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Lidská populace roste ohromným tempem!
Přesné počty obyvatel dodané od JHWH Ptaah z planety Erra, systém Plejaren:
8 953 851 418 31. 12. 2018 (půlnoc)
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Co vám škola zamlčuje (české titulky)
Epizoda 4. – Případ Rooswell

KÁNON 32
Výňatek z OM
78. Der Ungerechte zerkratzt bösartig die Hand, mit der 78. Nespravedlivý zle poškrábe ruku, kterou mu spra‐
vedlivý podává chléb.
ihm der Gerechte das Brot reicht.
79. Von der Ferne erscheint jeder Narr bemerkenswert, 79. Z dálky se jeví každý pošetilec pozoruhodně, avšak
pouze tak dlouho, dokud neotevře svá ústa.
jedoch nur so lange, als er seinen Mund nicht öffnet.
80. Wer bei einem Menschen in dessen lieben Gedan‐
ken ist, der ist ihm stets nahe, auch wenn er sehr ferne
wohnt; wer in den lieben Gedanken eines Menschen
jedoch fern ist, der bleibt fern, auch wenn er unter dem
gleichen Dache wohnt.

80. Kdo je přítomen v milých myšlenkách svého bližní‐
ho, ten je mu neustále na blízku, i když oba dva žijí
velmi daleko od sebe; kdo však v milých myšlenkách
svého bližního přítomen není, ten je mu vzdálen, byť
by s ním žil pod jednou střechou.

81. Wer genau weiss, was er zu tun hat, der bringt sein 81. Kdo přesně ví, co musí dělat, ten přivede svůj
eigenes Schicksal und die Menschen durch kräftiges vlastní osud a lidi ke klidu svým pevným vystupováním
Auftreten und kluges Benehmen zur Ruhe.
a chytrým chováním.
82. Reichtümer sind für den Menschen schwer zu er‐
werben, sind sie aber erworben, dann sind sie nur
schwer zu halten; der Verlust des Reichtums aber ist für
die Reichen und Besitzenden wie der Tod, darum denke
der Mensch nicht an Reichtümer.

82. Bohatství se člověku nabývá těžce; pokud je však
získá, jen těžko je udržuje; ztráta bohatství je však pro
bohatého a movitého jako vlastní smrt, proto nechť
člověk nepomýšlí na bohatství.

83. Ten, co baží po penězích, je pořád nespokojený a
83. Der Geldgierige ist immer unzufrieden und hat sei‐ nedrží své myšlenky ve své moci; tak se nemůže stát
ne Gedanken nicht in der Gewalt, so kann er nicht Herr pánem svých přání a připadne mu všechno neštěstí,
seiner Wünsche werden, und alles Unglück wird ihm protože jeho smysly se s ničím nespokojí.
zuteil, weil sich sein Sinnen nicht zufrieden gibt.
84. Lidé padají a vyskakují vzhůru jako míč rukou drib‐
84. Die Menschen fallen und steigen wie der Spielbal‐ lovaný; mají‐li peníze, nafukují se, jestliže však své
lon in der Hand; sie blähen sich auf, wenn sie Geld ha‐ peníze ztratí, upadají do vlastního zoufalství.
ben, und sie fallen in Verzweiflung in sich zusammen,
wenn sie ihr Geld verlieren.
Pokračování příště …
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VYSVĚTLENÍ KE SLOVU GEBOT
Vážení čtenáři námi přeložených textů a zájemci o misi FIGU.
Rád bych Vás touto cestou oslovil a podělil se s Vámi o důležitou studijní informací, která vyply‐
nula v uplynulých měsících z našich studijních setkání a dalekosáhlých diskusí mezi námi, naším
externím překladatelem a kolegy z KG 49 ve Švýcarsku. Řeč je zde o sousloví »GESETZE UND GE‐
BOTE DER SCHÖPFUNG«, původně v našich překladech překládané jako: »ZÁKONY A PŘÍKÁZÁNÍ
TVOŘENÍ«. Jelikož má tato změna dalekosáhlý dopad, nebude moci být z časových důvodů zo‐
hledněna ihned. Jen postupně budeme opravovat všechny texty v brožurách, na webu a v již
vydaných knihách a spisech. A právě proto jsme se rozhodli pro sepsání tohoto vysvětlení a s tím
související následující všeobecné korekce s vysvětlením.
Výše zmíněné sousloví se táhne celým »Učením pravdy, Učením ducha, a Učením života« a mno‐
ha texty v různé podobě jako červená nit a my se ho na základě nového poznání po všestranné
dohodě rozhodli překládat a v uveřejněných textech postupně korigovat následovně: ZÁKONY A
DOPORUČENÍ TVOŘENÍ. Jistě oprávněně se budete dotazovat, co nás k této změně vede a proč
teprve nyní.
Dovolím si odpovědět nejprve na druhou nadhozenou otázku. Důvodem, proč až nyní je fakt, že
s námi začal na externí bázi spolupracovat překladatel, který se rozhodl překládat některá stěžej‐
ní díla BEAM (»Billyho« Eduarda A. Meiera) Těšit se tedy budete moci postupně na knihy: Arahat
Athersata, Talmud Jmmanuel, Genesis a Kalich pravdy, v pozdější době snad i na knihu OM, De‐
kalog / Dodekalog a další. S tím souvisí i nutnost mnoho pojmů opakovaně a důkladněji vyjasnit a
vysvětlit si jejich skutečný význam s lidmi z FIGU ze základní skupiny 49 ve Švýcarsku, kteří jsou
nám v tomto ohledu velice nápomocni. Slovníky mnohdy jednoduše nestačí, neboť ne vždy v nich
jsou a mohou být obsaženy starodávné pojmové významy. V jistém ohledu a četnosti bylo tuto
činnost nutné podnikat i dříve, ale v tomto objemu zpřístupňování děl českému čtenáři jsme sa‐
mi sebe povinovali i vyšší zodpovědností za správnost a v neposlední řadě i naše poznání v čase
vzrostlo a vyvinulo se. Při jedné takové příležitosti došlo i na poměrně emoční diskusi ohledně
německého pojmu »Gebot«.
Tímto úvodem jsem si vytvořil oslí můstek i k první nadhozené otázce, totiž co nás vede ke změ‐
ně. V podstatě jsem na to již částečně odpověděl. Tím hlavním je závěr z diskuse a všech vysvět‐
lení, neboť ten byl zásadní. Totiž že slovo přikázání je příliš striktní a ani v nejmenším neodpovídá
smyslu toho, co je jím v německém jazyce autorem míněno, přestože se z povrchního dojmu
zdálo, že bylo odvozeno z německého slovesa »gebieten«, totiž: rozkázat, nařídit, přikázat a i
historická, totiž biblická, souvislost se zdála být původně zohlednitelná a dostatečně určující.
Ze studia dostupných materiálů týkajících se »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« nicméně
jasně vyplývá, že je pro lidskou bytost a v ní sídlícího ducha právě zákon a princip svobodné volby
jedním z nejdůležitějších. Může si tedy svobodně vybrat, zda se bude poznanými zákony přírody
(Tvoření) řídit, nebo nikoli, a tak se doplňující slovo PŘIKÁZÁNÍ zdálo být přinejmenším pochyb‐
né. Jelikož v přírodě vše existuje v podobě bipolární a celkově vždy tvoří ve své povaze jednotu,
je nezbytné, aby byly oba póly jednoty neustále vyvážené, tedy aby žádný neměl převahu. Tvo‐
ření v sobě ale zahrnuje nesmírné množství takových všemožných vyrovnaných zákonů, z nich
jsme my, lidské bytosti, poznali a odůvodnili zatím jen některé a ani ty, které již známe, často
nenásledujeme (nerespektujeme). Ke své škodě, neboť všechny do jednoho jsou tyto zákony
kauzální. A právě proto se jimi řídit doporučuje, aby nechtěné kauzální důsledky nemusely na‐
stat. Co to znamená v praxi? No nic jiného, než že vše v rámci Tvoření může trvale existovat jen
ve vyrovnané podobě a je‐li to z rovnováhy naším nepochopením a jednáním vychýleno, musí se
do ní opět vrátit, neboť jen tak je možné zachovat neměnný a po velevěky trvající pořádek všech
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věcí, který jen právě ve vyrovnanosti všech aspektů umožňuje přetrvání samotného Tvoření a
spolu s ním v určitém rámci i života ve vesmíru. Rozhodně to nelze chápat jako trest. Lze to při‐
rovnat ke kyvadlu, která se za normálních okolností nehýbe, jen visí. Síly vychylující ho z jeho
polohy i síly vratné, reakční jsou v tuto chvíli silami vyrovnanými. Může za to v tomto případě
gravitace. Přesto existuje potenciál (volné zavěšení – osa kyvadla), umožňující jeho rozkývání.
Proč tomu tak je? Proč není zafixováno napevno? Aby mohla být poznána a odůvodněna jeho
funkce a poznán například onen vyrovnávací účinek gravitační síly, která postupně výkyvy ze
strany na stranu tlumí, až se kyvadlo z takzvaného tlumeného kmitavého pohybu zcela zastaví.
V přeneseném slova smyslu se jedná o poznávání principu sebe sama, odůvodňování sebe sama,
evoluci. Popisovat na tomto místě ještě další proč, by vedlo příliš daleko a od tématu, myslím, že
toto krátké vysvětlení pro představu o principu funkce postačí.
Od pradávna tedy byl už v »Učení starých proroků« používán pojem, který má být do našeho
jazyka správně překládán jako DOPORUČENÍ. Náboženství však začala tento pojem záměrně ohý‐
bat a komolit do pojmového smyslu slova PŘIKÁZÁNÍ (DESATERA BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ), neboť to
mnohem lépe vyhovovalo konceptu šíření strachu z namluvené nutnosti posmrtného odpykání a
trestu za účelem snadného ovládání masy věřících. Myšlenková souslednost je prakticky jasná,
neuposlechneš‐li božího PŘÍKAZU, budeš POTRESTÁN. Jak už ale bylo zmíněno výše, původně
byla proroky takto sepsána a vyučována NÁSLEDOVÁNÍHODNÁ DOPORUČENÍ viz kniha Dekalog /
Dodekalog od »Billyho« Eduarda A. Meiera. Proč následováníhodná? Jednoduše proto, že se jimi
řídit vřele doporučuje. Dovolím si jeden příklad, kterému jistě každý porozumí. Prudce jedovaté‐
ho hada se nedoporučuje dráždit a riskovat tak uštknutí. Asi všichni cítíme tu nutkavost následo‐
vat ono doporučení. Jedovaté plazy má rád asi málokdo a většina lidí omdlívá už jen představou,
že se k takovému, byť je nechtěně přiblíží. Následky známe, a proto tak většinou nekonáme, ha‐
dy nedráždíme a ty jedovaté vůbec ne. Je to zvíře a je nevyzpytatelné. Jeho přirozeností je se při
pouhém pocitu ohrožení bránit, to je jeho povaha, kterou většina zná, nebo alespoň tuší.
Svoboda volby je tu ale ctěna, a tak nemůže být nikomu zabráněno v tom, aby si vyzkoušel dů‐
sledky na vlastní kůži a zaplatil za to v lepším případě zdravím a v nejhorším pak i životem.
A jelikož si přejeme, aby studium »Učení pravdy, Učení ducha a Učení života« přinášelo všem
studujícím radost a životní prosperitu, lásku a mír, usilujeme logicky i o to, abychom i neúmyslně
chybným překladem nevnesli do mysli oněch studujících zmatek a rozpor, kterým bezpochyby
zákon svobodné volby a slovo PŘIKÁZÁNÍ ve výše zmíněných souvislostech byl. Nikdo z nás nemá
patent na neomylnost, a tak se za nutnost revidovat zažitý pojem se všem alespoň předem
omlouváme. Zároveň však věříme tomu, že jeho nové znění bude ku prospěchu všem.
Na závěr je však ještě nutné zmínit, že v překladech většinou nenarazíte na slovní spojení NÁ‐
SLEDOVÁNÍHODNÉ DOPORUČENÍ, ale v naprosto drtivé většině případů tam bude stát pouhé
DOPORUČENÍ, které poněkud odnímá onen nezbytný apel na doporučení se jimi řídit ve vlastním
zájmu. Důvodem je, že se ona sousloví často v textech knih vyskytují i několikrát v jednom od‐
stavci a v již tak stylisticky složitých textech by bylo uvedení »následováníhodných doporučení«
místo »doporučení« na úkor srozumitelnosti a čtivosti. Po dlouhých diskusích a výměnách názorů
jsme tedy dospěli k výše uvedenému konsensu.
Přeji vám na tomto místě obohacující čtenářský zážitek
Za FIGU Studiengruppe ČR
Michal Dvořák
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Sich selbst sein

