiengruppe ČR, listopad 2015: Více informací o konkrétních publikacích v němčině, 
které v sobě tento typ chyby mají, resp. měly, viz kompletní článek Bernadette Brand »Gravierender 
Fehler im Buch ‹Existentes Leben im Universum› und in anderen Publikationen« z FIGU bulletinu č. 77, 
červen 2012, strana 3-6, neboť toto je jen výňatek z článku. 
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Žvanivost a misionáření 
Milý bližní, 

ke tvé vlastní ochraně, k ochraně pravdy a aby se zabránilo zneužívání obsahu našich spisů, 
budiž ti radou a vysvětlením následující: 

Používej učební materiál, který ti svěřilo FIGU, jakož i všechny další spisy v první řadě k tomu, 
aby ses učil sám. Nenech se nikdy svést k tomu – ať už ze samého nadšení a entuziazmu pro 
pravdu anebo z touhy po uplatnění atd. –, abys provozoval propagandu Učení nebo misiona-
řil za účelem získání dalších lidí pro věc anebo chtěl tyto lidi přesvědčovat. Tím můžeš sobě i 
ostatním způsobit velkou škodu. 

Studium duchovních záležitostí je neustále spojeno s procesem uvědomění. Každý člověk 
musí být sám v sobě připraven vypořádat se s pravdou a měl by také dostat šanci, aby si tuto 
připravenost sám vypracoval. Kdy, jak a jakým tempem se tak stane, spočívá vždy na jeho 
vlastním uvážení. 

Nikdo nemůže naléhat či vyvíjet jakýkoliv nátlak na myšlení, pocity a svobodu bližních, kteří 
mají jít svou sebeurčující cestou, aniž by je někdo zraňoval – lhostejno, jedná-li se přitom 
o cizí lidi, známé, přátele, příbuzné, manželku, manžela nebo o vlastní dítě. Uctivý respekt 
k veškerému životu je základní zásada, kterou zprostředkovává Učení ducha; neboť pouze 
uctivý životní postoj v sobě ukrývá klíč k vědění, pravdě a k veškerému poznání. 

Bližní má tedy být respektován, a nikoliv zavalen a zahrnován věděním či vlastními poznatky, 
kterým třeba ještě není s to porozumět nebo k tomu ještě není ochoten. To vše ale nezna-
mená, že se má ze studia Učení ducha učinit tajemství či že se má bližnímu dávat pocit, že 
právě ještě není tak daleko, aby to či ono pochopil; takovéto chování by odpovídalo nejenom 
neoprávněnému povyšování vlastní osoby, nýbrž i nedostatku úcty a respektu vůči bližnímu. 

Právě tak by měl mít člověk neustále před očima, že ani on není vševědoucí a že je jeho 
vlastní chápání Učení ducha vždy více nebo méně omezené. Ať se tedy každý člověk staví 
kriticky vůči sobě samému a nežvaní zbytečně o věcech Učení, kterým celkově vzato ještě 
správně nerozumí. Každý člověk ať také pomyslí na to, že polopravdami a nepravdami uvádí 
sám sebe jakož i bližní v blud, čímž se ztěžuje cesta k nalezení pravdy. 

Přirozeně že se žádný člověk nemá zdráhat vyslovit své mínění, a když je nějaké vysvětlení 
nezbytné a namístě nebo když zájemci kladou otázky, potom jim samozřejmě lze v rozum-
ném rámci a podle nejlepšího vědomí a svědomí poskytnout informaci; proto se má o Učení 
ducha mluvit stále všeobecně a jen na základě vlastního porozumění a nemá se hned od sa-
mého začátku hovořit o všech poznatcích, domněnkách atd. 

Tím, že člověk zbytečně, neopatrně a nekontrolovaně vyžvaní záležitosti o Učení ducha či 
interní zájmy FIGU – ať už doma, u přátel, u známých anebo na pracovišti – často ohrozí 
nejen své pracovní místo, nýbrž i vztahy k blízkým osobám. Zkušenost ukazuje, že všeobecné 
pochopení vůči Učení ducha je ještě velmi nízké. Toto nepochopení může pak dokonce vést 
k tomu, že dojde k rozpadu vztahů i mezi nejbližšími přáteli, protože mohou vyvstat rozdíl-
nosti, hádky a rozepře. Situace se ještě zhorší, pokud se člověk za každou cenu pokouší vnutit 
svému protějšku vlastní názor. 

