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Výňatek z 680. kontaktní zprávy ze dne 7. května 2017, 13:07
Billy (…) Teď ale jedna otázka ohledně státního prezidentského úřadu ve Francii; totiž, jestli
už víš něco o tom, zda všechno probíhá správně či nikoliv?
Ptaah V této věci uvádí jedna předpověď, že už od prvního hlasování začal masivní volební
podvod ve prospěch Emmanuela Macrona na úkor Marine Le Pen, který při dnešní užší volbě
přinese podvodné vítězství pro Macrona, přičemž původci toho celého jsou jisté elementy
EU diktatury a francouzští fanatici EU diktatury.
Billy Tomu přece nemůže být jinak, ale víš něco ve věci terorizmu, jak se tato záležitost bude
dále vyvíjet? V těchto záležitostech přece pořád ještě děláte předpovědi, i když o tom už nic
neříkáte, neboť to přece nepřináší žádný užitek, když se má něco dělat za účelem zamezení
teroristického zla. Jednou jsi přece říkal, že jste se díky Sonanům dostali k vysoce vyspělým
aparaturám a přístrojům, prostřednictvím kterých dokážete na technické bázi provádět
předpovědi budoucnosti nepřetržitě po celou dobu a vše taktéž dokážete zaznamenat, aniž
byste se o to museli osobně starat a prohlížet si to budoucí dění.
Ptaah To je správně. Tato nám předaná velmi vysoce vyvinutá technika nám umožňuje už po
dobu čtyř měsíců, abychom dohlíželi na celé planety v podobě pohledu do budoucnosti, při‐
čemž tento pohled do budoucnosti je ale v současnosti omezen technickými možnostmi na
maximálně 41 dní. Pomocí této nové techniky tedy můžeme během celé denní a noční doby
zaznamenat kolem dokola vše na nějaké planetě, co se přihodí v rámci 41 dní do budoucnos‐
ti.To znamená, že se vše během celé probíhající budoucí doby o délce 41 dní registruje a za‐
znamenává, což pak odborníci vyhodnocují a dávají ve známost duchovním vůdcům a jejich
spolupracovníkům, takže přirozeně i já vím, co se během těchto dní přihodí.
Billy Máš tím na mysli, co se v příštích 41 dnech odehraje na Zemi?
Ptaah Ano, to je smysl mých slov, neboť jsme již před dvěma týdny umístili na vnější pozem‐
ský orbit kolem planety odpovídající záznamová zařízení, takže již znám budoucí dění po do‐
bu následujících 41 dní. Samozřejmě se každým dnem a každou nocí naše vědomosti ze zá‐
znamových zařízení rozšiřují.
Billy Tak proto víš o volebním podvodu, který se dnes odehraje ohledně Emmanuela Macro‐
na ve Francii.
Ptaah To je správně.
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Billy A – promiň, toto není žádná nedůvěra –, ale mohu si to ověřit? Možná když mi uvedeš
kromě příchozího volebního podvodu ve Franci ještě jednu důležitou událost, která se v ná‐
sledujícím čase odehraje?
Ptaah Samozřejmě, to mohu ve věci teroru, na který ses zeptal, neboť 22. května se přihodí
v Anglii, konkrétně v Manchesteru, hrůzný krvavý teroristický čin, který si vyžádá mnoho
mrtvých a zraněných.
Billy Aua, už zase, to jsem vlastně ani nechtěl vědět, neboť je to pro mě stále velmi zatěžují‐
cí; takže o tom prosím už nehovořme. (…) Pak jedna otázka o věcech, o kterých jsme už často
hovořili soukromě, neboť se domnívám, že bychom měli jednou zmínit jistá fakta, totiž jak
nebezpečné jsou ve skutečnosti plastické nanočástice, které plují ve světových mořích a vnit‐
rozemských vodstvech. Jedná se totiž o akumulátory jedů, neboť plastové částice vstřebávají
mnohé jedy, které na sebe přitahují jako magnety.
Ptaah Správně, plastové nanočástice ve světových mořích a ve všech vnitrozemských vod‐
stvech jsou samy o sobě pro člověka a všechny živočichy už extrémně škodlivé. Dále je to
ještě horší, neboť na sebe jako magnety přitahují a vážou různé jedy, načež se stávají časo‐
vanou bombou pro všechny živočichy, kteří pak do svého těla tyto částice v podobě stravy
přijmou. Nebezpečí těchto plastových nanočástic nasycených jedy tkví v tom – dostanou‐li se
do těla potravou –, že se z něho pak už nevyloučí a stanou se jeho součástí, v důsledku čehož
způsobí chronické útrapy, nemoci a především rakovinu. Takže se také všichni vodní a sucho‐
zemští živočichové, kteří slouží lidem jako potrava, kontaminují vinou těchto malých a nej‐
menších plastových částic, které jsou naplněné různými jedy, takže člověk – pokud jí maso,
ryby či jiné vodní živočichy – automaticky přijímá jedy a plastovými nanočásticemi kontami‐
novanou stravu, přičemž to vše pak zamoří celý organizmus. To celé je velmi zlé a zdraví
škodlivé i proto, že takovéto plastové nanočástice s absorbovanými jedy jsou částečně roz‐
mělněné už mnohem drobněji než v nanovelikosti, resp. v jedné miliardtině. Ono rozmělnění
sahá až do atto velikosti, tedy do triliontin. Tyto jedy jsou rozšířeny i v atmosféře a tím i ve
vzduchu a jsou vdechovány všemi živočichy, kteří jsou vybaveni dýchacím ústrojím, aby se
pak rovněž usadily v organizmu a vyvolaly utrpení a nemoci. Částice existující ve vzduchu o
velikosti atto, resp. triliontin ještě pozemští vědci nedokážou rozeznat a ani vyzkoumat. Pou‐
ze ve světových mořích existuje podle našich výzkumů přibližně 123 milionů tun plastových
nanočástic, přičemž tuny ve vnitrozemských vodstvech v tom nejsou započítány. Také množ‐
ství plastových fragmentů v atto velikosti zahrnuje podle našich analýz již několik tisíc tun.
(…)
Billy (…) Posledně jsi něco říkal při ryze soukromé rozpravě, že chybí jen velmi málo, než
permafrost definitivně roztaje.
Ptaah To je správně; neboť jsem hovořil o tom, že definitivní a úplné rozpuštění permafros‐
tu nastane tehdy, pokud se globální teplota dále zvýší už jen o necelých 0,5 stupňů.
Billy Ano, to bylo ono. Hovořil jsi ale i o tom, že klima je nestabilní už notnou dobu a že sa‐
motný počátek změny klimatu začal už velmi brzy, tedy nikoliv teprve v Novém Věku.
Ptaah I to je správně, neboť změna klimatu začala už velmi brzy a vyvolala velmi pomalé, ale
dlouhotrvající stupňování klimatické nestability, a sice od 19. století, kdy přelidnění překona‐
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lo počet 1,6 miliard lidí. Od té doby se to celé stupňovalo až do dnešní doby, z čehož jsou už
mnohá desetiletí očividně rozpoznatelné závažné následky na přírodě, fauně a flóře, stejně
jako na samotném klimatu. Dnes je to už tak daleko, že Země a její lidstvo nyní stojí před
neodvratitelnou masovou likvidací života, která je už tak dalece pokročilá, že to celé už není
možné zastavit. A celkovou vinu na tom nese v důsledku svého přelidnění samotné pozem‐
ské lidstvo, které neslyší tvých a našich varování a dále zvyšuje rostoucím tempem masu pře‐
lidnění. Všechny výzkumy, které se ve věci klimatu dělají, se orientují pouze na vznikající ná‐
sledky změny klimatu a vlastní příčinu hledají v chybných původech, jen ne právě v tom, kde
příčina skutečně je, totiž v přelidnění, v důsledku jehož machinací ve věci ničení přírody, fau‐
ny a flóry, stejně jako planety samotné, byla vyvolána změna klimatu. Faktem přitom je také
to, že veškeré zásahy do zdrojů planety, jakož i více než 2000 nezodpovědných jaderných
testů různých států vyvolalo neobvyklý posun pólů, v důsledku čehož se posouvají magnetic‐
ké póly a jsou spolučiniteli na změně klimatu.
Billy To už předpověděl tvůj otec Sfath v 40. letech 20. století, přičemž hovořil i o tom, že
stovky tisíc, ba milióny lidí budou muset opouštět své rodné domoviny, takže budou nazývá‐
ni »klimatickými uprchlíky«, kteří už ve svých domovinách nebudou mít žádné možnosti k
životu.
Ptaah To je mi z jeho letopisů známo, a jeho utvořený výraz »klimatičtí uprchlíci« se znovu‐
objeví i v dnešní době a prokáže se pravdivým v hrůzné podobě, neboť problematika klima‐
tických uprchlíků se už stala skutečností. Nyní ale s tebou, Eduarde, musím ještě probrat lec‐
cos, co nemá být oficiální povahy.
(…)
Billy Taky dobré, neboť i já bych chtěl položit jednu nebo dvě otázky ve věci vaší nejnovější
aparatury, pomocí které dokážete zaznamenat budoucnost 41 dnů dopředu.
Ptaah Samozřejmě, nyní ale slyš … Ale nyní, Eduarde, milý příteli, je opět na čase, abych se
rozloučil. Žij blaze, milý příteli.
Billy Na shledanou, Ptaah, i já ti přeji dobré blaho.

Merlin – historie
(výňatek ze 469. kontaktu, 11. srpna 2008)
Ptaah
(…)
33.
34.
35.