Být sám sebou

Sehr viele Menschen sind nicht sich selbst, denn sie
machen sich die Gedanken, Gefühle und Machen‐
schaften anderer zu eigen, wodurch sie Ärger, Freud‐
losigkeit, Hass, Kummer und Sorgen usw. verfallen.
Allgemein versteht der Mensch nicht, dass, wenn er
von anderen mit bösen Worten und Handlungen be‐
harkt wird, er diese in sich aufnimmt, sie sich zu eigen
macht und er dadurch nicht mehr sich selbst ist, son‐
dern ein Abbild jenes wird, welcher ihm Leid oder
Schaden in irgendeiner Form zufügt. Genau von die‐
sem Abbild muss aber Abstand genommen werden,
denn grundsätzlich sind die Gedanken, Gefühle und
Machenschaften Leid‐, Übel‐ und Schadenwollender
nicht die Sache jener Menschen, die den Angriffigkei‐
ten ausgesetzt sind, sondern sie sind allein die Sache
der Übelwollenden, der Widersacher und selbster‐
nannten Feinde usw. Und da alles eine Sache der
Gegner ist, bedarf es der Dringlichkeit, dass durch
Gegenspieler erzeugte Gedanken, Gefühle, Worte
und Machenschaften usw. nicht aufgenommen und
nicht zur eigenen Sache gemacht werden, wie es ge‐
genteilig leider vielfach gemacht wird, wodurch der
Mensch nicht mehr sich selbst ist, sondern zum Ab‐
bild desjenigen wird, welcher Unruhe, Unfrieden,
Hass und Verleumdung usw. provoziert. Um diese
Unwerte jedoch nicht an sich heranzulassen und sich
nicht in Ärger, Kummer, Sorgen und Hass usw. zu
ergehen, gibt es für den angegriffenen Menschen nur
eine einzige Möglichkeit, wobei diese darin besteht,
dass die eigenen Gedanken und Gefühle darauf aus‐
gerichtet werden, die Angriffigkeiten der Antagonis‐
ten nicht ernst zu nehmen und sich selbst immer wie‐
der klar zu sein und zu sagen, dass die Gedanken,
Gefühle, der Hass, die Feindschaft, die bösen Worte
und die Verleumdungen und Machenschaften usw.
allein die Sache der Widersacher, jedoch nicht die
eigene ist. Also heisst es: ‚Alle Angriffe und Probleme
jeder Art des/der Feindlichgesinnten sind nicht mei‐
ne, sondern einzig und allein deren Sache, mit der sie
sich selbst schaden, womit sie selbst zurechtkommen
müssen.‘ Angriffe anderer, sei es durch Gedanken und
Gefühle, durch Worte, Hass, Verleumdungen oder
Handlungen, dürfen niemals zur eigenen Sache ge‐

Velmi mnoho lidí není samo sebou, neboť přejímají
myšlenky, pocity a machinace jiných za své, načež pro‐
padávají zlobě, neradostnosti, nenávisti, zármutku a
starostem atd. Člověk všeobecně nerozumí tomu, že
když je jinými bombardován v podobě zlých slov a
činů, tak je do sebe jejich přivlastňováním přebírá,
načež už není sám sebou, nýbrž obrazem toho, kdo mu
tuto škodu či utrpení v jakékoliv podobě způsobuje.
Právě od tohoto obrazu je ale nutno si držet odstup,
neboť v podstatě nejsou myšlenky, pocity a machinace
těch, co chtějí způsobovat utrpení, zlo a škodu věcí
těch lidí, kteří jsou útokům vystaveni, nýbrž jsou věcí
výhradně těch zlovolníků, odpůrců a sebezvaných ne‐
přátel atd. A protože je všechno věcí nepřátel, je nalé‐
havě zapotřebí, aby se protivníkem vytvořené myšlen‐
ky, pocity, slova a intriky atd. nepřejímaly a nebraly se
tyto věci osobně, jak se to žel naopak často děje, načež
člověk už není sám sebou, nýbrž se stává jen obrazem
těch, kteří provokují neklid, nesvár, nenávist a pomluvy
atd. Pro napadeného člověka existuje jen jedna jediná
možnost, aby si totiž tyto nehodnoty nepřipustil a ne‐
byl vystaven zlobě, bolestem, starostem a nenávisti
atd., přičemž tato možnost spočívá v tom, že vlastní
myšlenky a pocity se nasměrují tak, že útočnosti anta‐
gonistů nejsou brány vážně a člověku samotnému musí
být pořád jasno a musí si pořád říkat, že myšlenky,
pocity a nenávist a nepřátelství, zlá slova, pomluvy a
intriky atd. jsou jen věcí protivníka, ale nikoliv jeho
vlastní. To tedy znamená: »Všechny útoky a problémy
všeho druhu těch nepřátelsky smýšlejících nejsou mou,
nýbrž jen a pouze jejich věcí, kterou si škodí sami sobě,
přičemž se s ní musí vypořádat oni sami.« Útoky jiných
– ať už je to skrze myšlenky a pocity, skrze slova, nená‐
vist a pomluvy či jednání – se nikdy nesmí brát za
vlastní, neboť je to od základu záležitost původců, kteří
se s nimi musí vypořádat sami. Vinou své útočnosti
proti spolubližním si sami přivozují škody, neboť jejich
intriky ubližují jejich myšlenkám a pocitům, načež jsou
sami v sobě bez míru a bez radosti a propadají zlé
frustraci.
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macht werden, denn grundsätzlich sind sie ein Belang
der Urheber, die selbst damit zurechtkommen müs‐
sen. Durch ihre Angriffigkeiten gegen Mitmenschen
fügen sie sich selbst Schaden zu, denn ihre Machen‐
schaften beeinträchtigen ihre eigenen Gedanken und
Gefühle, wodurch sie friedlos und freudlos in sich
selbst sind und bösem Frust verfallen.
Allgemein müssen Angriffe und Probleme anderer
missachtet und in der Art und Weise pariert werden,
dass sie die Sache, die Angriffigkeiten und Probleme
der Widersacher und nicht die der eigenen Person
sind. Nur durch diese vernünftige Einsicht sowie Ge‐
danken‐, Gefühls‐ und Handlungsweise kann sich der
Mensch gegen Angriffe, Lügen, Beschuldigungen,
Hass und Verleumdungen usw. anderer schützen, weil
tatsächlich die ganzen Übel und Probleme solcher
Dinge nicht die der eigenen Person, sondern die der
Angreifer und Widersacher sind. ‚Die Angriffe und
Probleme der/des andern sind nicht meine Sache,
sondern die des Angreifers resp. der Angreiferin‘, das
muss der dauernde Wahlspruch für Angegriffene sein,
die mit Worten, Gedanken, Gefühlen, Lügen, Proble‐
men, Verleumdungen und Handlungen usw. beharkt
werden. Und nur wenn in dieser Form die Gedanken
und Gefühle sowie die Handlungsweise gepflegt wer‐
den, vermag der Mensch sich vom Abbild der Wider‐
sacher zu befreien und wahrhaftig sich selbst zu sein.
Will der Mensch sich selbst sein, dann darf er auch
keine Feindschaft üben, und zwar selbst gegen seine
übelsten Feinde und Widersacher nicht. Werden ers‐
tens die Angriffe und Probleme usw. der Widersacher
nicht als eigene Sache betrachtet und als solche auf
die Angreifer zurückgewiesen, dann gilt es als weitere
Form, sich den Widersachern friedlich gegenüberzu‐
stellen. Das ist in der Art und Weise zu tun, dass ihnen
freundlich, liebevoll und friedlich begegnet wird, wie
aber auch, dass ihnen bei häufigen und nach Möglich‐
keit täglichen Gelegenheiten gedankliche und ge‐
fühlsmässige Liebes‐ und Segenswünsche zugesandt
werden. Das bewahrt einerseits davor, gegen die Wi‐
dersacher selbst Feindschaft aufzubauen, und ande‐
rerseits entsteht dadurch ein wertvoller Selbstschutz,
der davor bewahrt, dass eigens üble Gedanken und
Gefühle und dadurch Bosheit, Hass oder gar Rache‐

Všeobecně se musí útoky a problémy druhých ignoro‐
vat a odrážet takovým způsobem, že tyto útoky se
stanou záležitostmi, útočnostmi a problémy protivníků
a nejsou záležitostí vlastní osoby. Jen tímto rozumným
náhledem, způsobem myšlení, cítění a jednání se může
člověk bránit proti útokům, lžím, obviněním, nenávisti
a pomluvám druhých atd., jelikož všechno zlo a pro‐
blémy v těchto věcech náleží skutečně útočníkům a
protivníkům a nikoliv vlastní osobě. Úsloví »Útoky a
problémy druhého (druhých) nejsou mojí věcí, nýbrž
věcí útočníka, resp. útočnice« se musí stát trvalým
úslovím napadených, jež jsou bombardováni slovy,
myšlenkami, pocity, lžemi, problémy, pomluvami a
jednáním atd. A bude‐li pečováno pouze v této podobě
o myšlenky, pocity a jednání, pak je člověk schopen se
osvobodit od obrazu protivníků a být opravdu sám
sebou.

Chce‐li být člověk sám sebou, pak se nesmí chovat
nenávistně, a sice ani proti svému nejúhlavnějšímu
nepříteli a protivníkovi. Nebudou‐li zaprvé útoky a
problémy atd. protivníků považovány za svou vlastní
věc a budou‐li jako takové odkázány zpět na útočníka,
pak je nutno přistoupit k dalšímu kroku, totiž postavit
se vůči protivníkovi mírově. To je potřeba učinit tím
způsobem, že se k němu přistoupí přátelsky, láskyplně
a mírově, jakož i tím, že se mu častěji a dle možnosti a
denní příležitosti vyšlou myšlenkově a pocitově přání
lásky a vřelosti. To ochraňuje na jednu stranu před tím,
aby se vůči protivníkovi nevytvářela samotná nenávist,
a na druhou stranu tím vzniká cenná osobní ochrana,
bránící tomu, aby vznikly vlastní zlé myšlenky a pocity
a vznikla tím zloba, nenávist či dokonce potřeba po‐
msty atd. To celé způsobí to, že se obecně všechno
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bedürfnisse usw. entstehen. Das Ganze bewirkt auch, blahodárně projeví na vlastní osobnosti a na vlastním
dass sich allgemein alles segensreich auf die eigene charakteru a utvoří se z toho zcela neutrálně‐pozitivní
Persönlichkeit und auf den eigenen Charakter aus‐ vyrovnaný postoj.
wirkt und sich daraus eine völlig neutral‐positive aus‐
geglichene Haltung aufbaut.
Wie der Mensch denkt, so lebt er, und wie der
Mensch lebt, so denkt er; und was der Mensch denkt,
das ist er. Diese uralte Weisheit findet sich bestätigt
in der Gedanken‐ und Gefühlswelt und in den Hand‐
lungen des Menschen. Und wenn er sich wahrlich und
bewusst bemüht, seine sich selbst ernannten Feinde
und Widersacher usw. nur als Menschen und nicht als
Feinde und Widersacher zu betrachten und deren
Angriffe und Probleme sich nicht selbst eigen zu ma‐
chen, sondern diese auf die Urheber zurückzuweisen,
um gleichzeitig liebe‐ und friedvolle Gedanken für sie
zu pflegen, dann schwindet alle Feindschaft, so am
Ende des Lebens nur liebe Mitmenschen und gar
Freunde, jedoch niemals Feinde zurückbleiben.

Jak člověk myslí, tak žije, a jak člověk žije, tak myslí; a
co člověk myslí, takovým je. Tato prastará moudrost
nachází své potvrzení v lidském světě myšlenek a poci‐
tů a v jeho konání. A když se opravdu a vědomě snaží o
to, aby pozoroval své sebezvané nepřátele a protivníky
atd. jen jako lidi a nikoliv jako nepřátele a protivníky, a
když si nepřivlastňuje jejich útoky a problémy, nýbrž ty
odkáže zpátky na své původce, načež současně o ně
pečuje láskyplnými a mírumilovnými myšlenkami, pak
mizí všechna nenávist, takže na konci života zůstávají
jen milí spolubližní a dokonce přátelé, avšak nikdy
nepřátelé.

