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Celosvětová VÝZVA POZEMSKÉMU LIDSTVU
Prosím překládejte a šiřte!
»Teď se už musí bezpodmínečně podnítit celosvětová výzva, již je nutno určit pozemskému
lidstvu s otázkou, zda chce mít mír, či válku; spravedlnost a svobodu, či nespravedlnost a
nesvobodu.
Pokud má skutečně nastat mír, svoboda a spravedlnost, musejí však lidé v prvé řadě uvážit,
že musejí v dotyčných státech ze všeho nejdříve zbavit všechny válečné štváče jejich
vládních a vojenských úřadů, resp. úřadů v tajných službách atd.«
BEAM »Billy« Eduard Albert Meier, 1. březen 2018
Universální symbol pro MÍR

viz také: http://cz.figu.org/uceni‐ducha/mir‐at‐je‐na‐zemi
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Každý člověk by se měl denně snažit,
aby všem ostatním šel (a žil) příkladem
Při pohledu na aktuální celosvětovou situaci v dubnu 2018 a na hrozící válečnou eskalaci se
mnohý člověk táže, co může jako jednotlivec on sám udělat, aby na Zemi přispěl
k uskutečnění míru. Nakonec musí každý člověk – tedy každá žena, každý muž a každé dítě –
začít sám u sebe tím, že v sobě vytvoří mír, lásku, harmonii a svobodu, v důsledku čehož na
základě jeho dobrého příkladu pak jednoho vzdáleného dne nastane na Zemi skutečně MÍR.
Prorok Nového Věku, BEAM = »Billy« Eduard Albert Meier k tomu řekl při 427. oficiálním
kontaktu z 9. července 2006 následující:
Žel je to ale v současné době ještě tak, že inteligence velké masy pozemšťanů je dosud v
plenkách, a sice včetně všech těch, kteří zastávají funkce státních mocnářů a kteří lidstvu
přináší neštěstí, smrt, zhoubu, zničení, válku a teror.
Všichni si ale myslí – národy, jakož i státní mocnáři a jejich vazalové –, že jsou po stránce své
inteligence natolik vzdělaní, že už se nemají v této věci co naučit, takže si myslí, že po stránce
rozumu a pochopení jednají správně, což ovšem nikterak neodpovídá pravdě, neboť ve
skutečnosti jsou propastně neinteligentní, a postrádají tedy cenné pochopení a skutečný
rozum.
Lidí se skutečně evolutivně cennou inteligencí, resp. s výrazným rozumem a náležitou
chápavostí lze na Zemi nalézt žel jen pomálu, ale oni jsou ti, kteří se snaží o evoluci vědomí
pozemšťanů a učí je, co je to láska, mír, moudrost, svoboda a harmonie.
A protože je takovýchto lidí žel jen málo, bude trvat ještě dlouho, než se všechno zlo změní a
nastane proměna k lepšímu.
Ovšem každý jednotlivec ze všech těchto zmíněných nemnohých lidí se musí denně snažit o
to, aby všem ostatním šel (a žil) příkladem, neboť jen na základě živoucího příkladu
správného způsobu života podle Tvořivých zákonitostí, je možné, aby pozemšťané budovali
svou inteligenci, resp. svůj rozum a svou chápavost; to je ovšem možné pouze i na základě
nezbytných rozhovorů, myšlenek, pocitů, činů a psaných slov za účelem poučení.
Změnu k lepšímu lze přivodit jen tak, že oni nemnozí opravdu vědoucí a inteligentní lidé
budou nepřetržitě ponaučovat své bližní ve věci pravdy, a sice i tehdy, když se v myšlenkovém
světě lidí prozatím neinteligentních zachytí jen špetka těchto ponaučení.
Přidává‐li se totiž špetka ke špetce, pak se z toho utváří něco, co se stále zvětšuje a co se
stává stále rozsáhlejším, a co se následně i rozšíří, zesílí a nakonec vytvoří nepřehlédnutelný
faktor, který už nebude možné opomíjet.
(Výňatek z FIGU Zeitzeichen č. 94, květen 2018)
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Novinky FIGU Studiengruppe ČR
Od června 2018 je na našich setkáních k dispozici česko‐německá brožu‐
ra »Důležité slovo k okultním silám a meditaci« / »Ein wichtiges Wort
zu okkulten Kräften und zur Meditation«, autor Billy. Rozsah 24 stran
A5
Od dubna 2018 je na našich setkáních k dispozici sešit »Plejadisch‐
plejarische kontaktní zprávy č. 11‐30«, z 15. dubna až 15. července
1975, rozsah 139 stran A4, kroužková vazba, cena 300 Kč.
Od 5. března 2018 je na stránkách FIGU Studiengruppe ČR ke stažení
brožura s názvem »Kontaktní rozhovor a předpovědi Sfath ze středy 1.
září 1948«, obsažené v kontaktní zprávě č. 670. ze dne 11. ledna 2017: Kompletní znění ke
stažení. Zde ukázka:

»Kontaktní rozhovor a předpovědi Sfath ze středy, 1. září 1948«
220. Na americkém kontinentu toho bude ve vzdálenější době obsáhle mnoho zničeno, neboť puk‐
ne velká kaldera1, čemuž nepůjde zabránit, stejně jako nepůjde zabránit ani puknutí země vli‐
vem velké kaldery v německém Eifelu2, načež se horní část Evropy stane ohnivým mořem.
221. Také jiné země utrpí velké změny, přičemž se např. velká část Japonska potopí do moře a rov‐
něž severní pobřeží Evropy budou spláchnuta do moře divými mořskými záplavami.
222. Před východním pobřežím Ameriky, v Atlantiku a Pacifiku, budou vyneseny z vod ostrovy a
New York a části jeho pobřeží budou zničeny, zatímco i v jižní části Tichého oceánu nastanou
velké zvraty.
223. Převratné následky ve všech ohledech budou však obrovské i na jihu Evropy, až sopky Etna,
Vesuv a Stromboli, jakož i největší aktivní podmořský vulkán Evropy, vulkán Mount Marsili
v blízkosti Itálie, začnou vybuchovati, krom asi dvou desítek dalších podmořských vulkánů
v prostoru Středozemního moře.
224. Také kaldera, resp. supervulkán Flegrejská pole v Itálii o sobě dává již stále více vědět, aby ve
vzdálenější budoucnosti roztrhl zemi.
225. Jen v Itálii a na Sicílii je 24 nebezpečných pevninských, ostrovních a podmořských sopek,
z nichž tři jsou oblasti kalder, jež ve vzdálenějších následných dobách napáchají mnoho neštěs‐
tí.
226. To, že je zdaleka většina aktivních sopek podmořského charakteru a že jsou tyto sopky nanej‐
výš činné, to pozemskému lidstvu všeobecně dosud známo není, jelikož tyto z velké části ne‐
známé podvodní vulkány – jichž jsou na Zemi až stovky tisíc – nikdy neprotnou vodní hladinu.
227. Celý prstenec takovýchto podvodních vulkánů leží na vrcholcích nejdelšího horského pásu svě‐
ta, Středooceánského hřbetu3– to ovšem pozemské lidstvo do dnešního dne ještě neví.
1

Kaldera je geologický termín, který popisuje destruktivní tvar stratovulkánu v podobě kotlovité prohlubně
tvaru kráteru o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů v extrémních případech; zdroj Wikipedie;
pozn. překl.
2
Eifel [ajfl] je vrchovina v západním Německu na území spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a PorýníFalc, která zasahuje až do Belgie. Eifel je na jihu ohraničen řekou Moselou a na východě Rýnem, na západě
přechází v Ardeny. Nejvyšší horou je Hohe Acht (747 m n. m.); zdroj Wikipedie; pozn. překl.
3
Středooceánský hřbet je místo v oceánské kůře, kde dochází k výlevu magmatu a roztahování litosférické
desky v podobě divergentního rozhraní, které je lemováno transformními zlomy, jež rozdělují zlom do dílčích
segmentů; zdroj Wikipedie; pozn. překl.
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228. Obzvláště od roku 2001 budou mimořádně aktivní jihoitalské sopky, přičemž roku 2002 bude
velkou aktivitu vykazovat Stromboli a roku 2003 Etna, jež přináležejí k zóně, v níž se střetávají
africká a evropská tektonická deska.
229. Zvýšená aktivita se v novém tisíciletí vyskytne i v případě Vesuvu v Itálii a vysoké sopečné akti‐
vity se objeví též na jihozápadním pobřeží Jižní Ameriky, jakož obzvláště i na Sumatře i v jiných
oblastech Indonésie.
230. Po celém světě budou ale hojnější i obzvláště závažná podmořská zemětřesení, jež budou vy‐
volávat obrovské, mnohametrové vlny, které napáchají mnoho neštěstí a vyžádají si mnoho ti‐
síc smrtelných obětí – to se prokáže především v prvních dvou desetiletích nového tisíciletí a
potrvá to až do roku 2015, nicméně tehdy to neskončí.
231. Vše bude rostoucí měrou pokračovati dál, přičemž znamením těchto dění budou velká ze‐
mětřesení ve střední Itálii, jež budou počáteční fází naplnění oněch událostí, jež ve vzdálenější
budoucnosti přivodí Zemi mnoho katastrof, mnoho neštěstí, trápení, strádání, bídy i devastace.
232. Vývoj těchto událostí se ohlásí především v novém tisíciletí až do roku 2015 v podobě velmi
četných pevninských a podmořských zemětřesení, jež si vyžádají statisíce lidských životů, a po‐
zemské lidstvo tomu nebude moci zamezit.
233. A to, že bude tolik mrtvých – jichž bude ve vzdálenější budoucnosti ještě mnohem více –, bude
možné pouze v důsledku nadpočtu pozemského lidstva v rámci prudce rostoucího a překypují‐
cího přelidnění. …

Erhard Lang (* 1. 2. 1939 – † 29. 3. 2018)
Člen »Základní skupiny 49« od 1. ledna 2005

Sounáležitost
V našem dnes tak bezcitném, uspěchaném, materialistickém, vál‐
čícím, teroristickém a přelidněném světě se každé úterý v blízkosti
Bodamského jezera v Německu setkává u Elisabeth a Guida Mo‐
osbruggerových malá skupinka stejně smýšlejících lidí, aby studo‐
vala Učení ducha, spisy a knihy od »Billyho« Eduarda Alberta Me‐
iera, aby se jim učila rozumět, zhodnotila je, prodiskutovala, prak‐
ticky je uskutečňovala v celém svém životě a předávala je dalším
lidem, pokud si to přejí.
Na naší zeměkouli je Billy jediný, kdo pro nás lidi v nezfalšované
podobě sepisuje Učení ducha, resp. zákony a přikázání Tvoření a
předává nám své vědomosti. Učení ducha, které vyučuje, obsahuje pro nás, lidi této Země,
jedině správné a platné vědění po stránce opravdové pravdy. Učení však nadto platí i v celém
Univerzu, neboť pravé vědění, pravá láska, skutečná pravda a moudrost tvořivé povahy mají
univerzální působnost. Učení ducha není vystavěno v podobě nějaké náboženské, sektářské,
politické či světonápravné filozofie, nýbrž v podobě osvětové, poučné, beznátlakové a nesu‐
gestivní, leč apelující na chápavost a vybízející k vlastnímu myšlení a přemýšlení. Už jen to
odpovídá logické a nezvratné pravdě, ze které vychází najevo, že k vypracování vědomostí,
lásky a moudrosti nikdy nesmí být použito nátlaku či sugestivního ovlivňování.
Skutečné Učení ducha, jak jej přináší Billy, by byl na rozdíl např. od náboženských, sektář‐
ských, politických a světonápravných filozofií velmi dobrý povinný školní předmět na celém
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světě, neboť Učení odpovídá logické a nezvratné skutečné pravdě, díky které by mohl u
nás pozemšťanů opět zavládnout mír, láska a harmonie.
Billy nám své fyzické a telepatické kontakty s Plejaden/Plejaren předává v písemné podobě,
přičemž už jen tyto zprávy zahrnují od 28. ledna 1975 dodnes mnoho tisíc na stroji psaných
stran ve formátu A4. K tomu přistupuje ještě mnoho knih, psané Učení ducha, brožury a ma‐
lé spisy, které obsahují celkově velmi mnoho vědomostí o tvořivém Univerzu, o správném
způsobu života i o tom, jak máme my lidé zacházet s naší Zemí. Tyto vědomosti obsahují ale i
poučení, že my pozemšťané nejsme v nedozírných dálavách Univerza jedinými myslícími lid‐
skými formami života. Poukazují ovšem i na chybná učení náboženství a sekt. Dále poskytují
poučení o existenci kauzality, resp. o tom, že každá příčina přináší určitý následek a že tedy
každý následek spočívá na určité příčině. Učení vědění rovněž vypovídá, že neexistuje žádná
náhoda, nýbrž jen spojitost, a že je veškerá existence vřazena do procesu vzniku a zániku,
resp. zplození, zrození, života, umírání a smrti, stejně jako znovuzrození formy ducha, resp.
tvořivě‐lidského ducha. Učení ducha poskytuje vědomosti o pravdivém smyslu života i o tom,
jak musí probíhat správné, pokrokové a o vyšší hodnoty usilující myšlení v neutrálně‐pozitivní
podobě. A v neposlední řadě učí, že člověk musí naplnit svou existenci v důstojnosti, úcty‐
hodnosti a úctě před veškerým životem, přičemž nenávist, necitelnost, válka, teror, vraždy,
žárlivost, krádeže, podvody, lži, nepřátelství a zvrácenosti všeho druhu atd. nemají žádné
oprávnění existovat. Toto učení a přirozeně všechny spisy a knihy atd. jsou dostupné
v německé řeči v nakladatelství »Wassermannzeit«, FIGU, Semjase‐Silver‐Star‐Center, CH‐
8495 Schmidrüti/ZH.
FIGU provádí každý měsíc dvě mírové meditace, kterých se účastní také více než 3,5 miliardy
Plejaden/Plejaren a příslušníků jejich celogalaktické federace. To napomáhá naladit pozemš‐
ťany poněkud mírověji, což může zmírnit mnoho pohrom. Za tuto sounáležitost, která sahá
hluboko do našeho Vesmíru, bych chtěl dotyčným mimozemšťanům vyjádřit svůj mimořádný
dík.
Pokaždé, když přijdu v úterý v noci ze studijní skupiny domů, honí se mi hlavou ještě velmi
mnoho myšlenek, neboť z Učení ducha a z diskuzí vyvstává vždy celá řada otázek, jež vyžadují
hluboké přemýšlení a další dotazy, aby bylo možné dospět k řešení, úspěchu a poznání. To mi
ovšem přesto nebrání v tom, abych klidně a spokojeně usnul s myšlenkou, že v našem Uni‐
verzu skutečně existují ještě jiní lidé a jiné národy na dalších světech, jež jsou naší Zemi cizí.
Billymu a Plejaden/Plejaren jsem velmi vděčný za všechny předané vědomosti, které jsou pro
pozemšťany již nyní velmi významné a důležité a s jistotou tomu tak bude i ve vzdále‐
né budoucnosti.
Erhard Lang / Německo
(Výňatek z FIGU bulletinu č. 43, únor 2003)
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Transplantace, fluidové síly
Výňatek z 384. kontaktu
Sobota, 16. dubna 2005, 21:43 hod
…
Billy Dobrá – pak bych se chtěl zeptat ohledně následujícího kuchyňského rozhovoru, zda
je obsah správný:
Kuchyňský rozhovor z 28. listopadu 1984
Otázka
Čím se vyvolávají projevy mentálních fluidových sil a co obsahují? A co je vlast‐
ně potřeba rozumět pod označením mentální fluidové síly, a jak působí? A jak se věci mají
ohledně vlastních tělesných mentálních fluidových sil, když se např. implantují orgány jedno‐
ho člověka nějakému jinému?
Odpověď
Pozemšťan žel ještě není tak daleko v dnešní době a právě na blížícím se konci
20. století, aby dokázal mentální fluidové síly fyzikálně registrovat, měřit a vysvětlit, takže
v této věci panuje ještě velká nevědomost. Tak je tomu i v případě přenášení mentálních flui‐
dových sil na jiné lidi, když se tyto transplantáty implantují od jiných lidí, mrtvých či žijících.
Zmatek způsobují i ty elementy, které se to celé pokouší vysvětlovat pomocí nesmyslů
z náboženského či spiritistického a ezoterického pohledu, což přispívá k tomu, že se všemu
tuplem chybně porozumí a posuzuje se to z pohledu bludné víry.
Co se teď týká implantace orgánu, když se tedy orgán člověka transplantuje nějakému jinému
člověku, tak to není žádná neškodná věc. Pravda je totiž tato: Tělu vlastní mentální fluidové
síly, resp. kmity jsou natolik masivní, že jsou velmi silně uloženy, resp. uchovány ve všech or‐
gánech. Mentální fluidové síly, resp. mentální kmity obsahují ve svých energiích a silách vše,
co se vytvoří pomocí bloku mentality, osobnosti a charakteru. V tom tedy nejsou obsaženy jen
energie a síly myšlenek a pocitů, stejně jako psychiky a vědomí, nýbrž i naděje, přání, zvyky a
svéráz atd. člověka, které se celkově ukládají v těle a ve všech jeho orgánech. Stejně se tomu
děje i v neutrální podobě, když jsou mentální fluidové síly ukládány v prostorech, na místech
či na předmětech, které pak může příští osobnost po svém narození opět používat. Z toho
vyplývá, že nové osobnosti pak mohou nabývat a vyjadřovat svéráz a způsoby chování atd.
svých starých osobností. To ovšem není nutné, neboť to tkví jen a pouze na každé jednotlivé
osobnosti, zda prostřednictvím zpětných spojení přijme nebo nepřijme starý svéráz a staré
způsoby chování neutrálně uložené v mentálních kmitech a jejich energiích a silách.
Co se týče dalšího vysvětlování ve věci transplantování orgánů z jednoho člověka na druhého,
tak je to tak, že transplantace není absolutně neškodná, což se žel všeobecně domnívají ob‐
zvláště lékaři. Pravda je totiž ta, že nejsilnější usazení mentálních kmitů s jejich energiemi a
silami, tedy mentální fluidové síly, se ukládají v první řadě extrémně silně v celém těle, a tedy
v jeho orgánech stejně jako v kostře. Veškeré mentální fluidové síly se ukládají jako pevný a
trvalý informační materiál ve všech buňkách těla. Přitom je třeba vzít v potaz, že se informace
mentálního bloku ukládají během vteřin do tělesných orgánů a do celého buněčného systé‐
mu, čímž vzniká »organická paměť« a »buněčná paměť«, které pak účinkují ve věci přenosu
uložených mentálních buněčných informací na nějakého jiného člověka, když se provádí
transplantace, resp. když nějaký člověk dostane od jiného člověka implantovaný orgán. Bude‐
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li tedy nějakému člověku – žijícímu nebo zemřelému – odňat nějaký orgán či kost a transplan‐
tován nějakému jinému žijícímu člověku, pak to způsobuje neradostné následky. Faktem totiž
je, že transplantovaný orgán své mentální kmity, energie, síly a informace přenáší na celé
tělo a dokonce do mozku a vědomí toho člověka, kterému byly kost či orgán implantovány. A
jelikož mentální fluidové kmity transplantovaného orgánu člověka, kterému byl odňat, byly
rovněž přeneseny na osobu, jež orgán přijímá, pak to znamená, že byly přeneseny svébytnos‐
ti, přání, naděje, strachy a radosti stejně jako způsoby chování. To pak lze rozpoznat tím, že
osoba, které byl cizí orgán implantován, dříve či později převezme nevyhnutelně osobitosti,
způsoby chování a dokonce i způsoby myšlení atd. toho člověka, který byl dárce orgánu či
kostí. Samozřejmě nejsou všechny orgány a buňky stejně silné ve věci ukládání mentálních
informací, takže existují velké rozdíly. Nejsilnější orgán ohledně ukládání mentálních kmitů,
energií, sil a informací je srdce, načež pak následují všechny ostatní důležité životní orgány. A
protože se ukládání mentálních informací v orgánech a buňkách odehrává rychlostí vteřin, je
pak jasné, že se přenáší a ukládají i zážitky hrůzy atd. při náhlé smrti, takže tohoto se týkající
impulsy se přenáší na člověka, který tento transplantát obdrží. Bleskové následky smrti se
rovněž tedy ukládají jako mentální kmity, energie a síly do buněk a orgánů, jakož i všechny
ostatní věci, které v mentální podobě vychází najevo v průběhu života.
Otázka