Nejsme ani členové tajného spolku, ani žvanící misionáři, nýbrž lidé, kteří se v první řadě sna-
ží otevřít sami sobě oči.         FIGU  
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Výňatky z 542. oficiální kontaktní zprávy ze 7. července 2012 
Billy Minulou noc, jakož i různě předtím, jsem měl opět telefonát, ve kterém jsem byl po xté 
dotázán, proč neděláme žádné elektronické knihy. Hovořili jsme na toto téma také jednou při 
generálním shromáždění, přičemž jsem tam proti tomu i hlasoval podle toho, co mi Zafenatpa-
neach, ty, Quetzal a vaše grémium k tomu řeklo, což bylo žel zmíněno jen v jednom soukro-
mém rozhovoru, a tudíž to nebylo sepsáno v nějakém kontaktním rozhovoru. Proto tě chci 
poprosit, abys k tomu něco za sebe oficiálně řekl, a sice i to, co jsi mi říkal ohledně spojení mezi 
knihou a čtenářem, resp. čtenářkou. 

Ptaah To, co jsem ti vysvětlil ohledně elektronických knih, se opírá jak o zkušenosti ze strany 
Zafenatpaneach, Quetzal, našeho grémia, tak o mé vlastní. Elektronická písemná díla, která 
existují i u nás Plejaren, přirozeně v mnohem více vyvinutých podobách, slouží jen a výhradně 
k šíření informací a ke komunikaci. Naproti tomu máme knižní díla, která ovšem nesestávají z 
papíru a pevných papírových desek, nýbrž z umělých materiálů nepodléhajících zkáze, které 
nejsou potištěny tiskovým procesem, nýbrž k tisku dochází formou podobající se fototechnice. 
Tyto umělé materiály pro knižní díla, jak již bylo řečeno, nepodléhají zkáze a knihy se těší u 
našeho obyvatelstva velké oblibě a hojnému využití. Od té doby co smíme mít tvé spisy a kni-
hy, jsou to obzvláště tvá naučná díla, která se ve skutečně velké míře rozšířila. Elektronické 
knihy se z toho nedělají, kromě toho, že je mohou využít účelným způsobem duchovní vůdci k 
projekci na vhodných velkých plochách ke čtení a poučení pro všechny posluchače, načež se 
podle nich posluchačům vysvětluje. Jinak se ale elektronické knihy a písemnosti nevyrábí, a 
tedy ani nepoužívají, neboť to celé působí v elektronické knižní podobě na čtenáře chladně a 
neosobně, takže nedochází k žádnému cennému spojení s obsahem knihy a tím ani k případ-
nému soužití co se obsahu týče. To celé tedy působí na člověka čtoucího elektronický obsah 
neosobně a nečile, načež váznou a nedostavují se hluboce rozsáhlé pohnutky. Obsah elektro-
nických knih či spisů působí jako banální fráze, jako škrobenost, působí to bez vřelosti coby 
vynucenost, rušivě, nedůvěřivě, přemrštěně a pošetile atd., neboť z toho nemůže vzejít žádné 
niterní spojení a vše působí jako jakési chladné cizí těleso. Naproti tomu stojí ale opravdové 
knižní dílo, které lze držet v rukou a se kterým čtenář coby vlastník díla naváže osobní vztah. To 
celé jde ale ještě hlouběji a vytvoří prostřednictvím knižního či písemného obsahu v člověku, 
který tento obsah čte, hluboko rozsáhlou vřelost, spojení a soužití s pročítanou látkou. Pro-
střednictvím způsobu tohoto niterního osobního spojení se probudí i zájem, čímž vzniká spo-
lečné myšlení, soužití, stejně jako společné prožívání, načež se podnítí myšlenky a city, a vzni-
kají tím i otázky a dochází tak i k učení se, čehož nelze u elektronických knižních děl a spisů 
vůbec dosáhnout, nebo jen obtížně. To právě proto, že elektronické knihy a spisy předávají jen 
chladné informace, které nepodněcují ani osobní niterní hnutí, ani nemohou vytvořit hluboká 
spojení k rozumu, pochopení a vnitřní vřelosti. Používá-li se kniha, pak je s ní a s jejím obsahem 
spjat osobní vztah, takže se také bere stále do rukou, opět se čte nebo studuje, přičemž se s 
tím spojují i myšlenky a city. Elektronické přístroje, knihy, spisy a jejich obsah zůstává ovšem 
chladný, neosobní, bez vztahu a spojení, neboť přístroje jsou pro člověka jen kus neživé hmoty, 
který obsah smaže, jakmile se přístroj vypne. Kniha, oproti tomu, působí na člověka jako něco, 
s čím se co do obsahu pak vypořádává i dál, jakmile je kniha odložena, neboť je na jednu stranu 
opět uchopitelná a na stranu druhou lze obsah novým čtením a přemýšlením vždy opět pro-
hloubit a sledovat. Elektronický přístroj navíc v žádném případě nezanechává takovéto množ-
ství trvalých dojmů, které propůjčuje kniha, kterou lze držet v rukou a kterou lze kdykoliv opět 
uchopit, je-li odložena a se kterou člověk navazuje myšlenkově-citově vztah a spojení. 
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Billy Děkuji, že jsi to pro jednou otevřeně vysvětlil, neboť to může vést k porozumění, že 
elektronické knihy jsou skutečně pro učení se nevhodné, neboť slouží čistě jen pro informace a 
možná snad ještě k zábavě, jinak je ale nelze označit za cenné v oblasti učení se. Když nad tím 
tak přemýšlím, pak mi to celé připadá jako u novin, které přináší zprávy a všelijaké informace, 
které čtenářstvo nasaje, a pak velmi rychle opět zapomene, neboť ta celá informace je přece 
jen povrchní, vztažena neosobně a bez osobní konexe a spojení. To je ten zásadní bod. 