SSSC, 5. Februar 1980, 1.58 h, Billy

SSSC, 5. února 1980, 1:58 hod, Billy

Čtenářská otázka
Začátkem 21. století se mělo uskutečnit veřejné přistání mimozemských inteligencí, což se ale
nestalo. Proč se neuskutečnilo, a lze k tomu říct něco více?
Achim Wolf, Německo

Odpověď
Otevřené přistání mimozemšťanů na počátku 21. století se nemělo bývalo uskutečnit ze
strany Plejaren, kteří jsou vysoce vyvinutí ve vědomí, ale mělo se bývalo uskutečnit stran
mimozemšťanů, kteří náleží plejarische federaci, a byli připraveni na zavolání toto přistání
provést. Objevení mimozemšťanů bylo sice ohlášeno v kontaktních zprávách, ovšem jejich
druh a původ a také přesný okamžik byl zmíněn jen neoficiálně, což bylo předvídáno pro
desátý rok nového tisíciletí. To tedy krom jiných mimozemšťanů, kteří měli bývali na Zemi
otevřeně přijít – o čemž byla řeč už i dříve v kontaktních rozhovorech –, čemuž bylo
intervencemi Plejaren zamezeno, protože nepřátelský a válečný vývoj pozemšťanů byl příliš
nebezpečný, což platí stále ještě i v současnosti a bude tomu tak ještě i daleko do
budoucnosti. Mimozemšťané, kteří nyní na počátku 3. tisíciletí měli bývali přistát otevřeně na
Zemi, a sice v USA, by tedy nebyli Plejaren samotní, nýbrž příslušníci plejarische federace. To
proto, že ti disponuji jednodušším a prostěji uzpůsobeným vývojem vědomí než sami
Plejaren, takže oni by bývali mohli – na rozdíl od Plejaren – bez problémů vstoupit do přímé
oblasti pozemšťanů, aby s nimi komunikovali a pracovali. To celé mělo proběhnout skrze
první zahájení kontaktu se mnou (Billy) a americkým prostředníkem (L. E.) s vládou USA, a
sice za podmínky a předpokladu, že USA by bývaly začátkem 80. let 20. století přistoupily na
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odpovídající požadavek Plejaren ve zmíněné věci. To mělo proběhnout – jak bylo vysvětleno –
skrze zprostředkovatelskou činnost mé osoby, aby se za pomocí Plejaren předložily USA
politické směrnice a poradenství podporující celosvětový mír atd. Tyto směrnice a
poradenství měli zodpovědní státníci ve Spojených státech amerických za povinnost uvážit a
výsledkem mělo být jejich mírové uskutečnění v zemích celého světa, které jsou závislí na
USA a jsou pod jejich kontrolou, aby se na celém světě vytvořil skutečný mír a opravdová
svoboda pro všechny národy. Kdyby tehdy bývali státní mocnáři v USA nezareagovali ve své
megalomanii nesmyslnými a pro Plejaren nesplnitelnými a primitivně hloupými požadavky,
jakmile můj americký prostředník předložil požadavek americké vládě, pak by se do toho v
případě úspěchu bývaly zahrnuly i Sovětský svaz, který tehdy ještě existoval, a také Čína,
Švýcarsko a EU diktatura, která si tehdy razila svou cestu. Tím by se tehdy nakonec býval
započal celosvětový proces míru a svobody, odstranění diktatur, stejně jako nastolení plně
demokratických struktur vládnutí, a to za poradenského dozoru Plejaren a působení jejich
spojenců. Na základě toho by se dále ve světě a ve všech pozemských státech s jistotou, a
pomocí trvalé plejarische poradenské pomoci, dosáhlo během dvou a půl desetiletí stavu
rozsáhlého míru a svobody, což by bývalo vedlo ke konci všech válečně nepřátelských jednání
na Zemi a ke schopnosti národů, aby si rozhodovaly sami v politickém a vojenském ohledu.
Tím by byl býval vytvořen základní předpoklad pro veřejné přistání delegace mírumilovných
spojenců z plejarische federace, pro které bylo rozhodnuto a určeno, že budou nápomocní
pozemskému lidstvu radou i činností v každém myslitelně možném, dobrém a pozitivním
ohledu. Jenže plán Plejaren, uskutečnit pokus se zahájením kontaktu se směrodatnou
pozemskou vládou, byl odložen ad acta, protože zodpovědní státníci v USA už od začátku
všechno zničili a vše odsoudili k nezdaru ve svém megalomanském chování ve věci svých
bludných, chorobně hloupých, nesmyslných, zmatených, panovačných a mocí orientovaných
požadavků. Přesto jim ale byla ponechána možnost, a to celých dvacet let, zda se ti, kteří byli
tehdy činní nebo jejich následníci odpovědní ve vládě USA přece jen rozmyslí a ozvou se s
kladnou odpovědí, což se ovšem nestalo. V důsledku toho byl nakonec celý plánovaný
program pokusu o navázání kontaktu definitivně zahozen, načež Plejaren všechno uzavřeli a
neoficiálně vysvětlili, že už nepodniknou žádný další pokus tohoto typu a že podruhé nejsou
ochotni uskutečnit takovýto pokus, a to ani tehdy, pokud by se vládnoucí USA dnes či v
budoucnosti přece jen ozvali.
Billy
(Výňatek z FIGU bulletinu č. 101, červen 2018)

Čtenářská otázka – čtenářské útoky
Pro Billyho Meiera
Moji známí byli porůznu u tebe ve FIGU Centru, ale nemohli s tebou ani mluvit, ani tě spatřit.
Všichni mohli hovořit vždy jen se členy FIGU a jen od nich dostávat informace atd. Zatímco ty
se někde zašiješ a necháváš členy vykonávat práci, a tak to má být prý pořád, jak mně bylo
řečeno. Proč to děláš? Proč se nestaráš o návštěvníky sám? Ty máš být přece ten důležitý
člověk přinášející velké učení a ten, který jako jediný může být v kontaktu s Plejaren. Bylo by
přece důležité, abys z tohoto důvodu byl na předním místě. Proč necháváš pouze členy, aby
vyřídili práci s návštěvníky? Když tě navštěvují lidé, kteří se zajímají o vše, co se tebe týká, co
děláš a co učíš, pak se návštěvníci zajímají přece o tebe a ne o nějaké členy kolem tebe.
Všichni chtějí vidět tebe, všichni chtějí mluvit s tebou, jelikož členové nejsou tou hlavní
osobou, nýbrž jen tví podřízení, které zřejmě jen vyšleš, protože se vyhýbáš práce a námahy s
návštěvníky. Neočekávám sice od tebe žádnou odpověď, neboť jsi asi příliš zbabělý, abys ji
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poskytl v nějakém bulletinu.
Bartosz Domansky, Polsko
Tyto čtenářské otázky a útoky jsem já, Billy, přednesl Ptaah, načež on se vyjádřil následovně:
Ptaah … To je nestydatá neslušnost a drzost a není to hodné odpovědí.
Poté jsem řekl následující a uvedl pak svou odpověď:
Billy Jsem sice téhož názoru, ale přesto na to dodám odpověď, ale nejdříve příští rok v
jednom z příštích bulletinů, takže dám veřejně ve známost svou otevřenou odpověď. Uvedu k
tomu tedy svůj názor, a sice následovně:

Odpověď
Za prvé chci říct, že Vaše neslušná obvinění a pokládání otázek mě přiměly k tomu, abych
Vám – neb očividně vládnete dobře německému jazyku – neodkladně přiblížil nutnost
absolvovat lekci slušnosti a slušného chování. Tato rada je nesmírně naléhavá, pane
Domansky – pokud je to vůbec vaše pravé jméno, o čemž pochybuji, neboť uvádíte jen to a
nikoliv adresu. Mimochodem k mé »zbabělosti«, tak tím se hluboce mýlíte, protože já se
nemusím bát odpovědi v bulletinu na Vaše neuvážené a chybné útoky, na obvinění a nadávky.
K Vašemu pisálskému faxu – kterým mě nemůžete ani urazit, ani rozčílit, jelikož hlupáky,
inteligenční slabochy, zaostalce, chorobné bláznivce a infantilní lidi mohu jen politovat –
mohu jen říct, že z koláče dobrých způsobů chování a slušného přístupu k lidem jste si
nejenže neukrojil plnou porci, ale ďobnul jste si z něj jen špetku, přičemž lze s úspěchem
pochybovat o tom, že Vám toto nepatrné sousto skutečně něco dalo.
Dále musím říct, že když uvádíte způsob popisu ve stylu »… vždy jen se členy FIGU… «, tak se
mi to absolutně nelíbí a musím vyjádřit námitku, neboť u nás žádní »jen členové FIGU«
neexistují. Ve své podstatě je každý člen FIGU – lhostejno zda člen základní či pasivní skupiny
– ve společenství FIGU absolutně rovnocenný a rovnoprávný, a to se týká i vykonávané práce,
úcty, důstojnosti a integrity. Všichni jsou si tedy rovni, i se mnou, a nejedná se tedy o mé
sluhy, lokaje či poddané – jak se to opovažujete vyjadřovat ve své nemorálnosti a nedostatku
charakteru –, takže všichni členové FIGU nejsou tedy žádní »pouzí členové«, což byste měl,
pane Domansky, laskavě vzít na vědomí a pořádně si zapsat za uši.
Co se teď týče mé maličkosti ohledně nevykonávání návštěvnické služby, tak skutečný důvod
netkví v tom, že bych byl zbabělý nebo se štítil práce a námahy v tomto směru. Věc se má
zcela jednoduše tak, že mi má práce nedovoluje – kromě speciálních případů, které jsou
nevyhnutelné –, abych se zabýval péčí o návštěvníky a množstvím korespondence, neboť se
musím zhostit různých jiných věcí, resp. jiné práce, která spočívá pouze na mých bedrech.
Tato práce mě stojí množství času a nedovoluje mi, abych se mohl starat ještě i o návštěvníky.
To tedy zaprvé a za druhé má touha není zaměřená na to, abych se prezentoval a nechal se s
údivem obdivovat jako zvířátko v zoologické zahradě, což by mě rovněž zdržovalo dlouhé
hodiny od mé nezbytné a různorodé práce. To ostatně jasně vyplynulo z dřívějších zkušeností,
když jsem ještě návštěvnickou službu sám vykonával. Takže se zdržuji v pozadí, svou práci
vykonávám v tichosti, a mohu tím podávat i výkon, který mě v této věci uspokojuje. Nejsem
něco více než jakýkoliv jiný člověk, a tak nechci stát v popředí. Chci se držet zpátky a nechci
být zbožňován a vynášen do nebes jako nějaké zázračné zvíře či nějaký výjimečný člověk. I
když vykonávám mimořádnou práci, vůbec to neznamená, že bych proto měl spadat do
nějaké mimořádné oblasti – to bych nikdy neměl v úmyslu. Na naší krásné matičce Zemi,
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která je žel pozemšťany, jejich přelidněním a jejich velmi zlomyslnými a zlými machinacemi
týrána a znetvořena až na pokraj naprostého zničení, je i mnoho jiných lidí, kteří vykonávají
mimořádnou a speciální práci a nedělá se kolem nich žádný povyk. Tito lidé rovněž nechtějí,
aby se proto vyzvedávali a vynášeli do nebes. To musí zůstat pro ty, kteří se chtějí postavit do
popředí a chtějí se v nadměrné míře, či vůbec, nechat zbožňovat, protože jsou chtiví médií,
samolibí, neskromní, dychtiví a touží po přehnaném uznání, chvále a zbožňování, aby se tím
mohli sami chybně potvrzovat. Takové konání a jednání je pro mě hrůzné, takže proto jsem
rád, když se ho mohu vyvarovat. Patří k tomu tedy i to, že se můžu v pozadí věnovat svým
různým pracím a vyřizovat vše nezbytné a držím se tak zpátky ve věci návštěvnické služby,
kterou naši členové Základní skupiny ve spolku vykonávají vždy ke spokojenosti všech
návštěvníků.
Billy To je, můj příteli, to, co chci uveřejnit v jednom z nejbližších bulletinů jako odpověď na
jízlivě sepsaný fax tohoto pana Domanského. Co si o tom myslíš?
Ptaah Tvá slova jsou volena dobře a nemám, co bych k nim vytknul. To, co říkáš, má všechno
své opodstatnění, je to věcné a vyjadřuje to jasná fakta, proč necháváš pouze členy základní
skupiny vykonávat návštěvnickou službu a proč se od této činnosti držíš stranou z
pochopitelných důvodů, ke kterým dle mého názoru není co vytknout.
(Výňatek z FIGU bulletinu č. 101, červen 2018)

TÉMA ZDRAVÍ ČLOVĚKA:
nebezpečí mobilních telefonů a jejich vyzařování, elektrosmog, technologie 5G atd., atp.

Čtenářská otázka
Co je třeba rozumět pod takzvanou »kosmickou životní energií«, »kosmicko‐
elektromagnetickou životní energií« nebo jednoduše »kosmicko‐elektromagnetickými kmi‐
ty«, resp. »kosmicko‐elektromagnetickou energií« jak zní jiné označení ve věci »kosmické
životní energie«? Dále co je třeba rozumět pod označením elektrosmog a je vůbec lidem,
zvířatům a rostlinám škodlivý či nikoliv?
Peter Steinemann / Švýcarsko

Odpověď
Tuto otázku ohledně »kosmické životní energie« už před drahnou dobou položily i jiné oso‐
by, takže chci uvést odpověď jak pro Vás, tak i pro jiné zájemce, přičemž odpověď č. 3 pochá‐
zí od Plejare Ptaah z kontaktního rozhovoru č. 330 ze dne 29. srpna 2002.
Kosmicko‐elektromagnetická energie života existuje ve dvou formách:
1)
Pro veškerou hrubohmotnou existenci, tedy pro vše hrubohmotné. Tato »kosmicko
elektromagnetická energie života« se vytváří z nevyčerpatelné univerzální energie elektronů
a přeměňuje se pak do poloduchovní podoby energie, která oživuje veškerý materiální život.
Proces tohoto vytváření energie se uskutečňuje v materiálním Univerzu, tedy ve 4. pásu,
který se nazývá Univerzum pásu pevných těles, a sice prostřednictvím interakce 3. pásu (Pás
prajádra = pozitivní) a 5. pásu (Pás proměny = negativní).