Transplantace pak nejsou skutečně neškodné.

Odpověď
Transplantace orgánů nejsou nikdy neškodné a je úplně lhostejné o jaký orgán
či kost se jedná, neboť i oko či prst mají za následek své působení ve věci mentální fluidové
síly. Implantované orgány a kosti vyvolávají v každém případě, a skutečně v každém případě,
nějaké menší či větší změny u příjemce orgánů, přičemž v nejhorším případě dochází
k extrémním změnám osobnosti v té podobě, že příjemce orgánu převezme osobnostní rysy
dárce orgánu. Takže je např. možné, že člověk, který obdrží implantováno srdce vraha, se
stane podle okolnosti sám vrahem. To jsou fakta, která jsou dnes medicínou atd. ještě popí‐
rána, ale doba prokáže, že tomu tak je, a nejedná se o žádný ujetý nesmysl či ezoterické teo‐
rie.
Otázka

Odkudpak pochází tyto dnešní vědomosti o těchto věcech?

Odpověď

Tyto vědomosti plynou ze soukromých rozhovorů od Plejaren Ptaah a Quetzal.

Ptaah Obsah je správně vyložen.
Billy

Dobrá, pak to celé budu chtít zapracovat do své nové knihy »Fluidové síly«. …

***
Während man sich mit irgendwelchen unwichtigen Dingen beschäftigt, ereignet sich das
wirkliche Leben in all seinen vielen Variationen.
Zatímco se člověk zabývá všelijakými nedůležitými věcmi, odehrává se skutečný život ve
všech svých mnoha variacích.
Zdroj: Hlas Věku Vodnáře č. 126
Billy
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KÁNON 32
Výňatek z OM
64. Heftige und Angst verursachende Worte, die 64. Prudká a strach způsobující slova, která ze

von Menschen mit unklugem Benehmen ausge‐
stossen werden, schneiden wie scharfe Klingen in
die empfindlichen Teile der Menschen.
65. Das Meer hat Weite und Tiefe, der Berg hat
Höhe und Gewaltigkeit, die Sonne hat Wärme und
Kraft, und der Himmel birgt Weisheit; alles aber
hat der Weise in einem.
66. Der Schmerz eines Dolchstosses ist der gleiche,
ob er dem Nächsten durch einen Mächtigen oder
Armen oder durch einen Freund zugefügt wird,
gleichwohl edles Mahagoniholz ebenso verbrennt
wie das Holz des Holunderbaumes.
67. Die Redensart des Menschen offenbart sein
Fühlen und Denken, ob es reinlich und gut ist, oder
schweinisch und schlecht.
68. Wer in ordinären Worten über Menschen
spricht oder über die Liebe, über intime Begeben‐
heiten oder über geschlechtliche Belange, der
stellt sich unter die Würde des Menschen und
stellt sich einem Schweine gleich, das im stinkigen
Pfuhle wühlt.
69. Der Weise übt Bedachtsamkeit auch in seinen
Spässen, und demgemäss sind auch seine Worte,
der Narr aber kennt keinen Anstand und spricht
so, wie ein Schwein im Drecke wühlt.
70. Diejenigen haben gute Werke getan und die
Früchte des Lebens genossen, welche ihr eigenes
Leben für nichts anschlugen, wenn es um das Le‐
ben des Nächsten ging.
Erklärung:
Jene Menschen haben gute Werke getan und die
Früchte des Lebens genossen, die nicht um ihr
eigenes Leben fürchteten und es hilfreich einsetz‐
ten, wenn es um das Leben des Nächsten ging.

sebe člověk v nerozumném chování vypustí, řežou
jako ostré šavle do citlivých míst člověka.
65. Moře zračí širost a hloubku, hora výšku a mo‐
hutnost, slunce teplo a sílu a nebe skrývá moud‐
rost – moudrý má ale to všechno naráz.
66. Bolest způsobená bodnutím dýkou je tatáž, ať
už ji bližnímu přivodí mocný, chudý nebo přítel –
rovněž tak shoří vzácné mahagonové dřevo jako
dřevo bezové.
67. Způsob mluvy člověka odhaluje jeho cítění a
myšlení, zda je čisté a dobré, či prasácké a špatné.
68. Kdo hovoří sprostými (hrubými) slovy o lidech
nebo o lásce, o intimních zážitcích či sexuálních
záležitostech, ten se staví pod důstojnost člověka
a staví se na roveň praseti, které se rýpe v pách‐
noucím bahně.
69. Moudrý se cvičí v obezřetnosti také ve svých
vtipech a obezřetná jsou i jeho slova – pošetilec
ale nezná žádné dobré mravy a mluví tak, jako
když se prase rýpe ve výkalech.
70. Dobré dílo vykonali a plodů života zakusili ti,
kteří bez touhy po zisku nasadili svůj vlastní život,
když šlo o život bližního.
Vysvětlení:
Dobré dílo vykonali a plody života zakusili ti lidé,
kteří se nebáli o svůj vlastní život a s ochotou
pomoci jej nasadili, když šlo o život druhých.

Pokračování příště …
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Ukázka z knihy Talmud Jmmanuel
od Jidáše Iškeriotského
Autor překladu z aramejštiny: Řeckoortodoxní laický kněz Isá Rashid.
Nové přepracování a korektura provedeny mezi lety 2010/2011 plejarische jazykovědci a
za pomoci čistě duchovní roviny Arahat Athersata, Plejare Ptaah a informací z úložních
bank:
»Billy« Eduard Albert Meier (BEAM)
2. srpna 2010 – 16. února 2011
Talmud Jmmanuel je pravdivá závěť Jmmanuela, nazýva‐
ného Ježíš Kristus. Starý původní dokument z doby Jmma‐
nuelovy byl objeven roku 1963 ve skutečné Jmmanuelově
pohřební jeskyni, kde ležel zahrabán (uzavřen pryskyřicí)
přibližně 20 století a kde přečkal tuto dlouhou dobu. Obje‐
vitel této skutečné Jmmanuelovy jeskyně byl později za‐
vražděn v Bagdádu, poté co již notnou část těchto starých
písemností přeložil pro svého přítele »Billyho Eduarda A.
Meiera« do němčiny.
Existovalo spojení mezi Jmmanuelem (alias Ježíšem Kris‐
tem) a jevem UFO? Kdo byl Jmmanuelův skutečný otec a
odkud pocházel? Kdo byl jeho skutečný zrádce a co se skrý‐
vá za tajemstvím zmrtvýchvstání a nanebevstoupení? Jaké
udivující pravdy byly po celá dvě tisíciletí před lidmi na Ze‐
mi skrývány a až k nepoznání zfalšovány a proč?
Výňatek z Talmudu Jmmanuel, 1, 87: »Plodu svého lůna dá jméno Jmmanuel, což jest překla‐
dem ›ten s věděním JHWH‹, toť ke znamení a poctě JHWH, jehož silou a prozíravostí byla
země poznovu oplozena probuzeným (inteligentním) lidským životem, tedy tak, že synové
nebes – oni, již přicestovali zdálí, z hlubin nebeských (Vesmíru, Univerza) – pojali za své divé
předchůdkyně pozemských žen (praženy, dávnověké ženy).«

Předmluva k novému Talmudu4 Jmmanuel
od »Billyho« Eduarda Alberta Meiera (BEAM)
Následující spis byl nalezen roku 1963 v podobě objemné, pryskyřicí uzavřené role pergame‐
nových svitků5, a to mnou, »Billym« Eduardem Albertem Meierem, zkráceně BEAM, podle
počátečních písmen všech mých jmen. Vedle role svitků, kterou po Jmmanuelově zesnutí
přinesl z Indie do Jeruzaléma jeho nejstarší syn Josef a kterou schoval v pohřební jeskyni pod
kamennou deskou, se nalézalo též několik málo předmětů. Jedním z nich byla např. částečně
4
5

Talmud: Z hebrejštiny s významem »učení«, »poučení«, »studium«; pozn. překl.
Originální německé slovo »Schriftrolle« (»Buchrolle«) odkazuje buď na svitky pergamenové, nebo
papyrusové, případně méně pravděpodobně na svitky z jiného materiálu běžného ve starověku, přikláníme se
spíše k verzi první.
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rozpadlá, malá, červeně tónovaná (terakota; pozn. překl.)
figurka s postavou člověka, jež pochází ze staré Indie, jak
zjistili archeologové. Druhým předmětem byl průhledný
kousek slídy (živce; pozn. překl.), popř. selenitu (sádrovce),
jejž nalezl Jmmenuelův pokrevní otec Gabriel uprostřed sta‐
ré Persie, vzal si jej s sebou a předal jej Jmmanuelovi na pa‐
mátku, když mu bylo deset let. Chlapec tento klenot jako
vzpomínku na svého rodného otce Gabriela během celé do‐
by svého života opatroval až do svého vysokého věku, a tak
si jej s sebou následně vzal i do Indie (viz fotografie na ná‐
sledujících stranách; oba tyto pamětní kousky uchovává FI‐
GU).
Poté co řeckoortodoxní
laický kněz jménem Isá
Rashid ve spolupráci se
svým blízkým přítelem
princem Rogerem de Polatzky (ten perfektně ovládal
němčinu, arabštinu, češtinu, angličtinu a francouzštinu)
hledal a nalezl skutečnou pohřební jeskyni Jmmanuela,
ukázali mi pak oba dva cestu k ní, načež jsem tam vše
podrobně prozkoumal a nakonec i nalezl roli svitků a zmí‐
něné předměty. Svitky byly napsány ve staroaramejském
jazyce a byly zahrabány pod skalní deskou ve skutečném
hrobě (pohřební jeskyni) Jmmanuela6 (mylně nazývaného
Ježíš Kristus). Dříve než měli úspěch, hledali Isá Rashid a
jeho přítel princ Roger de Polatzky Jmmauelovu pohřební
jeskyni během více než šesti let. Její vlastní nálezce byl
pak právě onen řeckoortodoxní kněz, jehož jméno zprvu
žel dle jeho přání nemělo býti uváděno (obával se – a to právem, jak se později ukázalo –, že
by jej pronásledovali křesťanští i židovští náboženští fanatici, ba že by jej možná dokonce
zavraždili úkladní vrazi; to se pak o léta později žel i potvrdilo).
Autorem zmíněné role svitků byl současník a učedník Jmmenuela, který je znám pod jménem
JUDAS ISCHKERIOTH (Jidáš Iškeriotský) a jenž je mylně nazýván JUDAS ISCHARIOTH (Jidáš
Iškariotský) a který je již asi 2000 let pranýřován jako Jmmanuelův zrádce, byť neměl s touto
zradou nic společného. Ohavný čin zrady zinscenoval ve skutečnosti farizejský syn jménem
JUDAS ISHARIOT, jehož jméno se zřejmě vyslovuje jako JUDAS ISCHARIOTH (Jidáš Iškariot‐
ský).
Podnes vládnoucí ortodoxní a konzervativní duchovenstvo a jeho zmýlení přívrženci se zajis‐
té budou pokoušet následující spis všemi možnými prostředky dementovat, zničit a osočovat
ze lži, jako tak činili – aby zachránili svou ohroženou mylnou víru – i v případě mnoha jiných
starých spisů, jež svědčily o pravdivé pravdě (viz např. knihu Henochovu7 a Jecira8 atd., jež
6