Ptaah To lze potvrdit. 

 

Výňatek z 543. oficiálního kontaktního rozhovoru ze 4. srpna 2012 
Billy Když už jsme u knihy fotografií, pak bych měl ještě jednu další otázku ohledně toho, co 
jsi 7. července během 542. oficiálního rozhovoru řekl ve věci elektronických knih. Chtěl jsi po 
ukončení oficiálního rozhovoru ještě podat další vysvětlení, ale během naší dodatečné rozmlu-
vy na tento záměr nedošlo. 

Ptaah Ano, pamatuji se. K tomu vysvětlenému jsem chtěl ještě dodat, že čtení elektronických 
knih je velmi škodlivé pro činnost vědomí a pro materiální mozek. Když totiž při čtení elektro-
nických dat dochází jen k jejich přijímání, avšak nedochází v dobré míře k jejich zpracování ro-
zumem, pochopením a logikou, pak se pomalu ale jistě dostavuje ochuzování a zakrnění vě-
domí. Dále se ale odehrává i vleklé omezování mozku, přičemž dochází k procesu jeho zmen-
šování, a objevuje se i nabývání tělesné hmotnosti, nekontrolovatelná agresivita a pomalá ztrá-
ta rozumu. Stejnou měrou platí všechny tyto negativní jevy i u všech ostatních elektronických 
médií jakéhokoliv druhu, pokud se na ně přesouvá nezbytná práce vědomí a už nedochází k 
žádné vlastní, kontrolované, logické činnosti vědomí v rozumu a pochopení. Pokud se pro-
střednictvím digitálních médií jen konzumuje a zanedbává se tím práce vědomí, vede to pak ke 
zlým následkům, kterými se dostavuje všeobecné zakrnění ratia, paměti, jakož i psychiky a těla. 
Vzniká také ztráta idejí, motivaci a zájmů ohledně všeobecného tělesného utužování, ohledně 
vědomostních zájmů a dobrého a spořádaného způsobu života atd. 