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 24, březen 2019

11

2)
Pro veškerou čistě duchovní existenci, tedy pro všechny formy, které jsou čistě
duchovní, resp. tvořivě energetické povahy. Tato »kosmicko‐elektromagnetická energie
života« je tvořivě duchovní povahy a regeneruje se nepřetržitou změnou energie Tvořivého
ducha nekonečným způsobem, jako perfektní perpetum mobile. Děje se tomu tak z jádra
Tvoření navenek tím, že je přijímána energie původu ze 7. pásu (Hraniční pás, resp. Tvořivě
materiální pás, resp. Expanzní pás, resp. Vytěsňovací pás), která je do tohoto pásu dodána z
Absolutního Absolutna.
3)
Elektrosmog nelze v žádném případě dávat do souvislosti s »kosmicko‐
elektromagnetickou energií«, resp. s »kosmicko‐elektromagnetickou životní energií«, neboť
v protikladu k ní elektrosmog neoživuje veškeré formy života, nýbrž je jím na škodu, přičemž
obzvláště člověk je vůči tomu velmi náchylný, vedle domácích zvířat, divoké zvěře a
rostlinstva. Elektrosmogová pole se vyskytují všude tam, kde prochází elektrické vedení,
anebo kde se nachází elektrické přístroje, zařízení, generátory či transformátorové stanice
atd. I rádiové, televizní a mobilní vysílače, stejně tak i homogenní přijímače, tedy
radiotelefony, vysílačky (stožáry) a mobilní telefony, resp. tzv. mobily, vylučují silné emise
elektrosmogu, který nepředstavuje nic jiného než »nízko‐energetická elektromagnetická
pole«, resp. »nízko‐energetické elektromagnetické kmity«. Působení elektrosmogu na
člověka může mít např. za následek závratě, poruchy vědomí, bolesti hlavy, oteplení mozku,
poruchy koncentrace, alergie, krvácivost, revma, neuropatie, psychické poruchy, poruchy
příjmu potravy a agrese, poruchy spánku, zapomnětlivost, proměny osobnosti, deprese,
poruchy zraku, ba dokonce rakovinu atd., jak vysvětlují Plejaren, což ovšem jinak pozemští
»odborníci« a »vědci« zpravidla vehementně odmítají, což dělají rovněž i výrobci produktů
vyzařující elektrosmog.
K předchozí odpovědi od Ptaah bude zřejmě zajímavé uvést i následující článek z odborného
časopisu MEDIZIN.
Billy

Mobily škodí
Článek z odborného časopisu MEDIZIN / datum a vydání nejsou známy
Elektromagnetické záření, které vyzařují mobilní telefony, by mohlo být pro člověka škodli‐
vější, než se dosud myslelo. K tomuto názoru přišla studie buněčných kultur finského úřadu
pro atomovou bezpečnost. Záření mobilů vede dle průzkumu studie ke ztenčení stěn buněk v
tepnách (cévách). Pokud by se měl tento efekt – pozorovaný v laboratoři – vyskytovat i u
lidského organizmu, pak by to mělo za následek poškození hematoencefalitické bariéry. Ná‐
sledek by mohl být v podobě bolestí hlavy, únavy a dokonce onemocnění podobné Alzhei‐
merově chorobě.
Zaslala Brunhilde Koye / Švýcarsko
(Výňatek z FIGU bulletinu č. 42 – únor 2003)
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Výňatek z kontaktu č. 226, ze dne 3. února 1989
Billy … Jak je to dnes s tvým časem, máš ho dostatek, abys mi mohl zodpovědět nějaké
otázky?
Quetzal
2. Nespěchám, pokud máš toto na mysli.
Billy
Přesně. Mohu tedy hned začít otázkami?
Quetzal
3. To můžeš.
Billy
Jednou jsi říkal, že sluneční záření je pro člověka škodlivé proto, že příliš silným zářením
vzniká na nechráněné kůži sluneční spálení, což je jasné. Zmínil jsi přitom ale i to, že z toho
vzniká zhoubný melanom, když se sluneční spálení opakuje byť jen v minimální podobě.
Nehraje přitom žádnou roli, pokud si správně pamatuji, zda je to jen 10 nebo 50 či více let po
prvním spálení. V každém případě hraje hlavní úlohu první sluneční spálení kůže, neboť v
tom vznikají faktory toho, že se může vyvolat zhoubný melanom, resp. rakovina kůže. Potud
je to jasné. Něco jsi ale říkal také ohledně umělých světelných zdrojů, které jsou právě tak
škodlivé jako sluneční záření. Žel jsi k tomu pak už nepodal žádná další vysvětlení, takže se na
ně nyní chci zeptat.
Quetzal
4. Ano, tvé vysvětlení je správné, neboť jsem skutečně nepodal žádný objasňující výklad
ohledně toho, co nyní zmiňuješ.
5. Nuže tedy, slyš:
6. Umělé světlo není vůbec neškodné, což platí i pro sluneční záření.
7. I každé umělé světlo uvolňuje záření, které je zdraví škodlivé, čímž je tedy možné vyvolat
nejrůznější druhy nemocí, jako např. různorodé druhy rakoviny.
8. Vinou příliš silného umělého záření a umělých kmitů se mohou vyskytnout ale i všelijaká
nervová onemocnění, buněčné změny, astma, bolesti hlavy, nevolnosti, svalové obtíže,
poruchy paměti, poruchy plodnosti člověka, poruchy koncentrace stejně jako mnohé další
újmy.
9. Umělé světlo se tedy může projevit na zdraví člověka velmi nepříznivě a nebezpečně,
přičemž je samozřejmě důležitá dotyčná intenzita světla, záření a kmitů.
10. Aby se tomuto zlu zabránilo, tak je nezbytné, aby byly světelné zdroje konstruovány a
zabezpečeny tak, že se zdraví škodlivé faktory nebudou vyskytovat.
Billy
To ale potrvá ještě dlouho, než to bude u nás na Zemi rozpoznáno a něco se proti tomu
podnikne. U nás převládá chybná domněnka, že velmi mnoho světla je prý zdraví prospěšné
atd.
Quetzal
11. To je v principu i správně, ale platí to jen tehdy, když se u umělých světelných zdrojů
odstraní zdraví škodlivé faktory.
12. A jak říkáš, bude to ještě skutečně dlouho trvat, než dotyční pozemští vědci rozpoznají
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vysvětlená fakta.
13. A potrvá ještě mnohem déle, než se najdou směrodatné cesty a prostředky, aby se
vytvářelo neškodlivé umělé světlo.
Billy
To zřejmě už nebude v tomto století a tisíciletí, neboť vše je zřejmě ještě velmi vzdálená
hudba budoucnosti, že?
Quetzal
14. To je správně, můj příteli.
15. Uběhnou ještě desetiletí, než uzrají poznatky v této věci.
16. A potrvá ještě velmi dlouho dobu, než budou nalezeny prostředky a cesty, aby se
odstranily škodlivé faktory umělého osvětlení.
17. Stejně tak to platí i pro elektřinu.
Billy
To tedy zřejmě znamená, že i kmity elektřiny způsobují na člověku, ale i na zvířatech,
rostlinstvu, ptácích, rybách a hmyzu atd. účinky vedoucí k nemocem. Mám přitom na mysli
elektromagnetické kmity, které vychází z elektrického vedení, elektrospotřebičů a radiových
zařízení, stožárů pro rozhlas, rádio a televizi atd. Máš toto na mysli, když poukazuješ na
elektřinu?
Quetzal
18. To je správně.
19. V příchozí době se to celé ovšem ještě rozšíří, neboť pokrok s sebou přinese, že se pro
pozemšťany stanou masových zbožím přenosné komunikační přístrojky, které se pak budou
nazývat mobilní přístroje či mobilní telefony atd., v důsledku čehož bude pak jen velmi málo
lidí, kteří pak nebudou vybaveni těmito přístrojky, jež budou mít velmi často jen nesmyslné
využití.
20. To celé se bude rozmáhat jako technická pokroková epidemie a vyžádá si to velmi mnoho
lidských životů.
21. Na jednu stranu to tak bude v důsledku nebezpečného záření, které z těch přístrojů bude
vyzařováno a na druhou stranu i proto, že se jich bude využívat nezodpovědně při všech
možných a nemožných příležitostech, jako při jízdě autem atd., tudíž ochabne pozornost a
kontrola a zapříčiní se tím smrtelné nehody atd.
Billy
Újma jest daň za nerozum. Výrobci takovýchto mobilních telefonů pak budou jistě popírat, že
tyto aparatury vysílají škodlivá záření.
Quetzal
22. Tak tomu bude po dlouhou dobu, neboť lidé odpovědní za obchod s těmito přístroji si ho
nebudou chtít nechat zkazit.
23. V důsledku toho si budou prostřednictvím věhlasných míst, za pomocí finančních
úplatků, nechávat zhotovovat zfalšované analýzy, které mají dokázat, že záření z přístrojů
jsou prý neškodná.
Billy
To si dokážu živě představit.
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Výňatek ze 704. oficiální zprávy z rozhovoru ze dne 1. března 2018
Billy … Pak opět jedna otázka ohledně mobilního záření, neboť nedávno jsem slyšel, že
Švýcarsko je s mobilními vysílacími stanicemi a anténami natolik přetíženo, že jejich energie
už nebudou dostačovat pro další očekávané a přibývající mobilní přístroje. To vyplyne
v následující době zákonitě a nevyhnutelně vinou stále více stoupajícího zalidnění, resp. pře‐
lidnění. V oběhu jsou již nezodpovědné návrhy ve věci povinného zvýšení energetické kapaci‐
ty těch starých, ale i nových anténních stanic pro mobilní telefony, aby se pokryla s tím sou‐
visející budoucí mnohem víc navýšená spotřeba energie. Přitom se ale nemyslí na nebezpeč‐
né energické záření, neboť se pořád tvrdí, že to je pro lidi neškodné. To je přesně
v protikladu s tím, co jsi ty už často vysvětloval a před tímto zářením varoval.
Ptaah Toto již naplánované a nezodpovědné projektování už běží a nelze jej rozumnými
námitkami, vysvětleními a varováními zastavit, neboť zodpovědným osobám nejde ve své
podstatě o dobrou komunikaci obyvatelstva v zemích a mezi nimi, nýbrž jen a pouze o ob‐
rovské finanční zisky a profity. V důsledku zapojení silnějších vysílacích energií se ony pro lidi
stanou stále více zdraví ohrožující, a sice nikoliv jen pro uživatele mobilních přístrojů, nýbrž i
pro všechny ty, kteří tyto přístroje nepoužívají. Ohrožení na zdraví budou obzvláště všichni ti
lidé, kteří musí v oblasti vysílacích zařízení žít nebo pracovat, neboť utrpí různorodou zdra‐
votní újmu vinou záření z těchto zařízení. V popředí stojí rakovinová onemocnění, rovněž tak
jako potraty, nervové obtíže, poruchy vědomí, bolesti hlavy a poruchy koncentrace atd. atp.
Ovšem takovéto psychické újmy zapůsobí i na psychiku, následkem čehož vzniknou z těchto
záření i psychické poruchy a tak naprosto nenapravitelné škody, které bude nutno ošetřovat
dlouhodobě na psychiatrii. Úspěch to ale přinese jen stěží a dle okolností to povede dokonce
až k sebevraždám. Ovšem to všechno se nevztahuje jen na pozemšťany, neboť stejnou či
podobnou měrou budou trpět i savci a veškerá zvířena atd., ale to stále ještě není všechno,
neboť tím bude zasažena nejenom fauna, ale i flóra. Ve všech těchto oblastech se navíc ne‐
budou provádět žádné vážné a relevantní výzkumy, zatímco obyvatelstvo bude podváděno
falešnými výklady a lži ve věci údajné neškodlivosti záření a bude kolébáno ve falešné bez‐
pečnosti.
Billy Je to ale i tak, že lidé jsou dnes natolik zbláznění z mobilních telefonů a závislých na
nich, což platí jak ve Švýcarsku, tak i všude na světě – a to v naprosto patologické podobě –,
že budou ve své lhostejnosti ve věci svého zdraví velmi silně poškozeni až do fáze nebezpečí
života vinou záření mobilních telefonů, antén mobilních sítí a jinými mobilními přístroji. (…)
Texty z různých německých médií na téma nebezpečných mobilních technologií 5G viz:
FIGU Zeitzeichen č. 91, duben 2018, článek:
Elektrosmog – 5G‐Mobilfunk‐Technologie – eine tödliche Gefahr!
https://www.figu.org/ch/files/downloads/zeitzeichen/figu_zeitzeichen_91.pdf
Mobilní telefony – kdy nám škodí?
http://www.elektrosmog‐zony.cz/download/mobilni_telefony.pdf
Studie v červenci 2018 potvrdila škodlivost WI‐FI
http://www.elektrosmog‐zony.cz/download/studie_vliv_wifi_2018.pdf
Lékaři varují před zavedením a účinky 5G sítě
https://www.elektrosmog‐zony.cz/download/5g_apel_2018.pdf
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ŠIŠINKA – malé divotvorné ústrojí v našem mozku
aneb – jak můžeme probudit, posílit a pečovat o náš sedmý smysl.
Vlastní zážitek k tématu:
Při jedné procházce za soumraku a za deštivého počasí podél silnice na úzkém chodníku, jsem
měla pocit, jako by mi někdo zezadu položil ruku na levé rameno. Ohlédla jsem se a spatřila
běžce, který mířil stejným směrem jako já. Rychle jsem udělala krok ke straně a nechala jsem
ho proběhnout kolem mě.
Tato příhoda na mě mocně zapůsobila – docela praktické, funguje‐li komunikace beze slov!
Jakým způsobem ale probíhá tato forma »dorozumění«? Zjevně je to naprosto jasné: Běžec
coby vysílač nonverbální informace: »Prosím, udělejte místo, chci proběhnout« a má osoba
coby příjemce vyslané zprávy skrze sílu myšlenek. Ano, očividně je to naprosto jasné, co se
ale odehrává detailně uvnitř a vně našich mozků?
Při svých rešerších k tématu jsem narazila na nesmírně zajímavé informace s obsahově velmi
rozsáhlými výpověďmi!
Zdroje mých specifických informačních pramenů:
»Billy« Eduard Albert Meier:
–
FIGU‐Sonder‐Bulletin č. 38, srpen 2007, téma: ‹Übersinnliches resp. Feinstoffsinnliches resp.
Fluidalkräfte›
–

