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Popis knihy – Die Psyche (Psychika)
Autor: Eduard A. Meier
V podtitulu této knihy stojí název »Lebenshilfe für den Menschen« (Pomoc pro život člově‐
ka), tudíž se jedná o praktickou knihu do života, ve které autor jasným a logickým slovem
vysvětluje okolnosti lidské psychiky a dalších přidružených témat.
Útlá knížka ve svých 106 stránkách skrývá mnohé. Na úvodních přibližně dvaceti stránkách
autor vysvětluje nejen teoreticky, ale i na příkladech, jednotlivé psychologické pojmy jako:
materiální vědomí, psychika, das Gemüt (prozatím chybí český ekvivalent), mentalita, cit,
pocit, lidský tvořivý duch atd., načež pak v další části knihy vysvětlená pojmosloví používá k
dalšímu objasnění jednotlivých vztahů.
Jádro knihy tvoří kapitola s názvem »Gedankenkräfte«, tedy síly myšlenek (resp. působnosti
myšlenek) s podtitulem: »Tak jak člověk myslí, takovým bude …«. Vysvětleny jsou vztahy a
souvislosti mezi principy pozitivního a negativního myšlení, a sice ohledně toho jak nesmírně
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mocným způsobem nás a naše okolí ovlivňuje vlastní negativně, resp. pozitivně, laděné myš‐
lení a myšlenkové pochody. Jak nepříjemné a svízelné situace si sami připravujeme a nega‐
tivní osud utváříme v důsledku nepřirozených, negativně naladěných, myšlenek, které se
vpravdě chovají jako precizně a neochvějně působící magnety. Citace (strana 62): „Lidské
myšlení vytváří energii ohromné síly a ohromného působení. Každá jednotlivá myšlenka vysí‐
lá energetické vlny na nejvyšších frekvencích. To znamená: myšlenky samotné se vyzařují
jako ohromně silné vlny energie, které spočívají na zatím nezměřitelně vysokých frekven‐
cích.“ Tyto lidským myšlením vytvořené energetické vlny (dle svého naladění do pozitivního
nebo negativního) pak samozřejmě ovlivňují naše okolí, prostředí, další rozhodování, chová‐
ní, psychiku, a tedy nejen naši náladu, ale také zásadním způsobem fyzický stav člověka a
dále také lidské podvědomí. Podvědomí totiž pracuje naprosto logicky a precizně a nelze
ničím ošálit. Jedná se vlastně o neustálý koloběh. »Člověk vytváří myšlenky – ty ovlivňují dle
své vytvořené povahy city, ty dále pak ovlivňují psychiku, která opět nutí člověka dle svého
dotyčného ovlivnění vytvářet myšlenky.« A jaképak asi myšlení převládá v hlavách a chování
lidí ve většině naší společnosti dnešního typu?
Obsah knihy však na praktických ukázkách učí, jakým způsobem toto negativně a nelogicky
laděné myšlení přirozeným způsobem odstranit a začít myslet tzv. neutrálně‐pozitivně (=
vyrovnaně) a dosáhnout více harmonického a šťastného života, protože jsme si sami svého
štěstí strůjci.
Mezi tři zlatá pravidla vyrovnaného způsobu myšlení patří:
1.
Naladění se do zasnění či přání (Wunschtraum) na nějakou pěknou, milou a příjem‐
nou událost, kterou lze pokud možno prožít, uskutečnit nebo se čistě projít ve fantazii.
2.

Uchovávat si lehký úsměv na tváři i přes chmurnou náladu atd.

3.
Vždy vzpřímený postoj a hlava – nenechávat hlavu pokleslou na prsou a nikdy se ne‐
dívat do země.
Praktikují‐li lidé, kteří jsou »psychicky dole«, tato tři pravidla, vylepšení psychického stavu
nemůže nenastat. Svízel a potíž spočívá ale v tom, že lidé dnes neznají a nejsou si vědomi
ohromné odstředivé síly svých vlastních myšlenek, které se automaticky uskutečňují přesně
tak, jak s nimi člověk zachází, tedy jak myslí. Lidé mají obecně své negativní myšlení autosu‐
gestivního typu tak hluboce zakořeněné ve svém podvědomí, že může trvat několik hodin,
dní či měsíců (případ od případu), než to neutrálně‐pozitivní nahradí a zneutralizuje v podvě‐
domí člověka ten dosavadní negativní balast.
Další v knížce probraná témata, která mohou zaujmout, jsou: koncentrace a několik jedno‐
duchých koncentračních cvičení, funkce a princip paměti, masáže chodidel, tzv. »léčení du‐
chem« (Geistesheilung) a další.
Rozhodně bez zajímavosti nezůstává historický pohled na sílu/působnost myšlenek a vysvět‐
lení principů mnoha bludných a nelogických učení (obzvláště pak náboženské a sektářské
povahy), které jsou na hony vzdálené autorově cíli – totiž vysvětlení všeho napsaného v rám‐
ci univerzálně platných materiálních a duchovních přírodně‐tvořivých zákonitostí a principů,
které jsou k poznávání, pochopení a uvědomění na základě logiky, rozumu a života každého
člověka.
Toto je důležitý moment, protože mnoho lidí tuto knihu může z pohodlnosti odložit právě z
toho důvodu, protože nutí přemýšlet.
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Kniha existuje jen v autorově jazyce, němčině, což zatím toto dílo činí mnohým studentům v
ČR nedostupné a prakticky zcela neznámé. Knížka je doporučeníhodná všem přemýšlivým
lidem, kteří rádi přichází věcem na kloub. Knihu vydalo nakladatelství FIGU Wassermannzeit
(Nakladatelství Věk Vodnáře) ve Švýcarsku v letech 1973/1979/1994.
V kostce o autorovi:
Autora knihy, Eduarda Alberta Meiera *1937 (přezdívaného někdy zkráceně »Billy« nebo
BEAM), lze v podstatě zjednodušeně popsat jako světoběžníka, který strávil více jak 30 let na
cestách po světě, kde vykonával řadu různých povolání a činností. Roku 1965 přišel při auto‐
busové nehodě v Turecku o levou ruku. V roce 1975 založil »Svobodné zájmové společenství
v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií« a vedle práce na farmě a pro
společenství FIGU se mimo jiné věnuje spisovatelské činnosti, napsaných stylem podporující
přemýšlení.
Jan Bayer
(na http://cz.figu.org poprvé uveřejněno 6. září 2010)