Billy Platí to všeobecně pro elektronickou zábavu a informace, tedy i ohledně internetu, 
facebooku, iPadu, počítačových her atd. a všeho dalšího v této věci existujícího a do budoucna 
ještě příchozího? 

Ptaah Tak tomu skutečně je. 

Billy Pak lze ovšem říci, že pozemšťan prostřednictvím digitálních médií propadá pomalu ale 
jistě hloupnutí, stává se stále neschopnější života, jeho mozek je pomalým zmenšováním men-
ší a neschopnější akcí, a člověk je stále popletenější a hloupější. 

Ptaah Toto zlo lze nazvat i takto. Nejsou to jen elektronické knihy, které u člověka vyvolávají 
škody v oblasti vědomí a ratia, nýbrž je třeba v této souvislosti zmínit všechna digitální infor-
mační média, jakož i všechny takzvané herní konzole. Rozmanitostí digitálních médií všeho 
druhu jsou ohroženi zcela obzvláště děti a mladiství, stejně tak jsou to i dospělí, kteří jsou zá-
vislí na zmíněných médiích. Postupně tak tím vším zakrňuje schopnost života, schopnost obstát 
v životě, vlastní sebehodnocení, osobní schopnost rozhodování, myšlenkový a citový svět, stej-
ně tak i síla vlastní iniciativy. Toto všechno se natolik silně naruší, že notně upadá samotný 
soucit, smysl pro právo a pořádek, stejně tak i spravedlnost a spořádanost. Vzniká tím tak 
anarchie, lhostejnost, svévolnost, pohrdání životem, ztráta vědomosti, ztráta moudrosti, bez-
citnost a zvrácené agrese, a sice až do zvráceného a lehkomyslného ubližování lidem, což se 
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děje bez zábran. Dále z toho vznikají i faktory bezmezné nezodpovědnosti a ohrožování nebo 
ničení vlastního života či života ostatních lidí. 

Billy To je skutečný bludný kruh, který zůstane nerozpoznán a nebude chtít být vnímán. Pro-
to také ani není divu, že z digitálních médií stále více lidí onemocní ve svém vědomí, ve své 
psychice, na těle, a jejich způsoby chování budou v různé podobě narušené a že lidé vůči sobě 
budou stále více nesnesitelní a agresivní, nespořádaní, nepřátelští a pomlouvační atd. Budová-
ní dobrých mezilidských vztahů už nemá žádnou šanci. A pomyslím-li, jak závažnou roli před-
stavuje i nesnesitelná disharmonie ohledně hudby – právě kvůli disharmonickému kraválu a 
rámusu zle užívaných hudebních nástrojů, ohledně křiku, skřeku a řevu takzvaných »zpěvá-
ků/zpěvaček«, pak už v tom vidím pouhou poslední špetku nezbytnou k tomu, aby se tím do-
konala katastrofa. Že se vše pořád zhoršuje, k tomu ještě závažně přispívá i celé sektářství 
hlavních náboženství a jejich sekt. Většina lidí na Zemi není dodneška dostatečně chytrá na to, 
aby rozpoznala, že ukrutně mnoho viny na vší bídě, na veškeré nouzi a na všech válkách a zlu 
nesou náboženství a sekty. 

Japonský fenomén 

Švýcarští chlapci se izolují 
L. Hanselmann - Dětské pokoje coby důvod k panice: Stále více mladých Švýcarů se komplet-
ně odtrhuje od veřejnosti. Tento fenomén je už velmi dobře znám v Japonsku. Odborník se 
pokouší o vysvětlení. 

 
Mnoho postižených Hikikomori se stáhne do svého pokoje a stráví v něm celý den na počíta-
či a před televizí. 

Zavřou se na dlouhé měsíce do svého pokoje, přeruší kontakty a už ani skoro nechodí na 
záchod. Civilizační choroba Hikikomori přišla do Švýcarska. 12 000 mladých lidí patří zde ve 
Švýcarsku k těmto eremitům moderní doby, píše »Sonntag-Zeitung«. Každý odborník zná 
tucty podobných případů od rodičů, kteří svému dítěti musí jídlo doslova postavit před dveře 
pokoje. 