‹Meditation aus klarer Sicht›, Wassermannzeit‐Verlag, 8495 Schmidrüti/ZH

–
‹Die Psyche›, Wassermannzeit‐Verlag, 8495 Schmidrüti/ZH (existuje i v češtině, detaily zde:
http://eshop.librix.eu/produkt/detail/1058%E2%80%90psychika)

Gerhard H. Eggetsberger:
–

‹Geheime Lebensenergien›, Knaur

–

‹Power für den ganzen Tag› auf www.ipn.at/p‐buch – kniha k volnému stažení

Eggetsberger píše v knize »Geheime Lebensenergien« v kapitole »Elektromagnetický
vesmír«:
»(…) Význam geofyzického okolního prostředí v našem životě se často přehlíží. Ačkoliv jsou
tyto účinky všudypřítomné, nedokážeme většinou jejich podstatu rozpoznat, protože nám
pro mnoho těchto vlivů chybí smysly k vědomému vnímání (Pozn. redakce FIGU Švýcarsko:
Tyto smysly nám nechybí, ale nejsou rozvinuty, a proto je nemáme k dispozici!) … Okolo nás a
v nás existuje neviditelné a životně důležité elektromagnetické universum. Také badatel Prof.
Dr. Pressmann považuje tyto elektrické proudy (a pole) za přenašeče informací jak v
jednotlivém organizmu, tak i mezi vícero organizmy. Svou prací prokázal, že existuje reakce
tělesných proudů na vnější pole. (…) Tak lze dnes také spatřovat lidské tělo (podle
Pressmanna nervový systém, hypofýza a hypotalamus, ale i mozková šišinka) coby příjemce
elektromagnetických zpráv. Tato pole je potřeba vědomě vnímat, abychom opět dokázali
přijímat tento typ informace. To by nám zpřístupnilo netušenou informační hojnost a
otevřelo dodatečnou formu komunikace. (…)«
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Tyto výklady popisují v základních rysech moji zkušenost s běžcem. Je tedy v povaze lidského
mozku, vysílat a přijímat myšlenky, stejně jako mít schopnost myšlenky číst. Jak ale vzniká
tato energie, která se ve mně projevila coby zpráva a přiměla mě k reakci? Proč vůbec dokážu
tuto energii přijímat a proč nakonec vstupuje informace do mého vědomí?
V otázce tvorby energie píše Billy v knize »Psychika« (strana 62) toto:
»Myšlení produkuje energii nesmírné síly. Každá myšlenka vysílá energetické vlny o nejvyšší
frekvenci. To znamená: Myšlenky samotné jsou vyzařovány jako nesmírně silné vlny energie,
které se pohybují na doposud neměřitelných vysokých frekvencích. Opouštějí strukturu
svého původu a ženou se ven do nekonečných dálav Vesmíru, nespoutaně a nezadržitelně,
aby dle svého druhu vytvářely účinky a podmínky.«
Myšlení se naproti tomu utváří z bloku vědomí člověka (blok ve všech souvislostech a
výskytech v tomto článku znamená celek/faktor, nikoliv ve smyslu něco zablokovat – pozn.
překl). Pomocí tohoto bloku vědomí, který v sobě ztělesňuje i osobnost, se vytváří všechny
myšlenky, pocity, všechny emoce a všechny elektromagnetické síly a kmity atd., které
vyznačují a řídí každou dotyčnou formu života, v tomto případě člověka. Kdo chce ještě
přesněji vědět, odkud přichází hnací síla myšlení? Z knihy Psychika (strana 51):
»Síla, která pohání myšlení, nepochází z člověka samotného. Proudí do ducha a z něj do
vědomí, pocházejíc z nezměrných dálek Vesmíru, Univerza. Pochází z nesmírného duchovního
bohatství praživota, Tvoření, které je zodpovědné za život celého Univerza. (…)«
Následuje vysvětlení k lepšímu pochopení, neboť tyto pojmy se žel většinou chybně
používají:
–

Duch člověka – nepatrná částečka Tvořivé energie – oživuje lidské tělo.

–
Vědomí, resp. materiální vědomí člověka obsahuje i osobnost, podvědomí, paměť a
blok charakteru člověka stejně jako ratio, tedy rozum a chápavost, resp. intelekt a (na rozdíl
od hloupých a jinak znějících tvrzení v této věci neobeznámených lidí) inteligenci se
schopností evoluce, tedy evoluční faktor první třídy.
–
Tvoření je to, co je odpovědné za celé Univerzum, za všechen život a vší existenci. To
je ta nejpradávnější a největší síla, kterou si člověk jen dokáže představit. Tvoření je BYTÍ a
nebytí života. To je ta nejvíce maximálně obrovská masa duchovní energie, která jen může
existovat. To je duch v nejryzejší podobě a nezměrný ve své moudrosti.
Jsou‐li tedy jednou z mozku odesílatele vyslané myšlenky a z nich vznikající pocity na cestě –
coby pocitové a myšlenkové jemnohmotné kmity putující rychlostí světla –, pak už je
zapotřebí jen nějakého vhodného přijímacího mozku a v něm anténu, která dokáže zprávu
přijmout a dekódovat. Zprávu, která je ve své jemnohmotné podobě označována jako
fluidové energie a fluidové síly.
Billy píše na straně 30 v mimořádném bulletinu FIGU č. 38:
» (…) Přirozeně přitom hraje směrodatnou roli vlnová frekvence jemnohmotných smyslových
kmitů, načež tedy ne každý člověk dokáže zachytit stejnou vlnovou frekvenci a ne každý také
dokáže zaměřit své jemnohmotné smysly ve stejné míře na více či méně vzdálené impulsy a
informace, které jsou na něj směrované. Pomocí mentálního spojení tedy musí existovat
určitá jednota vlnové frekvence, aby bylo možné přijímat zprávy od umírajících lidí či jiných
spolubližních, ať už se jedná o zvuky, myšlenky, pocity či vizionářské obrazy atd. Pokud by
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tomu tak nebylo, pak by všichni lidé na celém světě současně a jednotě přijímali stejné
impulsy a informace v nekonečném počtu všech jemnohmotně smyslových forem vyzařování
celého lidstva. To by vedlo nejenom k chaosu, ale celé lidstvo by se pomátlo a pobláznilo,
neboť by celý ten příval všech impulzů a informací nebyl zvládnutelný. (…)«
Abychom se proti záplavě informací uchránili, naučil se náš mozek v průběhu evoluce vše
organizovat a selektovat. Nadřazeno je mu přitom vědomí, které pracuje dle strukturovaného
systému a podle určité posloupnosti. Mozek si tedy vyvinul ochranný systém, aby se chránil
od neustálého dráždění v podobě fluidových a jemnohmotných kmitů cizích citů, pocitů a
myšlenek, které by nebyly zvladatelné. (Na tomto procesu se podílí náš blok vědomí, který
úzce spolupracuje s mozkovou šišinkou.)
Je dokázáno, že správná funkce šišinky, nazývané též epifýza, je mimořádně důležitá, chceme‐
li my lidé mimo rámec schopnosti materiálního vnímání – tedy v oblasti jemnohmotného
vnímání – naše schopnosti opět vytvářet, pečovat o ně a praktikovat je ve správné a evoluční
podobě a dále k tomu udržet a vylepšit naše psychické a fyzické zdraví, posílit imunitní
systém a zvýšit životní energii.
Naši předkové dokázali účinnost šišinky využívat ještě intenzivněji. Z toho plyne, že přes
šišinku dokázali vnímat i to sensitivní z jemnohmotně smyslového a dokázali to pro sebe
zužitkovat. To znamená, že měli k dispozici sedmý smysl – das EMPFINDEN (v češtině
nepřesně: cit, pozn. překl.) – coby pramen citového vnímání (= jemně duchovního vnímání –
pozn. překl.).
Většina lidí v dnešní době žel vychází všeobecně z toho, že mají k dispozici jen pět smyslů
(sluch, zrak, hmat, chuť a čich), ale ve skutečnosti jich je sedm. Das GEFÜHL (v češtině: pocit,
pozn. překl.) odpovídá šestému smyslu, který je ve spojení s instinktem a je spjat se světem
myšlenek, ze kterého principiálně vycházejí pocity, neboť bez vědomých či nevědomých
myšlenek neexistují žádné pocity. Navíc, jak už bylo zmíněno a je pro nás v této souvislosti
důležité, sedmý smysl odpovídá citu (něm. Empfinden – pozn. překl.).
My lidé chybně užíváme pro vnímání sedmého smyslu pojem »nadsmyslný« (v češtině i
mimosmyslový, přesahující smysly, nadpřirozený – pozn. překl.). Toto označení je od základu
chybné slovo, používá‐li se pro popis něčeho jemnohmotně vnímatelného, co se pro lidi
nachází mimo normální materiální schopnost vnímání. Vnímání sedmého smyslu tkví –
označíme‐li to správně – v oblasti jemnohmotné a velmi to přesahuje to, co lze vnímat a
měřit hrubohmotně. Pro člověka neexistuje vůbec nic, co by se nacházelo mimo vnímání jeho
smysly a z toho důvodu logicky neexistuje ani nic »nadsmyslného«.
Pro lepší pochopení následuje vysvětlení pojmů:


hrubohmotné = měřitelné, hmatatelné, uchopitelné, osahatelné



jemnohmotné = ještě neměřitelné, nehmatatelné, neuchopitelné, je to duchovně
energetické povahy



polomateriální = měřitelné, pocítitelné, ale nikoliv uchopitelné, např. plyn, voda.