Ohrožení života v důsledku klamů a bludných představ
Životně důležitý je zdravý smysl pro realitu!
Kdo se zabývá Učením ducha FIGU, nevyhnutelně přijde do kontaktu s nevšedními informa‐
cemi o povaze člověka, včetně možného zužitkování sil a schopností po stránce vědomí, resp.
ducha. Mnoho lidí si přeje, aby sami někdy tyto jemnohmotně‐smyslové síly používali a vě‐
domě ovládali telepatii, telekinezi, levitaci, teleportaci atd. K tomu je zapotřebí jasně a dů‐
razně říct, že vědomé a rozsáhlé uskutečnění a používání těchto sil vědomí, resp. ducha je
pro nás pozemšťany ještě ryzí hudba budoucnosti, neboť se ohledně použití a zužitkování
těchto schopností nacházíme takzvaně ve stádiu dětských botiček, resp. ve stádiu mateřské
školky, ve kterém jsou možné nanejvýš počátky primitivní prvotní, resp. primární telepatie. A
také tyto počáteční úspěchy lze rozvinout jen dlouhým a tvrdým cvičením, stejně tak i časově
náročným úsilím za předpokladu, že jsou dány základní předpoklady a je známo jak na to, což
je učeno v dopisech Učení ducha FIGU v základních začátcích.
Žel nevyhnutelně dochází k tomu, že lidé – kteří pravdivé Učení ducha studují nebo se zabý‐
vají nereálnými pseudovědami, jako novodobá esoterika, parapsychologie, učení rosekruciá‐
nů a bludná učení tajných spolků, řádů, sekt atd. – propadají nutkání své vlastní síly, schop‐
nosti a dovednosti v této oblasti nesmírně přeceňovat. Na základě vyvolané myšlenkové
touhy, nenaplněných potřeb a tužeb, na základě skrytého slavomamu či nutkání stát ve stře‐
du zájmu, z touhy na sebe strhávat pozornost a být obdivován – se tito lidé vystavují nebez‐
pečí vytvářených a vypěstovávaných bludných představ v sobě samých, které se jednoho
dne nekontrolovaně osamostatní v psychice a v podvědomí. Tím se mohou vyvolat životu
nebezpečné psychosomatické poruchy, obtíže a nemoci, které mohou vyústit do zmatení
vědomí a nakonec mohou končit smrtí. Jedná se tedy o nebezpečnou víru ve smyslu bezbře‐
hého přecenění sebe samého, když si lidé přejí, resp. namýšlí, že prý mají silně vyvinuté
jemnohmotně‐smyslové schopnosti vnímání, že prý zachycují všechny možné negativní a
pozitivní vibrace jiných lidí či, že do nich prý někdo zvenku vstupuje telepaticky a je
v permanentním spojení s jejich podvědomím. Symptomy mohou vyústit také v podobě
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bludných představ tím, že dotyčný, resp. dotyčná, je prý nějakou jinou osobou podvědomě
terorizován a »odstřelován« negativní energií a vlastní silou se prý sám nedokáže oprostit ze
zlého sevření těchto sil a spojení. To opět zákonitě vyvolává vědomý nebo nevědomý strach
dotyčných lidí a strach opět destabilizuje jejich psychiku.
Jisté je, že takovéto myšlenky, představy, pocity a domněnky domnělých vyšších schopností
jsou ryzí bludné představy, které se bezezbytku vyvolávají v sobě utvářenými vlastními pře‐
ludy, klamy a iluzemi. Ty se mohou rychle chorobnými způsoby osamostatnit a vést k bolesti‐
vým škodám na psychice a ve vědomí, pokud se jako takové nerozpoznají a neodstraní tako‐
vé, jakými jsou, totiž kompletně samostatně vytvořenými, myšlenkově‐pocitově vyvolanými
smyšlenkami, klamy a iluzemi. Takto chorobné bludné představy nakonec hrozí, že se sta‐
nou zcela nekontrolovatelnými, pokud jim dotyčný člověk tímto postižený nedokáže učinit
zavčasu přítrž. Pokud se takto stiženému člověku už nepodaří rozpoznat realitu této skuteč‐
nosti a jako důsledek toho si nemůže nechat pomoci, pak hrozí totální psychické zhroucení,
které je spjaté s psychiatrickými donucovacími opatřeními. Než se to dostane takto daleko,
měla by se bezpodmínečně vyhledat pomoc nějakého kompetentního psychiatra, aby se
mohla v rámci možností pomocí léků a odpovídající terapií stabilizovat chemie mozku, která
se dostala z rovnováhy. Normální opatření, která mohou člověku s poškozenou psychikou
ještě pomoci, už v takto pokročilém stavu absolutně vůbec nezabírají, takže jediná schůdná
cesta je pak už jen cesta k psychiatrovi.
Toto vše právě řečené pojednává o zvrácenosti víry orientované na vlastní já na základě
chybného obrazu o sobě samém, analogicky to lze přirovnat k člověku propadlému iluzorní
víře klamné představy boha. Dostaví‐li se u věřícího člověka jeho přání po uzdravení, pak
proto, že podnítí svou vlastní nebo cizí sugestivní silou – vědomě nebo nevědomě – své sebe‐
léčitelské síly po stránce vědomí. Věda to nazývá placebo efekt. Všechny ostatní »božské
informace a znamení«, jako např. »zaslechnutí hlasu Ježíše«, »stigmata« atd. vycházejí jen a
pouze z obrazotvorností, klamů, iluzí a psychických momentů enormního rozsahu utvoře‐
ných vlastní osobou. Hlasy v hlavě neodkazují na nějaké telepatické schopnosti, nýbrž jsou
odrazem vlastní utvořené schizofrenie, resp. rozštěpení vědomí. Stejný princip účinkuje jen
v iluzi a klamu existujících schopností »supermana«, resp. schopností »superženy«, přičemž
celý klinický obraz nemoci žel působí v negativním coby nocebo efekt a ten je vysoce nebez‐
pečný a může nakonec ohrozit život člověka, který těmto bludným představám beznadějně
propadne.
Pro každého člověka je důležité mít pravidelný rozvrh dne, chodit pravidelně do práce, mít
dostatek spánku a dbát na zdravou výživu a – v neposlední řadě – dbát na vyrovnanost psy‐
chiky. Sedm mocí pro vybudování psychiky, které by si měl člověk pro sebe využít a pečovat
o ně, aby byl vyrovnaný, radostný, klidný a silný, jsou:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Láska
Hudba / zpěv
Básnění*
Příroda
Světlo
Spokojenost / harmonie / vyrovnanost
Mír