Oficiální pojmenování tato nemoc ve Švýcarsku zatím nemá. V Japonsku je tomu zcela jinak: 
Podle odhadů tam na Hikikomori trpí více než milion lidí – 80% z toho jsou mladí muži. »So-



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 15, únor 2016 14 

ciální izolaci chlapců od společnosti lze srovnat s anorexií u děvčat«, říká ženevská psychi-
atrička Monique Gautheyová. Dotyční si celé dny hrají na PC nebo se jen dívají na televizi. »V 
nejhorších případech jsou apatičtí a straní se i médií.« 

Deprese nebo závislost na internetu 

Podle Daniela Bindernagela, vedoucího lékaře psychiatrických služeb pro děti a mladistvé v 
St. Gallenu, dotyční často trpí psychickým onemocněním jako např. deprese a jsou zatíženi 
řadou vnějších konfliktů. »Špatná známka ze zkoušky nebo rozvod rodičů způsobí, že pohár 
může přetéct.« Izolovat se je pak jednoduší, než se problémům postavit čelem, doplňuje 
Franz Eidenbenz. Podle tohoto psychologa z oblasti nových médií souvisí totální izolace často 
i se závislostí na internetu. »Tento fenomén se bude ještě zvětšovat s narůstajícím význa-
mem nových médií.« 

Zdroj: www.20minuten.ch Curych, neděle, 19. srpna 2012 

 Nábožensko-sektářské šílenství víry se sice od pradávna zničujícím způsobem činí mezi 
pozemským lidstvem, ale většina těch, kteří jsou nábožensky a sektářsky věřící, jsou tak hloupí 
a nesamostatní, že nejsou s to rozpoznat skutečnost a její pravdu. Takže lidstvo nepřijde na 
skutečnost a její pravdu, a proto ani nemůže rozumět, že ani jednotlivec, ani celé lidstvo nebu-
de pomocí nábožensko-sektářské víry a modlením klidné, spořádané a spravedlivé. V důsledku 
toho se pozemšťan ani neobrací k tvořivě-přírodním zákonům a přikázáním, a tím ani k lásce, 
soucitu a míru, svobodě a harmonii. Náboženská a sektářská víra, rovněž i stejně orientované 
modlení, nepovede k pravé spravedlnosti, a nezpůsobí to ani zastavení válek a teroristických 
činů. Víra a modlení v náboženské a sektářské podobě ale nepřispívá k tomu, aby se pozemš-
ťané osvobodili od své nenávisti, od své falešnosti, od své necitelnosti a touhy po odplatě a 
pomstě. Nepovede ani k tomu, že se pozemšťan osvobodí od své touhy po majetku, sobectví a 
žárlivosti, od své agresivity, lží, podvodů, pomluv a všech těch chybných způsobů chování, jak 
je to již žel od pradávna. Aby se člověk změnil k lepšímu a všechny dobré hodnoty přeměnil 
energicky v činy, to nevyžaduje ani náboženskou, ani sektářskou víru a modlení, nýbrž odvahu 
ke skutečnosti a její pravdě, stejně tak i odvahu k iniciativě obrátit se k tvořivě-přírodním záko-
nům a zákonitostem a podle nich žít a jednat. To ale vyžaduje zdravou motivaci a dobrou vůli 
každého jednotlivce – což většině pozemského lidstva ale chybí, a sice hlavně v důsledku nábo-
žensko-sektářské bludné víry a s tím souvisejícím falešným modlením. Má-li se to celé změnit k 
lepšímu a dobrému, pak se musí rozpoznat skutečnost a její pravda, člověk se musí chopit od-
vahy a proměnit v činy vše, co nezbytně a důležitě změnu vyžaduje. K tomu patří i to, že se už 
více nebudou trpět žádní despotové, diktátoři, tyrani a sektářští vůdci všeho druhu atd., nýbrž 
se vyženou a už se nedovolí, aby se dostali k vedení. Takže je také zapotřebí, aby se národy od 
těchto elementů osvobodily, aby prostřednictvím takovýchto agitátorů už nedocházelo k utis-
kování, teroru, válečným akcím, uvádění v omyl a nerozšiřovaly se žádné bludné učení a aby se 
prostřednictvím všeho toho nemohlo vyvolávat jakékoliv jiné další zlo, a sice ani ohledně nábo-
ženského a sektářského rozšiřování bludných učení. Dodržovat a naplňovat se už mají jen a 
pouze tvořivě-přírodní zákony a přikázání, přičemž se musí rovněž pochopit, že Tvoření není 
žádný bůh, nýbrž čistá duchovní energie, která shledává její ztělesnění ve svých přirozených 
fyzikálních zákonech a přikázáních a je existující jen v této duchovně-energetické podobě. 