Nyní ovšem ještě k něčemu jinému dříve, než budeš opět moci něco odvětit na má slo‐
va:
Požádal jsi Florena, a to i mým prostřednictvím, aby pro tebe něco objasnila, a sice
ohledně určitých věcí kolem krále Artuše a druidského knížete Merlina.
V záznamech mého otce Sfath, které vedl o mém dědečkovi jménem Ezekeel (»Pro‐
středník«; pozn. Billyho), jsem našel něco, co by tě mohlo zajímat, a sice následující:
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Král Artuš (Arthur, resp. Artus), tj. Král Keltů, rozhodně nebyl žádný dvorní král ve třpy‐
tivé zbroji – porovnáme‐li to s tím, jak je líčen dnes, totiž jako údajný hrdina či něco
podobného – a nebyl to ani dobrosrdečný a ušlechtilý hrdina, nýbrž krutý vůdce jedno‐
ho klanu v 6. století. Jako »Válečný král« vedl své pohanské válečníky do krvavých bitev
a vysloužil si zabijácké jméno »Divočák z Cornwellu«.
Jeho »rytíři« byli ve skutečnosti krvechtiví vrahouni, jak říkáš.
Artuš byl 7 let učněm druida Merlina, resp. jeho chráněncem.
Artuš byl brutální a svévolný člověk, pro kterého lidský život znamenal jen velmi málo
nebo vůbec nic. Narodil se 4. 1. 469 a zemřel v souboji se svým synovcem, krimmriš‐
ským knížetem Medrautem, 11. 8. 509 v bitvě u Camlannu (= Zakřivené údolí).
Jeho manželka byla Gwynhwyfara = Guanhamara = Guinevere (»Bílý duch« – »Zářící
duch«; pozn. Billyho).
Jeho otec byl Uther Tudur, přezdívaný Pendragon. V době, kdy oplodnil ženu, se kterou
zplodil právě Artuše, byl již ženat s jinou ženou. Artušova matka se jmenovala Ygerna a
byla rovněž již vdaná. Byla provdána za prince Gorloise (liberální keltské manželské
právo samo o sobě nepřeceňovalo doživotní tělesnou věrnost, díky čemuž mohl král
Uther Tudur královnu Ygernu, manželku prince Gorloise, resp. kornského vévody,
oplodnit. Ten byl totiž za účelem vlastního aktu soulože pomocí lži odlákán, resp. byl
oklamán a podveden).
Dotyčná historie se má takto:
Artušův otec, Uther Tudur Pendragon, se zamiloval do mladé krásné královny Ygerny z
Cornwellu, chotě kornského vévody a prince Gorloise.
Ygerna však byla svému manželovi věrná, a proto Uther Tudur vyhledal Merlinovu
podporu. Ten za účelem únosu a svedení královny z Cornwellu zosnoval intriku.
Merlin tedy Gorloise odlákal pod falešnou záminkou pryč z jeho hradu a umožnil tak
Utheru Pendragonovi Ygernu z Tintagelu v noci tajně odvést. K tomu došlo poté, co jí
její služebná, Merlinova důvěrnice, podala Merlinem namíchaný omamný prostředek,
vlivem něhož upadla do stavu halucinací a pozbyla vůle.
Královnu unesli z hradu a přivedli na určité místo, kde již byli shromážděni Uther Tudur
Pendragon a určitý počet druidů a druidek pod vedením Merlina.
V jejich kruhu pak Uther s Ygernou, jež nevládla svou vůlí, obcovali, z čehož se 4. 1. 469
narodil Artuš (Arthur/Arthus).
Tím to však pro Uthera Tudura neskončilo, neboť ještě téže noci nechal zavraždit svými
krvelačnými rytíři Ygernina manžela Gorloise. Záludné pikle, které Tudur s Merlinem
zosnovali, tedy slavily plný úspěch a měly za následek odstranění Ygernina chotě z ces‐
ty.
Když mrtvého Gorloise přinesli zpět na Tintagel, byla již Ygerna opět doma, avšak nyní
již těhotná s Utherem Tudurem. A protože byla stále ještě pod silným vlivem omamné
drogy, neuvědomovala si, co se ve skutečnosti stalo. To vše jí bylo vyprávěno mnohem
později.
Meč »Caladvwlch«, čti: »Caladfluch« = »Bleskový meč«, nazývaný tak proto, že vydával
záblesky, resp. bleskům podobné paprsky – později zfalšován na »Cliburn« a v církevní
latině »Excalibur« –, byla lehká paprsková zbraň v podobě meče. Ten byl ukován a
upraven na ostrově Avalon pod vedením a za spoluúčasti Plejarin jménem Keridwena,
sestry mého dědečka Ezekeel.
Keridwena pak tímto mečem obdarovala Merlina, který ho později věnoval Artušovi,
jenž s ním vedl krvavé bitvy.
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Keridwena se ho snažila získat nazpět do své državy, jelikož byl zneužit, avšak všechny
její snahy ztroskotaly.
Proto se na Merlina rozhněvala, ale nepodařilo se jí ho přimět k tomu, aby si meč od
Artuše vymohl nazpět a vrátil jí ho.
Teprve po Artušově smrti se jej Merlin zmocnil a předal ho Plejarin Keridwena nazpět,
načež ta Zemi ihned opustila.
Svůj kontakt s Merlinem však ve hněvu ukončila již v době, kdy se Artuš s mečem do‐
pustil prvních vražd.
Merlin se osobně zdržoval na hradě Dinas Bran = »Hrad Bran«.
Údolí Dinas Bran patřilo k oblasti Cymru, kde Merlin (= »Velký vědoucí«) taktéž působil.
Jeho skutečné jméno bylo Myrddin (»Smějící se«).
Merlin, druid z Kamelotu, byl zasvěcen již v devíti letech.
Nebyl to však žádný kouzelník, resp. mág, jak mu přibájilo křesťanství, nýbrž v mnoha
vědních oblastech všestranně vzdělaný druid.
Byl bardem, lékařem, učitelem, prorokem, historikem a konečně i králem a druidským
knížetem jihovelšského národnostního kmene Demetierů.
Z pověření Plejarin Keridwena (»Trojnásobná bohyně«; pozn. Billyho) byl učitelem lid‐
stva západních zemí a díky cvičené meditaci měl rovněž velké jasnovidecké schopnosti.
Otcem Merlina (Myrrdina) byl král Morvryn. Jeho matkou pak byla dcera krále
Demetierů.
Rovněž Merlinův otec, Morvryn, byl vizionářsky nadaný a tato jasnozřivost vedla v
křesťanském světě ke zlé legendě, že měl být Merlin údajná »ďáblova ratolest«, mág a
čaroděj.
Paranormální schopnost Merlina a jeho otce byla prostoduchostí křesťanské interpre‐
tace kvalifikována jako satanská a vedla k tomu, že byli oba, otec i syn považováni za s
ďáblem spolčené, ba dokonce přímo za jím zplozené.
Merlin se narodil 1. května roku 449; sám se též chopil meče a bojoval, stejně jako i
dával své vojenské schopnosti a rady k dispozici Artušovi, aniž by se přitom morálně
zpronevěřil, což však bylo v rozporu s poučením a přáním Plejarin Keridwena.
Merlin rovněž bojoval mečem proti výbojným křesťanským vetřelcům, kteří vražedně a
žhářsky pronikali do země a vraždili nebo si podmaňovali obyvatelstvo, za účelem roz‐
šíření křesťanství, dobytí země a zničení keltské filozofie víry.
Po svém posledním boji, ve věku 66 let, po prohrané bitvě u Arfderrydu v roce 515,
utekl a usadil se v odlehlé oblasti v divočině Kaledonie v Cheviotských kopcích. Tam se
schovával, pročež byl nazýván »Myrddin Wyllt« (»Merlin v divočině«).
Nějaký čas tam žil, a pak se vrátil zpět do své domoviny, kde se k němu připojila jedna
stará druidka jménem Niniane, resp. Nimue, jež se stala jeho družkou. Právě ona ho
nakonec doprovázela – když cítil, že se blíží jeho smrt – na Ynys Enlli (ostrov Bardsey),
kde si vyhledal místo svého skonu.
Tam v náručí staré druidky 14. června 542 ve věku 93 let zemřel, načež ho moudrá že‐
na pochovala do skalnaté jeskyně tak, jak si přál, aby učinila.
Rytíři kulatého stolu byli zlí a krvežízniví rytíři a žádní hrdinové, jak jsou v dnešní době
prezentováni.
Merlin, coby věštec, pronášel – i v souvislosti s předpověďmi Keridweny – prorocké a
vizionářské výpovědi, přičemž své veleznámé dračí proroctví, pronesl u Dinas Emrys
(pevnost Emrys, resp. Ambrosius), a to vedle dalších, které pronesl v divočině Kaledo‐
nie.
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Plejarin Keridwena – sestra mého dědečka jménem Ezekeel (»Prostředník«), jak jsem
již řekl – kontaktovala Merlina již v roce 466.
K tomu došlo na základě usnesení Vysoké rady, a sice z důvodu předání Učení Heno‐
cha, které měl rozšířit za účelem zamezení barbarství Keltů tak, aby se od svého bar‐
barství odklonili a zanechali svých krvavých bitev.
Merlin byl coby keltský druid vyhledán proto, že do něj byly vkládaly naděje v tom
smyslu, že budoucí král Artuš – který se měl dle jednoho pohledu do budoucnosti na‐
rodit 4. 1. 469 – s pomocí Merlina uskuteční Henochovo Učení lásky, míru, harmonie,
svobody a rovnosti všech lidí.
Vlastní podstatu tohoto podniku tvořila keltská filozofie, která byla v mnoha ohledech
s Učením Henocha konformní. Toto Učení se mělo více rozšířit, rozvíjet vědomosti a
účinněji se uskutečnit, a mělo Kelty přimět k tomu, aby upustili od svých zvráceností v
podobě barbarského zabíjení a vedení bitev.
Henochovo Učení, první na Zemi sepsaná část »Kalichu pravdy«, byla předána Merli‐
novi v podobě opisu, který se naučil nazpaměť a následně ho uzavřel a zapečetil v jed‐
né nádobě.
Tato kotlíková nádoba nebyla ze zlata, nýbrž z bronzu a ozdobena byla jen jediným
rubínem o velikosti třešňové pecky a třemi malými polodrahokamy, růžovými křemeny,
rozmístěnými do tvaru trojúhelníku, v jehož středu byl zapuštěn rubín.
Kotel o průměru 33 cm sloužil k zachycování vody z pramene grálu.
Grál samotný bylo posvátné místo s pramenem, zřízené zpravidla na nějakém kopci.
Keltové jej považovali za přírodní svatyni a byl na něm také zřízen druidský háj,
obklopený stromy a různými rostlinami, kde druidové meditovali v niterním propojení
vědomí s vodou, zemí, rostlinami a nevyčerpatelností života.
Takováto posvátná místa, která byla nazývána grál, druidům sloužila k meditaci a byla
na mnoha místech, totiž všude tam, kde žili a plnili své povinnosti.
Avšak u vodního pramene, kde meditoval také Merlin, byla připevněna nádoba, která
vodu zachycovala. Tato nádoba byla nazývána »Kotel hojnosti« a byla na jistém místě,
kde se nacházel božský »Ceridwenin pramen«.
»Kotel hojnosti«, který stál na tomto prameni, Merlin, druid z Kamelotu, vzal a nahradil
jinou nádobou, a sice proto, aby do ní mohl zapečetit opis Henochova Učení. Poté tuto
nádobu on i všichni druidové nazývali »Kotel života«.
Tento kotel předal Merlin svému chráněnci a učenci Artušovi ve věku 16 let, roku 485
poté, co Artuše a jeho »rytířstvo« s Henochovým Učením důkladně seznámil a poté, co
Artuš svedl svou první bitvu proti germánským vetřelcům, které vedl jistý náčelník Ael‐
le.
Artuš a jeho po krvi a odplatě prahnoucí krvežízniví rytíři však Učení striktně odmítli,
neboť si zabíjení a dobývání nechtěli nechat rozmluvit. Proto ve svém krvavém a vra‐
žedném řemesle pokračovali i nadále, přičemž se Artuš na Merlina dokonce rozhněval
a darovaný »Kotel života« vlastnoručně a v zuřivém vzteku utopil v moři. Následně se
ovšem s Merlinem opět usmířil.
To jsou data, která ti mohu říci.
Děkuju, to je více než jsem očekával. Něco je mi známo ještě od tvého otce Sfath.
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Novinky FIGU Studiengruppe ČR
Překlad a vydání knihy Arahat Athersata ve dvojjazyčné podobě je v poslední fázi příprav.
S FIGU Švýcarsko řešíme závěrečná vysvětlení ohledně správného určení některých výrazů
v českém jazyce. Poté bude moci jít kniha do tisku. Bližší informace se objeví na webových
stránkách studijní skupiny, jakmile to bude možné: http://cz.figu.org

Co vám škola zamlčuje (české titulky)
Epizoda 1. – BEAM
Epizoda 2. – Talmud Jmmanuel
Epizoda 3. – Správný mírový symbol

Seriál Akta X používá už po celá desetiletí fotografie plejarische
paprskových lodí!
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KÁNON 32
Výňatek z OM
71. Wer nur bei den Seinigen bleibt und nicht auch
gerechte Freunde zu den Seinigen macht, der hat den
Sinn des Lebens nicht begriffen und ist ein Ausgestos‐
sener unter den Menschen.
72. Meide den Verkehr mit Bösen, suche den Umgang
mit Guten, tue Gutes Tag und Nacht, und sei dir stets
der Unbeständigkeit aller Dinge des Vergänglichen be‐
wusst.
73. Tue niemandem Schaden, übe kein Mitleid, sondern
Mitgefühl, beobachte und befolge die ewigen Gesetze
und Gebote der Schöpfung, und bringe selbst mit Auf‐
opferung des eigenen Lebens Hilfe allen Geschöpfen.
74. Ungerechte Menschen in Not haben Selbstmitleid
und kein Gefühl für den Nächsten, der Weise aber hat
Mitgefühl für den Nächsten und missachtet sein eige‐
nes Leid dadurch, indem er es in Ehrlichkeit bewältigt.
75. Den Lohn für gute oder schlechte Taten kostet der
Mensch mit Sicherheit in seinem Leben, nach dem Ge‐
setz, dass jeder Lohn kommt in dreissig Jahren, in drei
Jahren, in drei Monaten, in drei Halbmonaten, in drei
Wochen, in drei Tagen oder in drei Stunden.
Erklärung:
Die Abstufung von ‹dreissig› und ‹drei› ist symbolisch zu
sehen, und zwar in der Weise, dass der Lohn für
schlechte Taten mit Sicherheit eintritt, sei es im Verlau‐
fe der folgenden drei Stunden, Wochen, Monate, Halb‐
monate oder im Verlaufe von dreissig Jahren. Die Zahl
‹drei› oder ‹dreissig› beschreibt also nicht eine be‐
stimmte Zeit, sondern den Verlauf eines Zeitraumes,
während dem sich der Lohn resp. die Strafe ergeben
wird.
76. Wie eine Schlange ohne Zähne kein vollendetes
Reptil ist, so ist ein Mensch ohne Wissen, ohne Weis‐
heit und ohne Liebe auch nur ein Mensch dem Namen
nach.
77. Wem die Tage und das Leben hingehen ohne Wis‐
sen, Wahrheit, Weisheit und ohne Liebe, der gleicht
dem Blasebalg der Grobschmiede, denn er atmet wohl,
lebt aber nicht.

71. Kdo zůstává jen se svými a neučiní svými i spraved‐
livé přátele, ten nepochopil smysl života a je vyvržen‐
cem mezi lidmi.
72. Vyvaruj se styku se zlými, vyhledávej vztahy s dob‐
rými, čiň to dobré dnem i nocí a buď si stále vědom
nestálostí všech pomíjivých věcí.
73. Nečiň nikomu škodu, nebuď útrpný, nýbrž soucit‐
ný, pozoruj a následuj věčné zákony a přikázání Tvoře‐
ní a pomáhej všem tvorům ba i s nasazením vlastního
života.
74. Nespravedliví lidé v nouzi litují sami sebe a necho‐
vají žádný cit pro bližního; moudrý má ale s bližním
soucit a nedbá vlastních strastí, jelikož je poctivě pře‐
může.
75. Odměnu za dobré nebo špatné činy člověk ve svém
životě s jistotou zakusí, podle zákona, že každá odmě‐
na přijde za třicet let, za tři roky, za tři měsíce, za tři
půlměsíce, za tři týdny, za tři dny nebo za tři hodiny.
Vysvětlení:
Odstupňování »třiceti« a »třech« je potřeba vidět sym‐
bolicky, a sice tak, že odměna za špatné činy s jistotou
přijde, ať už to bude v průběhu následujících třech ho‐
din, týdnů, měsíců, půlměsíců anebo v běhu třiceti let.
Číslo »tři« nebo »třicet« tedy nepopisuje žádný určitý
čas, ale průběh časového úseku, během kterého přijde
odměna, resp. trest.