Jmmanuel, méně přesně Immanuel byl prorokován pravým prorokem Nokodemionovy linie Izaiášem (Iz 7,
14); nejednalo se nikdy o »Ježíše«, nýbrž o »Jmmanuela«, jméno »Ježíš« je vynálezem církve; pozn. překl.
7
1. kniha Henochova (též Etiopský Henoch) je jedním z nejznámějších starozákonních apokryfů. Je to celkem
pět původně samostatných knih, které jsou spojeny postavou Henochovou. Henoch je jako prastará biblická
postava příjemcem nadpřirozených zjevení o běhu a podstatě světa. Kniha spadá do apokalyptického žánru a
některé její části jsou typickými a ryzími apokalypsami, zdroj Wikipedie; pozn. překl.
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byly odstraněny z bible, protože se zachovaly příliš pravdivě). I v případě tohoto spisu se tedy
stane to, co se děje odjakživa: Má být zničen a zřejmě i stažen z oběhu. Bude tomu ale zřej‐
mě i tak, že bude na vydavatele tohoto spisu z mnoha stran činěn nátlak a že bude dokonce
pronásledován a potenciálně zavražděn úkladnými vrahy, aby bylo zachováno »pravé nábo‐
ženství« (do doku 1976 bylo na autora spácháno již pět pokusů o vraždu, dokonce
v přítomnosti svědků, jako tomu bylo několikrát i později; do 2. června 2003 vzrostl počet
pokusů o vraždu na 22). Podniknou se tedy zajisté i kroky ve smyslu vyrozumění policie, úřa‐
dů, státních zástupců, soudců a soudů všeho druhu, aby byl následující spis zakázán, zne‐
možněn, nařčen ze lži nebo zničen, avšak to na jeho pravdivosti nezmění v žádném ohledu
zhola nic. Jistě budou v tomto ohledu pověřená podezřelá individua postupovat se vší obe‐
zřetností, se vším umem a za pomoci mnoha intrik, aby byl tento spis soudně zneuznán, oso‐
čen ze lži a zničen, jako se tomu stalo i po vydání jiných spisů, jejichž originály byly pak ale
začleněny do vatikánské knihovny v Římě.
Proti tomuto spisu budou ale hromově protestovat i kultovně‐náboženští fanatici a jiní po‐
mýlenci a budou postupovat všemi prostředky proti jeho existenci i proti mně, jeho vydava‐
teli. Tak tomu však, jak známo, bylo odjakživa, aniž by se dotyční jakkoliv ostýchali vraždy a
úkladné vraždy a tak podobně. Tato skutečnost je mi velmi dobře známa, takže jsem se na ni
nejlépe připravil. Jak ale postupuje např. takzvaný »Svatý úřad«, »Svatý stolec« v Římě a pa‐
pež, aby budovali či zachránili zmatené kultovní náboženství křesťanství, o tom ať si udělají
čtenářky a čtenáři názor tím, že si jen vzpomenou na dobu inkvizice (kterou nařídil »Svatý
stolec«), v níž byly v pověření »Svatého stolce« jen v Evropě bestiálně zmasakrovány, muče‐
ny a zavražděny milióny lidí (jen vraždy z pověření »Svatého stolce« v době inkvizice, které
zachycují záznamy Plejaren, se pohybují kolem devíti /9/ miliónů, zatímco nezaznamenané
případy vražd během celé »křesťanské doby« je nutno hodnotiti, jak ujišťují Plejaren, neofi‐
ciálním počtem dalších minimálně 9 miliónů; pozemští kronikáři a katoličtí církevní historici
však tato fakta vehementně zapírají a počet všech zavražděných ve jménu »Ježíše Krista, lás‐
ky a spravedlnosti« uvádějí významně nižší).
Následující překlad jednoznačně dokazuje, že kultovně‐náboženské křesťanské bludouky
postrádají jakoukoliv pravdivost a že jsou nezodpovědnou slátaninou bezskrupulózních krea‐
tur, které z jedné části pracovaly pro »Svatý stolec« a byly jím vypláceny a které z části druhé
byly nerozumné, fanatické, pomatené vědomím či mocichtivé. Tito lidé v běhu tisíciletí uvá‐
děli lidstvo bez okolků a bez skrupulí v omyl, vraždili a prolévali lidskou krev miliónů lidí.
Avšak to není vše, neboť následovníci těchto vražedných a bezohledných kreatur stvořili
v běhu staletí a dvou tisíciletí ohromnou kultovně náboženskou moc, která je schopna ovlá‐
dat většinu celého pozemského lidstva. V průběhu uplynulých tisíciletí se kultovní nábožen‐
ství bezohledně, krvavým a bestiálním vražděním probojovala do pozice největší moci na
Zemi, před níž se skláněly, ba i dnes ještě sklání dokonce i brutální a diktátorské vlády. Kul‐
tovní náboženství je nejšpinavější pláštík nejohromnější moci ve jménu falešné a prolhané
lásky, jež jde bez okolků a bez jakýchkoli skrupulí doslova a do písmene přes mrtvoly.
Majíc bludné učení Nového zákona za zády, vkrádá se křesťanské kultické náboženství i do
politiky všech zemí. Nežinýruje se však ani zasahovat do nejintimnějšího rodinného života lidí
– až do manželské postele, aby dokonce i zde napadlo ta poslední a nejsoukromější tajemství
lidí, zatáhlo je do kultovně náboženské církevní špíny a zničilo vše.
8

Sefer Jecira – dosl. »Kniha stvoření«, je pozdně starověký kabalistický spis pocházející z oblasti Blízkého
východu. Židovská tradice jeho autorství připisuje Abrahámovi, skutečný autor (nebo autoři) jsou neznámí.
Je jedním z nejstarších spisů týkajících se židovské mystiky, zdroj Wikipedie; pozn. překl.
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Nyní konečně nadešla doba, kdy lze tomuto špinavému počínání učinit přítrž, pokud se člo‐
věk stane dostatečně chápavým, obrátí své smýšlení a bude se věnovat skutečnému Učení
Jmmanuela, »Učení proroků«, »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, jež se krátce a
prostě nazývá »Učení ducha«. Všichni ti, kteří zabředli ve lživém šílenství kultických nábožen‐
ství a kteří tedy již nejsou schopni normálně a rozumně myslet, se budou ovšem proti tomu‐
to všemi prostředky ježit a vzpírat, leč jejich šílený boj bude marný, jelikož pravda bude sil‐
nější než všechno kultovně‐náboženské šílenství a než všechna špinavá lež, byť trvala až do‐
sud tisíce let. Ona špinavá lež kultovních náboženství bude nyní konečně zbořena a zničena, i
když se bude ona samotná a všichni její přívrženci a obhájci proti tomu vzpírat, seč budou
moci. Pravda bude moci konečně zvítězit teprve tehdy, až lidé na Zemi upustí od své bludné
představy Boha a až se přikloní k opravdové skutečnosti a pravdě skutečnosti, i když musejí
skutečnou pravdu velmi tvrdě vybojovat. Je tomu právě tak, jak stojí v tomto spise, jenž uvá‐
dí, že skutečná pravda může vyvolat celosvětovou katastrofu, až opravdu prorazí, až ji po‐
stihnou lidé žijící v náboženské bludné víře a až začnou konečně myslet. Pravdy je však nutně
zapotřebí, a tedy již nesmí býti dále zamlčována. Katastrofa však bude pochopitelná, vzpo‐
meneme‐li na to, že všeobecně všechna kultovní náboženství dosáhla ohromné moci, takže
dosud mohla všemi vražednými a špinavými prostředky potlačovat všechny proti sobě zamí‐
řené pravdy, o což se budou pokoušet i nadále, přičemž se ani tentokráte nebudou štítit
vraždit; tak tomu bylo nepřetržitě ve všech minulých dobách. Z toho důvodu podstupuji i já
sám, vydavatel tohoto spisu, nebezpečí, že budu z pověření kultovních náboženství nebo ze
strany soukromých fanatiků a členů sekt atd. pronásledován, a možná dokonce zavražděn,
nebo že budu vydán soudům.
Kéž si lidé na Zemi na základě toho všeho konečně uvědomí, co jsou kultovní náboženství zač
a jakými krvavými prostředky postupují proti pravdě. Tato náboženství se mohou obhájit jen
násilím, uplatňováním moci a tím, že chodí přes mrtvoly, a to navíc jen před člověkem, jehož
vědomí je v každém ohledu zotročeno.
Musím zde bezpodmínečně objasnit, že zastánci a přívrženci skutečného Učení Jmmanuela
jsou ohrožení stejně jako já sám. Nejsem však ohrožen jen kvůli tomu, že jsem vydavatel to‐
hoto spisu, nýbrž i proto, že jsem muž kontaktovaný mimozemskými inteligencemi a velmi
vysokými formami ducha vyšších rovin, jež mi zprostředkovávají mnoho dat ohledně pravdi‐
vého »Učení proroků«, resp. »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, resp. »Učení du‐
cha«. Toto Učení v nezfalšované podobě nově šířím, a odhaluji tím lži kultovních náboženství,
což vede pomalu, ale jistě k jejich odstranění.
Ohrožen byl však i nálezce pohřební jeskyně a překladatel originálních rolí tohoto spisu, a
proto se již před lety z opatrnosti zřekl církve, aby žil se svou rodinou, již mezitím založil, na
jakémsi místě inkognito. Jelikož si byl ohromné moci kultovního náboženství vědom, nechtěl
své jméno otevřeně sdělit veřejnosti, stejně jako nechtěl zveřejnit ani originální spisy. Prá‐
vem se totiž obával o svůj život i o život své drahé rodiny, přičemž mezitím přece jen všichni
tito lidé padli za oběť kultovně náboženským pronásledovatelům a byli úkladně zavražděni.
Dlouho předtím však tento muž předal pod příslibem mlčenlivosti – jeho jméno nemělo být
po dobu jeho života uváděno – překlad následujícího spisu svému dobrému příteli, totiž mně,
BEAM (jméno onoho kněze bylo Isá Rashid; on a jeho rodina byli na počátku 70. let 20. stole‐
tí zavražděni v Bagdádu/Iráku). Teprve roku 1974 jsem já, BEAM, obdržel od roviny Arahat
Athersata povolení zpřístupnit tento spis zainteresovaným lidem a kruhům.
Nálezce oné vlastní a skutečné pohřební jeskyně Jmmanuela a překladatel originálních rolí
tohoto spisu mě, svého přítele, »Billyho« Eduarda Alberta Meiera, roku 1963 do této jeskyně
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porůznu zaváděl. Jeskyně byla již zaplněna množstvím písku a zeminy (Plejare Quetzal ji do‐
datečně zničil, aby z ní nemohlo být učiněno nové místo kultu). Při vykopávkách, které jsem
v ní učinil, jsem pak nalezl i různé věci, které potvrzovaly obsah spisu.
K následujícímu spisu je žel nutno podotknout, že již není úplný, jelikož různé části pergame‐
nové role byly zcela nečitelné nebo rozpadlé. Různé části také zcela očividně chyběly. To, co
je ještě k dispozici, nicméně otřesným způsobem svědčí o tom, že se kolem osoby Jmmanue‐
la a jeho Učení v průběhu dvou tisíciletí vytvořilo hanebné kultovně náboženské bludné uče‐
ní, bezobdobná pavučina lží kvůli budování kultovně‐náboženské moci a bezskrupulóznímu
zotročení vědomí lidí vírou – vskutku, to vše proběhlo jen k újmě oklamaných, bezelstných
věřících a nevědoucích lidí na Zemi, za cenu jejich hmotného majetku, avšak především za
cenu jejich nevinné krve, kterou prolili kvůli násilí na nich spáchaném, kvůli násilí špinavých
intrik »Svatého stolce«, jenž lživě káže o lásce, leč za tím účelem, aby vykořisťoval, zotročoval
a znásilňoval lidi na Zemi.
Jen velmi zřídka se nějakému jednotlivci podaří zveřejnit témata a pravdy, jež odkrývají pří‐
činné souvislosti nebo do nich jen slabě pronikají, jedná‐li se o záležitosti kultovních nábo‐
ženství nebo politiky. Dosavadní praxe dokazuje, že takovíto lidé bývali a bývají zpravidla
bezskrupulózně pronásledováni, mučeni a vražděni, jelikož se v každém případě ihned obje‐
vily a zapojily do hry síly, které nejenže byly a jsou schopny pravdivý obsah jakékoli výpovědi
postavit do nejasného světla, nýbrž je jim dobrý i každý prostředek k tomu, aby pravdu do‐
vedly ad absurdum. Ale to ještě není vše, neboť jakmile se zveřejní a rozšíří cosi, co může
objasnit příčinné souvislosti a pravdy v kultovně náboženských či politických záležitostech,
pak bývají tyto spisy staženy z prodeje, »zajištěny« či zničeny přičiněním duchovních pastýřů,
policie, úřadů, soudů a mocných představitelů kultovních náboženství a jejich fanatických
přívrženců; to proto, aby lidem na Zemi i nadále odpírali pravdivou pravdu a nechali je i na‐
dále strádat a žalostně pustnout v bídě jejich falešného myšlení a jejich bludných učení, jeli‐
kož je jen tak mohou i nadále vykořisťovat do poslední kapky krve, což platí obzvláště právě
pro vlády a kultovní náboženství.
Stará německá verze TALMUDU JMMANUEL odpovídá originálu překládanému ze staroara‐
mejštiny celkově vzato jen málo, neboť Isá Rashid neovládal německou řeč natolik dobře – a
nebyl nikterak seznámen s jazykovým kódem mise –, aby mohl obsáhle vytvořit finální podo‐
bu textu. V případě první německé verze se sice jedná o několik málo částí přeložených ze
staroaramejštiny, avšak ty jsou zpracovány mnou, »Billym« Eduardem A. Meierem, přičemž
obsahují i jazykový kód mise, jakož i další informace z planetárních úložních bank. Při tomto
zpracování jsem však dosud nevěděl, že Isá Rashid přeložil z role svitků jen velmi málo věcí, a
navíc mnoho věcí takřka doslovně zkrátka převzal z »Nového zákona«, přičemž ale i mnoho
velmi důležitých věcí vypustil. Proto vzniklo dílo, jež se utvářelo v návaznosti na »Nový zá‐
kon«, který v křesťanském zpracování představuje zhoubnou pomluvu a zkomoleninu prav‐
dy.
V případě nyní existující nové německé verze »Talmudu Jmmanuel«, která nahrazuje první
vydání z roku 1975 (Hinwil, 24. února 1975) vzniklé ve spolupráci s Plejara Semjase, se tedy
jedná o dílo, jež jsem já, BEAM, stylisticky a ve větné tvorbě vypracoval společně s plejarische
jazykovědci, Plejare Ptaah a čistě duchovní rovinou Arahat Athersata, přičemž na jistou, leč
jen malou část díla smí být nahlíženo jako na překladatelskou práci Isáa Rashida.
Tato verze velmi starého způsobu psaní, která je správně reprodukována podle starého své‐
bytného způsobu mluvy a psaní Jidáše Iškeriotského a jež je svým způsobem patrně jedineč‐
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ná a ani ji nikdy neužili týmž způsobem jiní pisatelé, představuje – jakož i jazykové kódování
spojené s misí – mnohonásobně větší pracovní výkon a úsilí, než které pro svůj velmi nedo‐
statečný a zčásti z náboženských důvodů vytvořený a zfalšovaný překlad ze staroaramejštiny
potřeboval Isá Rashid.
»Billy« Eduard Albert Meier

Čtenářská otázka
V knize »Talmud Jmmanuel« stojí na straně 1 psáno, že kniha Henochova a Jecira byly od‐
straněny z bible, neboť se dochovaly příliš pravdivě. Ve spisu »Otevřené slovo« na stranách
25+ a 219+ je uvedeno, že kniha Henochova byla cca ve třetím století nařízením papeže vy‐
jmuta z bible a zatracena coby kacířská. – Jsou tyto informace známé a veřejně uznané, a
znáte nějakou knihu, ve které bych se o tom mohl informovat?
N. L. / Německo

Odpověď
O faktu, že se nechaly zmizet kniha Henochova a kniha Jecira (a další díla), neexistují žádná
veřejná vysvětlení, nýbrž jen taková, která kolují v zasvěcených kruzích či ve starých spisech a
encyklopedických dílech, která jsou už dávno rozebrána a lze je najít už jen v antikvariátech.
Jistě ale existují i novější spisy a knihy, které obsahují takováto vysvětlení, ale žádné takové
dílo mi není známé. Budiž ale ještě řečeno, že i Plejaren podávají ohledně zapříčiněného zmi‐
zení těchto knih tytéž údaje.
Billy

Čtenářská otázka
… z jakých zdrojů Billy ví, že papež má majetek 75 miliard švýcarských franků, které údajně
nashromáždil z příjmů z válečného průmyslu, z továren na výrobu jedů, z výroby alkoholu a z
nevěstinců (kniha »Otevřené slovo«, strana 107+), což je údajně »skutečnost, která vešla ve
známost«. Dovedu si velmi dobře představit, že to odpovídá pravdě, ale nikoliv, že to je ve‐
řejně známé. Existuje i zde informační materiál?
N. L. / Německo

Odpověď
Na jednu stranu pochází znalosti a údaje ohledně majetku papeže resp. Vatikánu z výpovědí
Plejaren, a na stranu druhou se zakládají na údajích z novinářských průzkumů, které jsou
zachyceny také v jedné toho se týkající knize, jejíž název mně bohužel vypadl. Kromě toho
jsem toto dílo někomu před léty zapůjčil, přičemž již nevím komu – a vráceno mi žel nebylo.
V tomto ohledu ale existují různá díla, ve kterých jsou obsaženy zmíněné údaje, jedná se
např. o knihu: »Ve jménu Božím« – David A. Yallop, nakladatelství Drömersche, ISBN nezná‐
mo (vyšlo i v češtině – pozn. překl.). Dále je třeba říci, že existují i statistiky, které se zabývají
vatikánským majetkem, stejně jako existují i jiné výsledky plynoucí z těchto průzkumů a šet‐
ření. Dostat se ale k takovémuto materiálu, o to se člověk musí velmi usilovně snažit a často
hledat po celá léta.
Billy
(Obě čtenářské otázky ‐ výňatek z FIGU bulletinu č. 30, prosinec 2000)
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Další výňatky z 688. oficiálního kontaktního rozhovoru
z 20. srpna 2017
(Výňatek z FIGU Zeitzeichen č. 80, říjen 2017, strana 8‐9)
Billy … Pak toto: Neustále se v televizi mluví o tom – právě zrovna opět nedávno –, že Jm‐
manuel alias Ježíš prý při takzvané »večeři Páně« pil společně s učedníky víno z kalichu, při‐
čemž ten prý musel být velmi cenný. Tento kalich měl prý zůstat zachovaný, ale je prý dosud
nezvěstný, přičemž se předpokládá, že je na různých místech v Jeruzalémě, jakož i v Řecku,
Francii, Španělsku a Anglii, kam měl být totiž dovezen. Dům, ve kterém se konala večeře,
která se skládala jen z chleba, plodů a vína, jak vím, patřila jednomu zámožnému židovi, pro‐
to se předpokládá, že »kalich« byl prý velmi cenný. Sám ale vím, že Jmmanuel přepychu ne‐
holdoval, a proto se vyhýbal přepychovým nádobám na pití, klenotům a všemu cennému,
neboť byl v každém ohledu velmi skromný. Vím také, že on i jeho učedníci měli u sebe vždy
vlastní malý měch na pití zhotovený ze zvířecích kůží, aby na cestách ukojili žízeň, zatímco –
když byli pozváni do nějakého domu – tak pili nápoje z obyčejného šálku na pití. Jak mi tvůj
otec Sfath jednou vysvětlil, bylo tomu tak i u této večeře, u které se používaly malé nápojové
šálky zhotovené z alabastru, které měly asi 10‐12 cm v průměru a byly asi 4 cm hluboké. Sfa‐
th mi jednou ukázal takovýto šálek na pití, který dostal od svého pradědečka a držel ho
v úctě, neboť pocházel z Jmmanuelovy skupiny, jak mě ujistil.
Ptaah Tento malý šálek je nyní v mém vlastnictví a skutečně byly i při této večeři používány
jen takovéto malé z alabastru zhotovené šálky na pití. Že se prý používal kalich, to neodpoví‐
dá ani legendě, nýbrž skutečné lži, která byla vymyšlena a rozšířena už ranými křesťany.
Vpravdě se jednalo u těchto šálků na pití o alabastrové šálky, které byly zhotoveny v Itálii ve
městě Volterra (lat. »Volaterrae«) a římskými okupanty dovezeny do Jeruzaléma a do všech
Římem okupovaných oblastí. To se událo již v době, kdy byl Jeruzalém v roce 63 před Jmma‐
nuelem (před n. l.) dobyt Římany. Tehdy se alabastrové šálky na pití u Římanů těšily velké
oblibě – ačkoliv neměli žádnou velkou hodnotu – a byly rády využívány i v malých skupinách
a kruzích v obsazených regionech, tak tomu bylo i u Jmmanuela a jeho učedníků.
Billy

A jakpak vznikla ta lež, že se u té večeře prý používal kalich?

Ptaah Na základě lží, že když Jmmanuel visel na kříži, měla být do kalichu zachycena jeho
krev, což se ovšem pravdivě nikdy neodehrálo. Tato lživá historka vedla k legendě o grálu,
která dodnes koluje po celém světě, a sice i proto, že v průběhu času byly podvodně zhoto‐
veny různé cenné kalichy, kterým byl přibájen nimbus a lesk označení »krvavý kalich večeře
Páně« a »krvavý kalich«, přičemž dva takovéto podvodné kalichy byly zhotoveny v Evropě.
Billy To mi vysvětloval už Sfath, jakož mi to objasňuje i jiná příhoda o grálu, přičemž vlastní
grál je místo, kde je nějaký pramen. K tomu bych rád pro zopakování našel vysvětlení
v kontaktních blocích a to zde připojím k našemu rozhovoru namísto mnoha slov.
Výňatek ze 469. kontaktní zprávy, »Plejadisch‐plejarische kontaktní zprávy«, blok 11, stra‐
ny 412‐413:
… A tudíž je tato pravda také dána v knize »Kalich pravdy«, z níž první díl, a sice Učení Heno‐
cha, bylo nazýváno druidským knížetem Myrddinem alias Merlinem také »Kotel života«. To
nemá nic společného s údajným křesťanským »grálem«, který se zakládá jen na lži a podvo‐
du, nikdy neexistoval a v němž tedy ani Josef z Arimatie nezachytil krev Jmmanuela (Ježíše)
při jeho ukřižování. Skutečný grál existoval jen jako svaté místo a v »Kotli života« byla uza‐
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vřena písemnost, spis Učení pravého proroka Henocha ze sedmeré řady Nokodemiona. Do‐
kument, coby opis, předala Plejarin Keridwena (Trojnásobná bohyně) druidovi Myrddinovi
(Smějící se), který byl později obecně označován »Merlin«. Myrddin zalil přepis do kalichu,
který vešel ve známost jako »Kotel života«, přičemž křesťanská falšování z toho vyfabulovala
»grál«, který se s tím ovšem nedá vůbec spojovat, neboť grál bylo místo s pramenem, obklo‐
pen stromy a rostlinami, kde druidové měli ve zvyku provádět své meditace. A toto křesťan‐
ské zfalšování grálu se traduje od jeho vzniku až do dnešní doby, ovšem v další opět zfalšova‐
né podobě, která tvrdí, že se prý jedná o kalich, resp. »grál« Jmmenauela (Ježíše), ze kterého
Jmmanuel a jeho učedníci při svaté poslední večeři pili a do kterého pak při ukřižování Jmma‐
nuela byla zachycena Josefem z Arimatie jeho krev. …

Nová varování a vize Billyho z roku 2017
Výňatky z 692. oficiálního kontaktního rozhovoru z 29. října 2017
Billy (…) Již léta hovoříme stále znovu soukromě o budoucích záležitostech, o nichž jsem
otevřeně hovořil i posledně ohledně svých výpočtů pravděpodobnosti. To, že jsme o jistých
věcech hovořili soukromě, jsme ale přece učinili záměrně, abychom nepředpovídali věci, kte‐
ré by v lidech na Zemi mohly vzbuzovat strach. Teď jsem ale před devíti dny přece jen svými
výpočty pravděpodobnosti cosi vypověděl, totiž právě s ohledem na to, co se může stát
v budoucnu, a také po stránce biologických zbraní a biologických nákaz, po stránce uměle
vyvolaných nemocí a nákaz – o tom jsme soukromě už i častokrát hovořili. Přitom jsme tema‐
tizovali i prasečí mor, nákazu ebola a nákazu, resp. pandemii SARS atd. Podle tvých vysvětlení
nebyly tyto nákazy vytvořeny výslovně vědomě – což rozporují konspirační teoretici –, nýbrž
vznikly přenosem virů na člověka v důsledku konzumace masa divoce žijících živočichů,
v důsledku tělesného styku s nimi a s jejich výkaly či kvůli jimi způsobeným poraněním; to se
dle tvých slov stalo vinou netopýrů atd., jako tomu bylo např. v případě různých druhů pra‐
sečího moru a eboly. Tímto způsobem bylo dle tvých slov přeneseno ze zvířat na člověka i
mnoho jiných chorob, tedy z hmyzu, obojživelníků, ptáků, hadů a různých jiných forem živo‐
ta, přičemž bakterie a viry zmutovaly, přizpůsobily se člověku a vyvolaly tak u něj chorobu.
V jednom rozhovoru jsi – podle 598. kontaktního rozhovoru ze 4. října 2014, »Plejadisch‐
plejarische kontaktní zprávy«, blok 14, strana 10 – řekl následovné:
Ptaah
K tomu ti mohu vysvětlit následující: Virus ebola byl přenesen na člověka ze zvířat,
stejně jako i virus HIV. Přenašeči viru HIV byli malí »kočkodani zelení« (druh opice) a
prvotním zdrojem nákazy virem ebola byli netopýři, kaloni a opice. Z viru eboly plyne
takzvaná virální hemoragická horečka, spojená s vnitřním i vnějším krvácením. Ebola
vznikla konzumací masa divokých zvířat a stykem se zvířaty, jež byla virem eboly infi‐
kována – takto se virus eboly přenáší i nadále. Je možný také přenos z člověka na člo‐
věka, přičemž k nákaze postačí tělesný kontakt anebo přímý kontakt s krví či jinými
tělními tekutinami lidí, kteří ebolou onemocněli nebo na ni zemřeli. Nákaza je rovněž
přenositelná na krátkou vzdálenost i vzduchem, a může tedy člověka takto infikovat,
přičemž k tomu mohou stačit i výpary potu, přijde‐li s nimi člověk do styku. Virus eboly
může za určitých okolností přenášet i jistý bodavý hmyz, jakož i různé malé a větší
druhy zvířat či drobné zvířeny atd., jsou‐li tímto virem infikovány. Krom toho se může
virus eboly usazovat na předmětech všeho druhu, jako např. na jídelních příborech, na
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klikách u dveří, na záchodech a jiných věcech, přičemž tyto viry mohou přežít a působit
nakažlivě až po dva měsíce.
Kromě toho, jak jsi rovněž vysvětlil, vznikly nákazy – např. SARS – i neopatrnými laborator‐
ními experimenty, při nichž se »škůdci«, resp. viry uvolnily. Právě tím, tedy laboratorními
experimenty, bych se chtěl dostat k bodu, který jsem nastínil ve svých výpočtech pravděpo‐
dobnosti jako bod 1 mimo jiné následovně:
»Tato budoucí světově mocná elita nebude znát slitování a bude hubit lidstvo strašně‐
ji, než lze popsat slovy. Za tím účelem se ukazují podle pravděpodobnosti různé mož‐
nosti, jako že budou různé tradiční smrtící nákazy zpracovány a preparovány s novými
smrtícími účinnými látkami, avšak ke zdecimování lidstva budou použity i uměle vytvo‐
řené choroby. Propočty poukazují i na to, že budou ke zdecimování lidstva tajně použi‐
ty i infekční jedovaté biologické látky a jejich smrtící účinky budou prezentovány jako
nové a neléčitelné nákazy, při nichž pak jedovaté látky vniknou do celého organismu
přes dýchací cesty, ústa, kůži a sliznice, čímž nevyhnutelně vyvstane nezastavitelné
masové umírání. K arzenálu ke zdecimování lidí až po jejich ovladatelné minimum bu‐
dou patřit i cíleně vyvolávané hladomory, války, otravy potravy a pitné vody, což se
bude dít po celém světě, tedy nejen v jednotlivých vražedně a diktátorsky vedených
státech.«
Teď ale k tomu, co jsme již léta stále znovu tematizovali v rozhovorech a o čem jsme otevře‐
ně nehovořili: Jelikož jsem teď svými výpočty pravděpodobnosti otevřeně zmínil to, co obsa‐
huje uvedený výňatek, mám tedy otázku, zda je nyní možné vyjádřit se v té věci, že se již
notnou dobu kutí to, co se skrývá v uvedeném výňatku?
Ptaah Tvá otázka je zřejmě oprávněná, takže odhaduji, že o tom nyní lze i otevřeně hovořit
a je možné a přípustné dát ve známost patřičnou informaci, z toho důvodu k tomu chci nyní
hned zaujmout stanovisko. Faktem je, že jistou kriminální a zločinecky založenou část po‐
zemského lidstva, jakož i jisté jiné asociální živly, již po mnoho desetiletí nelze udržet pod
kontrolou a nelze jim již učinit přítrž zákony ani trestními opatřeními, stejně jako je již nelze
ovládat vládou. Pozemské obyvatelstvo je tedy s ohledem na svou ještě účinnou ovladatel‐
nost vládou již notnou dobu v natolik dezolátním stavu, že všechny pořádkové snahy zodpo‐
vědných osob ve vládách, jiných vyšších elit a bezpečnostních složek všeobecně stále více
selhávají, takže jsou již dlouho hledány cesty k tomu, jak by šlo tomuto zlu trvale čelit. Proto
se tedy již před delší dobou událo, jak jsem ti vysvětlil již roku 1996, že se dalo dohromady
jisté uskupení vysokých elit, které vytvořilo plán k řešení problému nadměrného přelidnění a
učinilo usnesení, které v delším časovém horizontu tíhne k drastické redukci pozemského
lidstva. Dotyčný tajný plán, jenž byl vymyšlen již před cca 20 lety, tkví přesně v tom, co jsi
spočítal jako pravděpodobné, totiž že mají být vytvořeny biologické choroby a nákazy vedou‐
cí k epidemiím a pandemiím, na čemž se již od doby tehdejšího usnesení v tajném spolčení
pracuje. Dotyčné usnesení vychází z toho, že se budou sbírat vzorky deoxyribonukleové kyse‐
liny (RNA) pozemských lidí podle jejich národnosti, samozřejmě ilegálně, aby bylo možné
biochemicky změnit v jistých virových typech se vyskytující biomolekuly a nositele dědičné
informace, tedy geny, náležející různým národům tak, aby to nevyhnutelně vyústilo v smrt,
až se dané nemoci a nákazy rozšíří. To, že se všechna nezbytná data sbírají, objasňují, zkou‐
mají a připravují specificky podle daného národa, má opodstatnění v tom, že bude dotyčná
akce následovat vždy v souvislosti se stavem přelidnění daného národa – tedy až v budoucnu
okamžik tohoto redukčního útoku proti pozemské populaci nastane. To znamená, že v relaci
k nadměrnému stavu populace v nějakém národě budou učiněna různá opatření a zákroky
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k jeho redukci, aby byl jistý počet lidí v populaci ušetřen a zachován. Tito lidé pak budou stát
pod nejpřísnější kontrolou vrchních elit a budou smět plodit potomky již jen v zákonem sta‐
novené a kontrolované podobě, aby se předešlo dalšímu výskytu a růstu nového přelidnění.
Při porušení těchto zákonných nařízení a regulací budou pak navíc udělovány nanejvýš drsné
tresty, které mohou být zaměřeny i proti tělu a životu lidí. Usnesení o zmíněném sběru dat je
již dlouho tajně realizováno, a to již zhruba dvě desetiletí, přičemž se již i dlouhou dobu –
pokusně a v menším rámci – pracuje na testování již stvořených nových, zprvu neškodně
působících a periodicky se vyskytujících forem nemocí, především takových, které jsou peri‐
odické a široce se epidemicky šíří, popř. které se vyskytují v daném období a v místních epi‐
centrech. Tyto smrtící látky se mají pak jednoho dne postupně ve velkém uplatnit tak, že
bude vše vypadat jako epidemie a pandemie a jako běžně se vyskytující nemoci a nákazy.
Poté mají být zcela určité národy ve velkém rozsahu specificky infikovány určitými biologicky
vytvořenými novými a smrtícími chorobami a nákazami, aby byly až na jisté minimum »řád‐
ně« vyhubeny. To, že jsou tímto způsobem již prováděny testy, je žel skutečnost; tyto pokusy
probíhají sice dosud v těch nejpočátečnějších fázích, nicméně v dohledné době povedou ke
skutečným výsledkům.
Billy Ano, to odpovídá tomu, o čem jsme již vícekrát hovořili a o čem ses posledně vyjádřil
v tom smyslu, že výpočet pravděpodobnosti ohledně skutečného výskytu a vzniku této re‐
dukce lidstva udává již vysoké procentuální riziko uskutečnění, tedy právě v tom ohledu, že
se v budoucnu vše obsáhle takto vyvine.
Ptaah To je správně. Současný výpočet pravděpodobnosti činí zhruba 51 procent v tom
ohledu, že se to takto stane.
Billy Pak je jasné i tohle. Děkuji za tvé vysvětlení, přičemž se domnívám, že 51procentní
pravděpodobnost je již velmi vysoké číslo, a pokud bude přelidnění i nadále růst tak rapidně,
jako je tomu již roky, pak může vše dosti rychle směřovat k vyvrcholení a k tomu, že se dané
výpočty uskuteční. Pokud se tedy nic nepodnikne a masový nárůst pozemského lidstva se
nezastaví a nedostane pod kontrolu, pak bude jeho budoucí osud – a tedy osud našich vzdá‐
lených potomků – velmi neblahý a v následné době již malé lidstvo se možná stane nevolní‐
kem vrchních elit. A za to ponesou vinu jeho předchůdci, tedy právě dnešní lidstvo a jeho
potomci, kteří samovládně i nadále podněcují přelidnění a nikterak se nestarají o budouc‐
nost. Většina dnešní a budoucí pozemské populace se nejen nestará, resp. nebude starat o
blaho a útrapy svých potomků, nýbrž se nestará a nebude starat ani o blaho a útrapy jejich
potomků a dále i jejich potomků a všech vzdálených potomků.
Ptaah Což opravdu může nastat, budou‐li lidé ve svém nerozumu a své nechápavosti i nadá‐
le vegetovat. A to, co říkáš ohledně toho, že se dnešní pozemské lidstvo nestará o blaho a
útrapy svých potomků a ani o blaho a útrapy jejich potomků a dále ani jejich potomků atd.,
to je nepopiratelný fakt.
Billy Co z toho vyplývá za zlořády, despocii, kriminalitu, nenávist, zločiny, vraždy, zabíjení,
teror, tyranii a pohrdání lidmi atd., a to již ze strany dětí, které již nejsou vychovávány, ze
strany mladistvých i dospělých, o tom každý den po celém světě informují zpravodajské
agentury – a to nehledě na to, co člověk vnímá, vidí a zažívá sám, prochází‐li se vesnicemi,
městy a ulicemi. Zlé je na tom ještě i to, že většina těchto dětí, mladistvých a dospělých ještě
i věří v náboženství a sekty, je na nich závislá a jedná v jejich bludu, tedy právě podle cho‐
robně hloupých nábožensko‐sektářských bludných učení oko za oko, zub za zub nebo jak se
říká lidově: »Nejsi‐li se mnou, jsi proti mně.« Již odjakživa lze stále a stále znovu pozorovat,
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zažívat a zakoušet, že nábožensky a sektářsky věřící jsou zpravidla ti nejzhoubnější, nejbru‐
tálnější a nejhorší pozemšťané, jde‐li o jejich vlastní blaho, jejich majetek či jejich práva. Cítí‐
li se být v právu, pak se rychle chápou všech prostředků, aby se tohoto práva domohli, ať už
nestydatým a láteřícím urážením a nadáváním, tím, že lidem přivodí hmotnou či psychickou
újmu či újmu na jejich dobré pověsti, anebo tím, že nenávidí, pomlouvají, činí nástrahy, vyvo‐
lávají soudní procesy, činí udání na policii anebo uplatňují tělesné či zbraňové násilí. A jsou‐li
vedeny války, pak je nábožensko‐sektářsky ve jménu krvelačného boha žehnáno smrtícím
zbraním, aby jimi bylo zabito a bestiálně zmasakrováno co možná nejvíce nevinných lidí. Tím
se pak naplňuje to, co je zmateným nábožensko‐sektářským věřícím kázáno, totiž skutečnost,
že láska, láska k bližním a lidem, mír, svoboda a lidskost jsou ve smyslu náboženské a sektář‐
ské víry jen prázdnými hesly, která lidé jen využívají k tomu, aby navenek sehráli svou faleš‐
nou neomylnost a nezpochybnitelnost, zatímco ve vlastním nitru jsou skutečně bestiálními a
ďábelskými stvořeními. A to vše ve jménu údajně láskyplného – leč imaginárního – boha,
kvůli němuž věřící procházejí ohněm a sahají k násilí a zbraním, aby jimi bezskrupulózně ubli‐
žovali svým spolubližním a přivozovali jim utrpení a újmu. To na jednu stranu, zatímco na
stranu druhou šíří svou zlovolnou pohromu v podobě lží, nadávek a pomluv atd., za což do‐
konce ani necítí vinu; to proto, že se o cosi přičiňují: Přispívají totiž penízky do finančních a
hmotných sbírek pro potřebné a trpící nouzí atd. Proto pak žijí v bludu, že navzdory své fa‐
lešnosti, svým lžím, svému násilí, nadávkám a pomluvám vůči svým bližním prý učinili svou
povinnost, a že jsou tedy prý zproštěni viny. Tak mohou podle okolností vegetovat celý svůj
život a být podle svého smýšlení »svobodní« a »pokojní« ve víře. Samozřejmě musím být i
v tomto ohledu poctivý a musím zmínit, že tím, co jsem v tomto ohledu uvedl, míním abso‐
lutně jen většinu oněch tupců zaujatých vírou a bludem víry v boha, kteří okamžitě vypění,
ztrácí nervy, sahají k násilí a ke zbraním a zblázní se, když v tom pro sebe v nějakém ohledu
spatřují užitek, a kteří věří, že mají z toho důvodu právo trápit jakékoliv své spolubližní, ško‐
dit jim a postupovat proti nim násilně, ba přímo smrtelně. Hovořím výhradně a pouze o této
většině, avšak v žádném případě o menšině oněch věřících náboženství a sektám, kteří svou
bludnou víru v boha berou nanejvýš vážně a kteří se snaží svůj život a svou existenci vést
poctivě podle všeho toho dobrého, co jim jejich víra předkládá; míním tím ty, kteří věří, že
musejí žít, jednat a chovat se tak, aby svůj život vedli ve skutečné lásce, lásce k bližním, v
soucitu, upřímnosti, míru, svobodě, dobrotivosti a důstojnosti atd. Pro tyto věřící lidi nejsou
má slova zamýšlena, a nejsou tedy ani se zlými postranními úmysly zaměřena na ně, neboť
vykonávají‐li svou víru poctivě tímto zmíněným způsobem, vedou‐li svůj život podle toho a
vyjadřují‐li zmíněné hodnoty též ve své existenci, pak mají s plnou vážností mé plné velké
uznání a respekt.
Ptaah To vím, avšak myslím si, že žádná tvá vysvětlení nemusím komentovat.
Další informace k Billyho vizím a varováním z předešlého kontaktu č. 691 jsou ke stažení zde:
http://cz.figu.org/files/downloads/Billyho%20vize%20‐%20kontakt%20691%20a%20692.pdf
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Výňatky z úvodního rozhovoru ze 17. února 1945, vedeného a
zaznamenaného Plejare Sfath – reprodukováno ze strany
Plejare Ptaah
1945, od soboty, 17. února Obzvláště důležitá a speciální poučení v průběžném sledu, mi‐
mo vše ostatní učení až po odchod Sfath v roce 1953

Kontaktní rozhovor č. 697 ze 17. / 18. prosince 2017
Sfath: Eduarde, hlavní důvod pro to, že tě v této době, době ostudné, bestiální, děsivé, zhoubné, zce‐
la destruktivní a osudné světové války poučuji, jsem ti již vícekrát vysvětlil. Avšak dnes ti musím na
jednu stranu přiblížit mnoho důležitého, na co musíš zaměřit svůj život a své smýšlení, v kterémžto
ohledu se musíš velmi mnoho naučit. Na druhou stranu tě dnes musím informovat o mnohém, co se
týká budoucnosti tohoto světa a jeho lidstva, a nadcházejících událostí; přitom ti chci však nejprve
udělit pokyn, který tě bude provázet životem a stane se součástí tvého chování. Eduarde, ve svém
životě musíš být sice mocný, avšak svou moc nesmíš nikdy využívat k udílení nepravých rad (pozn.
Ptaah: Nesprávných, falešných rad), jakož ji nesmíš ani jinak zneužívat či užívat samolibě nebo
k tomu, že bys chtěl vládnout nad bližními. Naopak, budeš muset – a to bude tvá povinnost – žít
s vědomím své zodpovědnosti a být skromný a jen ve smyslu Tvoření poučný, vyučující, radící, ochot‐
ný pomoci, čestný, pokojný a zvěstující. Svou mocí vše vybojuješ správnými a spravedlivými prostřed‐
ky, a sice pokojným, spravedlivým, správným způsobem, s jasným rozumem a s jasnou chápavostí, a
to proto, abys způsobil opravdové dobro – to i tehdy, budeš‐li zlými odpůrci navzdory jejich lepšímu
vědění osočován opak tvrdícími pomluvami. Mnoho z těchto odpůrců budou křesťansky věřící, již
budou věřit tomu, že stojí nad tvořivou skutečností a pravdou, jelikož jejich slepá náboženská víra a
jejich smýšlení a usilování budou groteskně, a tedy podivuhodně, bizarně a směšně zaměřeny na
jakéhosi lidmi tohoto světa vymyšleného boha. Německé pojmenování »Gott« (»Bůh«) vyplývá
z mnohačetných obměn, přeměn a změn nejpradávnějšího pojmu »Gudaana«, jenž pocházel
z prajazyka univerzálního zvěstovatele Nokodemiona a jenž značí »Stvoření«. V tom byl zásadně za‐
kotven význam »Tvoření« a »Univerzum«. Pojem »Gudaana« byl asi před 13 500 lety přinesen na
tento svět, načež byl v běhu tisíciletí v mnoha jazycích pozměněn, přeměněn a využit pro vyfantazíro‐
vanou vyšší moc. Z toho vyplynulo, že se zcela změnil i onen vlastní smysl slova a ona slovní hodnota,
čímž lidé na místo původního významu »Stvoření«, resp. »Tvoření« a »Univerzum« vymysleli bytost,
která by měla být zodpovědná za stvoření světa a nebes. Pojem »Gudaana« byl tedy přetvořen do
zcela chybného významu jakési vyšší bytosti, která vstoupila do pozemských jazyků v podobě »Bůh«.
Existují sice ještě jiné formy původu pojmu »Bůh«, avšak když byl tento pojem přinesen na tento
svět, vznikly z něj už od samého počátku – poté i v mnohem pozdějších dobách – v nejrůznějších jazy‐
cích lidí tohoto světa obměny, zkratky a změny. Na severu světa kupříkladu (pozn. Ptaah: V Evropě)
vyvstaly zkratkovité změny jako »gheu«, »Guda« a v dalších jazycích a obměnách i »Guth«, »God«,
»Gud« a »Got«, jakož i původně v jiných zemích »Alan«, »Don«, »On«, »Manu«, »Siwan«, »Koot«,
»Kot« a »Ko‐Kot« atd. S tím byly spjaty různé významy, které však nakonec vždy značily jakousi tvůrčí
sílu, moc a bytost, jež byla lidským nerozumem personifikována a po další a poslední změně pojmu
nazvána »Gott« (»Bůh«) a nakonec vymyšlena jako »Bůh‐Stvořitel«. Pokud se ale nyní lidé
v pochopení pojmu »Bůh« v dnešní době při užívání jakéhokoli jazyka zamyslí nad jeho původem a
budou jej myslet, chápat a užívat jako »Stvoření«, »Tvoření« a »Univerzum«, pak jej mohou v tomto
smyslu používat správně, ale to skutečně jen v chápání tohoto smyslu, nikoli v podobě náboženské
víry plynoucí z jakékoli zmatené náboženské věrouky – ta v každém případě míní jen a stále Boha
Stvořitele a Boha Otce, k němuž je potřeba se modlit. I člověka lze oprávněně označit pojmem »Bůh«,
vlastní‐li a pěstuje‐li v sobě převládající charakterový rys lásky, a stojí‐li tedy blaho lidí pro něj na nej‐
vyšším místě. Moci člověka označit v tomto smyslu jako »Boha« značí, že pro něj musí být nasazení
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pro ostatní lidi a vše živé (pozn. Ptaah: Pro veškerou přírodu, zvířenu, rostlinstvo a Vesmír) v každém
myslitelném směru tím nejvyšším, co může v lásce vykonat. Jeho láska nemůže být tedy emocionální,
nýbrž musí být živoucí a konající, jež vše obdarovává. Označení »Bůh« pro nějakého člověka od něj
vyžaduje i soběstačnost a jeho bytost musí zaručovat pro své bližní také spravedlnost a morální rov‐
nost, dobrotu, milosrdenství, shovívavost, pochopení a všechny výhodné vlastnosti. Člověk, který má
být nazván »Bůh«, musí být rovněž nápaditý, vynalézavý, pracovitý, bohatý idejemi, umělecký, plný
fantazie, nápomocný, užitečný, počestný, soucitný, pokojný a úspěšný, jakož i produktivní, bohatý ve
vědomí, muzikální, inteligentní, výtvarně zručný, nadaný, geniální, vtipný, originální, aktivní, tvůrčí,
talentovaný, moudře vědoucí, konstruktivní a účinný atd., a musí žít též poctivě a celkově kreativně a
navíc v souladu s Tvořením; to však v žádném případě nemá nic společného s žádnou vyšší mocí Stvo‐
ření, jakož ani se zmateně nábožensky smyšleným Bohem Stvořitelem, a ani se »Stvořením«, popř.
»Tvořením« či »Univerzem«. Možnost existence takovéhoto člověka by byla stavem nejvyšší možné
dokonalosti, která sice v nekonečných dálavách nebes (pozn. Ptaah: Univerza) u velmi vyspělých lid‐
stev může být možná jen u velmi ojedinělých lidí, avšak na tomto světě (pozn. Ptaah: Na Zemi) ještě
během nemyslitelných dob nenastane. Vinou zvráceností víry lidé již ve velmi raných dobách propadli
myšlenkám, emocím a zvráceným formám chování, v jejichž důsledku byli jiní lidé pronásledováni,
vražděni a i národy byly zatíženy válkou, pokud byly jiné víry než ti, kteří lačnili po nenávisti a pomstě.
Důležitou roli přitom sehrála také odlišnost různých skupin lidí, jakož ale i potrava, o kterou se bojo‐
valo. Z toho všeho se zrodilo nevýslovně mnoho zlořádů, které se formovaly jako neřest, namlouvání
si, návaly různých hnutí, závist, vzrušení, zášť, lačnost, chybná očekávání, zmatené naděje, vášeň,
vztek a hněv, stav opojení, hysterie, přepjatost, neklid a předráždění všeho druhu. To všechno vytvo‐
řilo též divoké fantazie, klamné představy, iluze a zmatečné bludné představy, které byly stále hlubší
a skončily chorobným bludem víry, z něhož se nakonec utvořila náboženství. Již mnoho tisíciletí se tak
vinou bludů zprvu jen velmi malých, různorodých náboženství přísahá na lidmi vymyšleného nesku‐
tečného Boha, jenž byl zprvu považován jen za klamný obraz, za zvíře, předmět, Slunce, člověka nebo
Měsíc atd., avšak v pozdější době za Boha, jenž má údajně sedět na nebeském trůně a který byl ná‐
božensky věřícími lidmi všech dob protismyslně povýšen na Boha Stvořitele. Tomuto neexistujícímu a
lidmi smyšlenému Bohu přisuzují v něj věřící lidé, že stvořil Vesmír a hvězdy a všechno vůbec, že je
láska samotná, že je shovívavý a spravedlivý, přičemž však současně vyžaduje pomstu, ba smrt za
spáchané chyby, a činí lidi samé zodpovědnými za jejich vlastní slabosti a nedokonalosti – byť má
údajně všechna jednání a činy lidí sám určovat. Tomu je však jinak, než jak se v Boha věřící lidé do‐
mnívají, neboť lidi nebyli vymyšleni ani stvořeni žádným Bohem, nýbrž lidé tohoto Boha vymysleli
sami, sami vybájili dotyčný obraz fantazie a klamu, k němuž se ve svém zmatení modlí a jejž uctívají.
Této fantazijní bytosti bludně propadli a sami sobě se přitom vytratili, což byl od počátku důvod pro
to, že – jak bylo řečeno – propadli závisti, neřestem, vzrušení, sebeklamům, návalům čehosi, zášti,
falešným očekáváním, lačnosti, nadějím, vášním, vzteku a hněvu, stavům opojení, hysterii, přepjatos‐
ti, neklidu a předráždění. To jim bránilo v tom – a brání jim v tom i dnes a bude jim to bránit i
v budoucnu – stát se samostatnými, bezúhonnými, sebeodpovědnými, pokojnými, v sobě zdatnými,
charakterově pevnými a řádnými atd., stejně jako jim to bránilo i v tom dosáhnout pravého lidství. A
to lidé tohoto světa učinili proto, jelikož se sami vinou své zhoubnosti a neřestnosti zneschopnili
k tomu vládnout sami sobě a žít bez iluzí a pobožných bludných představ – a tak je tomu i dnes. Stvo‐
řili tedy bludně neskutečného Boha, a tím nejvyšší bytost, která odpovídá jejich potřebám. Tak si
vytvořili nezbytnost »existence Boha« a pevně v ní věří. Každý rozumem obdařený člověk zde přivírá
obě oči a tiše to akceptuje, zatímco však věřící ve své pomatenosti věří, že jejich smyšlený Bůh přijímá
jejich modlitby, podepisuje listiny a pomáhá jim v nouzi a bídě. Pravda je ovšem taková, že pro kaž‐
dého věřícího člověka slouží jeho věroučný Bůh jen jako záminka k těm nejhloupějším nárokům a k
ukojení vlastního špatného svědomí. A tak jsou ve jménu Boha začínány i války, vedeny revoluce,
páchány vraždy, a je dokonce trestáno i smrtí.
Věřící v Boha činí ze svého Boha podle potřeby to, co zrovna chtějí, a to, k čemu je jim zrovna užiteč‐
ný. Avšak trůn tohoto lidmi vymyšleného Boha se rozviklá, jelikož od něj v nadcházejících dobách
mnoho věřících odpadne, neboť už nebudou mít chuť pro vymyšleného Boha, z něhož se bude stále
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více stávat komická figurka, hrát i nadále věřící roli. Údajné moci Boha, a tím i božské monarchie, se
v nadcházejících dobách mnoho lidí zbaví, a budou to právě oni, kteří budou jednou usilovat o sku‐
tečný mír a kteří budou zavrhovat hádavost, válkychtivost, všechno zlé a všechny zvrhlé zlořády lidí; a
nebudou již konečně vyvolávat a vzývat zmatenými lidmi vymyšleného Boha jakožto reprezentanta a
nejvyšší instanci všech mocí oné zastaralé a bludy se soužící víry. Je třeba také mnoho vysvětlit
ohledně moci lidí obecně, stejně jako to, co je odjakživa největším zlem lidí: Totiž že sobecky a samo‐
účelně usilují o moc a ovládají lidi, vládnou jim a sebe samé chtějí pozvednout nade všechny ostatní.
V tomto ohledu vyvíjejí mocichtivou posedlost, posedlost mocí, která nemá žádné mantinely a která
vede ke zlému, zvrácenému násilí až po lidskou bestialitu, k válkám, intrikám, vraždám, opojení krví a
všem jen myslitelným zvrácenostem. To u lidí z různých příčin započalo již před dávnými časy a udrže‐
lo se to tak až do dnešního dne, pročež byli nesčíslní lidé bestiálně zavražděni a lidmi stvořené rozlič‐
né hodnoty byly zničeny, ba neodvolatelně zdevastovány, a rovněž vzniklo nevýslovné utrpení, bída,
velká nouze a stále rostoucí nenávist a tažení pomsty proti těm, na něž bylo z různých pomatených
důvodů nahlíženo jako na nepřátele. A to se zachovalo až po dnešní dobu a bude to tak provozováno
až do vzdálené budoucnosti, přičemž se mocí posedlí a pomstychtiví lidé budou tlačit do vysokých
pozic, a jakmile těchto vytoužených pozic moci dosáhnou, budou vykonávat svoji mocichtivost. Při‐
tom budou podněcovat války, vymýšlet tresty a nařízení, aby jimi šířili smrt a zkázu a odklidili ze světa
nepohodlné protivníky, stejně jako budou potlačovat obyvatelstva všelijakými nepřípustnými zákony
a vykořisťovat je dalece přehnanými daňovými odvody, aby se tak jednak sami obohatili a aby jednak
tyto příjmy nesmyslně prohýřili a ještě nakupili dluhy. Pro mocí posedlého člověka není moc pro‐
středkem k dobrému záměru, ale ke zvrhlému samoúčelu. Normálně je moc něco, co umožňuje vy‐
tvořit něco hodnotného. Moc tedy člověk potřebuje, aby mohl něco způsobit, nicméně lidé ji odjak‐
těživa zneužívají k sobeckým, násilným, zničujícím a smrtícím účelům a přinášejí pozemskému obyva‐
telstvu nevýslovnou bídu a zničení, k čemuž patří i vyvražďování a vyhlazování národů (pozn. Ptaah:
Genocida), jako vinou nacistického režimu v současné dosud probíhající Třetí světové válce. Také
nacistický vůdce Adolf Hitler je stižen nespoutanou posedlostí mocí a svou zločinnou a lidmi pohrdají‐
cí moc vykonává kvůli ní samé, a tak ve válečných jednáních padly již desítky miliónů lidí, a vinou ne‐
návisti k židům bylo zavražděno mnoho miliónů nevinných příslušníků židovské víry. Takovéto vyhla‐
zovací masové vraždy věřících jiných náboženství (pozn. Ptaah: Náboženské genocidy) a jejich odště‐
pených skupin (pozn. Ptaah: Sekt) byly ve válkách a ohavných masakrech prováděny již odjakživa,
avšak zachovalo se to tak až po dnešní dobu a bude to tak pokračovat i nadále. Již za několik málo
desetiletí se velmi zlým způsobem stane opět totéž vinou jedné nábožensky zvrhlé líhně děsu (pozn.
Ptaah: Teroristické organizace IS, Islamistického státu), ta vyjde z Arábie a rozšíří se pak po celém
světě. Posedlost mocí lidí tohoto světa je natolik zvrácená, že bezpočet z nich je ochotno pro svou
moc učinit cokoli, a to i přes nespočetné lidské životy, které je při tom třeba zavraždit. Proto musí
lidstvo dbát toho, že pokud v tom či onom člověku rozpozná posedlost mocí, uplatní prozíravost
(pozn. Ptaah: Učiní obezřetná opatření), aby takového mocichtivce podle možností zastavilo. To se
musí stát vždy dříve, než se mocí posedlí dostanou do vrcholných úřadů, chopí se moci a budou moci
diktátorsky vykonávat svou mocichtivou násilnou vládu, zpravidla pomocí stejně smýšlejících a po‐
mocí uplácení těch, kteří byli zle ovlivněni a kteří jsou morálně právě tak zpustlí jako oni. Často se o
vrcholné úřady a politické funkce ucházejí i lidé, kteří smýšlejí dobře, jelikož si přejí dosáhnout něče‐
ho dobrého, avšak poté, co se k moci dostanou, se u mnohých z nich tato moc postupně rovněž stane
samoúčelem, tudíž mocichtivost propukne i u nich. Nutným důsledkem je pak to, že k dosažení a
udržení moci a ovládání lidí a národů rozvinou tito lidé násilnou formu moci, při jejímž vykonávání je
jim dobrý každý prostředek – a to nezávisle na morálce a právu –, aby své mocné počínání mohli rea‐
lizovat a dosáhnout kýženého cíle své vlády. Jsou‐li v okolí lidé, kteří jsou pociťováni jako mocichtiví,
musí být však nejprve vždy dobře uváženo a správně posouzeno, zda je mocichtivost skutečně pří‐
tomna, neboť u lidí je často běžné, že mocichtivost připisují těm, kteří mocichtiví nejsou, nýbrž to
v zásadě myslí dobře a pracují a jednají též pro blaho spolubližních a jsou připraveni dělat dobré věci,
stejně jako i rozumí tomu přijmout a nést zodpovědnost. Proto musí být vždy prověřeno, jaké poža‐
davky lidí vůbec jsou. Pokud lidé hledají a vykonávají moc kvůli ní samé a kvůli svému image, pak to
však odpovídá temné a neblahé mocichtivosti, která s sebou nese násilí, krveprolévání, utiskování a
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zpravidla vraždy, zabíjení, povstání, války a zničení. Pokud tedy lidé vyhledávají tento druh moci a
jsou přitom ochotni kvůli němu podvádět, vést válku, vraždit, zabíjet, utiskovat či užívat – prosti svě‐
domí – jiných zločinných prostředků, pak to lze označit jako zvrácenost a mocichtivost. A tu by lidé
neměli a nesměli u žádného jednotlivce trpět, a každý, i celé lidské společenství, by se proti tomu
muselo ohradit za pomoci rozumu, chápavosti a použitím nenásilných prostředků. Vše, co se toho
týká, by mělo být spravedlivými prostředky a pomocí vysvětlení a činů vyneseno na veřejnost, aby se
osvětou zamezilo tomu, že by se mocí posedlí lidé dostali do pozic vrcholné moci, načež by svou žá‐
dostivost moci nemohli ani uskutečnit, ani rozvinout. Mít a vykonávat vědomí zodpovědnosti pro
člověka znamená, že vždy a v každém případě dosahuje dobré věci, že se zasazuje o dobrou a správ‐
nou věc a že ví, že musí všeho vždy a v každém případě dosahovat dobrým a pokojným způsobem a
vše musí začleňovat do přijatelně dobré zodpovědné pozice. Lidé se musejí prosadit pokojným, spra‐
vedlivým způsobem, za pomoci jasného rozumu a zdravé chápavosti, aniž by si počínali jakkoliv mo‐
cichtivě, a to i tehdy, jsou‐li ve vůdčím postavení a musejí‐li své bližní vést a směrovat. Přitom musí
být vše dobré a řádné, a nesmí zde spolupůsobit nic špatného, neboť smysl musí být vždy zaměřen na
správnou věc, a také prostředky za tímto účelem musejí být stále dobré a řádné, a lidé
v zodpovědných pozicích – jakož i všichni lidé vůbec – by nikdy neměli jít přes mrtvoly, a to ani
v přeneseném slova smyslu. Tolik prozatím budiž řečeno, avšak nyní přejděme k tomu, odkud pochá‐
zím, neboť to jsem ti dosud ještě neřekl, sám jsi nicméně zjistil, že nejsem narozen na Zemi, nýbrž že
pocházím z daleka, z jednoho jiného světa. Ten je od Země velmi vzdálen a navíc se nachází v jiném
prostoru (pozn. Ptaah: V jiné dimenzi), mimo onen prostor, který vidíš se všemi hvězdami na nebi
(pozn. Ptaah: V Univerzu). Tam, kam jsem tě do prostranství nebe se svým létajícím strojem již vynesl,
aby sis prohlédl blízké světy (pozn. Ptaah: Planety SOL‐systému), tam je jen toto nebe (pozn. Ptaah:
Vesmír této dimenze), neboť onen jiný prostor, z nějž pocházím, je přítomen daleko na druhé straně
tohoto nebeského prostranství. To dosud nejsi schopen pochopit, nicméně budeš díky mým pouče‐
ním v jiných pojmech již za několik málo dní chápat, k čemu jsem tě nyní svým výkladem podnítil
k přemýšlení. Dozvíš se toho rovněž ještě víc, stejně jako i nyní, ježto ti musím vysvětlit, že můj do‐
mov v onom jiném prostoru patří ke struktuře hvězd (pozn. Ptaah: Hvězdokupě), kterou nazýváme
»Plejaren«. Toto jméno však musíš zamlčet, až v příštích letech již započneš svůj úkol a začneš šířit
svá první literární díla spojená s tvým úkolem (pozn. Ptaah: Písemné práce spojené s misí). Bude vel‐
mi důležité, abys o mém původu zachoval mlčení, stejně jako i ohledně původu mého létajícího stro‐
je. Tvé mlčení bude velmi důležité, neboť až bude ve světě vlivem kontaktů se mnou a všemi mými
následovníky známo tvé jméno, vyvstane mnoho lží, podvodů a pomluv ze strany zlovolníků, šarlatá‐
nů a sobců. Ti se budou na jednu stranu lživě proklamovat jako kontaktní osoby se mnou a mými
následovníky nebo na stranu druhou jako kontaktní osoby s všelijakými fantastickými příchozími
z jiných světů (pozn. Ptaah: S mimozemšťany), které si lstivě vymyslí. To je důvod k tomu, že během
příštích desetiletí naše označení »Plejaren« nesmíš uvádět, nýbrž smíš ve svých řečech a písemných
publikacích uvádět jen označení »Plejaden«, které se vztahuje na strukturu hvězd v tomto prostoru
nebe (pozn. Ptaah: Univerzu), v němž se též Země točí kolem Slunce. Jedná se o dosud mladé útvary
hvězd bez života, jež jsou na Zemi nazývány též jako Atlantidy, Atlantiády, Sedmihvězdí, Sedm sester
a Kuřátka (pozn. Ptaah: M45) a jež jsou částí galaktického systému tohoto prostoru nebe, který oby‐
vatelé Země nazývají Mléčná dráha. Budeš‐li místo »Plejaren« hovořit a psát o »Plejaden«, pak se
lháři, podvodníci a pomlouvači odhalí sami, jelikož jejich tvrzení, že jsou ve spojení s bytostmi z
»Plejád« nebo s jinými bytostmi z jiných cizích světů, budou neudržitelná, byť budou tvými protivníky
zprvu nerozvážně označováni jako takzvaní »praví kontaktéři«. Avšak ti, kteří budou lhát, že jsou
s námi, Plejaren, v přímém či nepřímém spojení, budou tebou usvědčeni ze lži, až ti mí následovníci
dají za úkol uvést v dané době náš pravý původ, jímž jsou útvary hvězd »Plejaren«, podle nichž se i
my sami nazýváme: »Plejaren«. Náš prostor existuje daleko na druhé straně »Plejaden« tohoto sou‐
časného prostoru nebe. Lži, podvody a pomluvy mnoha zlovolníků, šarlatánů a sobců budou po celém
světě vyplývat již za 7 (sedm) let, a tedy v roce 1952, až budeš následovat mých pokynů a společně
s farářem Zimmermannem za tři roky pošleš dopis různým médiím, vojákům a vládnoucím ve Spoje‐
ných státech amerických a v Sovětském svazu. Dopis v anglickém jazyce zkoncipuji já sám a ten pak
musíš předat faráři Zimmermannovi, načež on zhotoví zápis (pozn. Ptaah: Opis) a nezbytné průpisy
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(pozn. Ptaah: Rozmnožení) a pošle je – jak již ode mě dostal za úkol – ve větším počtu rozhodujícím
příjemcům ve Spojených státech amerických a v Sovětském svazu. Nezbytné adresy v dané době vy‐
hledá, avšak ty i on jste v této věci nabádáni k mlčení. To bude třeba učinit, aby byli důležití lidé
z vrcholných pozic a vojska informováni o tom, o co se jednalo a i nadále jedná v případě všech těch
jim neznámých létajících strojů, které byly kolem světa pozorovány již v dřívější době, a to i během
doby světové války, a jež se nazývají »Foo Fighter«, jsou budoucí (pozn. Ptaah: Z budoucnosti) a po‐
cházejí též z cizích světů – a jež se budou objevovat i nadále ve všech nadcházejících dobách. To již
v roce 1952 ve Spojených státech amerických povede k tomu, že se vinou zlovolnosti, šarlatánství a
sobeckosti celosvětově rozšíří první lstivé lži, podvody a pomluvy ohledně údajných kontaktů po‐
zemšťanů s bytostmi a létajícími stroji z Venuše a jiných cizích světů. Tak to půjde dál a zůstane to tak
během mnoha desítek let až do doby 3. tisíciletí, přičemž naopak tvé skutečné spojení se mnou a
mými následovníky protivníci hanebně zneužijí a ty budeš po celém světě osočován ze lži, podvodu a
šarlatánství, budeš rovněž fyzicky napadán a budeš muset počítat s útoky na svůj život. Dokonce i
z tvých vlastních řad – neboť založíš společenství s mnoha spolupracovníky – zle zradí tebe a tvoji
práci tví dlouholetí důvěrníci, ba členové tvé vlastní rodiny, a to vinou hlouposti, nenávisti, zištnosti,
sebelásky, egoismu, nesplnitelné touhy po moci, jakož i vinou pánovitosti, nerozvážnosti a falešné
důvěřivosti. Lidé stižení nenávistí, závistivci, jiní zle smýšlející protivníci, nábožensky věřící pomatenci,
jakož i média vyvolají po celém světě proti tobě a tvému spojení se mnou a mými následovníky zamě‐
řenou lstivou, ničemnou, pomlouvačnou a konfliktní debatu a střet názorů …, což si však od tebe
vyžádá velkou odolnost, aby sis zachoval a udržel svou důstojnost a čest, šel svou vlastní cestou a
držel se mravního pořádku. Abych tě v tomto ohledu posílil, poučím tě po stránce mravnosti, ctností
a morálky, jakož tak po mém odchodu učiní jedna ženská osoba, která tě pak bude vyučovat i v tomto
ohledu. Tím se také naučíš, abys ohledně vztahů a zacházení … Proto to poté bude tak, že se takové‐
muto smýšlení a nutkání vyhneš … nebudeš konfrontován s žádným pochopením. Zažiješ ale také
mnoho trápení a smutku, až jako ještě mladý muž …, načež se ještě stane, že budeš v jedné cizí zemi
postižen těžkým neštěstím a ztratíš svou levou paži. Poté přijde doba, kdy se v jedné jiné cizí zemi
s jedním …
Avšak to vše se musí stát, aby ses naučil rovněž vytrvalosti a odolnosti vůči mnoho zlému, nespočet‐
ným útočnostem, nadávkám, lžím a pomluvám, jimž budeš nevraživými, zákeřnými, lstivými, úskoč‐
nými, pletichářskými, zlými, zlovolnými, podlými, prohnanými, prolhanými a nepřejícnými protivníky
z celého světa vystaven, až otevřeně započneš a budeš vykonávat svoji práci a vyneseš ji do světa.
Budeš tedy potřebovat být mimořádně odolný a mít mimořádně silnou vůli, jelikož budeš vystaven
bezbřehým útočnostem proti své cti, počestnosti a důstojnosti, z čehož vyplynou též útoky na tvůj
život. Proto se musíš velmi mnoho naučit, i ohledně vzdělání v pocitovém smyslovém vnímání, díky
němuž budeš při nebezpečí vnímat niterní varovná hnutí (pozn. Ptaah: Kmitové impulzy) a budeš
schopen se pomocí patřičného způsobu chování uchránit před újmou. Avšak během mnoha let svého
života budeš vystaven i nejrůznějším jiným faktorům, takže se musíš učit vůči všemu obstát a být silný
a schopný. Jen tehdy, když se všemu naučíš, budeš schopen svůj těžký úkol naplnit a obstát vůči všem
zlovolným útokům v podobě brblajících a nesouhlasících kritiků. Dále se tak také naučíš přejít (pozn.
Ptaah: Ignorovat) všechny k tobě přicházející a proti tobě zaměřené nespočetné lživé, neudržitelné a
pomlouvačné výčitky, nevraživosti, urážky, osočení, drzosti i všechny útoky a nevraživosti proti tvému
životu, tvé cti, důstojnosti, bezúhonnosti, důvěryhodnosti a slušnosti. Budeš tedy rovněž mnou vyu‐
čován a poučen v tom směru, aby ses choval uvážlivě logicky a korektně, přičemž proti velmi zlému
ničení pověsti a proti nactiutrhačství bude velmi často nejlepší zbraní mlčení; přitom se ve své práci
budeš muset také celkově držet v pozadí a nebudeš smět projevovat touhu po veřejnosti (pozn. Pta‐
ah: Snahu o veřejné vystupování). S ohledem na všechno to, co bude často velmi závažné a co ve
svém životě zakusíš a zažiješ, tě musím během příštích let připravit a poučit, abys také skutečně více
rozvinul svou radost ze života a svou životní důstojnost a tu již nikdy neztratil, stejně jako abys nikdy
neklesal na mysli. Tyto schopnosti budeš potřebovat, abys je též mohl předat dál mnoha dalším li‐
dem, kteří tvou pomoc budou potřebovat, jelikož ztratí smysl svého života, avšak tvojí pomocí jej,
jakož i důvěru v život, opět naleznou. Avšak nyní musím dále vysvětlit, co se později odehraje ve tvém
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životě, až svou práci písmem a slovem již dlouho budeš šířit v mnoha zemích, k čemuž ti musím
ozřejmit, … na místě, kde se stejně smýšlejícími vybuduješ místo setkávání (pozn. Ptaah: Centrum), …
Ještě více než všechno to, co jsem ti dosud oznámil a co nyní a i později ještě musím vysvětlit, to chci
dnes zmínit jen krátce, jelikož všechny obsáhlé souvislosti po stránce vysvětlení, která je ještě třeba
uvést a vyložit – a jež se týkají mnoha věcí, událostí a dění atd., která tě ve tvém životě zasáhnou a jež
budou dalekosáhlá a velmi hluboce tě budou formovat –, jsou natolik rozsáhlé, neobyčejné a často
tragické, že ti je musím speciálně a podrobně vysvětlit v pozdější době. To proto, že jen celkovými
výklady všech věcí budeš moci také vše skutečně pochopit a budeš schopen to každým nezbytným
způsobem v rámci učení zvládnout. Kromě toho musím vysvětlit, že doba oněch jedenácti let, kterou
se mnou v této rovině přítomnosti, uče se, strávíš, nebude nikdy postačovat k tomu, aby ses naučil
vše a mohl být ve svém životě proti všemu nezbytnému a na svůj velký úkol vyzbrojen. Musíme tedy
čas o léta prodloužit, čemuž tak bude i v souvislosti s mou následovnicí, která tě po mém odchodu
vezme pod svůj patronát. To se ale může stát jen tak, že budeme čas řídit a posouvat (pozn. Ptaah:
Manipulovat) a využijeme jej mimo rovinu přítomnosti v rovinách minulosti či budoucnosti, jak jsem
to s tebou od roku 1942 již vícekrát provedl a nechal jsem tě pozorovat a vidět různé země, mnoho
významného, zajímavého, poučného a také vícero jevišť války a válečných dění atd. Tímto způsobem
samozřejmě o celá údobí – což budou léta – zestárneš, ale to se na tvém těle příliš silně neprojeví,
jelikož vlivem svých dodatečných údobí v jiných rovinách jiných prostorů nebe (pozn. Ptaah: Jiných
dimenzí, resp. časoprostorových struktur) sice zestárneš, avšak uchováš si svou mladistvost až do
vysokého věku. Tak tomu bude i tehdy, až budeš ve svém učení po delší či kratší časové úseky pokra‐
čovat mimo rovinu přítomnosti v rovinách minulosti či budoucnosti s mými následovníky, kteří pře‐
vezmou moji povinnost. Vše, co bylo dosud tímto způsobem učiněno, bylo nezbytné pro tvé učení se,
tvůj osobní rozvoj a tvoji budoucí těžkou práci, což vše vykazuje mnohem více různých podmínek,
vlastností, problémů, oborů činnosti, okolností a návazností atd., než by si obyčejně člověk tohoto
světa a ve tvém věku mohl osvojit, pochopit a snést to. Dokonce i pro zcela velkou masu lidstva této
Země by bylo nemožné naučit se, zažít, dozvědět se a rozumem zpracovat všechno to – a nezbláznit
se z toho –, co musíš zvládnout ty. Avšak to vše je pro tebe neúprosně nezbytné, takže i nadále bu‐
deme muset využívat údobí minulosti a budoucnosti, neboť jen tak získáme dostatek dlouhých údobí
(pozn. Ptaah: Další roky), které můžeme pro tvé učení využít. Musí tedy být to, že tě na více či méně
dlouhé či delší časové úseky odvedu pryč z přítomnosti, což může trvat dny, týdny či měsíce, během
nichž se budeš muset tvrdě učit, načež tě ve stejný čas vezmu zpět do téže přítomné doby, z níž jsem
tě vyzvedl. Tímto způsobem tě nebudou postrádat ani rodiče či sourozenci, ani nikdo jiný či ve škole,
neboť díky řízení a posunu času (pozn. Ptaah: Manipulaci času) to bude tak, že budeš v rovině pří‐
tomnosti a ve zde vládnoucí době vždy přítomný. Tak tomu musí být proto, že pouhých jedenáct let
v této rovině přítomnosti by nikdy nepostačovalo k tomu, abych tě poučil v tom všem, co se musíš
naučit. Samozřejmě též zestárneš o údobí, během nichž se budeš učit v jiných časoprostorech mimo
zde na tomto světě vládnoucí dobu přítomnosti, avšak bude to tak, že si i přesto až po vysoký věk
zachováš svou mladistvost. Tímto jsem podal první nezbytná vysvětlení, avšak dále tě musím poučit
v tom smyslu, že musíš v nadcházejících dobách varovat pozemské lidstvo před dalšími hrozícími a
velkými nebezpečími, která budou ohrožovat svět a lidstvo i po konci této války v nadcházejícím mě‐
síci květnu. Vinou mocichtivosti, vládychtivosti, pomstychtivosti a ohavné nezodpovědnosti vládních
činitelů a armádních mocnářů Spojených států amerických budou dvě velká města v Japonsku kom‐
pletně zničena a zpustošena novými bombami s nehorázným zničujícím a destruktivním potenciálem.
Přitom budou usmrceny statisíce lidí, načež tato stále ještě zuřící světová válka teprve skutečně i na
Dálném východě skončí. Ačkoliv dnes ještě nechápeš, o co se v případě takovéto bomby jedná – která
se krom jiných označení nazývá též atomová bomba –, chci ti krátce vysvětlit, o co jde. Později tě o
tom chci dále vyučovat, ale dnes ti chci vyložit, že tyto bomby vycházejí z principu štěpení atomu. To
znamená, že je rozštěpen atom, který platí za to »nejmenší«, a tedy za tu nejmenší částici, kterou
údajně již nelze štěpit, jak se odjakživa chybně učilo. Tato domněnka však vpravdě neodpovídá sku‐
tečnosti, jelikož atom štěpit lze a nachází se pod ním ještě šest dalších částicových úrovní, jež náležejí
přirozeným rovinám. Proces štěpení atomu se označuje též jako jaderné štěpení a náleží k procesům
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jaderné fyziky, při nichž je atomové jádro za vyvinutí enormní energie rozděleno, resp. rozloženo na
dvě či více částí. Je‐li odpálena atomová bomba, pak nastane nekontrolovaná řetězová reakce, při níž
šíleně rychle a v ohromně rostoucím počtu vzroste počet jaderných štěpení, čímž se explozí uvolní
nepředstavitelné množství energie a ta usmrtí, zničí a zdevastuje vše, co se dostane do pole její ex‐
ploze a jejích zničujících vln. To je to, co ti ohledně této nebezpečné bomby musím nejdříve vysvětlit,
přičemž tě z mého létajícího stroje nechám pozorovat první z těchto nebezpečných a smrtících udá‐
lostí. Avšak zpět k ještě stále trvající světové válce, která probíhá od roku 1939 a která strašlivým
způsobem skončí v Evropě teprve v tomto roce, v roce 1945, v měsíci květnu, nicméně na Dálném
východě skončí až v srpnu, poté co americké atomové bomby zločinně zničí dvě japonská města a
způsobí tak smrt statisícům lidí. Tato světová válka, to musím rovněž vyložit, není druhou globálně
vedenou válkou, jak se uvádí, nýbrž již třetí, neboť ta první byla vedena již v letech 1756 až 1763.
Avšak v této světové válce jsou zapojeny veškeré velmoci a mnoho jiných zemí 20. století, a toto dění
představuje dosud největší vojenský konflikt v dějinách lidstva tohoto světa. Konec této války však
nebude znamenat i konec nepřátelství, neboť i po této dosud vedené válce to bude pokračovat jako
odjakživa. Spojené státy americké se po zhroucení nacistické říše nechají ve své samovládnosti po
celém světě prohlašovat za jediné vítěze a zachovají si i nadále své nepřátelství vůči Sovětskému sva‐
zu. Tak vznikne velmi nebezpečný stav, který se bude označovat též jako »Studená válka« a vinou
něhož bude asi 50 let stále hrozit nová válka velmocí a další použití atomových bomb, a to i ze strany
Sovětského svazu, kde se v důsledku špionáže atomové zbraně rovněž vyvíjejí (příp. budou vyvíjet;
pozn. překl.), jakož tomu bude později i ve vícero dalších zemích. Rovněž bude až hluboko do 3. tisíci‐
letí po celém světě rok za rokem stále docházet k mnoha desítkám povstání, vzpour, revolucí, občan‐
ských válek a lidových válek, povládne nenávist a nastanou vládní převraty atd., přičemž to – jako
odjakživa – budou vždy vyvolávat, až z 80 procent, zákeřné intriky, machinace, vměšování se, akce
tajných služeb a násilné činy Spojených států amerických. Spojené státy americké nebudou, stejně
jako odjakživa, ani nadále dbát samospráv a samostatnosti (pozn. Ptaah: Suverenity) cizích zemí, bu‐
dou se bez pobídky samovládně a mocí posedle vměšovat do jejich záležitostí a přitom se nebudou
zdráhat ani politicky motivovaných úkladných vražd a zlého zbraňového násilí. Proto bude budouc‐
nost taková, že velké části celého světa budou stále více ovládány mocí Ameriky a americké nepřátel‐
ství vůči Sovětskému svazu bude zachováno, což je na jednu stranu odjakživa podmíněno zbabělým
strachem mocnářů Spojených států amerických, na stranu druhou však také jejich mocichtivostí
ohledně toho, že Sovětský svaz podvolí své vládě. A aby Spojené státy v americké populaci a ve spřá‐
telených zemích podporovaly nepřátelství vůči Sovětskému svazu – což budou později činit i vůči
nově vznikajícímu Rusku –, budou vládnoucí mocnáři Spojených států amerických činit vše myslitelné
pro to, aby popoháněli vpřed zbrojařský průmysl. To budou činit proto, aby pak země – které budou
americkou nepřátelskou propagandou poštvány proti Sovětskému svazu a později proti Rusku – zá‐
sobovali velkým množstvím stále modernějších válečných zbraní a jiným válečným materiálem, a to
v tom smyslu, že mají být použity proti Sovětskému svazu a později proti Rusku – a spekulativně
podle okolností i proti Číně –, kdyby Spojené státy americké vyprovokovaly další světovou válku. Ta‐
kovéto již včasné a velmi tajné preventivní plány v americké vládní elitě existují a mají být vedeny
dále do budoucnosti, až bude dosud trvající světová válka v nadcházejícím měsíci srpnu ukončena
otřesným vražděním a zničujícím scénářem v podobě velmi nebezpečného svržení bomb v Japonsku –
to však v celé světové populaci vyvolá ještě podstatně větší nebezpečí války, strach a děs, než jak
tomu bylo kdykoli posud. Tak to nadále zůstane a ponese se to do 3. tisíciletí i tehdy, až Sovětský svaz
za takřka 50 let utrpí ztrátu své komunistické moci a pozbyde jí, až následně též celohospodářsky
upadne do ústraní a až bude jakožto »pokračovatelský stát« Sovětského svazu přetvořen v »Ruskou
federaci«. Toto nebezpečí, strach a děs celého lidstva z další globální války nově vyplyne i v 3. tisíciletí
vinou Spojených států amerických, jelikož ty budou vést nepřátelské štvavé řeči i proti novému Rusku
a budou své spřátelené země popichovat a pohánět k nepřátelství vůči němu. To povede na stranu
druhou i k tomu, že v jiných zemích, které jsou americkým vměšováním nějakým způsobem zasaženy
a trápeny, vznikne vůči Spojeným státům americkým nepřátelství a tyto země se stanou jejich nebez‐
pečnými úhlavními nepřáteli. Ve stejné době, až se Sovětský svaz nachýlí ke konci a vznikne nové
Rusko, se v Evropě utvoří unijní diktatura (pozn. Ptaah: Evropská unijní diktatura) a připoutá k sobě

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 22, červen 2018

27

mnoho evropských zemí, jejichž vůdčí státní představitelé a populace se do ní nechají nerozvážně,
prostomyslně, pošetile a důvěřivě zapojit a budou jí velkými finančními ročními poplatky využíváni.
Tato unijní diktatura se bude nazývat »Evropské unie« – avšak bude to opravdu Evropská unijní dikta‐
tura – a bude se zákeřně a lživě vydávat za mírovou, svobodnou a národy spojující. Leč po letech se
pravda prokáže, totiž že vše bude jen lež a klam, načež vyjde najevo pravá povaha unijní diktatury a
vyvstanou vnitřní nepokoje – to nastane, až bude diktatura členských států též za nesmyslné věci
požadovat vysoké daně, jako např. za nezbytné používání umělých hmot a všelijakých jiných materiá‐
lů, užitkových předmětů a spotřebního zboží atd., aby se obohatila. Poté se vůdčí představitelé států
a obyvatelstva vzepřou a postaví se zotročujícím machinacím unijních diktátorů na odpor, takže bu‐
dou v tom či onom případě zvažována i vyloučení z této diktatury. A nerozumem jistých krátkozra‐
kých, nezkušených, pošetilých, nekritických a prostomyslných vládnoucích švýcarského obyvatelstva
– a také vinou jeho části, která není schopna posouzení faktů – bude způsobeno, že se do spárů unijní
diktatury dostane i Švýcarsko, načež unijní diktatura bude přicházet se stále více a více represemi a
donutí Švýcarsko se jí smlouvami v její prospěch stále více zavazovat. To Švýcarsko stále více, zle a
vlivem vynucených předpisů čím dál úžeji požene pod vládychtivou nadvládu této diktatury, načež
včetně svého obyvatelstva přijde o mnoho svobod, takže pak nutně bude smět jednat už jen podle
zákonů, směrnic a smluvních podmínek unijní diktatury – a nakonec bude zpochybněna i jeho neutra‐
lita. Bude to tak, že zodpovědní vládnoucí Švýcarska, kteří s vládnoucími této unijní diktatury pove‐
dou jednání, se jejím nesvobodným a diktátorským požadavkům nezodpovědně smluvně podvolí a
poženou tak vlastní domovinu a obyvatelstvo stále více do členství v ní. Dále nastane, že členské státy
této diktatury budou velkými finančními příspěvky do ní nehorázně využívány, a finančně vykořisťo‐
váno bude v průběhu času i Švýcarsko. Tak tomu bude proto, že nerozumem, nechápavostí a nezod‐
povědností vůdčích a příslušných vládnoucích – jakož i oné části národa, která bude naivně vegetovat
a přimlouvat se za unijní diktaturu – bude Švýcarsko platit unijní diktatuře vysoké miliónové a miliar‐
dové obnosy, aby byla zachována, podporována a zaručena soudržnost mezi ní a jednotlivými člen‐
skými státy (pozn. Ptaah: Kohezní platby). Proto by se Švýcarsko stalo na diktatuře závislým a finanč‐
ně zatíženým vazalským státem unijní diktatury. Dále se stane, jak bylo vysvětleno, že budou členské
státy této diktatury velkými finančními obnosy nehorázně využívány. To vše se bude dotýkat i Švýcar‐
ska, pokud se bude vinou nerozumu, nechápavosti a nezodpovědnosti vůdčích příslušných vládnou‐
cích a vinou naivní části národa přimlouvat za represivní požadavky unijní diktatury. Tím bude Švýcar‐
sko se svým obyvatelstvem finančně vykořisťováno a vinou zákonů unijní diktatury – i vinou plíživých
a zákeřných diktátorských pravidel, nařízení a předpisů – souženo a oloupeno o svou nezávislost. To
se stane, pokud se nezkušené nebo vůči diktatuře přátelské v zemi zodpovědné osoby, které pove‐
dou jednání – jakož i ona naivní část národa –, nechají vládnoucími diktatury zaslepit a proti vůli uváž‐
livého a rozumného švýcarského obyvatelstva se, vinou svobodě nepřátelských usnesení, nekalých
smluv a vynucování, podvolí zákeřným požadavkům nucené vlády unie. Jen tehdy, když bude švýcar‐
ský národ lidovými usneseními působit proti tomuto počínání oněch zodpovědných a přece nezodpo‐
vědných vládnoucích – kteří se ve své naivitě nechají vládnoucími diktatury podvést –, bude lze za‐
bránit tomu, aby se Švýcarsko stalo patolízalským vazalským státem této unijní diktatury. Pokud
v zemi zodpovědné osoby a ona nerozumná část národa nebude pozorná a pokud se nechá despotic‐
kou diktaturou podvést, pak se nevyhnutelně stane, že se mezi touto celoevropskou diktaturou a
Švýcarskem vyvine krajně nepokojný stav – který se vinou působení Ameriky vyvine i mezi mnoha
národy po celém světě. Pokud by se Švýcarsko diktatuře nedbale a lehkomyslně podvolilo, stalo by
se, že by neutralita této země, jakož i její mír a svoboda, utrpěly těžkou újmu, a tu by utrpělo i samo
obyvatelstvo. Pokud by se to opravdu mělo stát, pak by na pokyn unijní diktatury byla nakonec ome‐
zena svoboda informací, názorů a tisku a diktátorské machinace by podemlely i pořádek a zákony
Švýcarska a učinily by jej nutně závislým vazalským státem. Navíc by byla svobodná možnost infor‐
movat se – která bude v budoucnu zákonem zaručena –, natolik potlačena a omezena – jakož i úřední
povinnost švýcarské vlády poskytovat informace –, že by obyvatelstvo o jistých jednáních, smlouvách
a machinacích atd. v souvislosti s unijní diktaturou již nebylo informováno, jelikož by bylo ze strany
vládního úřadu vše ovládáno a řízeno tajně. To by se stalo stejným způsobem, který již brzy nastane
ve správě samotné unijní diktatury – ta bude na straně jedné činit tajné intriky a na straně druhé
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podvádět své členské země a populace a v každém směru je uvádět pod svůj přímý vládní dozor. Po‐
kud by tím bylo zasaženo Švýcarsko, pak by ve švýcarském lidu propukly nepokoje a nespokojenost a
podle okolností by byly mír a svoboda v zemi natolik narušeny, že by z toho mohl vyvstat celoplošný
odpor, který by mohl vést k občanské válce. Tak by tomu bylo jako onehdy, když roku 1918 hrozila
celoplošná vnitropolitická krize a spolková rada nasadila automatickými zbraněmi vyzbrojenou armá‐
du o počtu více než 100 000 vojáků, aby bezskrupulózně za použití zlého násilí postupovala proti
stávkujícímu obyvatelstvu a aby vzala v potaz mnoho mrtvých, pokud by celoplošná stávka bývala
nebyla ukončena a pokud by lid nemohl být za použití hrozeb donucen ke kapitulaci. Ani
v následujících dobách či v novém tisíciletí však nebude na celém světě žádný skutečný mír ani žádná
pravá svoboda, neboť lidstvo budou široko daleko stále znovu zastrašovat a děsit válečné hrozby a
skutky, právě tak, jako se bude proti všemu rozumu a proti vší chápavosti pokračovat v dosud existu‐
jícím odedávném bludu mocí posedlých lidí a masy s nimi sympatizujících prosťáčků v národech.
V první řadě bude i ve 3. tisíciletí vycházet nebezpečí válečného štváčství – jako odjakživa – obzvláště
silně ze Spojených států amerických, které budou po celém světě vytvářet nepokoje a nesvobodu a
budou se pokoušet uvést pod svou absolutní kontrolu stále více států na Zemi. Dále nastane to, že
Švýcarsko vinou machinací unijní diktatury utrpí újmu na své neutralitě a jeho obyvatelstvo bude
stále více propadat nepokoji a nesvobodě, až se diktatura bude pokoušet tuto zemi stále zákeřněji,
tvrději, dotěrněji a pomalu už i nuceně dostat do svých spárů. A pokud švýcarský lid a jeho zodpo‐
vědní vládnoucí nebudou dostatečně bdělí a pokud se nechají podvést a vmanévrovat do chřtánu
diktatury, pak by se ve Švýcarsku plíživě šířila ztráta suverenity, stejně jako by se šířila i stále zřetel‐
nější závislost na oné stále nuceněji se prosazující unijní diktatuře. Skutečností ale bude, že se její
mocenské smýšlení velmi rychle rozšíří po celé Evropě a zahrne do toho tedy i Švýcarsko. Následně se
tedy také stane – pokud si v zemi zodpovědné osoby a rozumná část obyvatelstva neuvědomí hodno‐
tu svobody a míru, nepostaví se diktátorským požadavkům a opatřením diktatury na odpor a neod‐
mítnou je –, že ona stále totalitněji se vyvíjející unijní diktatura v průběhu času uvede Švýcarsko a
jeho obyvatelstvo zákeřně a pomocí lží a klamu v omyl a začlení jej do diktatury. Je tedy nutno opě‐
tovně předpovědět, že to vše se bude dotýkat i Švýcarska, pokud by byly vinou nerozumu, nechápa‐
vosti a nezodpovědnosti vůdčích vládnoucích, jimž budou příslušet jednání s diktaturou, následovány
represivní požadavky unijní diktatury – a vinou oné naivní části národa, která bude s diktaturou ne‐
rozvážně koketovat. Tím by bylo Švýcarsko a jeho obyvatelstvo finančně vykořistěno a vlivem zákonů
unijní diktatury, jakož i vlivem jejích pravidel, nařízení a předpisů, čím dál tím více trápeno a zbaveno
nezávislosti. To by nastalo tehdy, pokud by se neznalé osoby zodpovědné za reprezentaci země a
vedoucí dotyčná jednání – spolu s naivní částí lidu – nechaly diktaturou unie zaslepit a jestliže by se
proti vůli lidu, vlivem jejích svobodě nepřátelských usnesení, nekalých smluv a tlaků, požadavkům
unijní diktatury podvolily. Jen tehdy, když bude švýcarský národ lidovými usneseními působit proti
tomuto počínání oněch zodpovědných a přece nezodpovědně s diktaturou vyjednávajících vládnou‐
cích, bude lze v nadcházejícím 3. tisíciletí zabránit tomu, aby Švýcarsko skončilo jako vazalský stát
unijní diktatury. Pokud Švýcarsko a jeho obyvatelstvo nebude proti nesvobodným a podrobujícím
požadavkům a zákeřnostem unijní diktatury s rozumem a chápavostí jednat, vyvine se tedy – jako i
v celém světě – i ve Švýcarsku stav nepokoje mezi ním samým, obyvatelstvem Švýcarska, a diktatu‐
rou. Vše tedy bude pokračovat jako odjakživa a ještě se to mnohem zhorší, jelikož velmi mnoho lidí
tohoto světa nezadržitelně a čím dále tím strašněji zesuroví, budou mezi sebou mít chudší vztahy a
stanou se lhostejnějšími a násilnějšími. To vyplyne jako nutný důsledek stále rychleji rostoucí světové
populace, jejíž vinou vyvstanou nehorázné problémy mnohačetného typu, které již v době posunu do
příštího tisíciletí nebude možné kontrolovat. Z toho vyplynou i útěky národů v podobě proudů uprch‐
líků, stejně jako bude vyvstávat i brutalita, bezohlednost, obsáhlá násilná činnost, vraždy, zabíjení,
stále rostoucí kriminalita a překypující zločinnost, dále ale i nepokoje, mnohačetné vraždy a násilné
skutky v rodinách. V budoucí době vyvstanou i nanejvýš zlé náboženské zmatky, které sice vyvstávaly
stále znovu již od nepaměti a vedly k fanatickým věroučným válkám, nicméně v budoucích dobách
budou propukat i nadále a budou natolik nelidské, brutální a vražedné, že budou horší než veškerá
brutalita a nelidskost, která vzešla z nacistického bludu v této dosud vedené globální válce. I v nové
době opět propukne zlá rasová nenávist a tažení pomsty proti jinověrcům, jako se to dělo již od ne‐
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paměti, avšak v nadcházejících dobách budou po celém světě hojněji bestiálně mučit a vraždit statisí‐
ce lidí krvelačné a většinou náboženské, a tedy věroučné, teroristické organizace. To se děje již tisíce
let od doby, kdy tyto zvrácenosti z bludné víry a z ní plynoucí věroučné pronásledování jinověrců vy‐
vstaly, přičemž toto pronásledování bude pokračovat i v budoucnu. Každé náboženství, a každé bož‐
stvo, je pustý blud víry, který není Bohem vymyšlenou, nýbrž – stejně jako Bůh samotný – lidmi vy‐
myšlenou improvizací z patra a navzdory rozumu, improvizací, která vyvstala či nově vznikla kvůli
namlouvání si, přeludům, přáním či požadavkům něčeho vyššího. Žádný bůh a žádné náboženství
však není mocí bránící zlu, která chrání dobro, nýbrž bohové a náboženství jsou ochranitelé a zacho‐
vatelé zla, kteří ochraňují a stále podporují a živí špatnosti a popohání všechny děsy, války, smrt, zni‐
čení a veškerou zhoubu. Vše, co ztělesňuje božstva a věřícná náboženství, a vše, co z nich plyne, jsou
zásadní bludné domněnky, které zaslepují a matou rozum a chápavost lidí a způsobují, že lidi propa‐
dají bludným představám a stávají se slepí ve víře a na víře závislí. Proto každé náboženství a s ním
spjatá víra – a tedy každá víra v Boha vůbec – poškozuje jasnou schopnost lidí myslet, což otupuje,
potlačuje a nakonec vymýtí a zničí jejich sebevědomí, jejich pocit vlastního já, jakož i jejich rozumové
a chápavé sebeurčení a sebeodpovědnost. Lidé však nejsou žádné abstraktní bytosti, které žijí mimo
svět, a tudíž s ním a se vším, co v něm existuje, musejí žít, neboť svět a na něm přítomný přírodní
systém je jejich životní oblast, se vší svou rozmanitou rostlinnou říší a všemi svými různorodými cho‐
dícími, létajícími, lezoucími, plazícími se a plovoucími formami života. Tento svět je pravá skutečnost,
která byla stvořena Tvořením, jež nebylo a není žádným lidmi smyšleným Bohem, nýbrž je tím pra‐
věčným, celým nekonečnem prostranství nebe (pozn. Ptaah: Univerza). Toto Tvoření nevytvářelo a
nevytváří žádné náboženství, žádného Boha a žádnou víru, nýbrž jen skutečnost, pravdu, lásku a jisto‐
tu, zatímco lidé ve svém bludu naopak stvořili absurdní pojetí Tvoření, víru v Boha a zmatená nábo‐
ženství, jelikož měli a nadále mají absurdní a zmatený způsob myšlení. Náboženství a víra v Boha jsou
všeobecné bludné představy lidí tohoto světa, proto ale i jejich všeobecná falešná útěcha v jejich
nouzi, bídě a trápení, jakož ale i jejich důvod k ospravedlnění před vším zlem a všemi špatnostmi,
které činí, k čemuž patří i války, vraždy, jakékoliv zabíjení, mučení, ničení, znásilňování, úplná de‐
strukce, vyhlazování a všechny podoby jakéhokoliv možného vykonávání násilí. To je vpravdě ono
lidmi vymyšlené otřesné, děsivé a strašlivé uskutečnění jejich v nich samých stvořeného zla a jejich
obsáhle zvrhlé povahy, z níž již nedokáží rozpoznat žádnou pravou skutečnost a pravdu a rozumem a
chápavostí vládnou již jen náznakem, jelikož sebe samé již nepoznávají jako nejvyšší bytosti a jelikož
sebe samé vzdali v bludné víře v jimi smyšleného a neexistujícího Boha. Boj proti náboženství a proti
člověkem vymyšlenému zdánlivému Bohu se stal pro lidi vinou zmatených nábožensky věřících ne‐
možným, stalo se pro ně nemožným bojovat proti zmatení těchto lidí a jejich náboženskému a vě‐
roučnému bludu, jelikož takový boj by byl nepřímo zaměřen proti nim samým, jejich bludná víra a
jejich náboženství je totiž ovládá a oni nejsou s to se tomu bránit. Jejich rozum a chápavost jsou nato‐
lik ztrouchnivělé, že již nemohou nalézt žádnou anebo takřka žádnou možnost zachránit bludu zproš‐
těným rozumem a jasnou chápavostí to, co v nich jinak ještě zbývá. Vše představuje náboženskou,
v Boha věřící bídu ve vyjádření skutečné bídy, která proti rozumu a chápavosti působí tak, že tato zlá
bída víry v Boha a náboženství sahá stále dále a hlouběji a žene věřící do stále zvrhlejší zpustlosti,
čímž se z nich stávají stále ubožejší a zatíženější sténající stvoření. Zvrhlé kreatury, které sobecky a
egoisticky vidí již jen sebe samé a své výhody, zatímco bližní vedle nich se čím dál tím více stávají
jejich nepříteli, kterým je nutno ublížit a zabít je. Každé náboženství a každá s ním spjatá víra v Boha
je čistým jedem pro sebeuskutečnění lidí, a navíc náboženství a víra rozdmýchávají iluzorní, politová‐
níhodné štěstí a falešnou jistotu a spokojenost, jež jsou však velmi vzdáleny jakékoliv skutečnosti.
Avšak všechny tyto zvrácenosti nebudou znamenat konec, neboť vše se bude čím dál tím více stup‐
ňovat, zasahovat hluboce do 3. tisíciletí a stále se zhoršovat, jelikož tyto zpustlosti – které jsou coby
výplody všeho zla a všech špatností lidského smýšlení zvráceně vymýšleny a prováděny – dovedou
lidstvo a svět na pokraj vyhlazení a naprostého zničení. Tak se to stane, nebude‐li vyslyšeno a jedná‐
no podle toho, co budeš svou prací lidstvo učit a co mu i prorockými a předpovědními slovy budeš
zvěstovat. A k překypování všech těchto a ještě mnoha podobných zpustlostí pozemšťanů přistoupí i
touha po penězích a po profitu, která se rozroste zcela nekontrolovatelně. K tomu bude patřit i pou‐
žívání smrtících jedů, které budou vypouštěny do přírodního systému, aby se podporoval růst potra‐
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vin a vyšší sklizně, aby byli usmrceni rostlinní škůdci a aby byl brzděn růst různých druhů plevele nebo
aby byly tyto plevele zničeny, nicméně absolutně vše v tomto směru bude činěno jen kvůli touze po
zisku. Přitom však bude otráveno, usmrceno či vyhlazeno i mnoho užitečného, ba dokonce životně
nezbytného hmyzu, jakož i všemožných savců a jiných pro funkci přírodního systému důležitých živo‐
čichů a rostlin, a i lidé budou vinou jedů ochořovat, trpět a umírat, jelikož všechny jedovaté látky
vypuštěné do přírodního systému se budou usazovat v užitkových rostlinách, půdě, mnoha živočiších,
stejně jako v povodích, žňových produktech a též v chovných zvířatech, která slouží i lidem jako po‐
trava. Tolik nezbytného jsem ti dnes musel vysvětlit, nicméně v tomto ohledu tě budu ještě vícekrát
dále vyučovat, jelikož ti bude třeba ozřejmit ještě velmi mnoho faktů a dění nejbližší a vzdálenější
budoucnosti.

Informační stánek FIGU‐Studiengruppe ČR
23. – 25. března 2018 – Festival Evoluce

Novinky FIGU Švýcarsko
Nové knihy
Plejadisch‐plejarische kontaktní zprávy – blok č. 15
Kontakty 646‐680 od 3. března 2016 do 7. května 2017, rozhovory mezi Ptaah, Quetzal, En‐
jana a Florena z plejarische federace a »Billym« Eduardem Albertem Meierem.
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Pra‐pra‐pra‐pra‐pra‐pra‐pra‐původ veškeré existence
Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ursprung aller Existenz
Autor: »Billy« Eduard A. Meier
Všechna vysvětlení bez výjimky týkající se pojmů »nekonečné trvání«, »Absolutní nicota«,
»Dokonalé absolutní vakuum«, »dokonalé absolutní nic«, »prostor absolutní nicoty«, pra‐
pra‐pra‐pra‐pra‐pra‐pra‐původ, pra‐pra‐pra‐pra‐pra‐pra‐pra‐impuls, »BYTÍ‐Absolutno«, SO‐
HAR‐Absolutno, Super‐Absolutno, Kreační‐Absolutno, Centrální‐Absolutno, Pra‐Absolutno,
Absolutní‐absolutno, vakuum, atd., atp. odpovídají zaznamenaným impulzům z úložních
bank univerzálního zvěstovatele Nokodemiona, které byly mnou vyvolány, odůvodněny, se‐
sbírány, vypracovány, kódovány, vysvětleny a zaznamenány nezfalšovaně v písemné podobě.
SSSC, 11. srpen 2016, »Billy« Eduard Albert Meier (BEAM)
Počet stran 196, formát A5, pouze německy, cena 30 CHF.

Alle durchwegs auf ‹endlose Dauer›, ‹Absolute‐Nichts›, ‹Vollkommen‐Absolute‐Vakuum›, das
Vollkommen‐Absolute‐Nichts›, den ‹Absolute‐Nichtsraum›, Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ursprung,
Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Ur‐Impuls, das ‹SEIN‐Absolutum›, SOHAR‐Absolutum, Super‐Absolutum,
Kreations‐Absolutum, Zentral‐Absolutum, Ur‐Absolutum, Absolutes‐Absolutum, Vakuum usw.
usf. bezogenen Erklärungen entsprechen Speicherbank‐Aufzeichnungsimpulsen des Univer‐
sal‐Künders Nokodemion, die von mir abgerufen, ergründet, zusammengetragen, ausgear‐
beitet, codiert und erklärend sowie unverfälscht in schriftlicher Weise festgehalten wurden.
SSSC, 11. August 2016, ‹Billy› Eduard Albert Meier (BEAM)

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 22, červen 2018

32

PŘEDNÁŠKY – FIGU Švýcarsko
PŘEDNÁŠKY 2018
Také v roce 2018 pořádají členové FIGU v sále Centra přednášky na téma Učení ducha atd.:
23. června 2018:
Christian Frehner

Erhard Lang

25. srpna 2018:
Bernadette Brand

Karin Meier

27. října 2018:
Michael Brügger

Natan Brand

Učení ducha v každodenním životě, část 5
Použití a praktické příklady.
Úvod do numerologie a horoskopie
Film o pomoci v denním životě a o sebepoznání.

Fundament Nového Věku: Klamné představy a iluze
Následky a dopady chybného myšlení a víry.
Zátiší / Bezpečí
Zdroj síly.

Akceptování sebe samotného
Důležitost akceptovat sebe samotného.
Výchova je vše: Síla namísto moci
Koncept nové autority v kontextu Učení ducha.

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: FIGU Studiengruppe ČR
© FIGU‐Studiengruppe Česká republika 2010‐2018