Následující citát od Paracelsuse (švýcarský alchymista, astrolog a lékař z 16. století – pozn.
překl.) popisuje a vysvětluje věci velmi trefně:
»Kosmické síly jsou neviditelné, ale působí na člověka. »Teplo a světlo jsou bez materie a
nejsou uchopitelné, ale přesto pociťujeme jejich přítomnost. Totéž platí i pro další neviditelné
vlivy.«
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S vylepšenou schopností pociťování (Empfindung), resp. sensitivitou bychom mohli z okolí
vnímat a definovat kmity naprosto neutrálním způsobem, to znamená, že bychom mohli
vědět, jakou hodnotu tyto kmity obsahují, resp. co znamenají. Přesně pro tento proces
potřebujeme naší mozkovou šišinku coby pracovní stanici a anténu – coby vysílač a přijímač.
V průběhu minulé doby se u nás lidí šišinka zmenšila a je zakrnělá, neboť jsme naší
myšlenkovo pocitovou orientaci nasměrovali příliš silně na to ryze materiální. Tak činíme
neustále a přitom jsme náš niterní svět stále více podřídili a stále podřizujeme tomu
racionálnímu. Z toho důvodu jsme šišinku o velikosti přibližně tří centimetrů nechali
smrsknout na žalostných pár milimetrů. Chybí nám nezbytné vědomí, vědomosti, dovednosti,
abychom ve větší míře nechali proudit energie v mozku v oblasti šišinky a skrze ni samotnou.
Je nutné, abychom si opět vytvořili předpoklad, který nám umožní vědomě vnímat nás
obklopující jemnohmotně smyslová elektromagnetická pole. Navíc jsme si nevědomě
vybudovali bariéru proti citovému (empfindungsmässig) vnímání – tedy vnímání sedmého
smyslu –, což potlačuje funkci šišinky. Tzv. »třetí oko«, jak se mozková šišinka také nazývá, tak
nemůže vykonávat svou práci coby centrála, resp. reléová stanice toho jemnohmotně
smyslového. Ale lidé, kteří energie a síly šišinky a tím i city ve vědomé podobě dokážou
zužitkovat, přijímají přes šišinku jemnohmotně smyslové informace. To znamená, že šišinka
pracuje jako senzor, lokalizuje jemnohmotná, elektromagnetická pole – která skrze nás lidi
existují v miliardové podobě a kmitají v každém prostoru a éterem – a tato pole
zaznamenává. (Lidi s takovýmito schopnostmi lze v dnešní době potkat jen velmi zřídka!) Tato
jemnohmotně smyslová, elektromagnetická pole (myšlenkové kmity) jsou – jak bylo popsáno
– produktem lidského mozku, resp. jeho myšlenek. Tyto myšlenkové kmity způsobují
nejrůznější působení ve věci telepatie, levitace a teleportace a rovněž ohledně jasnovidnosti
a vnímání na dálku.
Pokud se budeme skutečně snažit, lze šišinku v určitém rámci opět přimět k fungování, a pak
se tento orgán pomalu, velmi pomalu, ale postupně opět zvětší a bude moci provádět své
funkce o to silněji. To je pro nás velmi důležité, neboť jak už bylo zmíněno, naplňuje šišinka
životně a evolučně důležité funkce.
Šišinka se nachází ve středním mozku; je také centrálním regulačním orgánem pro
synchronizaci 24hodinového rytmu. Epifýza je endokrinní žláza, podobná ve svém tvaru šišce
od borovice, a vychází z mezimozku, přesněji řečeno z pineálního orgánu. U mihulí (= vodní
živočichové v mírných šířkách) je pineální orgán ještě utvořen jako pineální, resp. parietální
oko (světločivný orgán).
Oči člověka jsou přímo spojeny s šišinkou pomocí nervových vláken. Dopadne‐li na sítnici oka
světlo, vyvolá to nervový podnět. Tím se v mozku vytváří serotonin, ale prakticky žádný
melatonin. Teprve ve tmě přeměňuje šišinka serotonin (= neurotransmiter) v melatonin. Více
k tomuto v odstavci »Exkurs«.
Oprávněné domněnky odkazují zřetelně na to, že se šišinka vyvinula z buněčných struktur očí.
Ve starých textech se poukazuje na to, že šišinka je naše »vnitřní oko« či »třetí oko« a nikoliv
– jak se často mylně tvrdí – žláza podvěsku mozkového (hypofýza). Pinealocyty jsou buňky v
šišince – ty jsou úzce spjaty s nervovou tkání – a místem vytváření melatoninu, což je
neurosekreční hormon. Melatonin se vytváří přes mezistupeň tryptofan (aminokyselina
obsažená ve většině bílkovin) a – jak bylo výše popsáno – přes serotonin. Melatonin hraje
rozhodující roli ve spolupráci chemických a elektrických sítí těla. Šišinka se takzvaně zapíná a
vypíná světlem, elektromagnetickými poli a chemickými látkami. Hormon melatonin
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podporuje spánek – v noci je jeho hladina pětkrát až desetkrát vyšší než přes den – a je z
větší části spoluodpovědný i za kvalitu spánku. U zvířat se prokazatelně stará o zimní spánek!
Podněcuje imunitní systém a působí antioxidačně proti volným radikálům, především i v
mozku. Melatonin má rovněž příznivý vliv na srdeční oběhový systém. Celkově reguluje
biologické hodiny těla a vylučování všech důležitých hormonů. Melatonin řídí proces stárnutí
a udržení těla v dobrém stavu tím, že přispívá i k regeneraci buněk. Tímto způsobem se stará
o naši kvalitu života, ale i kvantitu života. V dětství dosahuje hladina melatoninu vrcholu,
poté pomalu upadá. Dosáhneme‐li 60 let, šišinka produkuje – pokud ji ve své funkci
nepodpoříme! – už jen přibližně polovinu melatoninu, než v době kdy nám bylo 20 let. V té
míře, jak se hladina melatoninu snižuje, začínají se objevovat znaky stárnutí, eventuálně jeho
závažné příznaky. Ovšem i tento proces je relativní, podle toho, jak udržujeme naší šišinku
zdravou!
Zdá se, že má melatonin v sobě nějakou tajemnou podstatu. U testovaných osob, kterým byl
podáván melatonin v podobě tablet, bylo možno změřit nejenom zpomalení mozkových
proudů, dýchání a srdeční funkce, ale změnil se i krevní tlak, teplota kůže a svalové napětí.
Celkově se dostavil uklidňující účinek. Testované osoby popisují pocit mírného radostného
rozpoložení a dobrého stavu. Samozřejmě, že by bylo jednoduché a pohodlné pokrýt naší
potřebu melatoninu pomocí doplňků, které neplynou ze samotného těla! Ale pozor; to by
šišinku deaktivovalo, tedy by to zapříčinilo přesný opak toho, čeho bychom měli dosáhnout!
Eggetsberger píše v knize »Geheime Lebensenergien« na straně 52, že sociální chování u
všech živočichů řídí hluboce zakořeněné instinkty, ale u lidí má vědomí nadřazenou funkci:
Myslíme, cítíme, chceme a jsme si toho vědomi. Tento fakt nás osvobozuje z velké části od
instinktivního řízení. Schází‐li nám ovšem vnitřní energie, reaguje ve stoupající míře náš
instinkt. Na základě nízké hladiny energie, niterních slabostí, vyplývají často agrese, strachy a
chtíč. Z toho opět mezi lidmi vznikají velmi lehce sváry, nepřejícnost, války, rasová nenávist
atd. Dokážeme‐li ale přivodit zvýšení vnitřní úrovně energie, profitovat z toho bude jak naše
vědomí, tak i a náš mozek včetně šišinky. Eggetsberger objevil při zkoumání lidské sexuality,
že existuje energetické spojení mezi Pc svalem (sval Pubococcygeus se nachází v dolní části
pánevní oblasti) a mozkem. Napne‐li se Pc sval určitým způsobem, začíná proudit měřitelná
energie míchou, tedy páteří, až k hlavě a do šišinky.
Eggetsberger také píše, že nárůst niterní energie a s tím spjatého »dalšího duchovního
vývoje« (já bych řekla: tvořivé evoluce) by šla ruku v ruce s odstraněním nejrůznějších
konfliktů na naší planetě Zemi! A:
» (…) přísunem životní energie je také možné ovlivnit pozitivně jednotlivé orgány: To lze
provést už tím, že energie plyne přes míchu do mozku, a pak z mozku do nervového systému.
To znamená, že se zdravotní stav trénujícího člověka zlepšuje, imunitní systém zesiluje. (…)«
Na otázku, co pod pojmem »životní energie« Eggetsberger rozumí, odpověděl: » (…) Ačkoliv
se naměřené hodnoty zdají zanedbatelné, dokážou takovéto elektronové toky způsobit velmi
mnoho. Nedávno se Kalifornskému technologickému institutu v Pasadeně podařilo najít
důkaz, že už jeden jediný elektron je schopen doslova »putovat podél DNA« a ovlivňovat
genetickou aktivitu. Tím je přinejmenším teoreticky doloženo, že zvýšením životní energie lze
ovlivnit poruchy až po buňky a tamější procesy syntézy.«
Jde‐li tedy o to, jak už bylo zmíněno, abychom ve větší míře nechali rozproudit energie v
oblasti mozkové šišinky, a skrze ni samotnou, nabízí se meditace jako prostředek první volby.
Hojné množství patřičných informací lze najít v knize Billyho »Meditace z jasného pohledu«.
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Nejrozmanitěji popisuje účinky různých meditačních forem na člověka a jeho mozek. V
konečné fázi jde při meditaci prostě a jednoduše o toto (strana 17):
» (…) Meditace je závislá jen od sebe samotné, od meditativní koncentrace, která může být
zaměřená na určité věci a záležitosti, ovšem docela prostě na dosažení stavu nulových
myšlenek, při které se tedy nebudou honit, ani pěstovat žádné myšlenky, nýbrž u které skrze
vědomí proudí jen klid a ticho v absenci myšlenek, načež vzniká zvnitřnění, ze kterého
vyplývá láska, mír, svoboda, stejně jako harmonie a vyrovnanost. (…)«
Ano, četli jste správně: LÁSKA, MÍR, SVOBODA, HARMONIE, VYROVNANOST. Přesně to jsou
přece kvality nejvyššího stupně, kvality, které všichni potřebujeme v dnešní době pro pravé
lidství ze všeho nejnutněji a ze všeho nejnaléhavěji!! Proto se nevyhnutelně naskýtá otázka:
Co vlastně většině lidí brání v tom, aby denně meditovali? Skoro každá lidská bytost přece
touží po míru, po vzájemné mírové pospolitosti.
U meditativních procesů hrají důležitou roli frekvence mozkových vln (vlny alfa, beta, delta,
gama, théta). Tyto procesy uspořádávají a synchronizují mozkové vlny. Čímž hlubší a
intenzivnější je meditace, tím se myšlenkové vlny uspořádávají a synchronizují plynuleji a
úplněji. To je velmi důležité, neboť v normálním bdělém stavu jsou frekvence myšlenkových
vln značně chaotické a v tomto stavu se často využívá pouze jedna z obou mozkových
hemisfér. Přitom se mozková aktivita obou hemisfér stále mění z jedné na druhou. To má za
následek, že my lidé dokážeme jen obtížně seskupovat naší mozkovou aktivitu a dospět ke
společnému jmenovateli; ukazuje se roztěkanost, nekoncentrovanost, rychlá unavitelnost,
napětí, stres, agrese atd.
Billy píše v knize »Meditace z jasného pohledu« (strana 123):
»Synchronizace, resp. usměrnění obou mozkových hemisfér, se nedá docílit pouze tím, že se
dostaví jen uvolnění a vyrovnanost, nýbrž ona vznikne i mnohem větší flexibilita při kreativitě
ve všech oblastech. Jednoduše lze také říct, že usměrnění obou mozkových částí je zdravé a
podporuje lidské blaho, a sice tím, že se mezi nervovými buňkami vylučují signální molekuly
jako jsou hormony a neurotransmitery (viz odstavec Exkurs), a dochází i k impulsu pro
vylučování endorfinů (viz odstavec Exkurs), prostřednictvím kterých se řídí myšlenky a pocity.
(...)«
Exkurs:
Neurotransmiter je substance s vlastností hormonu, signální molekula, která chemickou
cestou přenáší vzruch, resp. informaci z jedné nervové buňky na druhou či na příslušný
orgán. Konkrétně to znamená: Každá informace, ať už je to obraz, které vidí naše oko, bolest
či vůně květin, se přenáší v tisícině vteřiny přes nervové buňky do mozku. Jakmile tam zpráva
dorazí, dekóduje se tam a je vyhodnocena. Přitom se musí informace z jedné nervové buňky
přenášet na druhou, neboť ty spolu nejsou vzájemně spjaté napřímo. Organizmus tak pro
tyto postupy potřebuje neurotransmitery, resp. nervové signální látky.
Endorfiny (z významu slov endogenní morfiny) jsou tělu vlastní tkáňové hormony s
podobným účinkem jako mají opiáty, resp. morfiny. Označují se také jako tělu vlastní
omamné jedy a mají funkci signálních látek pro euforické stavy, neboť dokážou vyvolat pocity
blaženosti.
Vidíme tedy, že meditace působí velice blahodárně na naši mozkovou činnost a právě
meditativní činnost mozku je vlastní prvopočáteční stav mozku! A tento fakt sám je už
dostatečným důvodem k tomu, abychom se meditací zabývali. Člověk ovšem tento
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prvopočáteční stav mozku nedbá, a to už odnepaměti, a vyloženě ho znásilňuje světem
myšlenek a pocitů normálního bdělého stavu. Vyrovnaná bytost je člověk tehdy, když jsou
obě mozkové hemisféry v rovnováze. Tento vyrovnaný stav způsobuje uvolnění niterního
napětí. Tím se také přivádí ve zvýšené míře energie do mozkové šišinky a vnímání lze
zaznamenat a interpretovat bez omezení. A právě to je přece ten žádoucí stav mozkové
šišinky. To konkrétně znamená: Abychom nasměrovali naše myšlenky do správných kolejí a
tím z toho vyvstaly odpovídající pocity, které nás dělají klidnými a vyrovnanými, můžeme
důvěřovat inteligenci našeho vědomí. Pamatujete si? V odstavci o myšlení je popsáno:
Všechny myšlenky, pocity, emoce a všechny elektromagnetické síly a kmity nás řídí – a ty jsou
vytvářeny blokem vědomí!
Využijme možnost rozpravy s naším vědomím tím, že budeme pořád a stále myslet v
meditativní podobě na následujících sedm skutečných vět:
Žiji v lásce.
Žiji v míru.
Žiji ve svobodě.
Žiji v harmonii.
Žiji nezatížen.
Žiji ve zdraví.
Žiji v radosti.
Tuto formu meditace lze vykonávat dle libosti a dobu trvání meditace lze rovněž stanovit
individuálně. Nejlepší a nejúčinnější je: Propůjčit této formě meditace ve vlastním životě
centrální význam! Detaily jsou k tomu popsány v Billyho knize »Meditace z jasného pohledu«
v kapitole »Meditace mentálního bloku« (strana 342).
Mají někteří čtenáři přání vědomého trénování schopností mozkové šišinky? Pokud ano,
nechci opomenout klást Vám na srdce Billyho varovná slova (Mimořádný bulletin FIGU č. 38,
strana 33):
»A faktem je, čím více je upevněná identita člověka, tím stabilnější je jeho psychický stav, a
proto se vymezí od psychických stavů druhých a v této věci je prakticky nenapadnutelný.
Právě to je ale podmínka, pokud si člověk má zcela vědomě vypracovat schopnosti toho
jemnohmotně smyslového, neboť psychická zátěž by měla zničující následky. Vědomě
vypracované schopnosti jemnohmotně smyslového tedy podmiňují zdravou a silnou
psychiku. (…) Čím stabilněji je zformován psychický stav, tím je menší nebezpečí, že se může
dostavit závadná schopnost jemnohmotně smyslového vnímání, (…) Chce‐li se tedy člověk
vědomě a vůlí naučit vnímat a zužitkovat to jemnohmotně smyslové, je bezpodmínečně
nutné, aby byl stav jeho celého světa vědomí i světa myšlenek a pocitů – stejně jako psychiky
– v bezvadném stavu, jinak se přivodí a zaviní řada nebezpečí ve věci zmatení atd., které
nepůjdou přehlédnout a nepůjde jim zabránit.«
Následuje souhrn několika odkazů ke zvýšení aktivity šišinky (z knihy »Geheime
Lebensenergien« od Gerharda H. Eggetsbergera):
Tma v noci a pobyt venku přes den napomáhají mozkové šišince k nalezení toho správného
rytmu. To platí rovněž pro tělesný pohyb, teplou koupel než jde člověk do postele, spánek v
chladném, zatemněném prostoru.
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Příroda výtečně zařídila i speciální potraviny, které jsou bohaté na melatonin a šišince dělají
dobře. To jsou: Oves, kukuřice, rýže, zázvor, banány, ječmen.
Také esenciální aminokyselina tryptofan ovlivňuje pozitivně hladinu melatoninu. Potraviny
bohaté na tryptofan jsou: řasy spirulina, tvaroh, semínka dýně, kuřecí a krůtí maso, mandle,
arašídy, mléko, jogurty. Hladinu melatoninu zvyšuje také bylinková směs měsíčku lékařského
a třezalky ve stejném poměru, v podobě připraveného čaje (kávová lžíce bylinné směsi na
šálek vody).
Vdechování éterického oleje Neroli zpomaluje mozkové proudy a podněcuje tím funkci
šišinky.
Jasně, existují i faktory, které působí škodlivě a kterých je nutno se vyvarovat: návykové látky
jako např. nikotin, kofein, alkohol. Mnohé léky narušují činnost šišinky stejně jako
elektrosmog: televize, počítače, rádiové budíky, vodní postele, některé lampy spořící energii
atd. Produkce melatoninu je narušena, je‐li vzdálenost od zdroje smogu menší než jeden až
tři metry.
Na začátku jsem zmínila, jak ohromný na mě udělala neverbální komunikace dojem. Při
rešerších jsem byla ohromena stále více a má zvídavost rostla a následné bádání vedlo dál a
dál. Kdo ví, možná, že máte Vy stejný pocit jako já a možná, že si ten či onen čtenář během
studia tohoto článku položil otázku o smyslu, o smyslu naší zdejší existence, o našem životě
vůbec.
V knize »Meditace z jasného pohledu«, strana 303, k tomu lze najít následující slova:
»Naplnit smysl života znamená, naplnit evoluci vědomí a evoluci ducha, v čemž je mimo jiné
dán i význam toho, vypracovat si a žít všechny hodnoty v každém ohledu pravého lidského
bytí. Být evolutivní po stránce vědomí znamená, být na světě, aby člověk směroval myšlenky
a pocity na Tvoření a vše Tvořivé, stejně jako na lásku, vědomosti, moudrost, niterní klid,
niterní mír, vyrovnanost a harmonii a v každém ohledu nesl svoji vlastní plnou odpovědnost.«
V tomto smyslu, milá čtenářko, milý čtenáři, Vám přeji – rovněž za pomocí mozkové šišinky –
naplněné směrování na Tvoření a to Tvořivé!
Regula Lamprecht, Švýcarsko
Německý originál:
http://www.figu.org/ch/verein/periodika/bulletin/2010/nr‐70/die‐zirbeldruese

Dva výňatky k planetě AKART
Výňatek z 31. kontaktu, 17. července 1975 (věty 1036‐1058)
Billy (…) Nyní mě ale zajímá, jak daleko od Země či SOL systému je vzdálen nejbližší obyd‐
lený systém. A znají obyvatelé jeho světů i naší Zemi?
Ptaah Nejbližší obydlený systém je vzdálen přibližně 5 světelných let od Země, avšak v jiné
časoprostorové struktuře. Různé tamější světy jsou obydlené lidskými formami života, které
se od vás stěží liší. Vůči pozemšťanům jsou ve svém vývoji o nějaká léta napřed, a to jak ve
vývoji vědomí, tak i techniky. Rozdíl mezi pozemšťany a onou formou života, která ale před‐
stavuje jen jednu z různých tamějších forem života, obnáší 217 let. Už jsou schopni kosmic‐
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kých letů v primitivní podobě a navštěvují také celkem často Zemi. Jsou odkázáni na pomoc‐
né kosmické stanice, protože jejich možnost létat kosmem je ještě velmi omezená. Na půli
cesty mezi svým světem a Zemí si zhotovili jednu takovou kosmickou stanici, kterou vidíš
támhle daleko v prostoru. Tuto stanici potřebují, jelikož ještě nejsou v pozici, aby své kos‐
mické lodě dokázali vyslat na velké vzdálenosti. Jejich kosmonautika je také ještě spjata s
velkými tělesnými bolestmi, takže se při větších cestách kosmem nechávají uspávat omam‐
nými prostředky. Kromě jiných ras z oněch světů přichází tato rasa velmi často na Zemi skrze
starou dimenzní bránu. To proto, že jejich domovský svět, který není větší než Země, s velmi
vysokým počtem lidí, trpí přelidněním a potřebuje obrovské množství potravin. Lidé z plane‐
ty AKART tak přichází velmi často na Zemi, aby zde sbírali rostliny, zeleninu, ovoce a obilniny
atd., aby jimi mohli živit jejich populaci čítající 23 miliard. Použitelných potravin ale sbírají na
Zemi jen poměrně málo, neboť vědí, že i váš svět trpí silným přelidněním a má nedostatek
použitelných potravin. Takže se většinou spokojí s tím, že si s sebou vezmou semínka a saze‐
nice plodů, obilnin, zeleniny a rostlin, aby je zasadili a vypěstovali na planetě AKART. Vlastní
potraviny, připravené k použití, sbírají na jiných světech, které také často či dokonce pravi‐
delně navštěvují. Tyto formy života jsou samy o sobě skutečně mírumilovné povahy, neboť v
posledních staletích musely prodělat a vytrpět vskutku mnoho. Dnes žijí v jisté formě dikta‐
tury, jak to vy nazýváte, prostřednictvím které se jim poměrně velmi dobře daří. Jejich velký
problém spočívá ale v nestvůrném přelidnění, které mohou řešit už jen tím, že si přivlastňují
neobydlené světy, na kterých se pak mohou usadit. Jejich gyroskopická technika to ještě ne‐
připouští, takže uplyne ještě nějaký čas, než jejich masy lidstva budou moci emigrovat.
Billy To je neuvěřitelné. Přichází na Zemi ale i jiné formy života z onoho systému, a proč
tyto formy života nepomohou té přelidněné rase?
Ptaah I ty další občas přichází skrze starou dimenzní bránu na Zemi, ale děje se tak vlastně
velmi zřídka. Proč ovšem přelidněné rase nepomohou, tkví v tom, že tyto formy života ještě
nejsou ve svém vývoji dostatečně pokročilé, aby jim mohla být nabídnuta větší technická i
jiná pomoc a možnosti. Tito lidé jsou také ještě příliš propadlí tomu materiálnímu a světské‐
mu, než aby jim bylo možno dopřát větší moci.
Billy

Aha, tedy opět zákon evoluce.

Ptaah Ano, tak tomu je.
Billy

Dobrá, pak to člověk nemůže změnit. (...)

Výňatek ze 476. kontaktu, 3. února 2009, (věty 62‐84)
Billy To s přelidněním, resp. to, co všechno z něj rezultuje jako zlo a katastrofy, to nechce
nikdo připustit, ani zodpovědní vládnoucí, ani obyvatelstvo Země všeobecně. Že z toho vzni‐
kají nové nemoci, nákazy a změna klimatu a z ní vyplývající hrozivé přírodní katastrofy, mno‐
žící se zemětřesení a podmořská zemětřesení stejně jako erupce vulkánů, o tom nechtějí
pozemšťané nic vědět. A že jsou vinou člověka samotného vyvolávána zemětřesení a pod‐
mořská zemětřesení, jakož i erupce vulkánů, o tom také nechce nikdo nic vědět.
Ptaah To je žel nepopíratelná skutečnost, neboť velmi často je pozemský člověk sám na vině,
když se otřásá země nebo se vyskytne podmořské zemětřesení. Planeta se sice každý den
někde otřese zemětřesením a podmořským zemětřesením, jakož i vulkanickou činností,
přičemž zpravidla permanentní pohyby zemských desek vyvolávají tektonické otřesy. Od té
doby, kdy u pozemšťanů ovšem započal novověk se všemi nedobrými výdobytky, nemá již
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velmi mnoho zemětřesení a podmořských zemětřesení, jakož i vulkanických činností, žádné
přirozené příčiny. V důsledku shazování bomb ve válkách a kvůli soukromým, hospodářským,
válečným, jakož i teroristickým výbuchům, skrze těžbu podzemní vody, zemního plynu a ropy,
jakož i hornickou činností jsou spouštěny otřesy nejrůznější povahy a podporovány a
vyvolávány vulkanické činnosti, k nimž dochází dále také napojováním se na zemské teplo,
vytvářením běžných dolů a štol, stavěním přehradních nádrží a odkláněním stávajících nebo
vytvářením nových řek. Také vykořisťování jezer až k jejich částečnému nebo úplnému
vysušení, jakož i stavění tunelů pro silnice a železnice jsou faktory, které podporují
zemětřesnou činnost. Dále je třeba říci, že k tomu přispívá také výstavba vesnic a měst, jakož
ale také těžba a přesouvání velkých množství zeminy, štěrku, hornin a kamene. Geologické
změny jsou v tomto ohledu ohromné a trýzní vnitřní rovnováhu Země do té míry, že z toho
vznikají katastrofy, které si žádají nesčetné lidské životy. To ovšem platí také ohledně změny
klimatu, která vyvolává stále horší události a katastrofy, na čemž nese vinu ze zhruba 76 %
také pozemský člověk, a sice kvůli svému nerozumnému a kriminálnímu nárůstu populace. Z
tohoto, resp. z přelidnění rezultují všechny jmenované věci, jejichž prostřednictvím je měněn,
trýzněn a ničen vnitřní život Země, stejně jako se to děje také s faunou a flórou a klimatem.
To vše si celkově žádá miliony lidských životů a to celé se stále zhoršuje, což vede ke stále
větším katastrofám a zničením, což ale nechtějí vnímat ani zodpovědní vládnoucí lidé vlád,
ani vědci, ačkoliv jsou znamení jednoznačná. Nerozumností a zločinným jednáním
pozemských lidí ohledně jejich stávajícího a rostoucího přelidnění a všech s tím spojených
špatností stran trýznění a ničení planety a jejího klimatu nadále narůstají katastrofy po celém
světě a přinášejí stále více zkázy, která již nemůže být zastavena. O nápravě toho celého již
nemůže být ani řeč, neboť vše může být nanejvýš už jen zmírněno, když se u pozemského
člověka konečně prosadí rozum a chápavost a podnikne vážně míněné kroky, aby bylo
rostoucí přelidnění zastaveno a stávající masa lidstva prostřednictvím celosvětové a řízené
kontroly porodnosti redukována tím způsobem, že zemře více lidí přirozenou smrtí, než kolik
bude porodů.
Billy Všechno to, co říkáš, jsem již od padesátých let dvacátého století sepsal jako
předpovědi a celosvětově rozšířil a rozeslal vládám, věhlasným deníkům, časopisům,
rozhlasovým stanicím a organizacím. Odezva byla ovšem natolik minimální, že může být
spočítána na prstech jedné ruky. Až dodnes se to mlčky přecházelo a přechází a všechno bylo
zamlčeno. Sice se dnes objevují někteří vědci, kteří sami ze sebe o těchto věcech mluví, avšak
všechno to, co jsem zveřejnil a řekl já, to není bráno vážně. Naproti tomu jsou ale také lidé,
kteří mé výpovědi a předpovědi jakož i proroctví vybrakovávají a mají masový ohlas, avšak
také tím ničeho nedosáhnou. A že vinou přelidnění prostřednictvím globalizace stále více
stoupá také světový obchod se zbožím a je tím natolik masivně podporován, že se kvůli tomu
rozšiřují do všech zemí světa nemoci, nákazy a všelijaký hmyz, jakož i jedovatá zvířata a
rostliny všech druhů a odrůd, to všechno je také necháváno bez povšimnutí. Že tím je také
poškozováno zdraví lidí, zvířat a zvířeny, a že je tím vytlačován a ničen celý svět rostlin, to také
nechce nikdo vnímat. V důsledku stále rostoucího lidstva to není jen klima, kterému jsou
vnucovány negativní a dokonce zlé změny, nýbrž i celé přírodě a všem formám života, tudíž i
atmosféře, ve které probíhá negativní proměna. A jak vím od vás, může vinou přelidnění
samotného stejně jako kvůli kriminálním machinacím ničení přírody a nestvůrným emisím
CO2 nastat kyslíkový kolaps a kolaps atmosféry, což by znamenalo konec všeho života na
Zemi. O tom ale odpovědní vědci vůbec nemluví, dokonce tuto možnost neberou vůbec v
potaz, tudíž ani nebádají v tomto směru. Takováto událost měla dle tvých dřívějších
vysvětlení ze 17. července 1975, během mé Velké cesty, hrozit vinou nerozumu přelidnění
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jednomu světu o přibližné velikosti Země, jehož jméno bylo AKART, jelikož tam v roce 1975
žilo již 23 miliard lidí. Dle mých vědomostí patří obyvatelé Akartu k vaší federaci, stejně jako i
jiní z jiných tamějších oblastí. Také Kohun a Athar.
Ptaah To, co říkáš, odpovídá skutečnostem. Obyvatelstvo planety Akart patřilo k naší
federaci, stejně jako obyvatelstvo světů Proxima‐Centauri a dalších tamějších oblastí, ze
kterých rozliční lidé přicházeli na Zemi. Všechny tyto světy ovšem náleží naší časoprostorové
struktuře, pročež také vlastnili různé vymoženosti naší techniky, jako např. tu, s kterou byli
schopni překonat bariéru času a přejít do vaší časoprostorové struktury. Obyvatelstvo Akartu
ovšem od roku 2007 již neexistuje, neboť v průběhu oněch pouhých 32 let, od roku 1975 do
roku 2007, se celkový počet obyvatel navýšil na 34 miliard, přičemž kvůli jejich nerozumnosti,
jak se vyskytuje také u pozemského obyvatelstva, byla zcela zničena příroda a klima, čímž
nakonec nastal kyslíkový kolaps a kolaps atmosféry, jak tomu říkáš. Tím byl všechen život na
planetě vyhlazen.
Billy

Ale vy jste jim přece radili a pomáhali, jak jsi mi tenkrát řekl.