76. Tak jako had bez zubů není úplným plazem, tak je
člověk bez vědomostí, bez moudrosti a bez lásky také
jen člověkem dle jména.
77. Komu ubíhají dny a život bez vědomostí, pravdy,
moudrosti a bez lásky, ten je podoben měchu kovářo‐
vu, neboť sice dýchá, ale nežije.
Pokračování příště …

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 23, říjen 2018

9

Ukázka z knihy »Moc myšlenek«
Autor: »Billy« Eduard Albert Meier
Počet stran: 229
Formát stran: A5
Vazba: vázaná
Vydáno: 1998
Nakladatelství: Wassermannzeit‐Verlag
Dostupná v jazycích: němčina, angličtina

Výňatek z knihy, kapitola XVIII, strana 141‐147:
(…) Pokud člověk vytváří poctivou moc svých myšlenek, stane se optimistou a opečovává své
vědomí v úctě před životem tak, aby byl pokrokový i ve svých vědomých myšlenkových
schématech a aby vše zvládl neutrálně‐pozitivně‐vyrovnaným způsobem, pak se se všemi
krizemi a výzvami života vyrovná tvořivě a konstruktivně, aby vždy vše udělal ne pouze jako
to nejlepší, nýbrž jako to nejlepší z nejlepšího a aby se v každém ohledu svého života zacho‐
val pokrokově a nechal moc svých myšlenek stávat se ve vztahu k evoluci v každé myslitelné
souvislosti neustále mocnější a účinnější.
Optimismus je stav vědomí, který člověku není jen tak jednoduše vložen do kolébky, nýbrž
musí být tvrdě vypracován skrze utváření osobnosti a životní filosofie. Na cestě vytváření
optimismu je třeba respektovat a splnit řadu důležitých bodů, bez kterých optimismus ne‐
může nastat. Co se ale vlastně tímto výrazem rozumí? Nechme to říci Johannese Hoffmeiste‐
ra, který ve svém díle „Slovník filosofických pojmů“ (Nakladatelství Felix Meiner) napsal ná‐
sledující:
„Optimismus, novotvar z latinského optimum ‐ „to nejlepší“, od 18. století všeobecně vesele‐
ji pojímající – s důvěrou i ve špatných situacích – spokojeností se vším, jak to leží a běží, vše
beroucí z té nejlepší stránky, v příznivém světle nahlížející základní životní nastavení; svět je
to nejlepší ze všeho možného (teodicea). (…)
Pokud zmiňujeme optimismus, pak je nutné, aby přišel na přetřes také pesimismus, o kterém
se Joh. Hoffmeister ve stejném díle rozepsal následovně:
„Pesimismus, novotvar z latinského pessium „to nejhorší“, názor, podle něhož je život a svět
ovládán špatností a zlem. Může se projevovat v náladách majících původ ve fyzických nebo
duševních (=psychických, Billyho poznámka) poruchách a nedostatcích (jako při „Světobolu“
v romantismu); může se omezovat na jednotlivce, ale také může zasáhnout celé generace a
stát se „výrazem chorobnosti doby“ (Nietzsche, W. VIII, 145). Pesimismus je hlavním rysem
všech spásných náboženství, obzvláště buddhismu, prostupuje řecký orfismus, mystiku a
tragédii, spojuje se s motivy Starého zákona v křesťanství („Vše je marné“) za účelem snížení
hodnoty pozemského bytí (svět jako slzavé údolí), a silně se projevuje u jednotlivých gnosti‐
ků, např. Markióna, podle nichž nevytvořil „tento“ svět bůh, nýbrž ďábel. Všestranné zdů‐
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vodnění pesimismu poskytl Schopenhauer. Popsal optimismus Leibnitze (teodiceu) a Hegela
(s údajným učením, že vše skutečné je prý rozumné) jako „ničemný způsob myšlení“, čímž se
odvolával na to, že by se všechny žijící bytosti tohoto světa mohly udržet při životě pouze
tím, že by se vzájemně požíraly. Následoval ho E. v. Hartmann (K historii a vysvětlení pesi‐
mismu, 1892) s názorem, že sám bůh trpí důsledkem slepé, žádným paprskem rozumné inte‐
ligence neosvícené vůle, která pohání vývoj světa. Tento „dosavadní“ pesimismus nahradil
Nietzsche „pesimismem síly“ (W, XVI, 370 ff, 467; přirovnání: tragickým). „Seznam spisů na
téma pesimismu z let 1872‐1931“ poskytl H. Stäglich, 1933.
K vypracovávání a udržování optimismu je důležité říci ještě následující:
1) Žít v dnešním pozemském světě a v obrovském množství pozemského lidstva vyžadu‐
je obzvláštní sílu vědomí, chápavosti a rozumu. A pouze ten, kdo si tuto sílu osvojí a
vyvine si a přisvojí potřebnou výdrž a houževnatost, je z nich potom schopen vytvořit
směrodatný optimismus, v němž jsou také zakotveny odolnost a vytrvalá vůle, jakož i
vůle ke zlepšování a pokroku a k dosažení vyšší úrovně.
2) Když se život a jeho okolnosti stanou tvrdými a obtížnými, musejí být vědomě akcep‐
továny a důkladně promyšleny a zpracovány, aby bylo možné se z nich učit a získat
bohaté vědění, skrze což budou tyto tvrdé a obtížné okolnosti atd. překonány a ne‐
utralizovány, čímž bude dosažena neutrálně pozitivní vyrovnanost.
3) Abychom se mohli vyvarovat chybných představ a chybných stanovisek, jakož i chyb‐
ných názorů atd., které velice rychle vedou k pesimismu, musíme stále vidět a rozpo‐
znávat opravdové skutečnosti.
4) Všechny záležitosti, okolnosti, události, zážitky a dění všeho druhu musíme stále vidět
a chápat jako takové, přičemž nikdy nesmí dojít k přiosobnění na sebe sama. To zna‐
mená, že záležitosti, okolnosti, události, zážitky, jakož i dění atd., musíme ve své pod‐
statě v každém případě vždy vidět a chápat takové, jaké opravdu jsou, a sice tak, že se
nestanou osobně zatěžujícími, nýbrž zůstanou pro vědomí vždy myšlenkově zpraco‐
vatelné a neosobní.
5) Neexistují žádní lidé, do kterých nějaký imaginární bůh vložil sílu, neboť pokud chce
člověk takovou silou disponovat, pak si ji musí v každém ohledu sám tvrdě vypraco‐
vat. Pokud chce tuto vnitřní, s vědomím spjatou a myšlenkovou sílu a moc používat,
pak ji musí stále trénovat, tak jako je to obvyklé i u fyzických svalů, pokud se mají vy‐
víjet. A pouze pokud bude vnitřní sílu a moc trénovat, dokáže jimi člověk uskutečňo‐
vat záležitosti, přání, záměry, ideály a představy atd., skrze něž se může vyvíjet a tvo‐
řivě a konstruktivně, jakož i pokrokově se projevovat ve svém nitru nebo ve vnější
materiální oblasti.
6) Pokud ještě člověk není optimistou v tom nejlepším slova smyslu, pak se musí
v ohledu vědomí více či méně zásadně změnit, aby tak mohl vyvinout skutečnou
vnitřní sílu, skrze niž mohou jeho neutrálně‐pozitivně vyrovnané myšlenky svou mocí
uskutečnit vše, co se týká vývoje. Skutečná vnitřní síla a moc myšlenek budují jedno‐
tu, skrze niž se lze napojit na duchovně tvořivé síly a evolutivně je používat
k uskutečnění všeho, co je přetvořeno z idejí do zdravých, pozitivních ideálů, za úče‐
lem dosažení vyšší úrovně.
7) Vypracovat si optimismus znamená, že musí být změněn myšlenkový obraz sebe sa‐
ma, a sice s pomocí skutečného a výstižného sebepoznání, jehož následkem je zase
seberealizace. Skrze sebepoznání musí být rozpoznána vlastní příležitost k rozvoji síly,
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aby pak také byla prostřednictvím vnitřní seberealizace skutečně vybudována vnitřní
síla vědomí. Ta pak musí být ukotvena do vědomí jako pozitivní koncept, aby byl vždy
dostupný jako skutečné vědění a pozitivně tak ovlivňoval myšlenky, čímž se vyvíjí po‐
zitivní moc myšlenek.
8) Veškeré úsilí se musí uplatňovat tak dlouho, až se stane mistrovstvím. A i když se to‐
hoto stavu dosáhne, musí být úsilí zachováno, uplatňováno a opečováváno i nadále,
neboť pouze tak mohou být proměněny ve skutky a dokončeny všechny opravdu
uskutečnitelné záležitosti, a člověk si tak může zachovat svůj optimismus.
9) Optimismus a vědomý vývoj podmiňují neutrálně‐pozitivně‐vyrovnané, pokrokové,
tvořivé a konstruktivní myšlení, nezávisle na tom, jak temné, negativní a neúspěšné
mohou záležitosti být nebo se jevit. Vyhlídka a vědomí včetně myšlenek musí být
vždy nasměrovány vpřed na dosažení vyšší úrovně, přičemž člověk musí vidět, roze‐
znávat a usilovat také o všechny možnosti pokroku.
10) Člověk si musí být neustále zcela vědom toho, že čelit všem životním obtížím může
pouze svou vlastní silou a pomocí, plný odvahy a připravenosti k úspěchu a že vše
může zdolat jen mocí svých myšlenek ‐ jestliže odpovídají správnému a evolutivnímu
a pozitivnímu myšlenkovému vzoru.

Kapitola XIX
Žádný člověk se po dobu svého života nemusí nikdy čehokoliv nebo kohokoliv bát, takže ani
nemusí kráčet životem chvějící se, třesoucí se nebo zmítající se strachem. Strach není nic víc
ani nic míň než výtvor nejistoty z něčeho neznámého. Neznámo ale není hodno strachu, ný‐
brž zkoumání, kterým se odkryje a pozná pravda o tomto neznámu. A dostane‐li se tato
pravda na světlo světa, pak jí lze také porozumět a posoudit ji, čímž se takové poznání pevně
opře o zem a vyjde najevo, že pokud poznáme skutečnost ve všech jejích atributech, není
potřeba se bát. Takže je žádoucí poznat a pochopit, že pokud se člověk postaví všem svým
bližním a záležitostem, které ho potkají, a bude je vnímat a vidět otevřenýma očima a všemi
smysly takové, jací a jaké opravdu jsou, pak se není třeba bát. To je při ovládnutí strachu ta
nejdůležitější zásada, pročež si ji musíme vrýt do paměti, abychom na ni pomysleli vždy, když
to budeme potřebovat. Takto musíme zapracovat na zdolání a ovládnutí strachu, namísto
toho, abychom se jím nechali ovládat. Ke zdolání a ovládnutí strachu však dojde pouze za
použití rozumu, jehož prostřednictvím k tomu budou podniknuty rozumné kroky již zmíně‐
nou formou poznání opravdové skutečnosti neznáma. A bude‐li takto přemožen a rozpuštěn
strach, pak se tím změní též vědomí a jeho postoj, čímž se neodvratně změní a stanou se
pozitivnějšími také myšlenky. Této změně bude však podřízeno také celé tělo, neboť rozply‐
nutí strachu bude mít za následek uklidnění strachem opotřebovaných a rozbouřených ner‐
vů, které kvůli vytvořenému strachu napínaly a křečovitě svíraly tělo. Strach ale způsobuje
újmu také citům a tím i psychice, čímž mohou vzniknout čistě psychické škody nebo také
psychosomatické choroby, které nelze vyléčit žádnými jinými léky, než mocí myšlenek. Ty ale
musí být správně uspořádané a pěstované a opečovávané v neutrálně‐positivní vyrovnanosti.
(…)
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Ze švýcarských novin Tössthaler:

»Mimozemšťané k nám přinesli náboženství«
25. srpna 2015, Jonas Gabrieli
V Hinterschmidrüti sídlí FIGU. Jeho vedoucí, Eduard Albert Meier, tvrdí, že je v kontaktu s
mimozemšťany. Jeho Semjase‐Silver‐Star‐Center existuje nyní už 37 let. To je mnohým
známé. V co ale věří figuané? Pokus o sblížení.
Jméno UFO‐Meier je mnohým v Tösstalu pojmem. (Tösstal je území na východě kantonu
Curych v Curyšské vrchovině – pozn. překl.) Eduard Albert Meier, který je ostýchavý vůči
médiím, žije téměř čtyři desetiletí v Hinterschmidrüti. Tam sídlí i Svobodné zájmové
společenství pro duchovní učení a ufologii (FIGU).
Rozhovor s Meierem nám nebyl dovolen, neboť »naše věc je neustále pomlouvána, z části
nejprimitivnějším způsobem«, píše člen Základní skupiny a mediální representant FIGU Patric
Chenaux. Čtyřicátník, již 23 let člen FIGU, se nabízí jako partner k rozhovoru. Akceptujeme a
jedeme do Schmidrüti.
Patric Chenaux, jaká je filozofie FIGU?
Chceme přimět lidi k tomu, aby samostatně
mysleli. Kromě toho by se lidé měli osvobodit od
omylů a iluzí a orientovat se na realitu a
skutečnost života.
Jaké iluze a omyly tím máte na mysli konkrétně?
Iluzím se více méně rovnají všechna kultovní
náboženství, většina sekt, velmi mnoho
politických ideologií a také jisté filozofické
ideologie. Proto se zasazujeme o to, že člověk
nemá přebírat své skutečné vědění ze všelijakých
knih. Člověk by měl zapojit svou vlastní
schopnost vnímání a rozum (chápavost), aby
zjistil, o co v životě člověka vlastně jde.