Ptaah To je čisté Učení ducha, a tak je to v pořádku. Není k tomu zapotřebí nic dodávat. 

 
 

http://www.20minuten.ch/�
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15. Unter den Narren wird ein Fremder zum Freund 
oder Anverwandten, wenn er nur reich ist; ein Freund 
oder Anverwandter aber wird zum Fremden und 
Schmierer, wenn er arm ist. 
16. Unglücklich fühlen sich immer die Neider, die Mit-
leidigen, die sich Fürchtenden, die Ungenügsamen, die 
Zornigen, die Mächtigen, die Schergen, die Beamten, 
die Sektierer, alle die von fremdem Gute leben und alle 
Ungerechten. 
17. Es ist kein Wunder, dass Ungerechte widerwillig 
sind gegen Ungerechte und sie verabscheuen, denn die 
Ungerechten offenbaren wider die Ungerechten ihre 
eigene Gemeinheit und ihren schleimigen Charakter. 
18. Die viel grössere und ehrliche Freude verschafft sich 
der Gerechte und Arme durch ein mühevoll erarbeite-
tes Geldstück, als sie der Dieb und ungerecht Reiche 
erreichen kann. 
19. Nur ein vorzüglicher, nicht aber ein ungerechter 
Mensch vermag durch Not und Leiden bewirkte Er-
schütterung zu ertragen, wie auch nur ein Edelstein die 
Reibung des Schleifsteins aushält, nicht aber der wei-
che Kalkstein. 
20. Den Hohen gewinnt der Mensch durch Unterwür-
figkeit und Demut, den Helden durch Grössenwahn und 
Entweihung mit seinen Bundesgenossen, den un-
gerechten Armen durch billige Geschenke, den von 
gleicher Macht durch offene Stärke, den Sektierer 
durch Lügen und Betrug, der Gerechte jedoch wird 
einem ein Freund durch die Wahrheit. 
Erklärung: 
Der gerechte Mensch findet nur durch seine Wahr-
heitsliebe und durch das Pflegen der Wahrheit zu ei-
nem wirklich guten Freund, während andere Men-
schen nur durch Unterwürfigkeit, Demut, Grössen-
wahn, billige Geschenke, Macht, Lügen und Betrug 
usw. Gleichgesinnte gewinnen. 
21. Sprechen die Menschen miteinander in Ehre, Liebe, 
Wahrheit und Vernunft, so ergibt ein wahres Wort das 
andere, wie ja auch reichlich bewässerter Samen keimt 
und neue Pflanzen und wieder neuen Samen ergibt. 
 

15. Mezi pošetilci se stane cizinec přítelem nebo spříz-
něným jen pokud je bohatý – je-li chudý, stane se cizin-
cem a šmírákem. 
 
16. Nešťastní se vždy cítí závistivci, soustrastní, bojácní, 
neskromní, rozhněvaní, mocní, drábové, úředníci, sektáři, 
všichni žijící z cizího dobra a všichni nespravedliví. 
 
17. Není divu, že se nespravedliví vzdorovitě staví proti 
vůli nespravedlivých a hnusí si je, neboť nespravedliví 
odhalují nespravedlivým svou vlastní sprostotu a svůj  
slizký charakter. 
 