(* v širokém smyslu německého slova die Dichtung, např. i vlastní písemně‐tvořivá díla pozn.
překl.)
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Tyto hodnoty se musí vyvíjet a udržovat ve zdravé míře, aby nedošlo k žádnému zvrácení
v pozitivním či negativním. Tak kupříkladu chybně pochopený typ lásky vede k tomu, že ta‐
kový člověk je zlovolnými a parazitujícími zneužit a naprosto podveden. Proto platí i zde zjiš‐
ťovat, jakým lidem lze projevovat lásku, náklonnost, důvěru a v jaké podobě a v jaké míře.
V principu je sice každý člověk jako takový láskyhodný coby spolubytost a součást Tvoření,
Univerzálního vědomí; přesto je v našem světě záhodné zacházet s ostatními lidmi vždy na
základě zdravé rovnováhy mezi dáváním a braním a zdravé obezřetnosti, resp. neutrálního
přezkoušení člověka, se kterými by člověk chtěl přijít do bližší kontaktu. Nejlepší vlastní
ochrana je ale vlastní neutralita a vyrovnanost, stejně tak i ve skutečnosti zakořeněný smysl
pro realitu, který si může každý člověk osvojit a vyvinout.
»Pravda je jistota v rozpoznání skutečnosti«, («Wahrheit ist Gewissheit in Erkennung der
Wirklichkeit») říká Učení ducha. Někdy je ona pomyslná hřebenová túra mezi poznáním reál‐
né skutečnosti a honbou za nereálnými iluzemi, přáními a fantaziemi jako vratká ekvilibristi‐
ka v myšlení. Špatné smyšlenky, iluze a klamy se mohou stát spirálovým vírem, který člověka
strhne do zmatení v oblasti psychiky a vědomí. Nebezpečí odchýlení se od kurzu reality a
hrozícímu pádu do bezedné propasti šílenství lze zabránit jen zdravým rozumem, jasnou
chápavostí a ustavičným cvičením neutrální obezřetnosti. Je naprosto nutné dbát obezřet‐
nosti, neutrality a skromnosti ohledně vlastních možností, sil a schopností. Z důvodů sebeli‐
chotivých přání, návalů velikášství či chorobného sebepřeceňování by se člověk nikdy neměl
nechat strhnout k tomu, aby se chtěl vidět jako »velký mistr«, žena či muž »se značnými du‐
chovními schopnostmi« atd. Realizmus ve vnímání a rozpoznání vnitřní i vnější skutečnosti
jsou žádoucí, jinak si člověk může sám přivodit – jak už bylo popsáno výše – nemoc, nouzi a
psychickou bídu, načež může být poškozen nebo zničen jak život vlastní, tak i život svěřeného
spolubližního.
Nechť je proto doporučeno všem takto stiženým lidem, kteří v sobě cítí toto stoupající ne‐
bezpečí, aby se za to nestyděli a vyhledali odbornou lékařskou pomoc a tím bylo možno
pomoci jejich poškozené psychice a mohli tak svůj život opět vést v plném rozsahu a vlastní
odpovědnosti. Příbuzní, přátelé a známí, kteří pozorují u nějakého blízkého člověka tyto
symptomy – pokud jsou jednoznačně a prokazatelně dané – by měli těmto lidem domluvit,
aby přijali odpornou pomoc a zabránili tak dalším zhoršování příznaků nemoci. V případě
nouze a při znatelném zhoršení psychického stavu je nutný zásah lékařské pomoci i bez vě‐
domosti, resp. souhlasu dotyčného. »Žít a pomoci žít«, ale také »Nechat si pomoci v nouzi«
je povinnost každého člověka vůči pravdě a vůči životu.
‐

‐
‐

Iluze, které si vůči sobě samým sami vytváříme, lze srovnat s vírou či drogou, která
nás nechává věřit v nějaký obraz, který si přejeme, jenž ale není konformní se skuteč‐
ností.
Kdo se svými myšlenkami, pocity, nadějemi, očekáváním a tužbami prodlévá v tom
nereálném, toho předežene skutečnost života.
Jen rozpoznání skutečnosti všech věcí vede k pravdě, harmonii, míru a lásce.
Achim Wolf, Německo
(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 86/2, únor 2015)
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Věda potvrzuje výpovědi FIGU, že domnělé únosy do UFO se
téměř bez výjimky zakládají na výplodech fantazie a bludných
představách
Díky kontaktům s Plejaren dospěl UFO kontaktér »Billy« Eduard Albert Meier v průběhu po‐
sledních desetiletí k poznání, že prakticky všechny domnělé UFO kontakty pozemšťanů spo‐
čívají – až na několik málo odůvodněných výjimek osob, které už všechny zemřely – na ryzích
iluzích, omylech a klamech, předstíraných vizích, na hypnotickém předstírání, stejně tak i na
vědomých či nevědomých představách (svých) přání. To zahrnuje také všechny domnělé
examinační kontakty a údajné zasazení implantátů, které měly být zaneseny údajnými mimo‐
zemšťany do těl pozemšťanů. Ukázalo se také postupně u několika málo kontaktů mezi po‐
zemšťany a mimozemšťany, které po určitou dobu Plejaren považovali za autentické, pomocí
nejnovějších technických prostředků a cestou náročného bádání stran Plejaren, že ty se ve
skutečnosti nikdy neodehrály, nýbrž odpovídaly jen klamům, sebešálení, omylům, falešným
vizím a vroucnému přání, výmyslům, lžím, šarlatánství, povýšeností a chvastounství atd. Zá‐
žitky domnělých kontaktérů a kontaktérek nikdy ve skutečnosti neexistovaly, nýbrž spočívaly
vesměs na sebeklamu, hlubokosahajících smyšlenkách a na opravdovém bludu, anebo na
reálných vizích cizích sil, které byly klamavě věrné, v důsledku čehož bylo vykonáváno mani‐
pulativní ovlivnění dotyčných osob a ty byly zneužity pro tyto nekalé účely, anebo s nimi mě‐
lo být hanebně nakládáno. Většina těchto reálných vizí byla ale takto dotčenými osobami
sama přivozena ve formě přání, a sice způsobem, že pomocí sebevytvořených smyšlenek a
bludných představ byly utvořeny vize, které předstíraly obrazy a události natolik věrně, jako
by odpovídaly opravdové skutečnosti a pravdě. Takovéto reálné vize byly vyvolané různými
cizími silami i v podobě sugestivního ovlivňování a efektivních posthypnotických intrik, při‐
čemž lidé, kteří byli tímto způsobem zneužiti, »zažívali« absolutně reálně působící zážitky
s často kultovně‐náboženským obsahem, které měly sloužit k tomu, aby rozšiřovaly mezi
pozemským lidstvem zotročující, neklid podněcující, vykořisťovatelské a v blud uvádějící ná‐
boženství. Pokud by se to zdařilo dle záměru těchto cizích sil, pak by to celé bylo zneužito
k nekalým úmyslům získání moci. Za předpokladu tedy, že by se to celé zdařilo za účelem
celosvětové infiltrace. To je ovšem všechno minulost, neboť tyto negativní síly byly nakonec
odstraněny a nemohou tedy dále provozovat své zlovolné hrátky. Výpověď, že všichni tak‐
zvaní kontaktéři, kteří se svými »kontakty« vstoupili na veřejnost, jsou veskrze – odhlédnuto
do jedné výjimky – podvodníci, klamatelé, lháři, sebeklamatelé či bludům podlehnuvší lidé
říkající vědomě nebo nevědomě nepravdy, se nyní potvrzuje také z lékařského pohledu. Ně‐
kolik málo dalších pozemšťanů, kteří byli označováni jako skutečné kontaktní osoby, nikdy
nevstoupili na veřejnost a navíc jsou už drahnou dobu po smrti. Další informace na toto téma
se lze dočíst v kontaktních zprávách FIGU, resp. na internetové stránce FIGU Švýcarsko.
Achim Wolf, Německo

Neurologové nacházejí shodné symptomy u obětí únosů mimo‐
zemšťany
AM, 19. června 2015
Hawai (USA) – Léta se stará neurolog Dr. Michael B. Russo o pacienty, kteří o sobě tvrdí, že
byli jak uneseni mimozemšťany, tak také obdrželi mozkové implantáty přijímající a vysílající
informace. Zatímco se Russo pokouší přistupovat k tvrzení svých pacientů objektivně, našel
společně s kolegy skutečně zajímavé shodné symptomy u velkého počtu »obětí únosu«.
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»Ošetřující lékaři původně předávali tyto pacienty pouze mně, neboť měli buď nevysvětlitel‐
né bolesti hlavy nebo neurologické problémy«, říká lékař pro noviny »Hawai Tribune He‐
rald«. »Tito lékaři vůbec nevěděli, že pacienti měli problémy se zážitky takzvaného únosu
stran mimozemšťanů. Tato problematika se projevila teprve během přípravných rozhovorů
s pacienty.« V dalším kroku své lékařské prohlídky provádí Russo, který na Hawaii disponuje
jediným přístrojem EEG, záznamy na elektroencefalogramu ohledně elektrické aktivity
v mozcích pacientů. »Postupně se projevoval společný vzor vlnové aktivity mozku u obětí
únosu. Když tu mám před sebou více než tři pacienty s podobnými symptomy, hledám vy‐
světlení těchto shod«, říká Russo a dále uvádí: »Všichni z mých pacientů, kteří věří nejenom
tomu, že byli uneseni mimozemšťany, nýbrž věří také tomu, že jim byl únosci implantován
vysílač do mozku, vykazují podobné abnormality v mozkové vlnové aktivitě v parietálním
laloku (Lobus parietalis).« Jedná se o část velkého mozku, který hraje důležitou roli při inte‐
graci senzorických informací a vyššího myšlení. Tyto oblasti zpracovávají vizuální a auditivní
informace a data. Můžou si ale tato vnímání také vytvořit samy a ta pak poslat do přední
oblasti, kde pak budou opět nově vnímány. »Domníváme se, že něco v této parietální oblasti
vytváří pocit mimozemského implantátu v mozku«, tolik Russo, který výsledky své práce bu‐
de prezentovat tento čtvrtek na výročním setkání »Organization of Human Brain Mapping«
v Hawaii Convention Center společně s neurology: Ryan Nillo, Shane Endicott, Judit Profant a
Melba C. Stetz. Podle neurologů je mozková vlnová aktivita nalezená u obětí údajného únosu
stejná jako u pacientů, kteří utrpěli traumatické poškození mozku. Russo novinám dále vy‐
světluje, že se stále snaží o to, aby zkušenosti svých pacientů viděl z jejich pohledu, a pak se
věnoval odstranění či zmírnění problému: »Nedovoluji si soudit to, o čemž tito lidé referují,
nebo soudit jejich minulost.«
»Vše co můžu říct je to, že u těchto pacientů je shodná mozková aktivita. Nepopírám jejich
informace, beru je vážně a pokouším se pak tyto obtíže a strachy zmírnit.«
Na základě záznamů z EEG je často dotazován, zda může také vidět i ty implantáty a poté
odpovídá: »Ne, nevidíme je, ale vidím jejich mozkové signály.«
Zdroj:
http://www.grenzwissenschaft‐aktuell.de/uebereinstimmende‐symptome‐bei‐alien‐
entfuehrungsopfern20150619/
(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 94, listopad 2015)

Čtenářská otázka
Ve světle aktuálních uprchlických proudů, resp. stěhování národů, milionů lidí z muslimsky
orientovaných zemí se v Německu a Evropě tážeme, k čemu to v příštích letech a desetiletích
povede. Mnozí se bojí hrozící islamizace Evropy a dokonce, že by se někdy mohla zavést šaría
– tedy souhrn zákonů, které se dodržují a naplňují v islámské společnosti. To by například
vedlo k tomu, že by jednoho dne všechny ženy v Evropě musely na veřejnosti nosit burku
nebo čádor. Mohlo by třeba dojít i k tomu, že by FIGU po určitou dobu nesmělo rozšiřovat
své spisy, neboť nejsou konformní se šaríou atd.
1) Existují k tomu od tebe nebo od Plejaren proroctví, předpovědi nebo výpočty prav‐
děpodobností?
2) Co nás očekává v tomto ohledu v důsledku ohrožení »islamistickým státem«?
3) Jsou nynější společná snažení Ruska a USA dostačující pro zdolání IS?
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Posílám milé pozdravy a přeji Ti vše dobré a kromě toho posílám srdečné poděkování za
všechnu tvoji práci a práci Kerngruppe a všech lidí, kteří bojují za mír.
Achim Wolf, Německo

Na otázku odpověděl Quetzal při 632. oficiálním kontaktním rozhovoru z 22. října 2015
Billy Pokud ve věci této otázky něco víš a můžeš na ní podat odpověď, pak si rád poslech‐
nu, co k té otázce máš za odpověď.
Quetzal
I já se zabývám těmito pozemskými záležitostmi, jakož i sestavováním výpočtů
pravděpodobností na základě těch či oněch faktů, avšak nedělám žádné předpovědi nebo
proroctví. Ohledně otázky, zda je důvod ke strachu z islamizace Evropy nebo dokonce jedno‐
ho dne ze zavedení šaríi, takže k tomu lze říct, že tomu tak nebude, neboť evropské ražení
mentality a religiozity je příliš silné, než aby mohlo být překonané islámem. Jistě nebudou
muset ženy v Evropě nosit burku nebo čádor a ani to nebude tak, že by se knihy a spisy FIGU
nesměly šířit, protože nejsou konformní se šaríou. Knihy a spisy FIGU žádným způsobem ne‐
hanobí islám, nýbrž jsou konformní s učením Mohammeda, které učil v podobě knih OM a
Kalich pravdy a dle »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«. Jeho učení žel není pravdivě
zachováno a tradováno v té podobě, jak jej učil, takže je dnes dle zvěstování přímo písemně
zachyceno po veškerou budoucnost a dle toho učeno. V této podobě už nemohou vícero
vzniknout žádná zfalšování, neboť učení je vyučováno přímo zvěstujícím způsobem, původ‐
ním slovem, nezfalšovaně a písemně v knihách, článcích, brožurách a malých spisech.
V dřívějších dobách k tomu chyběly veškeré technické možnosti, takže Učení bylo odnepa‐
měti vyučováno zvěstovately jen ústně, zatímco pro znalce písma bylo úkolem přinesené
Učení sepsat, což ovšem vždy vedlo velkým zfalšováním, neboť znalci písma vyučovanou lát‐
ku interpretovali a zfalšovali podle vlastního uvážení. Takže v podstatě jen velmi málo sku‐
tečného učení zůstalo smysluplně uchováno a je do dnešní doby tradováno. Nuže, také
ohledně otázky, zda se lidé v Evropě do budoucna přikloní k islámu, tak k tomu lze říct, že
tomu nebude ani poté, kdy se evropští náboženští a sektářští pomatenci přikloní k islámu, jak
je tomu tak žel pořád u takzvaných »Boha hledajících« a »v Boha věřících« lidí. Je to proto, že
tito lidé propadli bludné představě, že Bůh nějakého jiného náboženství či sekty a jejich
»učení«, kultovních jednání a kultovních předpisů je lepší, chytřejší a humánnější atd., při‐
čemž zde hrají roli také jiné bludné a klamně chybné představy.
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
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
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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.
A co se nyní týká IS, tak je v současnosti a také v blízké budoucnosti velkou otázkou, zda bu‐
de možné »islámistický stát« pomocí USA, jejich spojenců a Rusů definitivně rozpustit, což
platí i v případě dalších fanatických teroristických organizací, zločineckých syndikátů a jejich
spojenců atd. V této věci je třeba pomyslet např. na nacisty, ze kterých se vytvořili téměř
všichni neonacisté po celém světě, stejně tak je potřeba uvážit americký Ku‐Klux‐Klan, sicil‐
sko‐italskou mafii, americkou i ruskou mafii, japonskou Yakuza a Al‐Káida atd., jež existují už
více než mnohá desetiletí a které nemají zákonodárci, policisté, bezpečnostní síly a vojsko
pod kontrolou a nemohou tyto organizace rozpustit. To jsou fakta, jak je vidím, jak jim rozu‐
mím a jak jsem vypracoval ze svých výpočtů pravděpodobností.
Billy Děkuji. Tvé výpočty odpovídají tomu, jak to vše vidí a odhaduje také Ptaah, ale i já. A
také co se týče »spáčů« ve věci islamistického státu a hrozících následků z uprchlické kata‐
strofy, tak to vše odpovídá stejnou měrou také našim názorům.
(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 95, leden 2016)

Výňatek z 642. oficiálního kontaktního rozhovoru z 30. ledna 2016
Billy Při své poslední návštěvě, u příležitosti našeho soukromého rozhovoru z 6. ledna, jsi
mi přislíbil, že pracujete na objasnění, kolik spáčů Al‐Káidy a IS se dosud vplížilo mezi uteče‐
necké proudy do Evropy.
Ptaah Tato objasnění byla provedena, naše rešerše trvala až do 20. ledna a nadále v ní ještě
pokračujeme. Zjistili jsme přitom počet 17 461 osob, které jsou přímo spjatí s Islámistickým
státem a teroristickou organizací Al‐Káida a které je nutno označit jako takzvané »spáče«.
Billy Pak přece Evropa může očekávat nějaké ty teroristické útoky. Když jsem ale říkal a
psal, že se v uprchlických proudech do Evropy ilegálně začlení i vrazi teroristických organizací
IS a Al‐Kaídy, tak to bylo mnohým jen pro smích a tajné služby to dokonce popíraly, že tomu
tak je.
Ptaah Také mnoho lidí z pozemských tajných služeb je naivních, což ale chtějí zakrýt tajnými
intrikami a kriminálně‐zločineckými praktikami.
Billy Tak tomu bylo přece vždycky. Také si myslí – jako mnoho psychologů a psychiatrů, a
sice i ti, kteří pracují pro justici –, že jsou údajně psychologicko‐psychiatricky velmi vzdělaní,
ačkoliv jejich poznatky a znalosti obsahují jen pouhých 28% psychologicko‐psychiatrických
znalostí, které máte vy Plejaren.
Ptaah Na tom se nedá nic změnit, když se pozemští psychologové a psychiatři nesnaží o více
poznatků, vědomostí a o rozsáhlé pochopení.
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Billy Oni tak ale nečiní a věří, že jsou bozi svého oboru, takže se dopouští i tolika chybných
posudků a zavřené vrahy pouští na svobodu.
Ptaah Tím žel často vznikají nová neštěstí.
Billy

Tak to vidím také.

Čtenářská otázka
Co je to vlastně harmonie, resp. jaká je definice harmonie?
Jan Bayer, Česko

Odpověď
Harmonie, latinsky a řecky »harmonía« vlastně znamená ›Fügung‹ (česky: vazba, spojení),
takže z toho plyne, že se něco ›společně spojí‹, resp. se dá dohromady do souladu a společně
existuje v souměrnosti a stejnoměrnosti. Celé se to přitom může vztahovat na předmět,
hudbu, hlas, přírodu, nebe, obraz, obličej, anebo zpěv, tónovou sekvenci, kresbu, malbu ne‐
bo cokoliv, co se označuje jako »harmonické« a tím i jako »soulad«, přičemž soulad je souhra
tří a více určujících faktorů nějaké určité věci, jako např. obrazu nebo malby, jakož ale i
souzvuk dvou, tří nebo vícero tónů, které mají zpravidla nějakou určitou stavbu, totiž tercio‐
vý systém.
Pro pojem »harmonie« existuje velký počet synonym, přičemž nejznámější jsou následující:
Abgewogenheit, Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit, Ebenmass, Einigkeit, gehobener Ein‐
klang, Einmütigkeit, Einstimmigkeit, Eintracht, Einvernehmen, Einverständnis, Frieden, geho‐
bener Gleichklang, Gleichmass, umfängliche Übereinstimmung, gehobener Wohlklang, Zu‐
sammenklang. Rozvaha, vyrovnanost, vyváženost, souměrnost, jednotnost, povznesený
souzvuk, jednomyslnost, jednohlasnost, svornost, souhlas, shoda, mír, povznesený stejno‐
zvuk, stejnosměrnost, rozsáhlý soulad, povznesený libozvuk, souzvuk.
Dále existuje ještě mnoho dalších synonym, které souvisejí s harmonií a které lze – případ od
případu, podle dění, situace, záležitosti nebo stavu atd. – použít a můžeme je interpretovat a
vyjmenovat následujícím způsobem:
A) Anmut, Analogie, Anteilnahme, Aufgeschlossenheit, Aufmerksamkeit, Ausgleich
(půvab, analogie, účast, otevřenost, pozornost, smír)
B) Barmherzigkeit, Bedachtsamkeit, Besonnenheit, Beständigkeit Bewusstseinsverwandt‐
schaft, Bindung, Brüderlichkeit, brüderliche Gesinnung, Bund, Bündnis (Slitování, obezřet‐
nost, rozvážlivost, stálost, příbuznost vědomí, vazba, bratrství, bratrské smýšlení, svazek,
spojenectví)
E) Ebenmässigkeit, Einhelligkeit, Einheit, Eintracht, Entsprechung, Einverstandensein, Einver‐
nehmen, Einverständnis, Entgegenkommen, Entspannung, Entzücken, Euphonie
(Souměrnost, jednohlasnost, jednota, svornost, vyhovění, být srozuměn, dohoda, porozu‐
mění, ochota, uvolnění, nadšení, eufonie)
F) Feingefühl, Formvollendung, Freundlichkeit, Freundschaft, Frieden, Fröhlichkeit, Frohmut,
Frohsinn (Jemnocit, dokonalá forma, přátelskost, přátelství, mír, štěstí, veselost, veselí)
G) Gefasstheit, Gelassenheit, Glanz, Gleichheit, Gleichmut, Gleichtakt, Grazie, Gleichgesinn‐
theit, Gleichgewicht, Grabesstille, Güte, Gutmütigkeit
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(připravenost na všechno, mírnost/klid, kouzlo/šmrnc, rovnost, vyrovnanost, společný takt,
noblesa, stejné smýšlení, rovnováha, hrobové ticho, dobrota, shovívavost)
H) Haltung, Heiterkeit, Herzensgüte, Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Homogenität,
Humor (Psychická rovnováha, veselost, dobrosrdečnost, srdečnost, ochota pomoci, zdvoři‐
lost, homogenita, humor)
K) Konformität, Kongruenz, Kostbarkeit
(Konformnost, shoda, skvost)
L) Lachen, gute Laune, Lebensfreude, Liebenswürdigkeit, Liebreiz, Lustigkeit
(Smích, dobrá nálada, radost ze života, laskavost, půvab, veselost)
O) Ordnung, Optimismus (Pořádek, optimizmus)
P) Pracht, Prunk (Krása, nádhera)
R) tiefe Ruhe (Hluboký klid)
S) Schönheit, ‹Seelenruhe›, Selbstbeherrschung, Stille, Schweigen, Sympathie (Krása, »klid
duše«, sebeovládání, ticho, mlčení, sympatie)
U) Übereinkunft (Dohoda / úmluva)
V) Verbundenheit, Vergnügen, ausgewogenes Verhältnis, Verständigung, Vertrautheit
(Soudržnost, zábava, vyvážené chování, dorozumění, důvěrnost)
W) Wohlbehagen, Wohlgestalt, Wohllaut, Wohlwollen, Würde
(Pohoda/blaženost, dobrý vzhled, libozvuk, benevolence, důstojnost)
Z) Zufriedenheit, Zuneigung, Zurückhaltung, Zusammengehörigkeit, Zustimmung
(Spokojenost, náklonnost, zdrženlivost, sounáležitost, souhlas)
Billy
Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 95, leden 2016

Čtenářská otázka
Co si myslíto o Sheldonovi Nidle, který říká, že provozuje channeling se Siriany? A co o Mike‐
ovi Quinsey, který údajně channeluje se Saint Germainem a lidmi z Venuše a jiných planet a
systémů? A jak je to s Franzem Bardonem? Byl to blázen?
Johannes Buchholz, v současnosti v Holandsku

Odpověď
Channeling je v každém ohledu absolutní nesmysl, a tudíž se jím žádný pozemšťan nemůže
chlubit. Člověk, který uvádí, že údajně provozuje channeling, buď vědomě podvádí anebo je
to šarlatán, avšak nezřídka lze konstatovat schizofrenní bludy, na jejichž základě lidé tvrdí či
věří, že jsou channelingu schopni. Pokud tedy tento Sheldon Nidle (neznám jej, stejně jako
ani ty dva další) tvrdí, že channeluje se Siriany, anebo tento Mike Quisey se Saint Germainem
anebo onen jmenovaný Franz Bardon, pak za tím vězí naprostá hloupost a nesmysl, neboť
esoterikou vymyšlený channeling se zakládá na ryzí fantazii, bludu nebo vědomém podvodu.
Ohledně Saint Germaina: Tento okultista, alchymista a dobrodruh, který se též nazýval hra‐
bě, zemřel v roce 1784, takže již na světě znovu strašit nemůže, stejně jako se na něj ani ne‐
lze napojit formou »channelingu«. Jak známo, rozkládá po úmrtí člověka blok celkového vě‐
domí jeho osobnost v čistě neutrální energii, z níž tento blok vytváří zcela novou osobnost se
zcela novým vědomím. Tato nová forma vědomí‐osobnosti – která již s onou dřívější formou
vědomí‐osobnosti nemá vůbec žádnou příbuznost – se pak narodí, a sice společně s reinkar‐
nací formy ducha, k níž také náleží blok celkového vědomí (viz kniha »Znovuzrození, život,
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umírání, smrt a smutek«, nakladatelství Wassermannzeit). Je tedy absolutně nemožné, aby
se nějaká dříve žijící osobnost mohla znovuzrodit, resp. reinkarnovat, neboť ve skutečnosti
jsou stará učení hinduismu a buddhismu atd. v tomto směru holým šarlatánstvím, stejně jako
bludné učení, že se prý lidský duch nebo lidská osobnost se svým vědomím může znovuzrodit
ve formě nějakého zvířete.
Billy
Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 33, březen 2007

Silvano Lehmann
7. ledna 1961 – 8. února 2016
Člen FIGU Kerngruppe od 3. října 1981

Myšlenky na Silvana
Silvano byl pro nás pasivní členy často tou nejdůležitější blízkou osobou v Centru. Pro ty, kte‐
ří se čerstvě připojili k pasivní skupině a poprvé pracovali v Centru, byl mnohdy tou první
kontaktní osobou a tudíž prvním členem základní skupiny, se kterým si vybudovali přátelství.
Člověk měl od počátku dojem, že byl přesně tím správným mužem, aby přijímal, vedl a staral
se o nás pasivní členy. Díky jeho vždy otevřeným, přátelsky laděným a konstruktivně poučují‐
cím způsobům bylo velice snadné, abychom si k němu vybudovali důvěrnost a sounáležitost.
Svým humorem, který hojně a mistrovsky používal, nám často vykouzlil na tváři úsměv. Jako
milovník přírody měl také velký respekt k přírodě. Při vhodných příležitostech nám vyprávěl,
co ho v přírodě fascinuje a jaké všechny zajímavé věci už mohl pozorovat. Tím nám přiblížil
své životní zkušenosti.
Nesčetné otázky, které jsme mu my pasivní členové pokládali a které se týkali práce nebo
jiných záležitostí ohledně Centra, vysvětlil vždy Silvano dobrým a příjemně klidným tónem;
jakoby na každou z těch otázek odpovídal teprve poprvé, ačkoliv na tytéž otázky dozajista
odpovídal již stokrát.
Když jsme si byli při práci nejistí, nepočínali si zrovna šikovně nebo dělali chyby, měl pro nás
pasivní členy Silvano porozumění. Věděl, že nám v mnoha oblastech chyběla zkušenost a
praxe, přičemž nás obdařoval velkou trpělivostí a – pokud to bylo možné – stál nám po boku
s poučením. A pokud jsme my pasivní členové někdy museli pracovat bez Silvana a vystačit si
samostatně, často pak netrvalo dlouho, než jsme dosáhli své hranice a bez Silvana jednoduše
nepokračovali.
Při shánění Silvana byl každý člen pasivní a základní skupiny, který nám vběhl do cesty, kon‐
frontován s otázkou: »Kde je Silvano?« …
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Tuto otázku sám Silvano asi nikdy neslyšel, avšak pasivní členové si tuto otázku pokládali
nesčetně často a mnohdy se rozšířila po Centru jako blesk.
»Kde je Silvano?« – Jak rádi bychom dostali odpověď: »Odjel s Billym na nákupy.« Nebo: »Je
v kuchyni.« …
Jak hořká, bolestná a tklivá je tato otázka teď, když stojíme nad jeho hrobem a musíme se
s ním rozloučit …
Silvano, vždy jsme Tě našli – a víme, kde Tě musíme hledat od nynějška: V našich myšlen‐
kách, v našich vzpomínkách a našich srdcích.
My pasivní členové bychom Ti chtěli na rozloučenou říci: Srdečné díky!
Anton a Stefan Hahnekampovi, Vídeň

Im Gedenken an Silvano
Dein Weg auf Erden hat geendet, und wir vergessen nicht, wie freudig Du die Verwirklichung
Deiner Grundsätze gelebt und auch sehr gut verstanden hast, als ein wahrer Teil des Kosmos,
ein Mitgestalter der Welt zu sein, als Mensch, der sich getraut hat, gütige Ausstrahlung so‐
wie Liebe sehr weit ins Leben und freudig in die Welt hinauszutragen; das kann nicht man‐
cher von sich sagen. Dass Dir aber nur eine sehr begrenzte und sehr geringe Spanne Zeit ver‐
gönnt war, um auf Erden wirkend zu sein, das hinterlässt in uns allen sehr grosse Trauer,
jedoch auch eine liebe Erinnerung an Dich.

V myšlenkách na Silvana
Tvá cesta na Zemi se skončila, a my nezapomeneme, jak radostně jsi v životě uskutečňoval
své zásady a také jsi – coby opravdový díl Vesmíru – velmi dobře rozuměl tomu, co je to být
spolutvůrcem světa, jako člověk, který se odvážil rozšiřovat dobrotivé vyzařování a lásku
velmi daleko do života a radostně do světa. To o sobě nemůže říct každý. To, že ti byla do‐
přána jen velmi omezená a nepatrná doba, abys působil na Zemi, to v nás všech zanechává
hluboký smutek, ale také milou vzpomínku na tebe.
Vorüber sind die Lebensstunden,
Du wanderst nun der Ewigkeit zu.
Du hast das Leben überwunden,
wir gönnen Dir Deine ewige Ruh’.
SSSC, 11. Februar 2016, 12.30 h, Billy

Pryč jsou hodiny života,
nyní putuješ do věčnosti.
Překonal jsi čas svého života,
přejeme ti Tvého klidu ve věčnosti.
SSSC, 11. února 2016, 12:30 hod, Billy

Im Leben sind Wollen und Wünschen
das Unzulängliche;
werden beide nicht erfüllt,
so sind sie das Vergängliche;
werden sie aber durchdacht
wie ein wertvolles Gleichnis,
dann erfüllen sie sich und
werden zum wahren Ereignis.
SSSC, 10. Februar 2016, 23.23 h, Billy

V životě jsou chtění a přání
hodnoty nedostatečné;
pokud se obojí nenaplní,
tak jsou jen pomíjivé;
pokud se ale promyslí
jako cenná podobenství,
pak se vyplní a stanou
se pravou událostí.
SSSC, 10. února 2016, 23:23 hod, Billy

Výňatky z mimořádného bulletinu FIGU č. 98, duben 2016
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KÁNON 32
Výňatek z OM
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.
22. Durch Anstrengung allein suche der Mensch alles zu
fördern, gleich wie Feuer durch Brennholz genährt
wird, so wird sogar der Schwache dem Glück teilhaftig,
wenn er sich unentwegt anstrengt.
23. Was man mit Worten ausspricht, das versteht sogar
das Vieh, so es nach links oder rechts geht oder den
Wagen zieht oder sich kuscht, wenn es ihm gesagt
wird; der Narr aber spricht und versteht und handelt
doch allem zuwider.
24. Wer Arbeitswillen, Wissen, Fleiss, Ausdauer,
Verstand, Mut, Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, Klugheit
und Weisheit besitzt, vor dem fürchten sich selbst die
Mächtigsten.
25. Was die Weiber in Wahnsinnsanfällen der Liebe
beginnen, dem sich in den Weg zu stellen fürchten sich
selbst die Götter (imaginäre Wesen; irrig auch JHWH
resp. Jschwisch genannt = Weisheitskönig).
26. Ein Feuerrest, ein Schuldenrest, ein Lügenrest und
ein Feindesrest wachsen ohne Unterlass und bringen
Schaden, darum vertilge man alle Reste bis ins letzte
Jota.
27. Der Mensch trage erst alle seine Schulden ab und
erst dann richte er sein Bewusstsein auf die Erlösung
(Befreiung von Schuld), wer aber vor der Erlösung seine
Schulden nicht abträgt, der fällt in die eigene Hölle
(Zustand des Bewusstseins und der Psyche) und ver‐
brennt.
Erklärung:
Ehe der Mensch bei sich selbst Gutes und Wertvolles
erreichen kann, muss er sich zuerst von schädlichen
Verhaltensweisen, Gewohnheiten und von allen sonsti‐
gen Übeln usw. befreien. Er muss erst seine Fehler be‐
heben, ehe er rechtschaffen und sich in sich selbst frei
fühlen kann. Dies gleichermassen, dass ein Mensch erst
seine finanziellen Schulden begleichen muss, ehe er
schuldenfrei sein kann.

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.
22. Nechť se člověk snaží vše podporovat úsilím, stejně
jako je oheň živen dřevem, tak bude dokonce i slabý
účasten štěstí, pokud se neochvějně snaží.
23. Co člověk slovy vysloví, tomu rozumí dokonce i
dobytek, takže jde doprava nebo doleva, táhne povoz
nebo si lehne, je‐li mu to řečeno – pošetilec však mlu‐
ví, rozumí a navzdory jedná proti tomu všemu.
24. Toho, kdo má vůli k práci, vědění, píli, výdrž, ro‐
zum, odvahu, lásku, pravdu, spravedlnost, chytrost
a moudrost – toho se obávají i sami nejmocnější.
25. To, co ženy začnou v záchvatech šílenství lásky,
tomu se bojí postavit do cesty sami bohové (imaginár‐
ní bytosti; mylně též nazývaní JHWH, resp. Jschwisch =
Král moudrosti).
26. Zbytek ohně, zbytek dluhu, zbytek lži a zbytek ne‐
přátel bez ustání roste a přináší škody, proto nechť
člověk vyhladí všechny zbytky až do poslední špetky.
27. Nechť člověk nejprve srovná všechny své dluhy a
teprve poté zaměří své vědomí na osvobození se (zba‐
vení se dluhu/viny), kdo ale před osvobozením své
dluhy nesplatí, ten spadne do vlastního pekla (stav
vědomí a psychiky) a shoří.
Vysvětlení:
Dříve než bude člověk moci u sebe samého dosáhnout
toho dobrého a hodnotného, musí se nejprve osvobo‐
dit od škodlivých způsobů chování, zvyklostí a všeho
ostatního zla atd. Dříve, než se bude moci cítit čestný
a svobodný v sobě samém, musí nejprve odstranit své
chyby. Obdobně musí člověk nejprve vyrovnat své
finanční dluhy dříve, než se může cítit být nezadlužen.
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Die Kugel, die der Schütze abschiesst, tötet
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heit und die ungerechten Herrscher.
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28. Kulka, kterou střelec vyslal, možná někoho zabije,
možná ale taky ne; kdežto šíp rozumu vyslaný moud‐
rým, zničí nespravedlivost, falešnosti mocných a ne‐
spravedlivé vládce.

Pokračování příště…

Účel obrazců na planině Nazca
Výňatek z kontaktu č. 216, 16. března 1987 (body 141 – 156)
…
Billy Pak mám opět jednu otázku ohledně předkolumbovské kultury indiánů z Nazca, resp.
ohledně Nazca indiánů, kteří sídlili v údolích a oblastech Nazca, Ica a Pisco a v pouštních ro‐
vinách zhotovili obrovské vyškrábané obrazce, které zůstaly dodnes zachované. Už jsem se
na to přece jednou ptal a dostal jsem odpověď, že se u těchto obrazců jedná o astrologické
zahrady. K tomu, myslím k tomu vysvětlení, pak bylo ale ještě dodatečně zmíněno, že vlastní
účel těchto obřích obrazů na planině nesloužil jen astrologii. Nebylo k tomu žel pak podáno
žádné další vysvětlení, protože jsem se více neptal. Tak bych chtěl učinit dnes. Jaký je tedy
vlastní účel těchto velkých obrazců?
Quetzal
Obrazce na planině Nazca, jak je nazýváte, představovaly v době kultury Nazca
ve své komplexnosti jedno velké rituální místo, takže lze tedy hovořit o rituální zahradě, o
astrologicko‐rituální zahradě, či o rituální oblasti, resp. krajině. Zde prováděné rituály se rov‐
naly kultovní činnosti víry, a tedy náboženské činnosti. Druhy rituálů sloužily různým účelům,
přičemž nejčastějšími druhy byly rituály plodnosti, které byly prováděny zde na těchto kul‐
tovních, resp. rituálních místech. Oblasti planiny Nazca sloužily také jako všeobecná místa
shromáždění, místa rozsudků a popraviště, jako tomu bylo i v případě Stonehenge severně
od Salisbury, ve Wiltshire v jižní Anglii, resp. u megalitických staveb.
Billy Takže jsou nesmysl všechna ta jinak znějící tvrzení, jako např., že ty obrazce značí,
resp. údajně poukazují na podzemní vodní kanály, anebo že se jedná o prehistorické přistá‐
vací dráhy mimozemšťanů, jak si o tom fantazíruje, mimo jiné, také Erich von Däniken. Tyto
obrazce v pouštních planinách v jižní části Peru představují obrovské geometrické figury, ale i
zvířata, rostliny a lidi, jež jsou rozeznatelné v úplné podobě teprve z určité výšky. Z tohoto
důvodu by mohl člověk přijít na myšlenku, že tyto obrazce mohly být nějak zhotovené za
pomoci přesných instrukcí z určité výšky.
Quetzal
To je správně. Skutečný význam obrazců planiny Nazca spočívá ve vysvětle‐
ních, která jsem ti podal. Všechny jiné pokusy o vysvětlení, ze stran všelijakých nevědoucích
nebo obchodníků lačných po zisku, či lidí, co propadli všelijakým výplodům mozku nebo kla‐
mům, odpovídají jen divoké fantazii, bludným tvrzením či vědomému uvádění v omyl. To, co
říkáš ohledně toho, že obrazce jsou v celé podobě viditelné teprve z určité výšky, jako je to‐
mu u dalších podobných obrazců v jiných částech světa, tak musím říci, že to skutečně tak je.
Vytváření obrazců se ale ve skutečnosti nezakládá na tom, že by se zde podávaly instrukce
z určité výšky. Ve skutečnosti byla všechna vyměřování atd. učiněna s nesmírnou přesností
jen na zemi, ačkoliv se to může zdát dnešním pozemšťanům neuvěřitelné, neboť si to nedo‐
vedou představit. Pozemšťané se totiž žel pořád přiklání k hledání nemožných řešení pro
věci, které neznají nebo kterým nerozumí. A kde, či pro co, pozemšťané nenalézají žádná
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vysvětlení, tak tam musí figurovat mimozemšťané, duchové nebo démoni, a když ani to už
není možné, pak se jednoduše sáhne po zázraku, přestože v celé oblasti Tvoření, a tedy i
v celém Univerzu a ve všech dimenzích, žádné zázraky neexistují. Viděno realisticky, tak vše
je totiž vysvětlitelné, jen jsou k tomu potřebné nezbytné znalosti a poznatky, a právě těch se
pozemšťanům ještě v řadě oblastí namnoze nedostává. Jejich poznatky a znalosti, stejně jako
vědomosti a jejich moudrost, ještě nejsou natolik rozsáhlé, aby mohli rozumět a pochopit
všechny věci a záležitosti atd., což je důvod, proč ve své nevědomosti označují vše pro ně
zatím nevysvětlitelné jako zázrak, anebo pro to hledají řešení a vysvětlení, která spadají
do říše fantazie a omylů. Pozemšťan se učí sice jen pomalu, ale s postupem času nalezne ře‐
šení pro něho zatím ještě neznámé a záhadné věci.
Billy Říkáš pravdivá slova, ale v této věci se chce nechat poučit jen velmi málo lidí, neboť
lidé jsou tvrdohlaví a nechtějí se vzdát svých starých, jednou kdysi vštěpených schémat a tím
i chybného myšlení, nýbrž chtějí svou vírou nadále setrvávat v tom dávném a žít
v domněnkách víry, chtějí se nadále nechávat podvádět náboženstvími a sektami, a přivádět
se jimi na scestí.
Quetzal
Billy

To máš žel pravdu, která je vysoce politováníhodná.

To vím, proto jsem ji přeci také řekl. Nyní se tě chci ale zeptat …

Korektura
Vážení čtenáři,
ukázalo se, že do kontaktních zpráv "Plejadisch‐plejarische kontakty 1‐10" se nám vloudila
tisková chyba, jejíž objevní vyplynulo až studiem kontaktu č. 60 a následnou komunikací s
FIGU Švýcarsko.
Kontakt č. 5, bod 191. (strana 74)
Chybná verze:
191. Podle pozemského letopočtu to bylo přibližně před 50 000 lety.
Správná verze:
191. Podle pozemského letopočtu to bylo přibližně před 150 000 lety.
Prosíme čtenáře, aby si chybný letopočet ve svých knihách opravili. V současném německém
vydání Plejadisch‐plejarische Kontaktberichte 1‐38, Block 1, strana 50 je chyba taky. Budoucí
vydání už budou bezchybná. Za vzniklou chybu se omlouváme.
FIGU Studiengruppe ČR

Vyhledávání dle klíčových slov na http://cz.figu.org
Z technických důvodů v současnosti nefunguje správně vyhledávání na stránkách FIGU Studi‐
engruppe ČR http://cz.figu.org dle klíčových slov. Prosíme tímto čtenáře, aby využili vyhleda‐
vačů typu Google nebo Qwant a při zadání klíčového slova např. „forma ducha“ rovněž uved‐
li webové stránky http://cz.figu.org Omlouváme se za nepříjemnosti.
FIGU Studiengruppe ČR
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Další nové periodikum FIGU Švýcarsko!
FIGU – Forum Überbevölkerung // (FIGU – fórum přelidnění)
Od února 2016 začalo vycházet další nové periodikum FIGU Švýcarsko s názvem »FIGU –
fórum přelidnění«. První vydání si lze stáhnout zde:
http://www.figu.org/ch/files/downloads/figu_forum/figu_forum_ueber_01.pdf
Nápad pro tento orgán »FIGU – fórum přelidnění« měl Billy, úvodní slovo pro toto periodi‐
kum sepsal Ptaah. Nové nepravidelné periodikum bude obsahovat FIGU aforizmy, texty, vy‐
světlení, rozhovory, názory, výroky, efektivní skutečnosti a pravdy a jen zřídka cizí referáty
ohledně pozemského přelidnění a jeho důsledků.

Nová kniha Billyho
Weisheiten und Wissenswertes
des Lebens
Moudrosti a věci hodné vědění
do života
Autor Billy,
496 stran A5,
cena 40 CHF
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.
27. srpen 2016:
Michael Brügger

Christian Frehner
22. října 2016:
Patric Chenaux

Jistota/skutečnost* a přesvědčení
Proč je jistota/skutečnost* vždy lepší, než být sebou nebo něčím přesvědčen!
(*ve smyslu německého Gewissheit – pozn. překl)
Učení ducha v každodenním životě
Používání a praktické příklady.

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