Patric Chenaux – mediální representant FIGU

Teď je to ale tak, že Billy Meier je jediný, kdo má kontakty s Plejaren (mimozemšťany).
To je správně.
To si přece protiřečí s tím, co bylo právě řečeno, neboť získáváte všechny informace jen z
druhé ruky.
Správně, ale to jsou jen informace ve smyslu ukázání nějakého směru anebo návodu k
použití. To máte totéž jako např. s kamerou. V návodu sice stojí psáno, jak se má s kamerou
zacházet, ale nakonec je její obsluha stejně na Vás.
Člověk přece prodělal osvětu od doby, kdy Immanuel Kant uvedl v život motto »Sapere aude«
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(česky dle Wikipedie: Měj odvahu používat vlastní rozum – pozn. překl.). To by přece mělo
stačit, nebo ne?
Ano, ve své podstatě by to mělo stačit. Ale na našem světě je tak mnoho náboženství, sekt a
ideologií, které jsou natolik v protikladu se skutečností a pravdou, že je člověk naprosto
zmatený. Jako protipól musíme dodat velikou dávku osvěty. Kant k tomu přispěl např. svým
dílem. Z našeho pohledu mají dnešní kultovní náboženství základ v prastarých spisech a
tradicích starých mimozemšťanů.
Říkáte, že všechna náboženství se zakládají na mimozemském vědění?
Ano. Kdyby žádné mimozemské formy života nenavštívily naší planetu, pak bychom dnes měli
nanejvýš přírodní náboženství. V této naivní podobě víry by lidé mohli provádět osvětu sami
a neměli by zpravidla žádné problémy. Mimozemšťané ale přišli na Zemi před několika
stovkami tisíc let a naposledy před několika tisíci lety, a přinesli na Zemi náboženství. Tím
vznikla náboženství, která jsou mnohem silnější, mocnější a nutkavější, než kdyby bývala
vznikla přirozenou cestou. A proto vstoupili Plejaren do kontaktu s Billy Meierem. Za účelem
osvěty.
Silně kritizujete světová náboženství. Není pak FIGU v principu totéž?
Pokoušíme se zůstat malým a skromným a netlačit se do popředí. Nechceme k lidem a
nechceme je o čemkoliv přesvědčovat, nýbrž jen dát k dispozici informace. Na internetu, ve
spisech, v knihách a pomocí přednášek.
Ale sdružení přece provozuje i infostánky ve větších městech Švýcarska, jako jsou Bern nebo
Winterthur. Tam přece přicházíte k lidem.
Ano, ale my k lidem nepřicházíme, nýbrž sedíme u infostánku na okraji ulice. Kdo má zájem,
ten přijde k nám.
Ale vy jste přece přesvědčeni o vašem Učení ducha. Říkáte, že máte pravdu o životě. Proč
nejdete k lidem ofenzivněji?
To s tou pravdu je nutno brát naprosto relativně. I já mám pochybnosti v některých věcech.
Nejsem stoprocentně přesvědčen o úplně všem a každém.
Kde máte konkrétně pochybnosti?
To je velmi těžké vysvětlit. Absolventi fyziky se také přou o teoriích, kterým lidé mimo obor
fyziky nerozumí. Pochybnosti jsou důležité. Jen bludně věřící a fanatici nemají žádné
pochybnosti. Snažíme se, jak je to jen možné, používat svůj mozek, abychom se všem
informacím od Plejaren učili, studovali a zkoumali je a tázali se. To vede k určité sebejistotě,
která opět vede k určité svobodě.
O této svobodě bych chtěl hovořit: V jednom bulletinu je řeč o bezpočtu přikázání. To je přece
jasný rozpor vůči svobodě.
Tak to není. Kdyby neexistovaly žádné přírodní zákony, neexistovala by žádná svoboda. Člověk
může z přírodních zákonů – pokud chce – odvodit nějaké přikázání (doporučení – pozn.
překl.). Např. »Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek«. Nemáme u nás žádná přikázání,
která musí někdo nutně dodržovat. To, co máme jako sdružení, to jsou stanovy a struktury,
jako každé jiné sdružení.
Jak takové struktury vypadají?
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V současné době existuje kromě Pasivní skupiny i Základní skupina, která sestává z 37 členů.
Maximálně by jich jednou mělo být 49. Pak bude naplněna a založí se takzvaná sekundární
Základní skupina. Důvodem toho je, že primární Základní skupina se např. zabývá výrobou
spisů a opatrování všech zemských skupin FIGU (FIGU‐Landesgruppen) po celém světě.
Tito členové Základní skupiny mají všichni čestné funkce?
Přesně tak. Kromě toho pořádáme každý měsíc generální shromáždění. Tam panuje
jednohlasné usnesení. Každý člen nemá tedy jen jeden hlas, ale i právo veta.
Nepanuje nebezpečí, že se jednotliví členové budou v tichosti zlobit?
Správně. To se u nás už také stalo, že se lidé nebránili, ačkoliv byli proti určitým rozhodnutím.
Také u nás jsou rozdílné názory anebo někdy i hádka. Snažíme se ale o to, abychom
rozhodovali rozumně.
Jak jste narazil na FIGU Vy?
V roce 1991 jsem se seznámil s Erwinem Mürnerem (náruživý ufolog – pozn. redakce
Tössthaler). Bylo mi 17 let a byl jsem velmi zvědavý. Četl jsem mnoho vědeckých časopisů.
Mürner mi poprvé vyprávěl o FIGU a pozval mě a mé kolegy na jednu soukromou přednášku.
Šel jsem na ní s kritickým postojem. Když Mürner předčítal z kontaktních rozhovorů Meiera,
bylo mi náhle jasné: To sedí!
Byl to okamžik, kdy jste vstoupil do FIGU?
Ještě ne. Nejprve jsem si ještě jeden celý rok dělal další rešerše. Dokonce jsem šel k jednomu
zmocněnci ve věci sekt, abych se ho zeptal na jeho názor na FIGU. Chtěl jsem se ujistit. Když
mi bylo 18 let, požádal jsem o členství.
Co vám zmocněnec ve věci sekt o FIGU řekl?
Řekl, že FIGU je neškodné. Je to prý jen skupinka veselých lidí, kteří věří, že našli pravdu.
Jak reagovalo Vaše okolí, když jste vstoupil?
Bylo zajímavé, že pozitivně. Svým rodičům a dokonce i na svém učilišti jsem to vysvětlil.
Ale nikdo z Vašich přátel se přes Vás členem nestal?
Ne, vydali se vlastními cestami. Vážíme si sebe navzájem i dnes, a to pořád stejně. Moje
sestra sice není členkou, ale spisy Meiera četla a aplikuje je do svého každodenního života
lépe, než leckterý člen FIGU.
Do jaké míry se člen FIGU chová ve všedním dni jinak?
V průběhu let se změní vlastní myšlení. Člověk se zabývá mnohem vědoměji všedním dnem,
bližními a sebou samotným. Člověk se učí mnohé o vlastních slabostech a může své osobní
nedostatky pomalu zlepšovat.
A proč přesně je teď tedy k tomu zapotřebí mimozemšťanů?
Plejaren je zapotřebí, neboť se cítí zodpovědní za opětovné vyžehlení chyb, kterých se jejich
předchůdci dopustili. Kdyby jejich předci tehdy bývali nepřišli na Zemi, nebylo by dnes na
Zemi zapotřebí žádných mimozemšťanů. Nebylo by zapotřebí žádného Meiera a žádné FIGU.
To je zásadní bod. Jasně, křesťanství bylo založeno údajně Ježíšem Kristem a islám
Mohamedem. Tato náboženství byla ale ovlivněna dřívějšími náboženstvími. To vše vede
nazpět k těm mimozemšťanům, kteří na Zemi přinesli náboženství. Od té doby se způsob
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myšlení člověka otrávil. To se zažralo do člověka do takové míry, že došlo ke změně genetiky
celého pozemského lidstva. Máme tedy všichni jeden genový defekt, který působí na naše
vědomí a který nelze odstranit za pomocí nějakého nového náboženství. Ne, člověk musí být
z neutrálního osvětového místa lehce postrčen správným směrem – za podpory
mimozemšťanů. Aby lidé, kteří trošku pozorně přemýšlí, začali být realističtí a svým bližním to
předávali dál. Tím se dostaví princip sněhové koule v podobě zlepšení. Víme, že naše
informace čtou i zástupci vlád a různé tajné služby.
Odkud to víte?
To nám řekli Plejaren. Přirozeně o tom může člověk říct, že se jedná jen o tvrzení, které není
prokazatelné. Zajímavý je ale příklad z roku 2003. Německo stálo před rozhodnutím, zda má
vstoupit do války v Iráku. Německý ministr zahraničí Joschka Fischer byl dlouhou dobu pro
vstup do války. Ale jen dva dny poté, co Meier ve svém prvním Mimořádném bulletinu
kritizoval americkou politiku, změnil Fischer své mínění a Německo do války nešlo. Plejaren
nám řekli, že Fischer bulletin četl a ten apeloval na jeho rozum.
Minulý měsíc prohlásil Stephen Hawking, že věnuje 100 miliónů dolarů na výzkum
mimozemského života. Proč mu neřeknete, že už jste ho dávno našli?
(Směje se) Za posledních 40 let jsme napsali celkově 45 654 stran textu. Na základě tohoto
objemu se divíme, proč k nám určití lidé již dávno nepřišli a písemný materiál vážně
nestudovali.
Nemyslíte si ale, že toto obří množství materiálu lidi spíš odstraší?
Existuje několik hlavních spisů/knih. Kdo čte a studuje právě ty, pak v principu porozumí asi
95% naší filozofie. Vše ostatní je specializace v určité dílčí oblasti.
Eduard Albert alias Billy či také UFO‐Meier

Co se stane s FIGU až Meier umře?
Když už tu nebude, převezme celá Základní skupina vedení
FIGU.
Jak ale bude udržován kontakt s Plejaren po Meierově smrti?
Až Meier umře, opustí Plejaren naší planetu a jejich úkol je
ukončen.
Dokonce i tehdy, pokud by úkol Plejaren nebyl uzavřen?
Správně.
Není to v protikladu se základní myšlenkou zničit
náboženství?
Ne, Plejaren tak jednat musí. Jinak by totiž přišli všelijací
lidé, kteří budou tvrdit, že jsou novými kontaktéry s Plejaren.
Á propos podvodníci: Meier již označil jiné kontaktéry s Plejaren jako podvodníky. Proč není
Meier podvodník, pročpak nejsou všichni kontaktéři podvodníci?
V budoucnosti budou lidé číst naše spisy a jistě najdou nějakou větu, která nebude sedět. Ale
člověk dojde taktéž k poznání, že velmi mnoho věcí souhlasí. Zajímavé je i to, že v současné
době překládám různé americké studie a připravuji je do knihy. V těchto studiích jsou
zkoumány naše UFO snímky a vyšlo najevo, že tato UFO musela mít průměr přinejmenším tři,
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resp. sedm metrů. Existují ještě i jiné studie. To vše jsou indicie, které vedou k závěru, že je to
skutečně tak, jak říká Meier.
Důležité téma po FIGU je přelidnění. Proč?
Pokud by bylo přelidnění zredukováno pomocí rozumné kontroly porodnosti na míru
přijatelnou pro Zemi (asi 500 milionů lidí), mohlo by se tak velmi mnoho problémů
automaticky vyřešit. Fauna a flóra by se mohla opět rozvíjet. Nikomu by to neublížilo, jen
politikům a náboženstvím. Náboženství chtějí ovce, které jim přinesou peníze a politici chtějí
mnoho daňových poplatníků, aby spravovali své obrovské armády vojsk. Jenže mocnáři mají
nástroje, jak si svou moc udržet. Například pomocí médií nebo pomocí elektromagnetických
vln, jež jsou vysílány přes naše elektronická média – chytré telefony, laptopy, televize – a
sugestivně hypnoticky nás ovlivňují.
Článek přeložen do češtiny a zveřejněn s laskavým svolením autora.
Zdroj: http://toessthaler.ch/die‐ausserirdischen‐haben‐die‐religionen‐zu‐uns‐gebracht/

Roswellský film – pitva mimozemšťana
253. kontakt z 1. listopadu 1995 (výňatek)
Na otázku pro Ptaah ohledně pravosti roswellského filmu vysvětlili Plejaden/Plejaren 1. lis‐
topadu 1995 při 253. kontaktu kromě jiného následující:
Billy (…) Co si máme ale myslet o roswellském filmu, který údajně ukazuje pitvu nějaké mi‐
mozemské bytosti?
Florena Nemohli jsme nalézt žádné odkazy na to, že nějaký Jack Barnett nebo Jack Barret, jak
Ray Santilli tohoto muže nejprve pojmenoval, existuje nebo ten film skutečně natočil. Dali
jsme si dokonce tu námahu cestovat zpět v čase a porozhlédnout se přímo na místě zřícení,
avšak tam vyšla najevo zcela jiná fakta, než jaká ukazuje onen film. Nebyl tam přítomen ani
žádný fotograf nebo kameraman jménem Jack Barret, který údajně filmoval a tajně odcizil
několik rolí filmu. Byly sice učiněny fotografické a filmové záznamy, avšak za ty zodpovídali
příslušníci armády a lidé z tajných služeb, kteří všechen tento materiál odevzdali na příslušná
místa. Film je podle našeho šetření hanebný podvrh nepředstižitelný ve své nechutnosti,
protože jako model byla bez úcty a kriminálním způsobem zneužita 16letá dívka poté, co
zemřela na svou chorobu, která ji znetvořila. Bohužel nejsem zběhlá v medicíně, ale o tom ti
může bližší podrobnosti vysvětlit Ptaah, jakmile tě opět navštíví. Jedno z jeho povolání je
přece také lékař. (…)
(Výňatek z FIGU bulletinu č. 5, prosinec 1995)

Dodatek
Výňatek z 256. kontaktu, 13. května 1996
Billy … Další otázka: Florena mně řekla, že se tě mám zeptat na to, jak se nazývá nemoc, kte‐
rou byla postižena 16letá dívka, jež byla nactiutrhačsky vydávána za mimozemšťana
v Santilliho filmu. Jakou nemocí ta dívka trpěla?
Ptaah Proterie.* (Pozn. od Billyho: plejarische označení.)
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(*Proterie = protoplazmatická změna celé substance buněk u žijících lidí, zvířat a rostlin. Tato
nemoc nemá nic společného s nemocí zvanou progerie.)