18. Mnohem větší a upřímnou radost, než jaké může 
dosáhnout zloděj a nespravedlivě zbohatlý, si zjedná 
spravedlivý a chudý namáhavě vydělanou trochou peněz. 
 
19. Pouze výtečný, nikoli však nespravedlivý člověk, je 
s to snést nouzí a trápením zapříčiněné zdrcení, stejně 
jako broušení vydrží pouze drahokam a nikoliv měkký 
vápenec. 
 
20. Vysoce postaveného si člověk získá ponížeností a 
pokorou, hrdinu velikášstvím a znesvěcením se svými 
spojenci, nespravedlivě chudého lacinými dary, stejně 
mocného demonstrací síly, sektáře lhaním a podvody, 
spravedlivý však bude druhému přítelem díky pravdě. 
 
 
Vysvětlení: 
Spravedlivý člověk najde skutečně dobrého přítele jen 
prostřednictvím své lásky k pravdě a péčí o pravdu, 
zatímco jiní lidé získají stejně smýšlející jen podlézavos-
tí, pokorou, velikášstvím, lacinými dárky, mocí, lhaním 
a podvody atd. 
 
21. Hovoří-li spolu lidé v úctě, lásce, pravdě a chápa-
vosti, pak vyplývá jedno pravé slovo z druhého, stejně 
jako vydatně zalévaná semena klíčí a vzcházejí z nich 
nové rostliny a z nich opět nová semena. 

Pokračování příště… 

KÁNON 32 

Výňatek z OM 
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Aktuální počet obyvatel planety Země: 
8 634 006 014  31. 12. 2015 (půlnoc) Což je nárůst o více jak 102 milionů oproti roku 2014! 
Oficiální pozemské sčítání (www.census.gov) udává počet 7 297 433 584 lidí. 

 
Novinky FIGU Švýcarsko 

FIGU Zeitzeichen – Znaky času č. 20 – 30 (listopad 2015 – leden 2016) 
Mimořádné bulletiny FIGU č. 94 – 95 (listopad 2015 – leden 2016) 
FIGU ohledně PŘELIDNĚNÍ č. 2 – 3 (září 2015 – leden 2015) 
Více informací viz: http://www.figu.org/ch 

 
PŘEDNÁŠKY – FIGU Švýcarsko 

PŘEDNÁŠKY 2016 
Také v roce 2016 pořádají členové FIGU v sále Centra přednášky na téma Učení ducha atd. 
 
23. dubna 2016: 
Andreas Schubiger Kam vede vlastní život … 

Nezbytnost výchovy a poučení by měla člověku pomoci, aby nesl 
odpovědnost, rozvíjel myšlenky a pocity, budoval si sebeurčení a 
tím vzal do vlastních rukou vedení svého života s veškerou odpo-
vědností. 

Patric Chenaux   Chápavost a rozum 
Co znamená chápavost a rozum, jak se vybudují, a co znamenají 
pro člověka a jeho vedení života. 

25. června 2016: 
Bernadette Brand Práce dělá život sladkým … 

Práce a její význam pro lidskou evoluci. 
  

Pius Keller    Naučit se rozpoznávat a následovat podmínky a danosti 
v souvislosti s neutrálně-pozitivním způsobem myšlení a jednání, 
pozorností, soucitem a logikou atd. 

27. srpen 2016:   
Michael Brügger  Jistota/skutečnost* a přesvědčení 

Proč je jistota/skutečnost* vždy lepší, než být sebou nebo něčím 
přesvědčen! 
(*ve smyslu německého Gewissheit – pozn. překl) 
 

Christian Frehner  Učení ducha v každodenním životě 
Používání a praktické příklady. 

22. října 2016: 
Patric Chenaux   Sebedůvěra a sebejistota  

O důležitosti důvěřovat sám sobě a vybudovat si zdravou a stabilní 
sebejistou. 

 
Bernadette Brand  Vztah k realitě 

O srovnávání vlastního myšlení s realitou. 
 

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 studijní skupiny, 
na které jsou srdečně zváni všichni zainteresovaní návštěvníci přednášek. Základní skupina 49 

 

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

http://www.census.gov/�
http://www.figu.org/ch�

