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Vysvětlení pravého symbolu míru 
http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2014/nr-76/friedenssymbol 

 

Obdélník symbolizuje základový celek míru a života, na kterém stojí strom míru a strom živo‐

ta a který vše udržuje. 

Obě zelené a pět načervenalých »perutí« představují sedm rovin, resp. forem vědomí, totiž: 

 

1. Materiální vědomí 
2. Materiální nevědomí 
3. Materiální podvědomí 
4. Materiální centrální vědomí 
5. Duchovní vědomí 
6. Duchovní podvědomí 
7. Duchovní centrální vědomí 

 

2 x 3 »perutě« pod tím představují duchovní formy, resp. kmity. 

Obě kola representují Univerzum a Tvoření, které jsou spolu vzájemně spjaty. 

 

23. 1. 2016, Christian Frehner 

(výňatek z FIGU – Fórum přelidnění č. 2, červen 2016) 
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Novinky FIGU Studiengruppe ČR 

Dokumentární film Michaela Horna 

Tichá revoluce pravdy  

s českými titulky 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3i99L31UOBo 

Překlad a titulky: FIGU Studiengruppe ČR 

 

*** 

Dokumentární film Michaela Horna 

... as the time fullfils (Jak se naplňuje čas) 

 se slovenskými titulky 

 
https://www.youtube.com/watch?v=‐qOM9rbSjMg 

Zodpovědnost za překlad a titulky: Richard Lunter, Slovensko 
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Billy Meier – proč není jeho případ žádný podvod 

Co říkala Phobol Cheng – někdejší diplomatka OSN za Kambodžu – na »Mezi‐
národním UFO kongresu v roce 1999« ohledně Billyho Meiera, BEAM, a  jeho 
kontaktů s mimozemšťany: 

Phobol Cheng a paní Sashi 

Phobol  Cheng  –  někdejší  diplomatka OSN  za  Kambodžu  –  žila  jako  dítě  v Ashoka  ašrámu 
(Mahrauli, Nové Dilí) v Indii.  Její dědeček byl vedoucí  (pozn. = buddhistický mnich)  tohoto 
ašrámu. Ona viděla Asket na vlastní oči, tj., viděla Meiera a Asket několikrát spolu a viděla i 
paprskovou loď patřící Asket více než jednou, jak pluje nad ašrámem. 

Jednou přišla do ašrámu svého dědečka a viděla dva cizí muže oděné do bílých oděvů, kteří 
stáli po stranách vedle něj a hovořili s ním. Zaslechla jednu část rozhovoru, a když byl hovor u 
konce, oba muži náhle zmizeli, zřejmě podobným způsobem,  jak to Meier na začátku svých 
kontaktů často dělával. Tak Phobol pak věděla, že tito muži nebyli ze Země. 

Před několika  lety  (v roce 1999) se vzdala  tato vysoce respektovaná  funkcionářka své ano‐
nymity, promluvila před velkým publikem a vyprávěla svůj příběh. Co by tím – prosím pěkně 
– získala, kromě patrně stejného výsměchu, jaký sklidil Meier? 

Paní  Sashi,  Indka,  vyučovala  Phobol  hindštině,  protože  Phobol  a  její  bratr  pocházeli 
z Kambodži a museli se tomuto jazyku naučit. Paní Sashi nevypadala o moc starší než Phobol 
a  nebylo  jí  zřejmě  více  než  20  let,  když  bylo  Phobol  10  let  a  v roce  1963  viděla Meiera 
s Asket. (Tehdy měl Meier ještě svoji levou ruku). 

Paní Sashi  je pro Phobol také svědkyní, neboť s ní často krátce hovořila o této paní (Asket), 
kterou ostatní označovali jako bohyni nebo tak nějak, a o její lodi na obloze. I sama paní Sa‐
shi viděla paprskové  lodě nad ašrámem. Z tohoto důvodu  je paní Sashi důležitá svědkyně a 
potvrzuje výpověď paní Phobol Cheng. 

Více  lze k tomuto tématu vidět na DVD »Reopening of the Meier Case –  International UFO 
Congress 1999« Další informace např.: https://www.youtube.com/watch?v=rTY0whbJ8oA 

(výňatek z Mimořádného bulletinu FIGU č. 75, únor 2014) 
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Výňatek z knihy »Zeugenbuch« (Kniha svědků),  
rok vydání 2001 (německy) 
 

6. srpna 1978 
Zavraždění papeže 
 
Wendelle C. Stevens, USA (*1923 – †2010) 

V neděli 6. srpna 1978 jsem zůstal po celou dobu v domě Billyho 
Eduarda A. Meiera v Hinterschmidrüti. Celý den a celou noc pr‐
šelo, stejně jako noc předtím, a tak tomu bylo částečně  i násle‐
dující den. Zem byla mokrá a bahnitá. Meier vstal silně nachla‐
zen a nešel ven pracovat. Většinu dne  ležel na gauči v obýváku a nevzal si ani snídani, ani 
oběd. Nevykouřil ani cigaretu, což pro něj bylo krajně neobvyklé, a pro mě to znamenalo, že 
byl velmi nemocný. Byl zesláblý a působil vysušeně, protože nic nepil.  

Kolem 17:30 hod, když  jsem šel s Jacobusem Bertschingerem do obýváku Billyho, abychom 
se podívali na televizní zprávy, zaslechl jsem hluk a podíval se na Billyho, který ležel na gauči. 
Pokynul ke mně, abych k němu přišel, a když jsem se k němu sklonil, řekl slabě: »Sežeň Elsi«, 
což jsem hned udělal. Něco jí řekl, načež odešla pro jeho ženu Popi. Společně ho vzali do jeho 
ložnice. 

Elsi přinesla Billyho boty a začala je čistit a leštit. Jeho žena rozdělala žehlicí prkno a vyžehlila 
mu čistou košili a džíny‐Levisky. Pak srolovala nohavice o asi 10 cm a přinesla je do ložnice. 

Elsi vzala jeho pistoli SIG, jenž byla zastrčená do koženého pouzdra, a také vysílačku s obalem 
a vše položila společně s balíčkem nových baterií na kuchyňský stůl. Billy přišel do kuchyně a 
jeho žena mu zavíracím špendlíkem připevnila prázdný rukáv od košile. Následně se posadil 
ke  stolu,  kde  měl  položenou  svou  pistoli  a  vysílačku.  Popi  přinesla  modrou  bundu 
s tmavomodrým límcem z ovčí vlny, podobnou těm, které nosívají piloti, a pomohla ji Meie‐
rovi obléknout, neboť mělo opět pršet. Zeptal jsem se, co se to děje, a Elsi odpověděla, že byl 
zavolán ke kontaktu. »V tomhle stavu«, odpověděl jsem, ale nedostal jsem žádnou odpověď. 

Meier zručně otevřel pistoli jednou rukou a nechal vypadnout patrony na stůl, vyčistil zásob‐
níky a prohlédl skrz ně, pak zbraň opět nabil, složil  ji zpět a vrátil  ji zpět do pouzdra. Pak si 
vzal vysílačku, otevřel ji, nahradil staré baterie novými a poslal Elsi k základní stanici, aby vy‐
sílačku vyzkoušeli. Nyní byl připraven. Popi a Elsi nemohly najít žádnou nepromokavou čap‐
ku, a tak zůstal bez ní. 

Mezitím bylo už 18:30 hod a ostatní lidé, kteří žili v Centru, se vraceli od svých činností, které 
museli kvůli neustávajícímu dešti vykonat, neboť vznikla větší škoda způsobena vodou a ta se 
musela opravit. Okamžitě věděli, která bije. Billy byl zavolán na setkání s Plejadiern. Jen se na 
něj podívali a umyli se od práce. Ženy začaly připravovat večeři a všichni  jedli, zatímco Billy 
čekal už jen na svůj další signál. 

Billy stál se třemi dalšími osobami před kamny na vrchním konci stolu a  já byl na opačném 
konci stolu u dřezu a právě jsem si dopřál šálek kávy, když v tom momentě dostal svůj signál. 
Pozvedl ruku na pozdrav a šel směrem ke dveřím. Odložil jsem svůj šálek tak rychle, že jsem 
kávu rozlil do dřezu a pospíchal jsem za ním kolem stolu společně s Jacobusem Bertschinge‐
rem. Když odcházel, viděl jsem, že hodiny nad zadními dveřmi kuchyně ukazovaly čas 20:30. 
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Právě  ještě  zavčasu  jsem otevřel dveře, které vedly k přistavěné kůlně, abych viděl,  jak  se 
přímo za ním zavřely vnější dveře vybavené pružinou. Okamžitě  jsem běžel těch osm kroků 
k vnějším dveřím  a  rychle  jsem  je otevřel  v naději,  že Billyho  ještě uvidím. Ovšem  vše,  co 
jsem  viděl, byly  tři  čerstvé otisky bot  v měkkém blátě,  které  se právě  zaplňovaly  vodou  z 
okolního  kalu  za  dopadajících  dešťových  kapek.  Nebyl  tam  žádný  další  čtvrtý  otisk!  Billy 
prostě  zmizel.  Kromě  jemného  zvuku  dešťových  kapek  nebylo  nic  slyšet,  ani  vidět,  žádná 
světla, nic! Pokud by šel Meier zpět, narazil by do mě. Nebyl tam žádný zavěšený provaz, či 
něco jiného, čeho by se mohl chytit, aby se s jeho pomoci mohl někam dostat, skočit či unik‐
nout.  Nikdy  neučinil  čtvrtý  krok  či  se  tento  krok  přinejmenším  nikdy  nedotkl  země.  Billy 
prostě zmizel. 

Asi 20 minut jsem čekal venku v dešti a byl jsem promoklý skrz na skrz. Pak jsem šel zpět do 
domu, abych si vyměnil oblečení a vzal pláštěnku. Když jsem se vrátil převlečený zpět, všiml 
jsem si, že všichni seděli v obýváku před televizní obrazovkou. Bylo 20:55 hodin. Šel jsem do 
obýváku a viděl jsem přes jejich ramena tmavou obrazovku s bílým křížem a bílé titulky, které 
byly v němčině a oznamovaly: »Papež zemřel«. Hrála smuteční hudba a nic nebylo hlášeno. 
Zeptal jsem se, jak zemřel, a někdo mi říkal, že normální program byl právě přerušen a tato 
zpráva se objevila na obrazovce. Od té doby nebylo žádné oznámení. 

Šel jsem opět ven do deště a čekal. Když už jsem neviděl Meiera odcházet, byl jsem nyní roz‐
hodnut, že ho uvidím přinejmenším přicházet. Po přibližně 15 minutách zazvonil v domě tele‐
fon. Někdo ho zvedl, otevřel okno a řekl mi: Je dole v »Chirchenzholz« (asi 16 km vzdálen) a 
řekl, že mohu jet s Jacobusem a Popi, abychom jej vyzvedli. 

Jeli  jsme celou cestu v dešti a bahně a našli  jsme ho,  jak stojí pod stříškou stodoly u  jedné 
restaurace. Zvesela se usmíval, a byl náhle zcela zdravý a bez obtíží. Navzdory dešti byl úplně 
suchý. Na jeho bundě a na jeho hlavě nebyly žádné kapky. Ani jeho boty nebyly příliš zašpi‐
něné. Trochu od bláta byly jen hrany bot, které zašpinil při odchodu na cestě před domem. 
Celou cestu domů mlčel. 

Když jsme po asi 20 minutách opět přijeli do domu a vystoupili, hodně se mluvilo, ale bylo to 
na mě příliš rychle, než abych dokázal rozhovorům rozumět. Všichni šli do obýváku a zavřeli 
za sebou dveře. Více než jednu hodinu jsem čekal v kuchyni, ale nikdo nevyšel, a tak jsem šel 
do obytného karavanu spát. 

Příští ráno Billy vstal okolo 10 hodiny poté, co si šel lehnout v 06:00 hodin. Následně, co mu 
byla  servírována káva, mi naznačil hlavou, abych ho následoval a  šli  jsme ven do prostoru 
před budovou, kde  jsme se oba posadili do ošoupaných židlí. Zeptal  jsem se ho na kontakt 
z minulé  noci  a  odpověděl:  »Sledoval  jsem,  jak  zavraždili  papeže  (Pavla  VI.)«  Protestoval 
jsem: »Ale dnes se papežové přece nezabíjejí!« On ale trval na tom, že byl zavražděn. Vysvět‐
lil, že to celé pozoroval na palubě lodi na jedné obrazovce. Ukázali mu spiklence, řekli důvody 
a zmínili jména a bylo mu vysvětleno, jak to udělali, proč a co se událo bezprostředně poté. 
Vysvětlil, že použitý jed způsobil křeč v srdci a v důsledku tělesné teploty se v několika málo 
minutách vypařil a nezanechal žádnou stopu. Řekl, že nebude žádná pitva a žádné ohledání, 
neboť se mezi spiklenci nacházeli nejvyšší správci Vatikánu, kteří nepovolí žádné vyšetřování 
sebe samých. 

Po mém opakovaném protestu, že se dnes žádní papežové nezabíjí, odpověděl: »Mohu Vám 
říct něco jiného, pane Stevens, jeho nástupce bude zvolen největším konkláve v historii círk‐
ve a v nejkratším tajném hlasování, ve třetím. Bude trvat jen 33 minut, než se volba potvrdí, 
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a bude vládnout  také pouze 33 dní, než  zemře  stejnou  rukou  jako  jeho předchůdce. Nový 
papež přijme jméno Jan Pavel I.« 

To bylo něco, co se ještě neodehrálo, něco co jsem mohl vyhlížet, něco, co jsem si mohl ově‐
řit. Billy dále vysvětlil, že církev poté zvolí jednoho kardinála, který nebude pocházet z interní 
mocenské hierarchie Vatikánu a že bude veden k tomu, aby cestoval co nejvíce, jak to bude 
možné. To proto, aby se zabránilo tomu, že objeví, co se jeho předchůdcům skutečně stalo. 
Pokud by to totiž zjistil, pak by také »musel jít«. »Papež«, řekl, »přijme jméno Jan Pavel II.« 
Pak pan Meier pokračoval a řekl, že ti spoluspiklenci po Janu Pavlu II. prý zvolí jednoho z nich 
do  hlavní  kanceláře. Ostatní  spiklenci  ale  prý  tomuto  novému  papeži  nebudou  důvěřovat 
v jeho moci a  také on bude muset odejít.  Jeho nástupce bude pak opět  člověk, který  stojí 
stranou, a jeho změny na centrále a v rituálech církve ji prý pak efektivně zničí. 

V oné době jsem musel mnohé z toho, co mi Billy vysvětlil, jen přijmout, ale leccos z toho se 
mezitím už událo, a to přesně tak, jak to bylo popsáno dříve, než se to uskutečnilo … 

V poslední části 113. kontaktní zprávy ze dne 6. srpna 1978 bylo od věty 39 něco z toho, co 
mi Billy řekl, předáno. Celá první část tohoto kontaktu sestávala s pozorování dění, jak se oné 
noci ve Vatikánu odehrálo. Z úvodního  rozhovoru, o kterém mi Billy podal  zprávu, byl pro 
kontaktní zprávy předán  jen přesný čas o smrti,  jak byla podána coby odpověď od Quetzal 
(věta 13) a údaj zněl: 20 hod, 14 minut a 13 sekund. 

Moje poznámky četli i jiní a další den je podepsali s dotyčným datem … 

Na náš dotaz  (ze strany FIGU Švýcarsko – pozn. překl.) ve věci povolení, zda bychom směli 
výše uvedený příspěvek uveřejnit, napsal Wendelle C. Stevens toto: 

… ano, jistě, smíte vše z mého uveřejněného materiálu použít … Vy víte, že Lee Elders navští‐
vil Billyho přesně v den, kdy byl zavražděn prezident Anvar as‐Sádát z Egypta. Billy byl zavo‐
lán  k jednomu  kontaktu,  a  Lee  vezl  Shirley McLaine na  letiště  v Curychu,  zatímco byl Billy 
nepřítomen.  Když  Shirley  a  Lee  čekali  na  to,  aby  mohli  odevzdat  zavazadla,  zazněla 
v reproduktorech  na  letištním  terminálu  zpráva  o  zavraždění  prezidenta  as‐Sádáta,  což  se 
odehrálo několik málo minut předtím. V této době byl Billy na palubě plejadische lodě a vše 
pozoroval. Během jedné hodiny po zabití as‐Sádáta popsal Billy Leemu správně všechny udá‐
losti  a  scény,  včetně  všech mrtvých  vedle  as‐Sádáta.  Všechny  novinky  nebyly  uveřejněné 
hned během několika dní a leccos z dění nebyla na veřejnosti zmíněna vůbec nikdy. 

To bylo tak nějak podobné mému zážitku, který jsem měl s Billym po zavraždění papeže Pav‐
la VI. Domnívám se, že Billy mohl přímo pozorovat mnohé z takovýchto událostí, které se pak 
později objevily ve zprávách pod palcovými titulky … 

Více informací na toto téma od Wendelle C. Stevense: 
https://www.youtube.com/watch?v=maBqmhqr_gE 
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Čtenářská otázka 

Bylo by možné dozvědět se něco více o těch čtyřech uskupeních,  jejichž UFO  jsou neustále 
pozorována a o kterých je občas řeč v kontaktních rozhovorech? 

U. Kuhnert, Německo 

Odpověď: 

Na  tuto otázku  lze odpovědět následujícím  výňatkem  z kontaktní  zprávy  ze dne  3.  května 
2016. 

Billy 

Billy  Děkuji. Častokráte jsme přece hovořili na téma takzvaných UFO a tím i o těch čtyřech 
uskupeních,  které  právě  s »neznámými  létajícími  objekty«  prolétávají  pozemským  prosto‐
rem. A k těmto čtyřem uskupením patří přece i skupina »pozemšťanů z budoucnosti«, která 
je ale vlastně sama rozdělena na dvě uskupení, jak jste mi už začátkem našich kontaktů řekli 
v soukromých rozhovorech. Hovořila o tom už tvá dcera Semjase,  jakož  i Quetzal a ty sám, 
což ale nikdy nebylo uveřejněno v kontaktních zprávách, neboť to bylo vždy soukromé. Te‐
prve v novější době, kdy jste učinili určitá pozorování, získali jednoznačné poznatky a dospěli 
k určitým důkazům,  jsi o tom něco  řekl otevřeně. K tomu bych se chtěl nyní optat, do  jaké 
míry je dovoleno, abychom o tom následně společně hovořili otevřeně, totiž právě ohledně 
toho, že uskupení »pozemšťanů z budoucnosti«  je totiž rozděleno na dvě skupiny a proč  je 
tak označujete jako jedno uskupení, ačkoliv se přece vlastně jedná o dvě? 

Ptaah  Vůči  tomu neexistovalo  žádné přímé utajení,  ale  záleželo nám na  tom,  abychom o 
tom otevřeně nehovořili do té doby, dokud  jsme se nedozvěděli přesnější  informace. Coby 
»pozemšťané z budoucnosti« označujeme tu jednu skupinu proto, že je to skutečně skupina 
pozemšťanů z budoucnosti, resp. existuje ve vzdálenější budoucnosti na Zemi a přichází do 
dnešní doby pomocí přemostění času. 

Billy  Pardon, přemostěním  času máš  zřejmě na mysli  cestování  časem,  jak  tomu  říkáme 
my, že? Pak jsou označením »pozemšťané z budoucnosti« v tomto případě míněni ti pozemš‐
ťané vzdálené pozemské doby, kteří už  žijí na Zemi ve vzdálené budoucnosti a přichází do 
naší současnosti za pomoci možností  jejich techniky cestování časem se svými různorodými 
malými a velkými futuristickými letovými stroji. Tak činí ale i ti druzí »pozemšťané z budouc‐
nosti«, kteří mají v jedné určité podzemské oblasti své státní zřízení a vlastní všeobecně futu‐
ristickou techniku a to se týká i letových strojů. Tyto letové přístroje, které právě takto nazý‐
vám dle vašeho smyslu, jsou pro dnešní dobu a pozemsko‐technický vývoj totiž zcela futuris‐
tické,  resp. pokrokové,  inovativní, progresivní,  směr udávající, předstihující naši  současnou 
dobu  a  tedy  poukazující  na  budoucnost  atd. Ohledně  tohoto  druhého  uskupení,  které  vy 
označujete  jako  »pozemšťané  z  budoucnosti«,  je  potřeba  říct,  že  tito  »pozemšťané  z  bu‐
doucnosti« ovšem nepochází z daleké pozemské budoucnosti, a nejsou ani žádní přímí, ale 
jen nepřímí, velmi vzdálení potomci mimozemšťanů. Jsou to lidé žijící hluboko pod zemským 
povrchem, kteří  se  svými  futuristickými  letovými přístroji  rovněž krouží pozemským vzduš‐
ným prostorem, jak jste mi vysvětlili. A to se děje velmi často, a sice je zajímavé, že nejhojněji 
v západní hemisféře, kterou my zeměpisně pomyslně označujeme pojmem západní polokou‐
le, a sice jako protipól k východní hemisféře, resp. polokouli. Obě pomyslné polokoule, resp. 
hemisféry se – pokud se dobře pamatuji – dělí referenčním 0° poledníkem u Greenwiche a 
180° poledníkem, tzv. antimeridianem. Dle toho patří oblasti východně od Londýna, západní 
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Afrika a celá oblast Severní a Jižní Ameriky, Patagonie, Grónska a Kanady k západní hemisfé‐
ře, kde právě dochází k nejčastějšímu pozorování nejrozličnějších malých, velkých a ba  i ob‐
řích UFO, resp. futuristickým létajících objektů »vnitrozemšťanů«. Zajímalo by mě, proč tomu 
tak  je, neboť ve východní hemisféře se takovéto  létající přístroje, resp. UFO pozorují méně 
často, mám na mysli ve větší části Evropy, v Asii, Austrálii, na Novém Zélandě a Oceánii, která 
se počítá k východní hemisféře. K tomu  je vlastně  ještě potřeba  říct, že v lidové mluvě, dle 
takzvané Monreovy doktríny z roku 1823, je západní hemisféra rovna »Novému světu«, resp. 
Americe a sousedním ostrovním státům, resp. je politicky ohraničena členskými státy NATO. 

Ptaah  To, co  říkáš,  je správné a odůvodnění  toho, proč vnitropozemšťané a  ti, co pochází 
z pozemské budoucnosti, operují obzvláště v západní hemisféře,  lze odůvodnit tím, že …., o 
čemž je ovšem nařízena mlčenlivost.  

Billy  Ale proč, na  to se váže má otázka, nazýváte  tyto vnitrozemské obyvatele  také »po‐
zemšťané z budoucnosti«, o kterých jsme ostatně už i často hovořili a nazývali jste mi je vždy 
jen tímto způsobem, aniž byste mi k nim podali nějaké vysvětlení? To mi prostě není  jasné, 
jakož ani to, proč jste o tom nikdy nemluvili a tento pojem nedefinovali. 

Ptaah  Důvod  našeho  pojmenování  »pozemšťané  z budoucnosti«  je  ten,  že  celá  technika 
obyvatel  vnitrozemského  státu odpovídá  jedné budoucí pozemské  technice,  která nalezne 
svůj počátek teprve v příchozí době a bude uskutečněna teprve ve vzdálenější budoucnosti. 
A že jsme o tom nikdy detailně nehovořili a nepodávali žádná vysvětlení, to bylo z toho dů‐
vodu, že ses na to ve své zdrženlivosti nikdy neptal a vždy ses držel toho, abys respektoval 
naše direktivy. Toho  jsme si velmi cenili a kromě  toho  jsi ani nikdy nebyl hnán zvědavostí, 
která by nás ohledně našich direktiv mohla přivést do nesnází. A co  jsme ti kdy vysvětlili, a 
sice i tajné věci, to jsme učinili vždy z nezbytnosti, přičemž jsme se vždy mohli spolehnout na 
to, že vždy za všech okolností dodržíš slovo mlčenlivosti. 

Billy  Už toho nechej, o tom přece nemusíme mluvit, neboť na mojí otázku  jsi odpověděl, 
takže není ničeho dalšího potřeba. Pak ještě jedna otázka: Byli oni tři, se kterými jsem se se‐
známil v …, jakož  i s těmi dvěma v …, tedy příslušníci této …, jak je vy nazýváte svým správ‐
ným jménem? Pokud ano, pak žijí v podzemním státním uskupení v oblasti … 

Ptaah  Také to je správně, ale o tom je nutné zachovat povinnost mlčenlivosti. 

Billy  To  jste mi říkali už častokrát a držím se toho. Ale to, co  jsme v této věci právě řekli, 
může zůstat oficiální, že? 

Ptaah  Můžeme o tom  i do budoucna otevřeně hovořit, ale nesmí se uvést žádná označení, 
jména a místa. Jasné musí být  i to, že  i nadále nevstoupíme do žádného kontaktu s těmito 
uskupeními. 

Billy  Vaše odůvodnění, proč tomu tak je, přece znám. 

(výňatek z bulletinu FIGU č. 95, prosinec 2016) 

Čtenářská otázka 

Ve svých knihách a spisech jste psal, že z pozemských náboženství křesťanství, buddhizmu a 
islámu je akceptovatelné a správné jen několik málo výkladů a vysvětlení. Můžete to trochu 
přesněji vysvětlit, jak je nutno tomu rozumět? 

E. Friedrich, Německo 
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Odpověď: 

Má vyjádření, že v pozemských náboženstvích buddhizmu, křesťanství a islámu je akceptova‐
telných a správných  jen několik málo  částí, se vztahuje  jen a pouze na hodnoty, které  jsou 
dány podle prastarého »Učení pravdy, Učení ducha, Učení  života«,  resp. v »Učení ducha«, 
resp.  »Učení  proroků«  pra‐pra‐pra‐proroka  Nokodemiona.  V této  věci  je  obsaženo 
v buddhistických, křesťanských a  islámských náboženských učení  jen málo hodnot, přičemž 
tyto hodnoty samy ani nemají nikterak původ v těchto náboženstvích samotných, nýbrž mají 
původ  v Nokodemionově učení,  resp. »Učení ducha«. K přesnější odpovědi na Vaší otázku 
jsem se při 654. kontaktním rozhovoru ze dne 16. června 2016 dotazoval u Ptaah a nechal si 
vysvětlit souvislosti mezi »Učením ducha« a buddhizmem. 

Billy 

Výňatek z kontaktního rozhovoru č. 654 ze dne 16. června 2016 

Billy  … podívej zde,  jedná se o to, co  jsem tu odpověděl, k čemuž potřebuji tvoji pomoc, 
abych mohl na  čtenářskou otázku  správně odpovědět, přičemž  si myslím,  že mezi  čtenář‐
stvem bulletinů se najdou i jiní lidé se zájmem o tuto věc. Myslím si, že je přitom asi nezbyté 
objasnit, kdy, jak a proč byly včleněny hodnoty »Učení ducha« do zmatených buddhistických 
učení. … 

… K tomu by bylo podle mého názoru nyní nezbytné, abys podal poněkud přesnější údaje o 
tom, jak se vše odehrálo. Už jsi mi to celé jednou vyložil v jednom soukromém rozhovoru, ale 
myslím si, že bys mi to kdysi vysvětlené ještě jednou mohl v krátkosti zopakovat a vysvětlit, 
neboť jsi v tom všem zběhlejší než já. 

Ptaah  Ano,  to mohu učinit: »Učení ducha« přinesli před 2891 pozemskými  lety na východ 
Země dva starolyránští, vzdálení potomci z doby před 13 500  lety na Zemi příchozivší »emi‐
grační  moci«  coby  »vystěhovalci«,  resp.  to  přinesli  větší  skupině  pozemšťanů,  kteří  žili 
v jedné hornaté oblasti dnešní Burmy, resp. Myanmaru, jak se dnes tato země nazývá (pozn. 
Billyho: dříve Bama / Birma / Myanma). Tato skupina, čítající 309 pozemšťanů a pozemšťa‐
nek, vytvořila malý  řád s učebním místem, který potají trval až do počátku 20. století. Tato 
skupina  se  dokázala  zachovat  díky  neustálým  potomkům  až  do Nového Věku,  přičemž  se 
ovšem různí členové společenství odstěhovali, a sice hlavně do oblastí tehdejší severní Indie. 
Od  roku 1814  začala ale  skupina pomalu vymírat v důsledku  četnějších úmrtí,  takže kolem 
roku 1850 měla skupina už jen 32 osob nejrůznějšího věku. Takže je třeba opakovaně říct, že 
před téměř 2900 lety v tehdejší oblasti dnešní Burmy, kde se »Učení ducha« učilo, vznikl ma‐
lý  tajný  řád s malým učebním místem, přičemž  tento  řád existoval bezmála 2900  let až do 
roku 1917. Můj otec Sfath pak od roku 1859 po dobu asi 50  let udržoval kontakt s vrchním 
vedoucím  řádu, kterého častokrát navštěvoval a kterého vzdělával v meditaci Satipatthãna. 
Malý  řád  tehdy  sestával  ještě  ze  čtyř  osob,  ze  kterých  vrchní  vedoucí  řádu  zemřel  v roce 
1907, jehož pak rovněž ve vysokém věku následovaly zbylé tři osoby z řádu, a tím pak tajný 
řád zanikl. Tehdy poučení pozemšťané z  této zmíněné skupiny, která na začátku  čítala 309 
osob, rozšířili jim předané učení na jednu stranu mezi sebou, na druhou stranu ho šířili i tím, 
že někteří opustili svůj vlastní domov a šli do tehdejšího Nepálu, resp. severní Indie, kde rov‐
něž šířili to, co se naučili, ovšem jen s malým úspěchem. Přesto se »Učení ducha« i tam čás‐
tečně rozšířilo u jedné skupiny zájemců a zachovalo se po dobu přibližně 530 let, přičemž se 
stoupenci učení označovali kvůli učení a proměně coby »osvícení a probuzení« lidé jako Bod‐
hi, což znamená právě »osvícený a probuzený«. Učení se zachovalo, a pak ho vyučoval  i Si‐
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ddhattha Gotama,  resp. Siddhartha Gautama, ovšem  ten mu nerozuměl a podle vlastního 
uvážení ho proměnil do zcela cizorodého a skutečnosti odcizeného, chybného učení, přičemž 
ale náznakově zakomponoval do svého vyfantazírovaného učení různé dobré hodnoty Učení 
ducha. Takže je nutno rozumět tomu, že hodnoty Učení ducha, které jsou částečně uvedeny 
v buddhistickém náboženství, se nevztahují na známý buddhizmus, jenž před asi šesti stole‐
tími před Jmmanuelem (n.  l.) založil Siddhartha Gautama a celosvětově rozšířil coby učební 
tradici a náboženství. Toto tradiční učení a náboženství ovšem není o nic lepší než každé jiné 
náboženství se svými bludnými učeními a fantazírováním, neboť  jsou vzdáleny veškeré sku‐
tečnosti a pravdě. 

Billy  Takže  je  tím  jasné,  že  to,  co  jsem  napsal  ohledně  toho  dobrého  a  pozitivního 
v buddhizmu,  se netýká  zmateného učení Siddharthy Gautamy a  tím ani  známého buddhi‐
zmu samotného, který má po celém světě mezi 350 a 500 miliony stoupenci a který je mimo‐
řádně rozšířen v Číně, Bhútánu, Japonsku, Kambodže, Laosu, Mongolsku, Myanmaru, na Srí 
Lance, v Koreji, Thajsku, Tibetu a Vietnamu. Mými výklady a vysvětleními je totiž od základu 
míněn »Bodhismus« (osvícený, probuzený), který vyučovala na severu dřívější Burmy  jedna 
větší skupina lidí coby »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, resp. »Učení ducha, resp. 
Učení proroků« a dnes se už více v širších kruzích nevyučuje, neboť už neexistují žádní stou‐
penci Bodhismu. 

Ptaah  Tak tomu je od roku 1917. 

 

»Všechno veliké na světě vzniká tichými činy,  
a všechno zlo na světě se děje zlými a hlasitými činy.« 

«Alles Grosse in der Welt entsteht durch stille Taten, und 
alles Übel in der Welt geschieht durch böse, laute Taten.» 

Kniha OM, kánon 32, verš 588 

 

(výňatek z Mimořádného bulletinu FIGU č. 102, prosinec 2016) 

 

Čtenářská otázka 

Evoluční teorii Darwina, že člověk pochází z opice, přece Darwin sám vystavěl na základě jím 
zfalšované opičí kostry. Otázka zní, jak přišel na to, aby tento podvod provedl? 

H. Wegmann, Švýcarsko 

Odpověď 

Na Vaší otázku ze září 2006  je žel možno odpovědět z nedostatku místa  teprve až v tomto 
Mimořádném bulletinu: Charles Robert Darwin byl podle  výpovědi od Ptaah  člověk,  který 
trpěl závislostí na věhlasu a udělal vše možné, aby dbal o své sobecky vytvořené image. Ujis‐
til jsem se u Ptaah ohledně toho, co jsem se o Darwinovi naučil od Plejare Sfath, a Ptaah mi 
to  při  437.  oficiálním  kontaktním  rozhovoru  ze  dne  18.  listopadu  2006  potvrdil  a  dal mi 
s odpovědí za pravdu. Proto následující výňatek z kontaktního rozhovoru: 

Billy  … ‐ No, mám tu opět otázku, neboť jsem byl dotázán na odpověď do jednoho bulleti‐
nu ohledně toho, na čem Charles Darwin roku 1859 postavil svou evoluční teorii, že člověk 
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pochází z opice. Od tvého otce, Sfath, jsem se naučil, že Darwin zfalšoval jednu kostru opice, 
aby svou teorii dokázal, přičemž ale své tvrzení – totiž že člověk pochází z opice – ani nepo‐
cházelo z jeho vlastní hlavy. Ve skutečnosti,  jak mi to Sfath vysvětlil, byl Charles Darwin ve 
spojení s tibetskými buddhisty, kteří mu vyprávěli o tibetské legendě, podle které všichni lidé 
prý mají původ v osmi různých opičích kmenech. Mohu to v této podobě předat coby odpo‐
věď? 

Ptaah  Přirozeně, neboť to, co ti vysvětlil můj otec, odpovídá pravdě. Darwin byl člověk trpící 
závislostí  na  věhlasu,  který  udělal  vše  nedovolené  a  nepoctivé,  aby  značně  vyzdvihl  svou 
image. Darwinova evoluční  teorie ohledně pozemšťanů,  že prý původně pochází  z opic,  se 
v pravdě nezakládá na  jeho myšlenkových pochodech či na  jeho vlastním bádání, nýbrž má 
svůj původ v jedné tibetské  legendě, že všichni  lidé prý pochází z osmi opičích kmenů. Tuto 
legendu Darwin využil, přičemž aby dokázal a posílil  svůj podvod,  tak určité kosti  jednoho 
opičího skeletu opiloval dle potřeby a to celé prezentoval tehdejší vědecké obci. 

Billy  Darwin, coby zakladatel takzvané moderní evoluční teorie, studoval vlastně medicínu 
a později pak teologii, v důsledku čehož přišel do kontaktu s buddhisty z Tibetu. Všeobecně 
je považován za přírodovědce, ale jím se stal až poté, co se mohl zúčastnit světové cesty na 
zaměřovací  lodi »Beagle«,  která byla na  cestách  ve  světových oceánech od  roku  1831 do 
1836. Od roku 1842, tak jsem se dočetl, začal zpracovávat své rozsáhlé výsledky z cest a sys‐
tematicky shromažďoval obsáhlý materiál ve věci vzniku druhů. Geologická a biogeografická 
pozorování  ho  donutila  pochybovat  nad  správností  konvenčního  učení  o  nezměnitelnosti 
druhů. Tak vzniklo  jeho hlavní dílo »O vzniku druhů přírodním výběrem«, které  roku 1859 
představovalo  obrat  v dějinách  biologie.  S teorií  výběru,  která  vedla  k darwinismu,  resp. 
darwinovské  teorii původu, vysvětlil účelné přizpůsobování  životních  forem  životnímu pro‐
středí. Že se přitom své učení také pokusil podepřít podvodným opracováváním opičích kostí 
a že prezentoval coby skutečnost tibetskou legendu – že všichni lidé prý pochází z osmi opi‐
čích kmenů –, pak vedlo k mylnému učení, že člověk pochází z opice, přičemž to se do dneš‐
ního dne uchovalo a dokonce sami vědci věří  tomuto podvodu. Roku 1871 pak  ještě vydal 
dva svazky pod názvem »O původu člověka«. Darwin se narodil 12. února 1809 v Anglii (The 
Mount  u  Shrewsbury)  a  zemřel  19.  dubna  1882  v Down  House  v dnešní  londýnské  čtvrti 
Bromley. Souhlasí tyto údaje? 

Ptaah  Vše je správné.                      

Billy 

(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 32, leden 2007) 

 

Čtenářská otázka 

Když je řečeno, že člověk nepochází z opice, jakpak to tedy bylo ve skutečnosti? 

Mariann Uehlinger‐Mondria, Švýcarsko 

Odpověď 

Výňatek z kuchyňského rozhovoru dne 27. srpna 2006 
Pralinie primátů – Vznik člověka a opice 
Opičí bytosti a  lidé prapůvodně pochází z jedné jediné pralinie, která byla uzpůsobena coby 
fyzicko‐plápolající  forma,  resp.  podstata,  resp.  primární  stav  a  byla  ožívána  impulzně‐
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energetickou  formou ducha,  jako  je  to vlastní  rostlinám. Tato  impulzně‐energetická  forma 
ducha  je,  resp. byla, dána nejprve  coby pralinie primátů,  kteří  se  z ní  vyvinuli, protože  se 
v této fyzicko‐plápolající bytosti, resp. do tohoto prvotního živočicha – který nebyl ani zvíře, 
ani  zvířena, ani  člověk, nýbrž právě hlenovitá, plástvová,  s rostlinnou  totožná hmota – ne‐
mohla ještě narodit, resp. vrodit žádná instinktivní či vědomě vědomým ražená evolvující se 
forma ducha. Teprve poté, až byla tato bytost dostatečně dalece a vysoce vyvinutá v podobě 
primáta,  takže  pak  disponovala  vlastním mozkem,  byla  schopna  ujmout  se  prakombinací 
pomocí vědomého evolutivního vědomí a  instinktivního vědomí v nyní už více se vyvíjejícím 
mozku. U  této  kombinace evolutivního a  instinktivního  vědomí  se  jednalo – evolučně ply‐
noucí z praformy  impulzního vědomí – o obojetnou  formu ducha, ze které vzešly dvě nové 
formy ducha, a tedy dvě nové linie a dva nové vývoje, a sice jedna hominidní, ze které pomo‐
cí bloku celkového vědomí vzniklo vědomé vědomí, a tedy to vědomé evoluce‐schopné vě‐
domí člověka, přičemž v určitém rámci ale zůstaly zachovány formy  instinktivního vědomí a 
impulzního vědomí. Co se týká té druhé formy ducha, tak ta se vytvořila – coby čistě instink‐
tivní forma ducha – s nevědomým, a tedy instinktivním vědomím neschopným vědomé evo‐
luce – totiž opičím, přičemž byla rovněž zachována jedna část impulzního vědomí. 

A když se nyní vyučuje: » … Opice a lidé prapůvodně přece pochází z jedné jediné pralinie, ze 
které vzešli primáti. … V zárodcích vývoje bytostí primátů byli tito ve své formě vědomí tak 
uzpůsobeni,  že  jejich  vědomí bylo nasměrováno  jak na  vědomou evoluci  vědomí,  tak  i na 
formu instinktivního vědomí a impulzního vědomí. … Už záhy ale došlo k významnému evolu‐
tivnímu rozdělení, v důsledku čehož si jen jeden jediný druh ponechal své tři formy vědomí a 
z nich udělal evolutivně  jeden  jediný svazek vědomí, ze kterého vznikl druh ›human‹, resp. 
člověk.« … »A nakonec je nutno ještě vysvětlit, že na všech světech v Univerzu, které nesou 
vyšší a vysoký život, je evoluční běh k člověku – resp. ke vzniku lidského pokolení cestou evo‐
luce – stejný, takže všude vznikají bytosti primátů, resp. prvotní bytosti, ze kterých se na jed‐
nu stranu v další evoluci vyvíjí druh člověka, zatímco zbývající prvotní bytosti propadají de‐
generaci formy vědomí a zůstávají tak primáty, resp. opičími bytostmi, jak je pozemšťan na‐
zývá.«, pak je tomu potřeba rozumět následujícím způsobem: 

Forma ducha člověka je po změně z jedné pralinie do stavu bytosti primáta – a tak ve svém 
prvotním tělesném prapůvodu – formou, která se může vyvíjet jak pozitivně, tak i negativně, 
pokud  to  říkáme  jako  příměr  ohledně  nevědomého  instinktivního  vědomí  opičích  bytostí, 
zvířat a zvířeny ve smyslu negativním a ve vztahu vědomého a vědomě evolutivního vědomí 
člověka ve smyslu pozitivním. V principu je při prvotním vzniku každé formy ducha dáno, že 
vychází  z  evolutivní  změny nevědomého  impulzního  vědomí,  resp.  z jedné  impulzní  formy 
ducha schopné vyšší změny a vyvíjí se v obojetnickém stádiu teprve směrem k vlastní vědo‐
mě  lidské – či nevědomě zvířecí – formě ducha,  jako  je to v podobenství u materiálních fo‐
rem života, které v prvotním stádiu při koncepci, resp. zplození, resp. početí, a vzniku vykazu‐
jí neutrální podobu a vyvíjí se teprve prostřednictvím dalšího vývoje k pozitivnímu, resp. to‐
mu mužskému a k negativnímu, resp. tomu ženskému. 

Billy 

(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 32, leden 2007) 
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Čtenářská otázka 

Píšete, že bytosti z Agarthy mají být modré barvy. Existují na Zemi  i nějaké jiné bytosti exo‐
tických barev kůže, jako růžová, zelená, fialová atd.? 

Barbara Lotz, Německo 

Odpověď 

O lidech na Zemi, kteří by měli růžovou, zelenou nebo fialovou barvu mi není nic známo. Na‐
proti tomu jsou mi kromě lidí s modrou kůží známé ještě jiné lidské bytosti, které jsem měl tu 
čest v mých mladých letech zde na Zemi potkat společně se Sfath. Ti mají bledou kůži, jak je 
to možné často též pozorovat u vegetariánů a veganů. Tento malý a v podzemí žijící národ 
ale nežije vegetariánsky a vegansky, takže nemá bledou barvu kůže z tohoto důvodu. Modré 
bytosti z Agarthy jsou jen lehce namodralé, takže se nejedná o tmavě modrý odstín. 

Billy 

(Výňatek z FIGU bulletinu č. 50, prosinec 2004) 

 

Čtenářská otázka      

Jaké mimozemské skupiny lidí žijí pod vodou, jak je zmíněno v časopisu Vodnář ze září 1976 
v článku »Bermudský trojúhelník«? Kdo jsou lidé »modré rasy«, o kterých ve svém aktuálním 
spisu  informujete?  Jaký  vliv mají  na mnichy  v indických  klášterech,  jakou  filozofii  vyučují? 
Nepřísluší tito mniši žádnému náboženskému směru? 

Catalin Morarescu / Německo 

Odpověď 

Otázku  ohledně  skupin  lidí  v Bermudském  trojúhelníku  musím  bohužel  nechat 
nezodpovězenou, neboť jsem se o to nikdy blíže nezajímal, a tedy jsem se na to ani nezeptal. 
A protože mi o tom bez vyzvání nic bližšího nevysvětlili, lze předpokládat (což je pravidlem), 
že se o tom nemá podávat žádná informace. 

»Modrá rasa«: U té se jedná o velmi dávné potomky kultury Agartha. Tito lidé byli také zvaní 
»Velcí mudrci« nebo »Synové duchů  jiných  světů«. Podle  starých  legend  žili po katastrofě 
v Gobi v obrovských  jeskynních prostorech pod Himalájemi, kde  ještě dnes žijí v nepoznání 
jejich nejvzdálenější potomci.  

Mnichové v ašramech a klášterech v Indii atd., kteří udržují kontakty s lidmi z Agarthy, s nimi 
jednají ve velmi hluboké úctě,  jak  jsem to sám směl pozorovat. Jakou  filozofii však tito  lidé 
s modrou barvou  kůže  zastávají, mně není  známo, neboť  slušné  chování mi přikazuje, ne‐
vměšovat  se  do  záležitostí  těch,  od  kterých  jsem  se mohl  dozvědět,  že  udržují  kontakty 
s lidmi z Agarthy – tedy mnichů, kteří měli výlučně buddhistickou víru.        

Billy 

(Výňatek z FIGU bulletinu č. 18, srpen 1998) 
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Zpráva z rozhovoru ohledně drogy captagon a na téma paranoia 

Výňatek z 648. oficiálního kontaktního rozhovoru ze dne 17. března 2016 

Billy  … Ale nyní něco jiného, neboť mám otázku ohledně drogy jménem captagon, totiž jak 
působí v lidském těle. Smím se na to dnes otevřeně dotázat a hovořit o tom? Tedy ohledně 
toho, co jsi mi už před třemi lety soukromě řekl pod povinností zachovat mlčenlivosti? 

Ptaah  Už není žádný důvod k utajování. 

Billy  Tehdy jsi mi o tom soukromě řekl, že tato droga se v různých armádách podává vojá‐
kům, aby se z nich udělali bojoví a vraždící roboti. Mezitím  jsem o tom  i něco četl, totiž, že 
tato droga byla vyvinuta v Německu a od roku 1961 byla a je nasazena v Evropě a v USA proti 
depresím. Captagon se používá coby party‐droga jako stimulátor a ve sportu coby dopingový 
prostředek. Droga měla být v roce 1986 zakázána, ovšem je užívána – jak jsi mi řekl – od do‐
by existence IS, resp. »Islámistického státu« k omámení a stimulaci zabijáků IS, kteří sestávají 
– dle tvých vyjádření – z mnoha narkomanů a závislých na captagonu, jenž zabijákům IS sám 
prodává. Obzvláště sebevražední atentátníci –  jak  jsi  řekl – se cpou  touto drogou, která  je 
vyráběna v obrovském množství v drogových kuchyních v Sýrii pod ochranou řádné armády, 
vojska a  IS a přes Libanon se rozšiřuje do celé oblasti Perského zálivu a dalších států světa, 
z čehož profitují  i sebevražední atentátníci, kteří propadli bludu, že  jsou pomocí této drogy 
nepřemožitelní. Jsou to ale i vojáci v řadové armádě, zapleteni do bojů, kteří tuto drogu be‐
rou. Také jsi říkal, že drogový byznys s captagonem, byl vytvořen bulharskou tajnou službou 
během studené války, později byl ovšem dále rozšířen jednou narkomanskou mafií. A to vše 
– ačkoliv  jsou ve skutečném  islámu drogy  jakéhokoliv druhu přísně zakázané. K tomu  jsem 
v jednom článku četl, že zabijáci IS, jsou‐li střelami smrtelně zraněni, ani nespadnou na zem, 
neboť je síla drogy udrží na nohou. Droga je učiní při větších dávkách i paranoidními a násil‐
nickými a potlačuje  jakýkoliv  strach a bázeň. Máš o  té droze a  jejím působení atd. nějaké 
další poznatky, a pokud ano, můžeš k tomu pro nás pozemšťany něco ve srozumitelné podo‐
bě vysvětlit? 

Ptaah  U captagonu,  jehož obchodní  jméno  je Fenetylin, se  jedná o amfetaminový derivát, 
resp. variaci syntetické drogy, resp. amfetaminu, jako je to např. u drogy extáze a speed atd. 
Nejdříve působí jako amfetamin a nastartuje výkon mozku na plné obrátky. Přitom vyplavují 
synapse  více  neurotransmiterů,  resp.  adrenalinu,  dopaminu,  noradrenalinu  a  serotoninu, 
přičemž se zároveň zabraňuje odbourávání semiochemikálií (= tedy látek používaných živými 
organismy k chemickému přenosu informace – pozn. překladatele.) Takže tím vzniká takzva‐
ně  ohňostroj  synapsí,  protože  se  zabraňuje  odbourávání  neutrotransmiterů,  čímž  se  ještě 
zesiluje informační výměna mezi synapsemi. Jinými slovy to celé znamená, že mozek je zcela 
přeplněn amfetaminy různého druhu v množství transmiterů, které se uvolňují. Jedná‐li se o 
extázi,  pak  ta  vyplavuje mnohem  více  serotoninu,  načež  je  člověk  ve  svém myšlenkovo‐
pocitovém světě zasažen mnohem větším blokem radostných hnutí, než je tomu tak normál‐
ně. Captagon na druhou  stranu koncentruje ale dvě další  semiochemikálie,  tedy dopamin, 
který podněcuje pozornost a  sebevědomí, a noradrenalin, který  vede k vyšším  výkonům a 
síle. Tím se člověk cítí  jako nadčlověk, což  je důvod, proč se droga podává  i v armádě vojá‐
kům, jež se tím pak považují za nezranitelné superbojovníky, avšak jen tak dlouho, dokud na 
ně droga působí, načež pak často propadnou strachům. K tomu přispívá  i to, že působením 
drogy se extrémně vyčerpává zásoba tělesné energie člověka a silně ho oslabuje ve své pře‐
hnané touze po činnosti a vůli po činorodém nasazení. Takže je nutno brát stále čím dále tím 
větší  množství  drogy,  což  pak  ale  vede  postupně  k velmi  špatné  proměně  osobnosti, 
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k úplnému rozpadu vlastního já, ale také k srdečním obtížím, přičemž srdeční infarkty či mrt‐
vice jsou častými následky. 

Billy  Děkuji. Předtím jsem řekl, že lidé pobírající větší množství captagonu, se stávají para‐
noidní. Nedávno jsem byl dotázán, copak to »paranoidní« vlastně znamená, zda to není psy‐
chopatie,  což není, neboť paranoidní  je pojem popisující poruchu osobnosti  spočívající na 
modelu hluboce rozsáhlého podezřívání a nedůvěře vůči jiným lidem, přičemž paranoici věří, 
že  i ve spolubližních vidí zlé nepřátele atd. Psychologie a psychiatrie spadají mimo  jiné  i do 
tvé odbornosti,  takže  se  tě  chci  zeptat,  zda k tomu můžeš něco  jasného a  srozumitelného 
říct, co vězí za touto nemocí zvanou paranoia? 

Ptaah  Přirozeně, to udělám rád: Předně  je potřeba říct, že pozemská psychologie a psychi‐
atrie je ve věci paranoidních poruch a jejich skutečných účinků a pozadí ještě velmi nevědou‐
cí, a  tak  to celé  je schopna posoudit  jen v nepatrné míře. Není  ji skutečně  jasné ani  to, že 
společně s paranoidními poruchami zpravidla spolupůsobí  i patologicky podmíněné psycho‐
logické  faktory.  U  paranoidní  poruchy  osobnosti  existují  charakteristické  znaky,  přičemž 
hlavním znakem nemoci  je rozsáhlá nedůvěra a podezřívání vůči ostatním  lidem – nezřídka 
s ním může být spjata skrytá a úskočná mstivost – vykazující zvláštní psychopatické podoby 
osobního uspokojování a ospravedlňování. U paranoiků tenduje  jejich patologická struktura 
osobnosti často k bezcitnosti a k přehnanému pocitu vlastní důležitosti, silné sebestřednosti 
a  egoizmu,  v čemž  jsou  integrovány  i  psychopatické  rysy,  které  mohou  rychle  vést 
k mnohačetným  zvrácenostem. Navíc  jsou  paranoidní  lidé  kromě  své  od  reality‐odtržené‐
naivity  ještě  takovým způsobem vzdáleni  realitě, že hledají chybná a  fantastická vysvětlení 
pro všemožné události, dění, situace a příhody v jejich blízkém a ba celosvětově vzdáleném 
okolí, jež rychle zformují do spikleneckých teorií, které vehementně zastávají, hájí je a brání, 
až to vede ke zlovolným hádkám a přím. Paranoidní lidé jsou také často zatíženi psychopatií, 
přičemž jsou i velkolepí fantasté a jsou krajně nerealističtí. Vůči spolubližním – obzvláště pak 
co se týká jinak smýšlejících – vůči skupinám jiného obyvatelstva a společnostem jiného sys‐
tému víry, jakož i ohledně ras atd., prokazují negativní stereotypy, resp. způsoby chování ve 
stále  stejné podobě, dle  stejného vzorce, klišé a opakujícího  se  typu,  zpravidla  zatíženého 
předsudky, vedoucí až k nenávisti, urážkám a násilí. Proto není vzácností,  že  se paranoidní 
skupiny utváří z lidí, kteří jsou stejně založeni a sdílí společné představy, z čehož často vychá‐
zí zákeřně fanatické, politické či náboženské sekty, jejímž prostřednictvím vzniká násilí či ná‐
božensko‐sektářské otroctví. Paranoidní lidé mohou reagovat na stres psychotickými způso‐
by chování, neboť totiž zpravidla vykazují psychopatické rysy, přičemž jejich záchvaty mohou 
trvat několik minut až hodin či dokonce dní a v nejhorších případech dokonce týdny. Při ně‐
jaké takovéto poruše – jako vůbec co se týká paranoie – se může vyvinout úzkostná porucha 
s panickou poruchou a agarofobie či obsedantně kompulzivní porucha, deprese či schizofre‐
nie. Paranoia se často objevuje v kombinaci se zneužíváním návykových látek, resp. závislos‐
tí, a s tím se vyskytuje i vyhýbavá porucha osobnosti, hraniční, narcistická a schizoidní poru‐
cha. Paranoidní  lidé mají extrémně silné sklony k tomu, že si  interpretují chování spolubliž‐
ních jako nenávistné, zlomyslné či dokonce zákeřné. I ochotu ostatních pomáhat jiným, stej‐
ně jako přátelskost, dobromyslnost a dobře míněná vyjádření, jednání a rady s podezíravostí 
chybně vyhodnotí  jako útok, takže ničemu  fakticky nedůvěřují a všemu přikládají pohrdavý 
význam. V důsledku výrazné podezíravosti a nedůvěry jsou však paranoikové zpravidla rezer‐
vovaní a zdrženliví, ale když už nechávají volný průchod svým pocitům, pak  jsou extrémně 
nevraživí,  sarkastičtí a hašteřiví, přičemž  tím ostatní  lidi provokují k hanlivým a negativním 
reakcím. To ale posiluje samozřejmě dojem paranoidní osoby, že není spolubližními akcepto‐
vána. Tak může být např. nějaká žertovná poznámka chybně chápána jako podlý útok. Para‐
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noidní  lidé věří a očekávají v důsledku své poruchy osobnosti podmíněné bludy, že  jim spo‐
lubližní způsobují škody, vykořisťují je, chtějí jim odejmout moc či je obelstít, a sice z pouhé‐
ho strachu a podezíravosti, ačkoliv pro svůj blud nemají žádné objektivní důkazy. Jejich blud 
nepřipouští žádnou důvěru, anebo ji připouští jen neradi a velice zřídka, a když už ji připouští, 
pak důvěru vůči jiným lidem jen velmi váhavou. Paranoici jsou natolik podezíraví a nedůvěřiví 
ve svém bludu, že se trvale obávají, že se proti nim používají všelijaké informace. Faktem je i 
to, že podle okolností spřádají a uskutečňují zákeřné plány, přičemž své spolubližní uráží ne‐
oprávněnými nadávkami, uvádí je v omyl a manipulují svými intrikami, lhaním a pomluvami. 
Provádí  také pomstychtivé a nevypočitatelné kroky a vykazují  chování, v důsledku kterého 
vznikají  lidem škody a zmatky atd. To se děje často  i proto, aby se z jakýchkoliv nereálných 
důvodů svým spolubližním pomstili. Tímto způsobem se zabývají silní paranoici pokoutnými 
machinacemi, aby se mstili, což ovšem zpravidla dotyční spolubližní nevnímají a ani nerozpo‐
znají. Utrpí‐li paranoikové nezdary, jsou‐li jejich záludné pomstychtivé machinace rozpozná‐
ny,  či  jsou‐li odmítnuti, pak reagují přehnaně přecitlivěle, svárlivě a rozhněvaně. Dokonce  i 
tehdy, když  jsou  jejich tajné činy rozpoznány a není přiměřené, aby se bránili, setrvávají na 
svých domnělých právech,  anebo přejdou  rychle do protiútoku. Paranoidní  lidé mají  velké 
sklony k neustálé zášti a zlobě, neodpouštějí po velmi dlouhou dobu,  takže nejsou schopni 
odpustit spolubližním skutečně či domněle přivozená příkoří, pohrdání, újmy a zranění atd. 
Paranoici v podstatě vše zpochybňují a nejsou schopni pochopit efektivní pravdu, takže ve‐
hementně uvádějí v pochybnost  loajalitu  lidí, kteří jsou jim mile a přátelsky nakloněni – po‐
kud vůbec takové kolem sebe upřímně mají, neboť svým paranoidním bludem od sebe spo‐
lubližní odpuzují a jsou jim proto často nakloněni jen takové osoby, kteří z nich a pomocí nich 
dokážou profitovat – a totéž přenášejí i na své rodinné příslušníky. Kromě toho jsou parano‐
idní osoby krajně žárlivé, a sice speciálně vůči svému partnerovi a případným přátelům, kte‐
rým v důsledku  svého patologického podezřívání, nedůvěry a egoizmu neustále předhazují 
neoprávněně hašteřivě nevěru a nepravosti. To objasňuje  také  to,  že paranoici mají  těžké 
problémy s blízkými vztahy, takže jen velmi zřídka, či vůbec, dokážou vstoupit do trvale dob‐
rého,  solidního,  nezatíženého  a  cenného  vztahu,  který  by  fungoval  bez  hádek,  trvale  a 
soudržně. U toho hraje velkou roli – jako u všeho ostatního – i jejich realitě odcizená naivita, 
v důsledku které jsou neschopni vnímat efektivní skutečnost a její pravdu, nemluvě o tom jí 
skutečně  rozpoznat  a  rozumět.  To  vede  i  k tomu,  že paranoidní  lidí  ve  svém bludu pořád 
všemožnými  způsoby  kontrolují  své partnery,  své případné přátele,  a  také  vlastní  rodinné 
příslušníky, a pokouší se poskytnout »důkazy«, aby mohli potvrdit a stvrdit svá patologická a 
neoprávněná  podezření.  Takže  lidé  s paranoidní  poruchou  osobnosti mají  charakteristické 
přání absolutní kontroly ohledně svých spolubližních, přičemž jsou vůči nim extrémně kritičtí 
a dokážou je tak kritizovat, že to končí až zlými urážkami, zatímco sami paranoici ohledně své 
vlastní osoby dokážou jen velmi těžko naložit s kritikou. Z tohoto důvodu se zpravidla pokou‐
ší za svá vlastní chybná  jednání, za své nedostatečnosti a za své nezdary udělat odpovědné 
nějaké jiné lidi, aby si uchovali svou vlastní autonomii, kterou se budou snažit užívat. 

(Výňatek z bulletinu FIGU č. 94, září 2016) 

 

Výňatek z oficiálního kontaktního rozhovoru č. 669 ze dne 1. ledna 2017 

Ptaah  …  Předtím,  si myslím,  budeš  chtít  vědět  nejnovější  stav  pozemské  populace,  který 
jsme minulou noc přesně o půlnoci zjišťovali. 

Billy  Samozřejmě,  neboť  to  je  důležité.  Stejně  tak  je  důležitý  přesný  počet  zdánlivých 
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uprchlíků,  kteří  přivandrovali,  resp.  se  vkradli  do  Evropy  vinou  uprchlické  vítací  kultury  ve 
vědomí pomatené německé spolkové kancléřky Angely Merkelové. 

Ptaah  Také  tato data  ti mohou uvést, neboť  jsme naše  registrace v  této věci pro  rok 2016 
rovněž  o  půlnoci  ukončili.  Pak  tedy  slyš:  Přelidnění  pozemského  lidstva  vystoupalo  o  104 
milionů, 995 tisíc osob na přesný počet čítající 8 739 001 024  lidí. K tomu je ale žel potřeba 
říct,  že  pozemské  obyvatelstvo  se  počítá mylně  pomocí  jednoho matematického  vzorce  a 
různé  úřady  srovnávají  pravidelně  chybné  odhady.  Přitom  se  chybně  tvrdí,  že  celosvětové 
obyvatelstvo přibývá o cca 2,5 osob za sekundu, což by znamenalo, že se rodí o 2,5 člověka 
více,  než  umírá.  Tento  výpočet,  resp.  jedná  se  o  výpočet  Německé  nadace  pro  světovou 
populaci  (Deutsche  Stiftung  Weltbevölkerung),  je  ovšem  krajně  chybný,  neboť  počítá  s 
mnohem méně porody, než které se ve skutečnosti odehrávají, v důsledku čehož do dnešní 
doby  žije  na  planetě  přibližně  o  1  miliardu  350  milionů  pozemšťanů  více,  než  udává 
»matematický výpočetní systém« a »hodiny světové populace«. To se opět využívá k tvrzení, 
že  se  každoročně  zaznamenává menší počet porodů,  což  ale neodpovídá pravdě, neboť  je 
tomu přesně naopak. 

Billy  Tak to je síla, děkuji za údaje, a že samozřejmě dochází k popírání pravdy a uvádějí se 
zcela  chybné údaje,  to  je  typické pro pozemšťany  zodpovědné  v  tomto ohledu,  ke  kterým 
patří ale  i ty prolhané elementy, které  lživě tvrdí, že na Zemi se mají věci v každém ohledu 
nikoliv hůře, nýbrž lépe. A to jen proto, že se v médiích nově objevují časté zprávy o dobrých 
a  pokrokových  věcech,  jako  např.  o  tom,  že  na mnoha místech  prý mizí  analfabetismus  a 
vícero pozemšťanů má prý lepší podmínky k životu atd. Co se ale skutečně děje a co existuje 
v  pozadí  ohledně  mnohačetného  a  rostoucího  zla,  toho  špatného,  děsného  a  člověka 
nehodného, to se snaží schovat a zakrýt těmi dobrými a pozitivními věcmi a zprávami. Takže 
dochází tímto způsobem k pokusům udělat z pozemšťanů ještě větší hlupáky a blbce a klamat 
je  ještě vydatněji, než  jak  se  tomu děje už od  té doby,  co  jsou média  zaměřeny už  jen na 
senzace,  které  pravdu  a  skutečnost  lživě  překrucuji,  falšují  a  čtenářstvo  a  posluchačstvo 
považují lhaním a podvody za hlupáky. 

Ptaah  O tom není žel sporu a nelze to změnit, neboť média tím vydělávají peníze. 

Billy  Ano,  a mají  politické  a  náboženské  sklony  a  angažují  se  v  těchto  věcech,  takže  se 
orientují  proti  veškeré  chápavosti  a  pravdě,  totiž  podle  bídného  politického  vedení  a  dle 
jejich bludné víry v boha. Ale teď něco jiného: Víš jak vysoko se pohybují čísla v celé Evropě, 
ale  i  ve  Švýcarsku,  týkající  se  vetřelých malých  i  velkých  kriminálníků  všeho druhu,  jakož  i 
zločinců páchajících  zločiny na  těle  i  životě  ‐  jako  vrahů? A  kolik  stoupenců  Islamistického 
státu čeká na to, aby provedli atentáty a pro IS infiltrovali a naverbovali nové úslužníky, a kolik 
jich  je znásilňovatelů žen a dívek, stejně  jako podvodníků na sociálních systémech apod.? A 
možná máte procentuální údaje o  tom,  kolik bylo  spácháno  trestných  činů  celkově a  kolik 
násilnických  zločinů  bylo  spácháno  v  Evropě  a  v Německu  v  důsledku merkelovské  »vítací 
kultury« v roce 2016 vinou azylantů, zdánlivých azylantů, uprchlíků, hospodářských uprchlíků 
a vetřelými teroristy atd.? 

Ptaah  Ve věci kriminálníků a násilných zločinců, kteří se vkradli do všech evropských států, 
vykazují naše záznamy za celý rok 2016 celkový počet čítající 131 476 osob, kteří jsou ovšem 
fakticky  rozděleni  do  všech  států  Evropy,  což  se  týká  i  Švýcarska.  Tento  počet  se  vztahuje 
hlavně  na  legální  a  nelegální  kriminální  přistěhovalce  z různých  afrických,  arabských  a 
asijských,  stejně  jako  i  jihoevropských  a  východoevropských  států,  přičemž  v samotném 
Německu  jsme  jich  registrovali 102 108 a  ve Švýcarsku 916. Zbývající počet  je  rozdělen do 
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všech  států EU diktatury. Ostatní  zdánliví uprchlíci,  jako ekonomičtí uprchlíci  a  ti,  kteří  jen 
žádali  o  finanční  pomoc,  nejsou  v našich  záznamech  obsaženi,  neboť  když  nejsou  ani 
kriminálně, ani násilnicky zločinečtí, pak nejsou důležití pro naše objasňování v této věci. A co 
se  týká  tvé otázky ohledně procentních výpočtů,  tak  jsou  takovéto výpočty krajně vrtkavé, 
neboť jsou příliš specifické co do kriminality či zločinnosti, což pro nás není důležité, takže ti o 
tomto ani nemohu podat žádné údaje. Jen část většiny všech uprchlíků odpovídá skutečným 
uprchlíkům,  kteří  v  evropských  zemích  hledají  ochranu  pro  svůj  život  a  uprchli  ze  svých 
domovských zemí před válečnými činy. 

Billy  Nicméně základní kámen uprchlických proudů do Evropy byl zasazen prostřednictvím 
uprchlické kultury vyvolané pomatenou německou spolkovou kancléřkou. V pohybu je přece 
dle tvých údajů celosvětově už více než 70 milionů lidí coby uprchlíků, přičemž těch přibližně 
1,6 milionů – jež přišli v roce 2016 do Evropy, anebo se do ní nelegálně vkradli – je proti tomu 
jen malé procento. Uvážíme‐li ovšem, že následující dvě staletí – jak uvádí proroctví – přinese 
pozemsko‐lidské  přelidnění  250‐350  milionů  uprchlíků,  a  sice  nejenom  vinou  válek  a 
terorizmu,  nýbrž  i  v důsledku  zničeného  klimatu,  životního  prostředí  a  z toho  plynoucího 
nedostatku potravin a vody, tak kráčí Země, její  lidské přelidnění, příroda a její fauna a flóra 
vstříc velmi zlým dobám. Co ovšem chci  ještě říct ohledně  legálně či nelegálně příchozích a 
vkradnuvších  se kriminálníků a násilníků atd.,  tak  ti budou  ještě od  falešných humanistů – 
obzvláště  ve  Švýcarsku  a  v Německu  –  navíc  vynášeni  do  nebes  a  tito  falešní  humanisté 
budou dělat vše proto, aby byli chráněni před  zákonem  za  jejich přečiny a  zločiny. K  tomu 
bude  zcela mimořádně docházet  teď, neboť  všude – obzvláště  ve  Švýcarsku  a  v Německu, 
jakož i na jiných místech Evropy – provedli po dobu vánočních a novoročních svátků policisté 
a jiné úřady a bezpečnostní orgány přísné kontroly, pozatýkaly osoby a ochránily obyvatelstvo 
před  vražednými  teroristy  a  násilníky  a  zabránily  další  škodě.  Ti  nepolepšitelní  chorobně 
zchoulostivělí, inteligenčně slabí a skrz na skrz hloupí falešní humanisté, kteří zcela speciálně 
pochází  z levicových  politických  partají,  anebo  kteří  by  jinak  nemohli  existovat  ve  svém 
zchoulostivění a životní neschopnosti bez ochrany policie, úřadů a dalších bezpečnostních sil, 
přitom stojí v popředí se svou kritikou ochrany a ochranných opatření. A pokud tito idiotsky a 
chorobně hloupí  s nulovou  inteligencí  sami utrpí  škodu  vinou  kriminálníků nebo násilníků, 
pak  jsou oni první  ze  všech,  kteří  začnou  řvát na  celé  kolo  jako pominutí  kvůli  zanedbané 
ochraně stran bezpečnostních sil, úřadů a policistů. … 

 

 

36. Von den Taten und Bewegungen und Worten 
eines Menschen kann man fehllos auf seine Eigen‐
schaften, auf sein Wissen und auf seinen Verstand 
und auf seine Lebensweise schliessen, darum ach‐
te der Mensch auf den Nächsten, um ihn zu erken‐

36.  Z  činů,  pohybů  a  slov  člověka  lze  bezchybně 
usuzovat  na  jeho  vlastnosti,  vědomosti,  rozum  a 
způsob života, proto nechť člověk dbá svého bliž‐
ního, aby ho poznal a aby  s ním  také podle  toho 
upřímně jednal a nevytíral před jeho prahem. 

KÁNON 32 

Výňatek z OM 
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nen  und  ihn  demgemäss  ehrlich  zu  behandeln, 
ohne vor seinem Tore zu wischen. 
37.  Jeder  Lohn, der  einem Menschen  zuteil wird, 
hängt  vom  Schicksal  ab,  und  jedes  Schicksal  be‐
stimmt sich der Mensch selbst, denn er  ist des ei‐
genen  Schicksals  Schmied;  so  folgt  auch  die  Ver‐
nunft und der Verstand dem Zuge des Schicksals, 
weshalb  der  Verständige  reiflich  überlegen  soll, 
bevor er redet oder handelt. 
38. Streit vernichtet Familien, Gemeinschaften und 
Paläste,  ein  böses  Wort  eine  Freundschaft, 
schlechte  und  unfähige  Regierende  vernichten 
ganze  Reiche  und  Völker,  Pfaffen  und  Sektierer 
vernichten  ganze  Menschheiten,  eine  böse  Tat 
oder ein  Lug den Ruhm eines Menschen und der 
Wahnsinn der Wissenschaftler und Armeen ganze 
Welten; der Sinn der Liebe aber schafft ein ganzes 
Universum. 
39. Diejenigen  Vorzüge,  durch  die man  sein  Brot 
verdient  und  um  deretwillen man  bei  den Men‐
schen im Guten gerühmt wird, soll man hüten und 
mehren. 
40. Mancher Schwache gewinnt sein Ansehen und 
seine  stolzgeschwellte Brust nur durch die Anmut 
dessen,  in  dessen  Schutz  und  Namen  er  steht; 
selbst aber  ist er schwach und unwissend und un‐
weise und gleicht hierin einer  schmutzigen Salbe, 
die auf das Auge eines reizenden Weibes aufgetra‐
gen wird. 
Erklärung: 
Manche  moralisch,  wissensmässig  und  willens‐
schwache  sowie  unselbständige Menschen  schaf‐
fen  sich  ihr Ansehen und  ihren  Stolz nur dadurch, 
indem sie sich in der Anmut sowie im Schutz und im 
Namen  anderer  sonnen,  weil  sie  eben  schwach 
sowie unwissend und unweise sind und wie etwas 
Schmutziges auf die Mitmenschen und die Umwelt 
schadvoll wirken. 
41. Religionen und Sektiererei sind wie das Gift des 
Skorpions,  das  dem  Menschen  das  Bewusstsein 
raubt  oder  ihn  tötet;  der  Weise  und  Wissende 
weicht dem Skorpion aus, der Schwachsinnige aber 
fasst ihn mit der blossen Hand. 
42. Glas  ist zerbrechlich und erhält durch Gold ei‐
nen  smaragdenen  Schein;  so  färbt  sich  auch  ein 
Narr  im  Umgang  mit  Weisen,  doch  eine  leichte 
Erschütterung zerbricht ihn. 

 
 
37. Každá odměna, které se člověku dostane, závi‐
sí na osudu a každý  takový  si určuje  člověk  sám, 
neboť on je svého osudu strůjcem; a tak i rozum a 
porozumění následuje cestu osudu; proto by měl 
rozumný důkladně  zapřemýšlet dříve, než hovoří 
nebo jedná. 
 
38. Hádka zničí  rodiny, společnosti a paláce – zlé 
slovo přátelství, špatní a neschopní vládnoucí zničí 
celé  říše  a národy  –  kněžouři  a  sektáři  zničí  celá 
lidstva,  zlý  čin  nebo  lež  slávu  člověka  a  šílenství 
vědců  a  armád  celé  světy –  smysl  lásky  ale  tvoří 
celé Universum. 
 
 
 
39.  Ty  přednosti,  kterými  si  člověk  vydělává  na 
svůj chléb a díky  jimž  je  lidmi v dobrém chválen, 
by si měl chránit a množit je. 
 
40. Mnohý slabý získá svou prestiž a svou pýchou 
nadutou hruď  jen kouzlem toho, pod čí ochranou 
a v čím jménu stojí – sám je ale slabý, nevědoucí a 
nemoudrý  a  rovná  se  v  tomto  šmince,  která  se 
nanáší na oko vnadné ženy. 
 
 
Vysvětlení: 
Mnozí v morálce, vědomostech a vůli slabí, jakož i 
nesamostatní  lidé,  si  vytváří  svou  prestiž  a  svou 
pýchu jen tak, že se v prestiži a v ochraně slunní ve 
jménu  jiných proto, že  jsou právě slabí, nevědoucí 
a nemoudří a působí poněkud  špinavě a  škodlivě 
na bližní a okolí. 
 
 
41. Náboženství a sektářství jsou jako jed škorpió‐
na,  který  člověka  zbaví  vědomí nebo ho  zabije – 
moudrý a vědoucí se škorpiónovi vyhne, slabomy‐
slný (hlupák) ho však uchopí holou rukou. 
 
42.  Sklo  je  křehké  a  zlato mu  dodá  smaragdový 
lesk  –  stejně  se  zabarví  pošetilec  ve  společnosti 
moudrých, avšak lehký otřes ho rozbije. 

Pokračování příště…
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PŘEDNÁŠKY – FIGU Švýcarsko 
PŘEDNÁŠKY 2017 

Také v roce 2017 pořádají členové FIGU v sále Centra přednášky na téma Učení ducha atd. 

 

22. duben 2017:     

Andreas Schubiger    Učení života – Výchova člověka, 1. část  

Citát z knihy »Výchova dětí, mladistvých a dospělých« od Billyho 
(strana 274): »… nejprve  se přivádí na  svět děti a  ty  jsou pak 
chybně  vychovávané  a  mylně  poučované  dříve,  než  většina 
všech dospělých pochopí, že to jsou oni sami, kdo nejprve potře‐
bují výchovu a poučení, aby mohli své potomky dobře, správně a 
s pochopením vychovávat a poučit.« 

Bernadette Brand    Hranice 

Vypátrat  a  rozpoznat  hranice, meze  a  předsudky  ve  vlastním 
myšlení. 

 

24. červen 2017: 

Pius Keller      Zvyklosti  

Naučení  se  žádoucích  zvyklostí  pro  vybudování  psychiky,  aby‐
chom si tím vypracovali vlastní schopnosti, možnosti, opravdové 
sebepoznání a vyrovnanost.  

Erhard Lang      Od nekonečného trvání až po BYTÍ‐Absolutum  

Film a následná diskuze. 

 

26. srpen 2017:     

Andreas Schubiger    Učení života – Výchova člověka, 2. část  

        Další poznatky k Učení života z Billyho knihy o výchově. 

Christian Frehner    Učení ducha v každodenním životě 

Používání a praktické příklady. 

 

28. října 2017: 

Michael Brügger    Jak člověk ví, že něco skutečně ví? 

Zdánlivé vědění, šablonovité vědění, efektivní vědění atd. V čem 
spočívá rozdíl? 

Erhard Lang  Zrození nové osobnosti  

a znovuzrození nesmrtelné formy ducha 

Film a následující diskuze. 

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 
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