Čtenářská otázka
Bylo zřícení v Roswellu realitou nebo jen výmyslem? A pokud bylo reálné, jaképak to byly
bytosti, resp. odkud pocházely?
Barbara Lotz / Německo

Odpověď
Ohledně zřícení UFO v Roswellu se jedná o realitu, kterou ovšem popírají jak americké tajné
služby a vojáci, tak vládní místa, a to všemi možnými i nemožnými výmluvami sahajícími až
ke lžím. V případě lidem podobných forem života, resp. posádky UFO, se nejednalo o vlastní
lidi, nýbrž o bioorganické androidy, kteří pocházeli ze systémů Reticuli. Tito bioorganičtí an‐
droidi byli umělé, lidem podobné formy života s poněkud menší postavou, resp. velikostí než
pozemšťané. Nebyli to tedy roboti, nýbrž skutečné organické formy života, které – pokud je
spařili nezasvěcení – nemohly být rozpoznány jako androidi, dokonce ani ze strany lékařů a
chirurgů, přinejmenším s pozemskými možnostmi.
Billy
(Výňatek z FIGU bulletinu č. 39, květen 2002)

Další informace na téma Roswell, Oblast 51 a přistání na Měsíci
Výňatek z 522. kontaktu, sobota 2. července 2011, 15:21 hod
Ptaah
1. Dnes nemám velmi mnoho času, neboť se zabývám různými věcmi, které jsou neod‐
kladné.
2. Z tohoto důvodu jsem se také opozdil v rámci práce na korekturách.
Billy

To nebylo tak zlé. Ale když nemáš mnoho času, pak bych ti hned rád položil jednu
otázku. V televizi se pořád dokola objevují pojednání a vysvětlení atd. na téma přípa‐
du Roswell a Oblast 51, přičemž se vehementně popírá, že se v souvislosti
s mimozemským létajícím objektem kdy nějaký případ Roswell vůbec udál. V těchto
pořadech pak vystupují i údajní »svědci doby« z vojenských kruhů, kteří vše popírají,
zesměšňují a stále tvrdí, že se prý jednalo o testovací balón podniku zvaného »Mo‐
gul«. Většina moderátorů takovýchto televizních pořadů se pak pohybuje na stejné
vlně.

3. O tom jsme už v těch všech letech od roku 1975 mnohokráte hovořili, takže bychom
se neměli opět do těchto událostí pouštět.
Billy

To co říkáš je sice správně, ale myslím si, že to přesto může být užitečné, když ještě
jednou něco řekneš k případu Roswell a Oblasti 51. Je tomu i tak, že jsem v této věci
pořád dotazován, zda ta oficiální tvrzení souhlasí nebo nikoliv, a sice také ve věci
údajně prvního přistání Američanů na Měsíci v roce 1969.
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Ptaah
4. Pak k tomu tedy chci výjimečně ještě jednou něco vysvětlit.
5. Případ Roswell spočívá na skutečných událostech, ale to je ti známo.
6. Tehdy zřícený letecký stroj ovšem nebyl řízen lidskými formami života, nýbrž bioor‐
ganickými androidy.
7. K tomuto případu tehdy zhotovené tajné složky byly ovšem vůči veřejnosti a vůči celé
vládě samotné drženy v tajnosti a bylo postaráno o jejich zmizení tak, že byly uchová‐
ny na jednom velmi bezpečném místě, ke kterému má přístup jen velmi málo lidí.
8. Existuje tedy stěží možnost, že se skutečná pravda jednou opravdu dostane na veřej‐
nost, takže se asi nikdy neuskuteční objasnění vůči vládě USA a vůči veřejnosti, ani
v USA, ani celosvětově.
9. Vpravdě nebyli vládnoucí v USA informováni o pravém dění, nýbrž vše zůstalo u vo‐
jenské tajné služby a u FBI, stejně jako u dalších tajných služeb USA, jako např. u CIA.
10. Lživé historky »Mogul« okolo případu Roswell jsou rovněž vykonstruované ze strany
tajných služeb, stejně jako lživé vykonstruované historky ohledně údajně prvního pi‐
lotovaného US‐amerického přistání na Měsíci dne 20. července 1969 s kosmickým
modulem Apollo 11.
11. A co se týče zbytků mimozemského létajícího stroje po pádu u Roswellu, tak k tomu
je třeba říct, že příslušníci amerického vojenského letectva všechny dostupné zbytky
posbírali a převezli na základu Patterson, stejně tak i následně do Oblasti 51.
12. Navzdory důkladným průzkumům všech zbylých kousků, technici nebyli schopni
z nich vytěžit žádný velký užitek, protože mohli rozumět jen několika málo věcem a
přineslo jim to jen nepatrné využití.
13. Nicméně je ale faktem, že se v Oblasti 51 vytváří a testují přísně tajné létající stroje, a
sice nejenom v oblasti této základny, nýbrž i v jiných oblastech a dokonce i celosvěto‐
vě.
14. To se ovšem týká i dalších států, které pracují na tajných létajících strojích a testují je,
a které pak nezasvěcené obyvatelstvo označuje za UFO či dokonce za mimozemská
létající tělesa.
15. A přesně tento fakt využívají všechny tajné základny, ve kterých se staví futuristické
létající stroje, přičemž obzvláště Oblast 51 vyčnívá, aby své tajné produkty ohledně
všemožných létajících těles a létajících strojů nemuseli nechávat zveřejňovat.
16. V této věci zahrnuté tajné služby rozdmýchávají již mnoho desítek let UFO poprask a
dělají všechno proto, aby obyvatelstvo pozorující tato létající tělesa nechalo ve víře,
že se u těchto létajících strojů jedná o mimozemská létající tělesa, která se pak všeo‐
becně nazývají UFO.
17. Tím je také dán důvod k paradoxu, že zcela obzvláště v USA zodpovědní lidé ve vojen‐
ských a leteckých tajných službách, stejně jako další spolupůsobící tajné služby, popí‐
rají záležitosti ohledně zřícení mimozemského létajícího stroje, jak k tomu došlu
v případě Roswellu.
18. V důsledku toho samozřejmě dochází k vehementnímu popíraní tajných výzkumů a
intrik, které se v Oblasti 51 provozují, stejně tak se vehementně popírají zde zhotove‐
né konstrukce tajných létajících strojů.
19. A to se událo nejenom ve fázi studené války, ale platí to ještě i stejnou měrou v dneš‐
ní době.
20. Tak se nadále rozdmýchává víra obyvatelstva na mnohačetnou existenci mimozem‐
ských UFO.
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21. Faktem je, jak jsme tě již před desetiletími informovali za předpokladu povinného ml‐
čení, že USA se byly schopny zmocnit sovětské stíhačky MIG, jejíž techniku si osvojili
letečtí konstruktéři v Oblasti 51 a získali z ní velký užitek, stejně jako dokázali využít
určité malé věci ze zříceného létajícího tělesa u Roswellu, což ale byla popravdě jen
velmi nepatrná míra a bylo to jen stěží podstatné.
22. Co se dnes dělá v Oblasti 51 je rovněž tajné tak, jako tomu bylo vždy, a to co se tam
vytváří, se pro pozemské obyvatelstvo dnes vztahuje ještě na natolik futuristickou
techniku, že pokud se létající stroje oznámí veřejnosti, tak ty budou opět označeny za
mimozemskou techniku, ačkoliv se jedná o čistě pozemské vymoženosti.
23. To je, milý příteli, to, co jsem musel na tvou otázku ještě vysvětlit.
24. Doufám přitom, že do budoucna už o těchto záležitostech nemusíme hovořit, neboť
vše nezbytné je skutečně jasně vyložené.
Billy

Děkuji, a myslím si, že tvá poslední slova se shodují i s mým názorem. Lži ohledně
Roswellu a údajného prvního přistání na Měsíci budou asi nadále trvat věčně. Pověz
mi ale – pokud se tě na to smím otevřeně zeptat – jak je to vlastně s oblaky na Slunci?
(česky také protuberance – pozn. překl.) Nedávno jsem o tom cosi četl v nějakém ča‐
sopise, takže si myslím, že už o tom nemusím zachovávat mlčenlivost, neboť fakta o
těchto slunečních oblacích jsou už nyní známá.

Ptaah
25. Tak tomu skutečně je.
Billy

Dobrá tedy: Tvá dcera Semjase mi v 70. letech 20. století oznámila při jednom okruž‐
ním letu v SOL systému, že i na Slunci existují oblaka, takže jsem je chtěl vidět. Semja‐
se mi pak mé přání samozřejmě splnila, načež jsem zjistil, že sluneční oblaka mají gi‐
gantické rozměry, a sice až 30krát či dokonce až 70krát větší než Země. Tato oblaka
sestávají z horké materie a vykazují teploty i nad 5000 stupňů Celsia. Moje otázka
k tomu je nyní ta, zda tato oblaka na Slunci ovlivňují i jeho povrchovou činnost a hlub‐
ší sluneční sféry či nikoliv?

Ptaah
26. V této věci existují skutečně velmi silné vlivy, neboť ony určují pohyby hlubších sfér,
jako tomu je v případě všech planet, které mají oblaka, na kterých dochází v důsledku
mračen a v důsledku jejich souvislostí k určitým klimatickým pohybům, povětrnost‐
ním podmínkám a změnám na povrchu planet.
Billy

Tvá dcera Semjase mi řekla, že horká z materie sestávající oblaka na všech sluncích
jsou naprosto přirozené úkazy.

Ptaah
27. To je správně.
Billy

Dobrá a děkuji. …
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Základny na Měsíci
Výňatek z kontaktu č. 246 z 19. června 1993
Billy Jiná otázka: Existovaly za posledních 1000 let na Venuši či Marsu nějaké základy, resp.
mimozemské stanice, anebo snad na Merkuru či na nějakých jiných planetách SOL systému,
anebo možná na pozemském Měsíci?
Ptaah Ne, kromě Země a pozemského měsíce.
Billy

A patřily tyto základy různým mimozemšťanům?

Ptaah Na Zemi patřily všechny a bez výjimky nám, zatímco na pozemském Měsíci byly i čtyři
(4) základny, které patřily národům cestující kosmem, a ty s námi nebyly v žádném kontaktu,
ovšem s pozemšťany udržovaly kontakty jen velmi vzácně, což se v žádném případě nevzta‐
huje na novověk.
Billy Aha – právě mě ale napadá toto: Mluvili jsme přece o vašich direktivách, v důsledku
kterých jste vázáni ve věci kontaktů s určitými formami života, resp. formami života určitých
evolučních stupňů v té podobě, že s nimi nesmíte vstoupit do přímého kontaktu. Leč přesto
jste podnikli skrze mě pokus, vstoupit do kontaktu s americkou vládou. Jak ale toto nyní ladí
s vašimi příkazy atd.?
Ptaah Jak víš, spojení mezi americkou vládou a mezi námi mohlo bývalo proběhnout jen v té
podobě, že bys býval figuroval jako neutrální prostředník, bez toho, aniž bychom se sami
bývali objevili. Vykonávání takovéhoto kontaktu, resp. spojení v této podobě, by bylo bývalo
dovoleno v rámci našich direktiv.
Billy

Rozumím. Nyní ale opět něco úplně jiného: …

Zavraždění Johna F. Kennedyho
Výňatek z kontaktu č. 256, 13. května 1996
Billy Děkuji. Tato informace mi stačí. Smím se možná dnes oficiálně zeptat, jak se měla věc
ohledně Johna F. Kennedyho, 35. prezidenta USA, který byl 22. 11. 1963 zavražděn v Dallasu
(Texas)?
Ptaah Bylo to spiknutí různých zájmových skupin, které sestávalo ze CIA, FBI, mafie, pro‐
kubánských stoupenců, ropných baronů, vojensko‐průmyslového komplexu. Lee Harvey
Oswald a tři další muži pracovali společně se spolkem spiklenců, v důsledku čehož byl pak
americký prezident zákeřně zastřelen. Střely na Johna Fitzgeralda Kennedyho sice vyšly i od
Oswalda, jakož i od ostatních zúčastněných, ale skutečná smrtící střela nevyšla z Oswaldovy
zbraně.
Billy

Kterého pak zase zastřelil Jack Ruby, který se ve skutečnosti jmenoval Rubinstein.

Ptaah To je správně. Byl to židovský extrémista a rovněž najatý vrah s úkolem, aby zastřelil
Oswalda, jelikož mu zodpovědní spiklenci nedůvěřovali a klasifikovali ho jako faktor nejistoty.
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Čtenářská otázka k tématu CIA
(výňatek z brožury FIGU Machinace imperiální světové mocnosti USA)

Mimořádný bulletin FIGU č. 30, říjen 2006
Co je to SOG‐tým, jenž údajně existuje v rámci tajné služby USA? A je správně, že je CIA moc‐
nější než vláda USA? Jestliže je správné vše, co se o tomto proslýchá a píše, jak se to potom
slučuje s křesťanským náboženstvím, k němuž přece náleží i Bush? Copak proti tomu nic ne‐
podnikne? Víte o tom něco a můžete poskytnout podrobnou odpověď v jednom z Vašich
bulletinů?
A. Peter, Švýcarsko

Odpověď
Takzvaný SOG‐TEAM (Special Operations Group) CIA (Central Inteligence Agency, česky
Ústřední zpravodajská služba) skutečně existuje a je to zatraceně neradostná skutečnost,
neboť ani SOG‐tým ani CIA se neštítí žádné vraždy. CIA je ona vlastní tajná světová vláda
USA, jejíž hlavní základna, resp. sídlo se nachází v Langley, ve spolkovém státě USA Virginie.
Hlavním úkolem této tajné organizace – jež funguje jako tajná služba a tvoří supermoc
v superstátě – je špionáž, do níž vláda USA pumpuje miliardy amerických dolarů. S dobrým
svědomím lze říci, že CIA disponuje prakticky neomezenou mocí a neštítí se žádného zločinu
ani žádné nelidskosti. To, co je ve filmech o Jamesi Bondovi znázorňováno jako »povolení
zabíjet« pro korunu Anglie, to je pro CIA absolutní skutečnost, neboť CIA má státní povolení
neomezeně masově vraždit. Nikdo vlastně neví, kolik lidí pro CIA pracuje, neboť vše je přísně
tajné, přičemž k zachování tajemství se CIA nezdráhá ani mučit ani vraždit. Do hledáčku CIA
se může dostat kterýkoli člověk, dokonce i ten nejbezúhonnější, neboť tváří tvář této největší
ze všech špionážních organizací a zřejmě i největší tajné teroristické organizaci světa je
v zásadě každý člověk podezřelý a nemůže si být jistý svým životem. Ale to není vše, neboť
žádná vláda světa není schopna své občanky a občany před nehoráznými a zločinnými intri‐
kami CIA ochránit.
SOG‐tým CIA je tajná armáda, jež je vyzbrojena všemi myslitelnými zbraněmi, a to i těmi, o
nichž může i samotná armáda USA jen snít. SOG‐tým sestává z elitních vojáků, kteří jsou re‐
krutováni z řádné armády, letectva, jakož i z řad námořnictva a mariňáků atd. a jsou z nich
školeni vraždící a ničící roboti. Při svých tajných operacích v terénu jsou stále dozorováni –
pomocí zakódovaného satelitního spojení. Dějí‐li se někde ve světě zločiny CIA nebo útoky a
války proti nějakým státům, pak je to tajná armáda SOG, jež důkladně připravuje každý útok.
Pokud by se skutečně konal útok na Írán, jenž plánuje USA od roku 2002, pak by jej tedy
v Íránu tajně připravil SOG‐tým, jako tomu bylo i v Afghánistánu a v Iráku.
CIA je mocnější než celá vláda USA, takže ta nikterak neví, co tato tajná služba ve skutečnosti
činí. Dokonce ani prezident USA neví o tom, co všechno tato tajná služba – jež se stala stá‐
tem ve státě – skutečně podniká a co všechno s tím souvisí. Moci CIA nabyla již při svém za‐
ložení roku 1947, a tak to trvalo jen do roku 1953, než ji patřičný zákon zbavil povinnosti ote‐
vřeně sdělovat své cíle, a později ji vláda výslovně pověřila zabíjením. Kromě rozkazu zabíjet,
resp. vraždit disponuje CIA i povolením porušit kdekoliv na světě jakýkoliv zákon – vyjma
zákonu USA. Avšak i tento zákaz CIA přechází, neboť slouží‐li to jejím cílům, pak se neštítí
vraždit ani v USA.
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11. září 2001 proběhl atentát na Světové obchodní centrum a jen o šest dní později, 17. září,
se stala nehoráznost, která je ve všech demokratických státech na našem světě doposud
bezobdobná, a tedy v nich dosud nikdy nenastala: Zcela nezodpovědný, sektářský prezident
USA George W. Bush, který se autokraticky pozvedl nad svět jako mstitel Boží, dal svým pod‐
pisem CIA naprostou volnost v konání, takže CIA byla zmocněna byť jen při nejprchavějším
podezření zatýkat, resp. unášet lidi a častovat je dotazovacími metodami, jež jsou mimo
všechna lidská práva, všechnu lidskou důstojnost a humanitu. To se vztahuje jak na bojovníky
Al‐Káidy, tak i na lidi, kteří jsou jednoduše podezříváni z teroru nebo z ohrožování státu atd.
Vztahuje se to tedy jak na jednoznačné, tak i na domnělé pachatele, kteří si počínají jako
teroristé anebo kteří jsou jednoduše jen podezříváni jako teroristé a nepřátelé státu na zá‐
kladě křivého udání nebo špionáže. Při těchto machinacích se nemusí CIA ospravedlňovat, a
to ani před prezidentem USA ani před senátem či veřejností, neboť CIA je natolik mocná, že
stojí plně nad vládou, a dokonce ji řídí. Přitom pomysleme na to, že CIA je jen jednou z 15
amerických tajných služeb – je však tou nejmocnější, jež rozprostřela své sítě dokonce i nad
ostatními tajnými službami, nad FBI a nad policií obecně a má je pod kontrolou. CIA tedy
není jen tajná služba, jež vládne a kontroluje USA, jelikož vládne celému světu a kontroluje
jej. Kdo se nepodvolí jejím pravidlům, ten je zkrátka a dobře nekompromisně zavražděn. Nej‐
radikálnější zbraní za tímto účelem je přitom SOG‐tým, resp. armáda SOG, která je v historii
všech tajných služeb světa bezobdobná a jejíž elitní vojáci jsou bezcitní a nemilosrdní roboti
na zabíjení, kteří vraždí z chuti zabíjet a nikterak se nezamýšlejí nad právem ani pořádkem –
místo toho slepě a bez okolků vraždí, jen když mohou následovat své rozkazy.
CIA je skutečně světová mocnost a seznam jejích zločinů je tak dlouhý, že jej nelze celý po‐
stihnout. Mimo bezpočet jiných zločinů patří do jejího pole působnosti i svrhávání vlád, takže
svrhla mimo jiné roku 1953 perskou, resp. íránskou vládu, roku 1954 vládu Guatemaly a ná‐
sledně roku 1973 vládu v Chile a roku 1980 vládu v Turecku. To, že některé z těchto vlád byly
předtím obyvatelstvem demokraticky zvoleny, CIA netížilo, neboť pro ni bylo jen podstatné,
že byly tyto vlády z hlediska jejích cílů nevhodné, jelikož nebyly vroucně nakloněny USA. CIA
tedy zavraždila i mnoho politiků nebo je nechala sprovodit ze světa placenými úskočnými
vrahy, jako např. Che Guevaru atd. Pokud by se to CIA bylo podařilo, pak by musel odejít i
Fidel Castro, avšak to se zatím nepovedlo uskutečnit, takže stále ještě stojí na seznamu ne‐
pohodlných osob CIA. Intriky CIA ale pokračují ještě mnohem dál, takže její zločiny nikdy ne‐
půjde objasnit kompletně a bude možné uvést jen několik málo z nich, jako že CIA např.
podporovala finančně, zbraněmi, vojenským výcvikem a znalostmi guerillového boje takzva‐
né bojovníky za svobodu i brutální diktátory a vyplácela jim peníze, což činí i nadále. Tak to‐
mu bylo mimo jiné i v případě Saddáma Husajna a Usámy bin Ládina. Pomocí CIA se mohl
Saddám Husajn ohromně vyzbrojit, poté co roku 1979 pronikl pučem na špičku iráckého re‐
žimu. Své první kontakty se CIA navázal Husajn již při svém studiu na káhirské univerzitě, a
když se dostal k moci, otevřela mu CIA svou plnou náruč. Také Usámu bin Ládina vystavěla
CIA, spolu s vládou USA. Mezi léty 1978 a 1992 byla zbraňově a finančně podporována
afghánská mudžáhedínská frakce v boji proti tehdejšímu SSSR a ve speciálních bojových tá‐
borech, které vznikly s pomocí CIA, bylo vyškoleno podstatně více než 100 000 afghánských
bojovníků. Celkem stál tento projekt, »Operace Cyklón«, USA více než 23 miliard dolarů a
v jeho čele stál jako hlavní šedá eminence Usáma bin Ládin. Pozadím tohoto projektu bylo na
jednu stranu srazit do kolen SSSR a na stranu druhou získat v Afghánistánu vliv. Ani vládu
USA ani CIA netrápilo, že při celé této věci afghánská vláda podle jedné staré smlouvy povo‐
lala na pomoc své zemi SSSR, aby ten vytvořil pořádek. Mělo by být jasné, že při tom násled‐
ně sehrál velmi neslavnou úlohu také George H. W. Bush senior, svou bytostí nezodpovědný
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válečný štváč, válečný zločinec a prezident USA právě tak jako i jeho syn George W. Bush,
jemuž jsou vlastní tytéž charakteristiky.
CIA nebyla zodpovědná jen za přípravy válečných přepadů Afghánistánu a Iráku, nýbrž i za
válečné skutky v Nikaragui, San Salvadoru, Íránu a Vietnamu atd., krom celosvětových zloči‐
nů ohledně odvlékání podezřelých z terorizmu nebo jiných podezřelých ve věci údajného
ohrožování státní bezpečnosti USA. Odvlečení lidé jsou drženi v mučicích věznicích na tajných
místech a jsou všemi možnými způsoby mučeni, a to tak, že to nezanechává viditelné stopy –
pokud však mučení i přesto stopy zanechá, pak bývají mučení jednoduše zlikvidováni, jako
tomu bývá v mnoha jiných případech. To, že tyto mučicí věznice v mnohých státech světa
existují a že je CIA a její mučicí drábové využívají, je již dokázáno. Dokonce válečný zločinec a
zcela nezodpovědný a lidmi pohrdající evangelický sektář a prezident USA George W. Bush
musel 7. září (2006; pozn. překl.) otevřeně přiznat, že tyto mučicí věznice existují v různých
jiných státech mimo USA. A celé toto válečně zločinné a lidmi pohrdající počínání prezidenta
USA – to se zajisté smí konstatovat – ztělesňuje právě onen způsob jednání, právě onu »lás‐
ku«, »spravedlnost« a »lásku k bližnímu«, kterou odjakživa praktikuje křesťanská církev. Toto
praktikuje především církev katolická, papež, jeho vazalové a trýznitelští biřici atd. Do téhož
rámce spadá i George W. Bush, který se jako evangelikálský sektář mylně domnívá, že je
»mstitel Boha na Zemi«, a trpí bludem, že musí vystoupit jako ochránce světa. K tomu jsou
mu doslova dobré všechny zlé, vražedné a zločinné prostředky lidmi pohrdající a ani masové
chození přes mrtvoly pro něj není nic více a nic méně než jen prostředek k účelu, bez milosti
a slitování, jako tak činili i jeho otec a jiní prezidenti USA, a ti tak budou činit i nadále.
Hovořme však dále o CIA a jejích mučicích věznicích, jež lze nalézt v různých zemích a které
se specializují na zvláštní výslechové metody. Tak je tomu např. v Jordánsku, kde se postupu‐
je tvrdě a brutálně, a také v Sýrii, kde je zhoubné mučení na denním pořádku. To, že je CIA
v Sýrii zastoupena svými mučicími věznicemi, je tak jako tak fraška, jelikož USA Sýrii oficiálně
odsuzují jako teroristický stát a neustále jí hrozí. V arabském prostoru lze však s ohledem na
mučicí věznice uvést i Egypt, kde jsou unesení lidé mučeni a biti až k smrti a již nikdy nevy‐
jdou na svobodu živí. Mučí‐li ve jménu CIA a USA mučicí biřici dotyčných zemí, tak ruce USA a
CIA, jak se jejich představitelé mylně domnívají, zůstávají »čisté«. Mučí však i trýznitelští drá‐
bové USA, což není s podivem, uvážíme‐li, že roku 1996 uvolnil Washington na základě roz‐
hodnutí amerického soudu sedm příruček, v nichž se výhradně uvádí výslechové techniky a
z nichž plyne, že jsou lidé unášeni, mučeni a vydíráni. Jasné je přirozeně i to, že se tajně po‐
pohání vpřed i výzkum nových, efektivních a žádné stopy nezanechávajících brutálních a ne‐
lidských metod dotazování a mučení, přičemž za toto takzvané »bílé mučení« (psychickou
torturu), které nezanechává stopy, je samozřejmě speciálně zodpovědná CIA, která do něho
investuje milióny amerických dolarů. Hrůzné metody »bílého mučení« operují typově
s účinky elektrošoků, hluku, ticha, pronikavého světla, naprosté tmy, odpírání spánku, úderů,
bodání jemnými jehlami nebo nucených pozic atd. Jedna hrůzná metoda mučení je i ta, při
níž je mučený člověk, ať už muž nebo žena, připoután na prkno a přetáhne se mu přes hlavu
nebo položí na obličej igelitový sáček nebo plastiková fólie, přičemž je stále poléván vodou,
což vede k nekontrolované představě strachu z jistého utonutí. Tato metoda nazývaná »wa‐
terboarding«, resp. »vodní obednění« nebo též »vodní strava« je při mučení velmi oblíbená,
což jest tak hrůzné jako ona staročínská vodní metoda stálého kapání na hlavu, při níž je oběť
přivázána ke stromu nebo ke kůlu a na oholenou lebku jí z nádoby po celé hodiny neustále
kape voda, což nakonec vede k tomu, že kapky působí jako rány kladivem a člověka to dohá‐
ní k šílenství.

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 23, říjen 2018

24

Inu, kvůli veřejným protestům byla vytvořena jakási oficiální usnesení, která by mučení měla
zamezit, nicméně ze strany vlády to bylo jen na oko, neboť zůstaly všelijaké mezírky, které
mučení i nadále zaručují – tak to v americkém zákonodárství všeobecně běžně chodí i v pří‐
padě všemožných jiných kriminálních a zločinných skutků. Zákonodárství v USA umožňuje i
vyjednávání o trestech – po dohodě delikventů, obhájců, státních zástupců a soudců. Záko‐
nodárství USA tedy umožňuje i všechno to, co si CIA může jen přát, tedy i mučení, které mů‐
že vést od bolesti fyzického či psychického druhu až k trvalým a vážným poškozením důleži‐
tých tělesných funkcí, a tedy i zdraví, až dokonce k selhání orgánů a smrti. Brutalita CIA a její
pohrdání lidmi nezná mezí, a kdo se dostane do jejího podezření a jejích spárů, ať muž, žena,
děti, podezřelí či viníci, musí počítat s tím nejhorším – a to vše ve jménu USA a jejich údajné
státní bezpečnosti.
Hlavní základna, resp. vlastní centrum moci »Ústřední zpravodajské služby« se nachází, jak
bylo již zmíněno, v jednom malém městečku jménem Langley, v blízkosti Washingtonu DC. Je
to centrum nepředstavitelné moci a nejtajnější, několik miliónů čtverečních metrů rozlehlá
pevnost USA, jejíž areál je hermeticky uzavřen a přísně se dozoruje. Tuto pevnost obklopují
výhružné ploty, je opatřena kontrolními kamerami, senzory pohybu a satelitním dozorem,
dále jsou v celém areálu v masovém množství i strážnice a hlídkují zde i početné patroly
se psy. Vniknutí na pozemek, ba dokonce do příslušného komplexu moci je prakticky nemož‐
né, a kdo se toho i přesto odváží, zahrává si se životem. Kdyby se to však přesto někomu zda‐
řilo, např. nepřátelským agentům, pak by pronikli do termitiště, kde je vše natolik rozvětveno
a zmateně uspořádáno, že by nenašli nic, co by se jim mohlo hodit. V zásadě je totiž v této
mocenské centrále vše zařízeno tak, že jednak každý každému nedůvěřuje a jednak jeden
neví, co dělá ten druhý. Proto nelze ani mluvit o rodině CIA, neboť celý tento systém a vše,
co je s ním spjaté, není nic více a nic méně než gigantická síť intrik, v níž se již dlouho nepra‐
cuje jednoduše jen na špionáži proti nepřátelským nebo zkrátka jen cizím státům a jejich
agentům, jelikož jde v zásadě již jen o kontrolování celého světa a o to dostat jej pod nadvlá‐
du USA; což je i ve smyslu té které vlády USA. V ohromné pavučině intrik je sama CIA tím
nejtlustším pavoukem a jsou v ní zapleteny i všechny ostatní tajné služby USA, přičemž tyto
služby, včetně CIA, se v první řadě celým svým potenciálem zaměřují na špionáž a na to s její
pomocí vyzvídat odpovědi nejen od amerických občanů, ale i z celého světa a od každého
jednotlivce na Zemi – a to nejen přímo či přes udavačské sousedy, známé a přátele, ale i přes
telefon, rozhlasové vlny a internet. K tomu disponuje CIA takzvaným softwarem Carnivore
(masožravec), který v současné době naráz kontroluje asi pět miliónů e‐mailů, telefonátů a
chatovacích místností. Prakticky každý laptop a počítač má operační systém, resp. software,
který funguje tak, že CIA může vše kontrolovat. Je‐li software v tomto směru poškozen, pak
již počítač není funkční. To celé však CIA na celém světě umožňuje také propašovávat do po‐
čítačů falešné informace, resp. falešné texty atd. Počítač Carnivore CIA prozkoumává nepře‐
tržitě po celém světě vyvstávající data, aby nalézal klíčová slova jako např. atentát, Bush,
teror nebo cokoliv jiného možného. Čtenářky a čtenáři, kteří čtou tyto řádky, si tedy mohou
být jisti, že má slova CIA již registrovala a vyhodnotila. Nuže, vyplivne‐li počítač Carnivore
vícero pojmů, které se CIA jeví jako podezřelé, potom je jejich autor klasifikován již jako po‐
dezřelý a je podrobněji analyzován. Tento postup se však neomezuje jen na USA, nýbrž se
uplatňuje po celém světě, do čehož spadají právě i únosy do mučicích věznic.
CIA provozuje po celém světě i nejrůznější nastrčené firmy, které se navenek jeví jako čistě
hospodářsky zaměřené a o kterých nemají dokonce ani tajné služby cizích zemí tušení v tom
smyslu, že se jedná o stanice CIA. Takovéto firmy ale existují i v samotných USA jako např.
někdejší firma »American Online«, resp. AOL, světový podnik, který hraje význačnou úlohu
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v internetové branži jakožto svého druhu »komerční zpravodajská služba«. Sídlem této firmy
je Dulles ve Virginii, tedy prakticky předměstí hlavní základny CIA v Langley; tato firma nesídlí
na onom místě, tedy v blízkosti hlavního stanoviště CIA, náhodou. Toto místo se nazývá
podle amerického politika Allena Dullese (nar. ve Waterlownu, New Yorku, 7. 4. 1893, zem.
ve Washingtonu DC, 29. 1. 1969), který ve Druhé světové válce vedl z Bernu/Švýcarska ame‐
rickou zpravodajskou službu a jenž byl od roku 1953 do roku 1963 šéfem CIA. Zajímavé je
rovněž vědět, že prezident CIA George Tenet1 byl během let 1997 až 2004 členem předsta‐
venstva AOL. Samozřejmě je popíráno, že jsou mezi CIA a celosvětově operujícím providerem
jakékoliv další vazby. Nepopiratelný fakt ale je, že provider AOL sbírá po celém světě tajná
data o svých klientech, a dokonce zakládá profily o tom, jaký klient, resp. klientka rozklikává
jaké stránky. Tedy už jen v tomto směru je internetový poskytovatel AOL ideální partner CIA,
aby mohla na celém světě vést špionáž na internetu – odhlédneme‐li od toho, že manipuluje
pevné disky atd. v laptopech a počítačích. Není však zřejmě tajemstvím ani to, že CIA nainsta‐
lovala svůj program Carnivore nejen ve firmě AOL, nýbrž i u mnoha jiných providerů po ce‐
lém světě.
CIA vede tajnou válku nejen o světovou kontrolu a nadvládu supervelmoci USA, nýbrž i o
ropu, neboť jednou z jejích snah je strhnout pod svou kontrolu a nadvládu USA co možná
nejvíce ropných nalezišť. I za tím účelem jsou běžné všechny intriky i jiné machinace, až po
vraždu. Takovéto intriky, jako fotomontáže ohledně údajného sešikování tanků Saddáma
Husajna před hranicemi se Saúdskou Arábií, svedly tehdejšího saúdského krále Fahda
k tomu, aby vpustil do země a do blízkosti svatých míst Mekky »nevěřící«, resp. vojáky USA,
aby odtud mohli napadnouti Irák. I stalo se samozřejmě to, co se stát muselo: Jakmile byli
Američani v Saúdské Arábii, tak v ní i setrvali, a tak to zůstalo dodnes. Ale to není vše, neboť
od roku 1990 nekontrolují USA jen ropná naleziště v nazpět dobytém Kuvajtu, nýbrž i ta
v Saúdské Arábii, k nimž se roku 2003 přidružila ještě i ta v Iráku. V seskupení orientálních
ropných států tedy zbývá už jen Persie, resp. Írán, přičemž přepadové plány na jeho vojenské
dobytí existují v USA již od roku 2002. Nemělo by se zřejmě pochybovat o tom, že se na tom‐
to plánu pracuje i dnes, neboť jak CIA, tak i vláda USA chtějí za všech okolností kontrolu nad
všemi arabskými ropnými poli – ať to stojí, co chce. Tak by totiž mohl být přiškrcen ropný
kohoutek i Číně, pokud by se odvážila pozvedat se na supervelmoc a takováto krize by sku‐
tečně nastala.
Jsou‐li USA největším teroristickým státem na Zemi, jenž operuje po celém světě a jenž chce
pod svou nadvládu dostat všechny pozemské zdroje a země – k čemuž je mu dobrý každý
špinavý prostředek –, pak je CIA celosvětově největší státně potvrzená, resp. legalizovaná
zločinecká organizace, jež na naší planetě kdy existovala a jež nenachází obdoby. Když 11.
září 2001 udeřili v New Yorku teroristé Al Káidy a napálili to s dvěma unesenými osobními
letadly do obou věží Světového obchodního centra, čímž způsobili peklo – krom toho, že jed‐
no další letadlo bylo nasměrováno do Pentagonu a čtvrté letadlo bylo ve státě Pensylvánie
dovedeno ke zřícení –, tak moc CIA vzrostla do závratna. Byly vytvořeny nové protiteroristic‐
ké zákony, které prakticky bezvýhradně umožnily stíhat terorismus. Tisk dostal náhubek a
CIA svobody, jež jsou natolik neuvěřitelné, že si je normální občan státu ani nedokáže před‐
stavit. To se však mohlo stát jen kvůli teroristickému činu Al Káidy, což značí, že bylo zcela
vědomě připuštěno, aby proběhl. Fakt totiž je, že CIA byla díky svým špiónům a udavačům o
nadcházejícím teroristickém komplotu Usámy bin Ládina plně informována, stejně jako i ne‐
1

George John Tenet (* 5. ledna 1953, New York, USA) vykonával funkci ředitele CIA od prosince 1996 do
července 2004; pozn. překl.
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zodpovědný prezident USA George W. Bush; avšak ani on, ani CIA, ani žádná jiná z tajných
služeb nepodnikli nic, aby tomuto neštěstí zabránili. To mělo vícero důvodů: Jednak musel
teroristický útok posloužit tomu, aby CIA zaručil ještě neomezenější moc a jednak mohl být
díky němu americký lid obalamucen nevěrohodnými a špinavými lžemi, čímž mohla být zahá‐
jena válka v Iráku. Očekávaný teroristický útok mimoto zaručoval, že bude muset být CIA,
ostatním tajným službám a vládě USA – krom toho, že by získaly větší moc – poskytnuta i
větší finanční podpora. To se pak přece skutečně i stalo, když byl onen teroristický čin, který
si vyžádal více než 3000 lidských životů, spáchán, což vzala jak CIA, tak i prezident USA, Bush,
v potaz s chladnou vypočítavostí. Reakce ze strany tajné služby, Bushe ani šéfa CIA George
Teneta nepřišla ani tehdy, když z 30. na 31. srpna 2001 zatkly FBI a CIA v Minneapolis pode‐
zřelého jménem Zacarias Moussaoui, který byl, jak se ukázalo, náhradní atentátník zapojený
do únosu letadla. Šéf CIA Tenet na varování, že mají být spáchány teroristické útoky
s unesenými osobními letadly, nereagoval, přičemž ještě i zatajil FBI důležité informace, díky
nimž by bylo bývalo možné zatknout všechny teroristy, kteří byli do teroristické katastrofy
zapleteni. Ale za peníze a s mocí je v USA možné všecko, jak pro prezidenta USA a jeho vaza‐
ly, slepě mu poddané, tak i pro zločinnou tajnou službu CIA a všechny ostatní tajné služby.
Billy

Výňatek z FIGU bulletinu č. 16, červen 1998

Nanejvýš nepříjemná záležitost
V nejnovějším kontaktním rozhovoru s Ptaah vyplynula krajně nepříjemná fakta ohledně
obou fotografií Asket a Nera, které byly dosud pod tímto označením uváděny v albech FIGU a
také prodávány. Z rozhovoru s Ptaah nyní žel vyšlo najevo, že obě ženy zobrazené na fotogra‐
fiích nejsou Asket a Nera z DAL‐Univerza, ale jejich americké dvojnice, o nichž se zmínil Ptaah
v kontaktní zprávě č. 39 z roku 1975. Tyto fotografie jsou zlovolné falzifikáty, které mně, Bil‐
lymu, byly podstrčeny z pověření a ve spolupráci »Man in Black«. V nejnovějších výňatcích z
kontaktního rozhovoru, které níže uvedu, jsou v tomto ohledu poskytnuta přesná vysvětlení,
aby byli všichni přátelé, členové, známí a zájemci obeznámeni se souvislostmi a bídnými in‐
trikami »mužů v černém« a jejich najatých pomahačů. K tomu je nutno uvést, že zmíněné tři
snímky (č. 109, 110, 111 – v kontaktním rozhovoru se žel hovořilo jen o dvou snímcích, jeli‐
kož snímek č. 109 je sotva použitelný) nebudou ze souboru fotografií odstraněny, ale setrvají
v něm i nadále, ovšem nyní již s poznámkou, že vyobrazené mladé ženy ztělesňují americké
dvojnice Asket a Nera a že jsou těmto mimozemšťankám natolik podobné, že je prakticky
nelze rozlišit – leda ze strany samotných dotyčných. Ale nyní již výňatky z kontaktního rozho‐
voru ze 14. května 1998. (Snímek č. 111 viz strana 30 zde v Aktualitách – pozn. redakce)
Billy

Dvě stě čtyřiašedesátá kontaktní zpráva
čtvrtek, 14. května 1998, 00.55 hod.
(…)
Ptaah Nenuť se vyčkávat s tím, co chceš říci.
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Billy Nuže dobrá: Opět se zabývám něčím, co ne zcela chápu. Vlastně to souvisí s intrikami
a pomluvami, které mi sice samy a o sobě nevadí, ale přesto vzbuzují nějaké otazníky. Ty
přece znáš toho intrikáře a pomlouvače Korffa a taky Luca Bürgina. Oba teď udělali nové in‐
terview s mou milou bývalou, tedy s mojí exmanželkou, a chtějí jej nyní v měsíci červenci
rozšířit ve filmové podobě po celém světě, očividně spolu s vysvětlením či »odhalením«
ohledně obou fotografií Asket a Nera. Ty jsem údajně ofotil z televize, takže nezobrazují As‐
ket a Nera, ale jejich americké dvojnice, o nichž ses přece v 39. kontaktním rozhovoru sám
zmínil. Tehdy jsi uvedl, že v Americe žijí dvě mladé ženy, které spolupracují ve stejném povo‐
lání a které vypadají na vlas stejně jako Asket a Nera.
Ptaah Oba snímky přece znázorňují
obě dvojnice v Americe.
Billy Jak tomu mám rozumět? Vždyť
jsem Asket a Nera sám fotografoval.
Ptaah To je skutečnost, avšak originál‐
ní snímky vyvolané z tvého filmu jsi
nikdy neobdržel.
Billy

Tomu nerozumím?

Ptaah Skutečně si na to již nedokážeš
vzpomenout?
Billy

Na copak?

Ptaah Na 3. únor 1985, kdy jsme tě spolu s Quetzal navštívili a objasnili ti některé souvislos‐
ti, jež se vztahují na dotyčné fotografie.
Billy

Ne, na to nemám žádnou vzpomínku. Copak se tehdy stalo?

Ptaah Seznámili jsme tě s tím, že jsi obdržel falešné snímky, které neznázorňují Asket a Ne‐
ra.
Billy

Teď už nerozumím vůbec ničemu.

Ptaah Rozumím. Ty jsi skutečně všechno zapomněl, což vyplynulo z tvého tehdejšího životu
nebezpečného stavu, jenž byl spojen i s částečnou amnézií. Proto si mnoho věcí již nedoká‐
žeš vybavit.
Billy

Nedělej to tak napínavé.

Ptaah Tehdy jsme tyto záležitosti v podstatě nechtěli veřejně projednávat.
Billy Myslím si, že je to ale přesto nezbytné, když mám falešné snímky Asket a Nera, které
jsme také pod tímto označením prodávali. Je‐li to skutečně tak, tak kvůli tomu bude teprve
zle pronásledován.
Ptaah Za to přece nemůžeš, neboť vina musí být připsána tvému fotografovi, který se skupi‐
nou »mužů v černém« nechal donutit k chybnému konání, čímž tě podvedl.
Billy Tuhle lůzu znám. Někdo od nich přece jednou pronásledoval i mou dceru Gilgameshu,
když byla na cestě domů ze školy. Pádili za ní s nožem v ruce. Když ji nedostihli, zdrhli ti zba‐
bělci ve velké černé limuzíně.
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Ptaah Tu příhodu znám. Avšak nyní poslouchej: Podle všeho je nezbytné, abych ti vše znovu
vylíčil a tentokráte to učinil i veřejně, budeš‐li chtít tento rozhovor později zaznamenat?
Billy

Určitě.

Ptaah Tedy: Jelikož ses již od počátku kontaktů s námi nenechal žádnými podlými, nebez‐
pečnými, či přímo život ohrožujícími intrikami »mužů v černém« zastrašit a i pokusům o
vraždu ses pouze smál a byl neustále ozbrojen – musím zde zmínit, že s patřičným povolením
úřadů –, považovali »muži v černém« za nutné tě po celém světě znemožnit a znevěrohodnit.
Protože se k tobě nedostali, nutili lidi, kteří s tebou spolupracovali, jako např. fotografa S.,
masivním způsobem k tomu, aby zničili tvou dobrou pověst, a to z dlouhodobého hlediska.
Tvého fotografa S. tak přinutili k tomu, aby na základě tvých s naším povolením vzniklých
snímků vytvořil falzifikáty, tedy aby je od základu zfalšoval anebo je pozměnil. Tvé vlastní
filmy, které jsi v prvním období svých kontaktů tomuto fotografovi předával k vyvolání a zho‐
tovení snímků, tento muž vícekrát nahradil filmy zcela novými a zfalšovanými, takže jsi již od
samotného počátku obdržel mnoho falešných negativů a fotografií – nebo právě zfalšova‐
ných snímků. Tak se to seběhlo i s filmem, na němž jsi zachytil Asket a Nera a jejž jsi údajně
obdržel zpět přece až měsíce později – ve skutečnosti to byl produkt »mužů v černém«. Ti v
Americe nalezli a fotografovali dvojnice Asket a Nera, jejichž snímky pak S. zpracoval a předal
ti je. Ty ses samozřejmě domníval, že se jedná o originály, ale ve skutečnosti to byly falzifiká‐
ty, věrně napodobující tvé pravé fotografie. Proto sis tohoto podvodu ani nepovšiml, stejně
jako ani my. Na podvod jsme byli upozorněni až na podzim roku 1984, kdy jsme tvé snímky
předali Asket, která si je přála mít. Ta si podvodu samozřejmě okamžitě všimla, takže jsme
tuto věc prošetřili a zjistili, že za celou záležitostí vězí »muži v černém« a že jejich nuceným
nástrojem byl fotograf S. Ten tedy tehdy z jejich pověření vyhotovil falešné snímky a podstr‐
čil ti je jako originály, takže ses stále domníval, že to jsou tvé vlastní snímky, právě i v případě
fotografií Asket a Nera. Právě s ohledem na tyto obrázky jsme zjistili, že S. tento film ihned
po obdržení a vyvolání předal »černým mužům«, resp. »mužům v černém«, jak jsou ve vašich
ufologických kruzích nazýváni. Ti jen za několik málo dní nalezli v Americe dvojnice Asket a
Nera a mohli je vícekrát fotografovat, načež vznikly oba ty obrázky, které znáš a které ti byly
předány. V celé této i jiných záležitostech hrály jistou roli i gízské inteligence, jak velmi dobře
víš. Přesné souvislosti jsme však objasnit nedokázali. Jednoznačné však je, že notný počet
pozemšťanů negativně ovlivňovaly impulzní telepatií, aby ti uškodily, zhanobily tě anebo tě
zavraždily, o což bylo vícekrát usilováno – naštěstí bezúspěšně. Nakonec bylo podniknuto
vše, abys byl se svou misí znemožněn, a to především tím, že ti bude vyčítáno, že jsi podváděl
a své fotografie zfalšoval. »Muži v černém« působí ještě dnes, stejně jako působí ony deseti‐
letí trvající impulzně‐telepatické negativní intriky proti tobě a tvé misi, která má být zničena.
Zasaženi těmito impulzy gízských inteligencí jsou patrně všichni ti, kteří plni intrik, pomluv a
jiných negativních machinací pracují proti tobě a tvé misi, aniž by o těchto impulzech věděli.
Billy Co mám teď s těmi fotkami dělat? Za těchto okolností už je nemůžu upotřebit a sa‐
mozřejmě už ani prodávat. Teď si skutečně připadám jako podvodník, protože jsem deklaro‐
val, že jde o snímky Asket a Nera.
Ptaah Na celé věci neneseš žádnou vinu. Ty snímky bys ale jednoduše mohl označit jako
»americké dvojnice Asket a Nera« a používat je v této podobě i nadále.
Billy Ta věc s fotografiemi Asket a Nera proběhla v roce 1975 nebo tak nějak. Bylo to tedy
už velmi dávno – a účinky se dostavují teprve dnes. Tomu říkám předvídavý výpočet. Neho‐
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rázné, to si skutečně žádá mou úctu. Ale proč jsme to nezaznamenali v nějaké kontaktní
zprávě? Tím by se věc otevřeně vyjasnila již dříve.
Ptaah To už z tvé strany žel nebylo možné. Po svém posledním kontaktu s Quetzal 31. října
1984 a po dokončení své knihy OM jsi na tom byl zdravotně velmi zle a několik let jsi byl smr‐
ti blíže než životu, takže jsi již nebyl schopen sepisovat kontaktní rozhovory. Až 17. listopadu
1989 jsi byl v takovém zdravotním stavu a při takové síle, že jsi mohl naše hovory opět pí‐
semně zaznamenávat.
Billy

Ale že jsem to všechno zapomněl …

Ptaah Sám přece víš, kolik věcí a faktů ses musel znovu naučit a že sis mnohé již osvojit ne‐
dokázal. Tvá paměť je navíc organicky poškozena, takže už není tak aktivní jako dříve. Pomys‐
li jen na síly a schopnosti svého vědomí, s nimiž jsi prováděl tak neuvěřitelné výkony.
Billy

Žel je to tak, já vím …

Billy Teď mi ale přece jen napadla ještě jedna otázka, která se vztahuje na »muže v čer‐
ném« a jejich intriky se snímky těch dvojnic a na toho fotografa: Jak mohli »muži v černém«
obě ty Američanky tak snadno a rychle vypátrat a také je ve vhodné situaci fotografovat?
Ptaah »Muži v černém«, jak jsou kvůli svému neustále černému oblečení nazýváni, disponují
z pohledu normálního člověka, resp. občana odjakživa netušenými možnostmi, s jejichž po‐
mocí pro ně bylo snadné obě mladé umělkyně vypátrat. Těmto nanejvýš bezskrupulózním
mužům skutečně nezůstane nic ukryto, pokud se nějakou věcí zabývají. Snímky dvojnic, o
nichž jsem ti při 39. kontaktu 3. prosince 1975 vskutku vyprávěl, nebyly ovšem zhotoveny
přímo s těmito mladými ženami, ale na podkladě předváděcího filmu, jehož se »muži v čer‐
ném« zmocnili. Domnívám se, že se tento užitý druh filmu nazývá revue. Každopádně z něj
byly vykopírovány jednotlivé snímky, z nichž »muži v černém« spolu s fotografem S. vybrali
ty, které byli obrázkům Asket a Nera nejpodobnější, což pak oklamalo i tebe. Účelem toho
všeho bylo tedy vyrobit určité situační snímky, které se šálivě podobaly těm, které jsi učinil
vyfotografováním Asket a Nera. Smysl tkvěl v tom, že budeš tyto nepravé snímky nebo přes‐
něji řečeno snímky těch dvojnic samozřejmě šířit a prodávat zájemcům – tedy jako pravé
fotografie Asket a Nera. Právě to ti ale jednoho dne mělo vynést status podvodníka, neboť
»muži v černém« kalkulovali s tím, že dříve nebo později bude nějaký tvůj nepřítel tyto ob‐
rázky zkoumat a prověřovat, s nevyhnutelným důsledkem, že dotyčný předváděcí film, resp.
revue objeví a ony falešné obrázky dvojnic Asket a Nera v něm pozná. To pak mělo platit jako
důkaz, který tě bude moci odhalit jako údajného podvodníka a který tebe a tvůj příběh zne‐
možní a zničí tvou misi. To vše tedy »muži v černém« již tehdy, v roce 1975, důkladně pláno‐
vali; počítali tedy s tím, že budou dotyčné obrazové sekvence v dohledné době určitě nale‐
zeny, což se mezitím přece zřejmě již stalo a tví nepřátelé to v nepříliš vzdálené době využijí.
Všichni tito nepřátelé působící proti tobě a tvé misi – to je mimo jakoukoli pochybnost – jsou
čistě pozemské osoby, které jsou pod vlivem oněch ještě dlouhou dobu působících impulzů
gízských inteligencí.
Billy

Tedy i Korff a Bürgin?

Ptaah Bezpochyby.
Billy Když jsi teď tolik hovořil o »mužích v černém«, tak mi tane na mysl jedna otázka:
Quetzal mi jednou řekl, že tito muži jsou zodpovědní i za jeden vražedný útok na moji osobu.
Jaký útok to byl?
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Ptaah Nejedná se jen o jeden útok, neboť ze 14 pokusů o tvou vraždu spáchali ve skuteč‐
nosti jedenácti z nich »muži v černém«.
Billy Nuže: Ty a Quetzal jsme mi 3.
února 1985 ohledně údajných snímků
Asket a Nera všechno vysvětlili, přičemž
tyto snímky ve skutečnosti zachycují
americké dvojnice, o nichž ses zmínil při
39. kontaktním rozhovoru. To už si žel
nevybavuji, protože jsem skutečně
všechno zapomněl. K tomu mám dotaz,
proč jste mi tato fakta později ještě jed‐
nou podrobně neosvětlili? Pokud bych
totiž vše vědomě zaregistroval, pak bych
ty obrázky stáhl z oběhu a zveřejnil v
našem čtvrtletníku »Věk Vodnáře« patřičnou informaci.
Ptaah My jsme všechna ta léta nevěděli, že jsi naše vysvětlení ohledně těchto záležitostí
zapomněl, jinak bychom tě na to v dané době samozřejmě znovu upozornili. (…)

***

PŘEDNÁŠKY – FIGU Švýcarsko
PŘEDNÁŠKY 2018
Také v roce 2018 pořádají členové FIGU v sále Centra přednášky na téma Učení ducha atd.:
27. října 2018:
Michael Brügger

Natan Brand

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
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