Ptaah Našim radám se žel jen vysmívali a nenásledovali je a rovněž i naše pomoc byla
odmítnuta. Teprve tehdy, až už nebylo co zachraňovat, přišli lidé k rozumu, avšak to už bylo
pozdě, takže jsme mohli zachránit a přemístit na jiné světy již jen tolik lidí, kolik bylo možné, a
to žel jen 116 milionů.
Billy Katastrofální. Na Zemi přece může hrozit něco podobného, neboť kvůli všem těm
přírodním katastrofám, nemocem, nákazám a kvůli globálnímu zavlékání cizorodé zvířeny a
rostlin jsou život a životní prostor člověka, zvířat a vší zvířeny, podíl kyslíku a atmosféra Země,
jakož i výdobytky pozemského lidstva neustále více a více ničeny.
Ptaah Pozemští lidé, to bych rád řekl, jsou patologicky sobečtí a nepoučitelní, pročež musí
nejprve utrpět nesmírnou škodu, než dojdou k rozumu a otevřou své uši a smysly varováním.
A pokud to neučiní, pak bude jednoho dne jejich osudem zánik. Pomalu, ale systematicky ničí
pozemští lidé vše a všechno stran života, přírody a klimatu na Zemi, tudíž lze probíhající
proces všezahrnujícího ničení v každém ohledu zastavit již jen velmi drastickými opatřeními.
Billy Ve všezahrnujícím ničení vidím nejen ničení přírody, životního prostoru člověka, zvířat,
zvířeny a klimatu, nýbrž také ta zničení, která vznikají ohledně člověka samotného. K tomu
počítám stále rostoucí bezcitnost a lhostejnost mezi lidmi, jakož ale i katastrofálně chybějící
mezilidské vztahy, absenci ctností a citů, nepoctivost, chybějící ochotu pomáhat a další věci. K
tomu patří ještě růst násilného chování vůči lidem, zvířatům, zvířeně a přírodě, jakož i
nekontrolovatelné nutkání k zabíjení lidí a zvířat, zosnování a provádění válek a krveprolití,
nenávist člověka vůči člověku a rovněž nenávist vůči cizincům a rasová nenávist, žárlivost,
pomsta a odplata a mnoho dalšího.
Ptaah To, co říkáš, odpovídá také mému názoru.
(…)

Hrozí Evropě »islamizace«?
Mnoho lidí má zjevně velký strach před hrozící »islamizací« v Německu, resp. v Evropě a za‐
tracují bez rozdílu vše, co má nějakou souvislost s islámem. Zdá se, že netolerují už ani míro‐
vé vyznávání tohoto náboženství, nýbrž spojují všechno, co má souvislost s islámem, výhrad‐
ně už jen s terorizmem, fanatizmem, islámisty, násilím, utlačováním žen, arabskými klany
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atd. Tvrdí se také, že vlády, které jsou pro tzv. »vítací kulturu«, ji prý cíleně provozují, aby
uspíšili islamizaci Evropy.
Otázka na BEAM v září 2018:
Změnila se mezitím tato perspektiva, resp. co má člověk říct lidem, kteří jsou fanaticky odmí‐
taví proti islámu, a také vůči lidem, kteří toto náboženství vyznávají prostě pro sebe a mírově
a nemají nic společného se vším tím terorem atd.? Zdá se, že s mnoha takovými lidmi už ne‐
lze rozumně mluvit. Lze to zřetelně spatřovat např. při diskuzích na Facebooku. Je nutno se
skutečně bát »islamizace« Evropy?
Achim Wolf, Německo
Odpověď od BEAM:
Nejdříve jedno principiální vysvětlení: Je nutno to pojmenovat správným slovem »islámisti‐
zace«, neboť ta je zjevně míněna touto otázkou. Toto označení ale platí pro IS, resp. »Islá‐
mistický stát«, i když to mazaní novináři a redaktoři nechápou a chtějí být chytřejší než
plejarische jazykovědci, kteří se odnepaměti důkladně zabývají německou řečí a jsou v této
věci jistě vzdělanější než pozemští slabě vzdělaní znalci německého jazyka. Se slovem »is‐
lamistizace« je totiž míněna fundamentální, násilnická islámisticko‐teroristická organizace. V
protikladu k tomu je otázka »islamizace«, resp. získání převahy islámské víry v Německu, a té
není třeba se obávat. V tomto ohledu se vše vztahuje výhradně na islám a tím na věřící v ko‐
rán, přičemž ti nejsou identičtí s teroristy IS, resp. islamisty, neboť se u věřících v korán jed‐
ná o mírové islámsky věřící a ti nepředstavují žádné nebezpečí, a navíc sami striktně odmí‐
tají islámisty a jejich teror. Kromě toho není podle plejarische poznatků žádný důvod k oba‐
vám v tom ohledu, že by v dohledné době míroví islámští věřící převálcovali v Německu
»křesťany» a jinak věřící co do počtu populace a víry, a že by křesťanství bylo islámismem
vytlačeno.
Přesněji se lze o tomto tématu dočíst ve FIGU Zeitzeichen č. 78 ze září 2017, pod názvem:
Was ist der Islam, was ein Islamit, eine Islamitin, und was ist ein Islamist,
eine Islamistin, und was ist der Unterschied zwischen ‹islamisch›,
‹Islamismus› und zwischen ‹islamistisch› und ‹Islamistmus›?
Pozn. FSG ČR: Odkazovaný text lze zatím prostudovat jen v německém jazyce. Alternativně
odkazujeme na již přeložený text s názvem »Nezbytné objasnění ve věci svobody názoru,
svobody tisku, islamismu a »islamistmu«, stejně jako Islámského státu a »Islámistického«
státu« z mimořádného FIGU bulletinu č. 86 z února 2015: http://cz.figu.org/vynatek‐z‐c‐86

Lidské bytí bez rozdílu
Člověk je člověkem, lhostejno jakému náboženství či jaké víře náleží, jakou má barvu kůže,
do jaké rasy se narodil atd. Mezi všemi lidmi se nachází dobří i špatní, resp. zlí. Kdo ale pří‐
slušníky nějaké určité skupiny lidí, národní příslušnost, náboženství, rasu, či cokoliv jiného
hází bez rozdílu do jednoho pytle a celou skupiny činí zodpovědnou za skutky jednotlivce, tak
ten jedná chybně a je vedle jak ta jedle. Zobecňování jsou chybná a nepatřičná, jsou‐li tím
podezíráni, nařkáváni a pranýřováni lidé, kteří se všemi zlými skutky a zvráceným jednáním
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jiných lidí nemají vůbec nic společného, nýbrž sami chtějí žít spořádaně, mírově a slušně a v
harmonii se spolubližními.
Kdo např. reflexivně stále pořád paušálně odsuzuje všechny islámské věřící – a tím bez vý‐
jimky i ty mírumilovné a upřímné lidi mezi nimi – je buď hloupý, anebo člověk, který je zžírán
chorobnými předsudky, nenávistí, rádoby lépe vědoucím přístupem nebo chorobnou touhou
po uplatnění a nedokáže či nechce rozlišovat mezi dobrým a zlým.
Vnější vzezření člověka není rozhodující, nýbrž jen jeho postoj, jeho smýšlení a jeho lidskost,
zda je tedy prohnaný, falešný, kriminální a prolhaný atd., anebo je v dobrém smyslu, dobrý,
upřímný, důvěryhodný, mírový, svobodomyslný a smýšlí, cítí a jedná konstruktivně a zda se
snaží o to, aby žil jako skutečný člověk v míru spolu se všemi ostatními lidmi.
Jako praví lidé můžeme žít v míru, lásce, svobodě a harmonii v sobě a společně se všemi lid‐
mi jen tehdy, pokud my jako lidstvo jednoho dne vytvoříme skutečné mírovou jednotu.

Symboly Učení ducha: Lidskost (vlevo), mír (vpravo)
Achim Wolf, Německo

(FIGU‐Zeitzeichen č. 105, listopad/1 2018)

Výňatky ze 711. oficiální zprávy z rozhovoru ze dne 8. října 2018
Billy Posledně jsi v jednom soukromém rozhovoru řekl, že americké prezidentské nemehlo
Trump není jen jednoduše hloupý, ale patologicky hloupý a že si ani nevšimne toho, jak mu
jeho »poradci« a další »rádci«, kteří ho všude obklopují, v mnoha věcech nesprávně radí a jak
ho zle ovlivňují. Tak tomu je obzvlášť v případě Ruska, neboť v tomto ohledu je Trump vinou
svých Rusko nenávidějících »poradců« unipolárně a štváčsky, negativně ovlivňován, což si ve
své hlouposti ani neuvědomuje. … … ….
Ptaah To souhlasí, neboť Trump je celkově ovlivňován stejnou měrou jak ve věci Ruska, tak i
ohledně ostatních států světa v tom smyslu, že mají být Spojené státy americké údajně
státem, schopným unipolárního vedení všech ostatních.
Billy Pokud tomu správně rozumím, pak jsi měl pojmem »unipolární« zřejmě na mysli to,
že Trump je takříkajíc vinou svých falešných poradců a jinak se kolem něho točících, vůči
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Rusku nenávistných lidí, negativně a zle ovlivňován a chybně, jednostranně, jednostopě, resp.
jednopólově směrován, což plodí i nenávist.
Ptaah Ano, jelikož USA, resp. všichni ti politici, armáda a tajné služby atd., jakož i nenávistně
antiruští přívrženci z lidu věřící lživé propagandě protiruské vládní elity, chtějí hegemonický, a
tedy unipolární světový pořádek, přičemž mají USA, coby jediný stát, dominovat Rusku a
všem ostatním státům.
Billy

Právě, to mám na mysli.

Ptaah Žel to bude právě pozadí toho, co už započalo, jelikož se už drahnou dobu vinou
falešných poradců a jiných ovlivňovatelů kolem Trumpa využívá jeho patologické hlouposti
k štváčskému a výhružnému popuzování vůči Rusku, lhaní a podezřívání atd., což může za
určitých okolností vést ze strany USA k porušení smlouvy o odzbrojení, která byla podepsána
dne 8. prosince 1987 ve Washingtonu v Bílém domě americkým prezidentem Ronaldem
Reagenem a sovětskou hlavou státu Michaelem Gorbačovem a měla název »Smlouva o
likvidaci raket středního a kratšího doletu«. Smlouva obsahovala i dohodu o zrušení raket
středního doletu v Evropě. Byla to vůbec první smlouva ve věci odzbrojení, která vznikla a
která předpokládala likvidaci jednoho kompletního druhu zbraní. Tím se také podařilo
dosáhnout prvního hmatatelného výsledku politického uvolnění mezi východem a západem.
Nyní ale hrozí, že bude vinou hlouposti amerického prezidenta smlouva zničena a hrozí, že
vypukne nová celosvětová válka. Za zády nemehla Trumpa, jenž si ve své patologické
hlouposti a aroganci neuvědomuje, že jsou poradci z jeho okolí a další ovlivňující lidé do
jednoho protiruští a vedou ho tam, kde ho chtějí mít, totiž do stavu, kdy šije do Ruska a
zbytku světa a rozdmýchává v něm nesvár, aby USA našly odůvodnění k válčení. To ale Trump
nedokáže ani vnímat, natož to pochopit. A proto se v důsledku jeho hlouposti vše skutečně
odehrává tak, jak v to doufají jeho poradci v pozadí, kteří mu sugestivně, lstivě a intrikánsky
našeptávají, a v což dále pak doufají i rozliční vládnoucí, po celosvětové moci bažící a Rusko
nenávidějící lidé atd. V důsledku toho Trump vše bez rozmyslu provádí v souladu s vůlí svých
našeptávačů, přičemž navíc ve svém stavu nedostatečného porozumění a absenci zdravého
rozumu sám ještě vymýšlí všelijaké nesmyslnosti a represálie vůči jiným státům, resp.
opatření, pomocí kterých vyvíjí na jiné státy svůj osobní tlak, hrozby, trestní opatření a
odvetná opatření atd. Tak činí i proto, že se ve své patologické hlouposti cítí být mocný a chce
svou moc i uplatňovat.
Billy Trumpova omezenost v této věci a jeho patologická hloupost by se tedy mohla stát
důvodem toho, že by čtvrtá světová válka mohla skutečně ještě přijít, a to ještě předtím než,
se lidstvo v důsledku svého imbecilního přelidnění a jeho nepoučitelnosti v této věci dříve či
později samo vyhladí, což mu skutečně hrozí, neboť svým počtem celkově vyrostlo do
gigantických rozměrů. To je fakt, který sice takzvaní vědci a všelijací »znalci lidstva« popírají a
ještě k tomu tvrdí, že můžeme bez problémů přivést na svět ještě o mnoho miliard lidí více a
Země tuto další lidskou masu prý dokáže unést a zvládnout. To je idiocie nemající sobě
rovnou, stejně jako ta, kterou nějaký švýcarský »odborník« rozšířil před asi dvěma měsíci v
televizi, totiž, že veškeré zemědělské podniky ve Švýcarsku jsou prý schopny v případě nouze
uživit obyvatelstvo našeho státu. Švýcarsko čítá v současné době 8,7 milionů obyvatel. Jen
pro srovnání, v roce 1950 to bylo 4,5 milionů. Už třetí světová válka od roku 1939–1945
prokázala opak, totiž že to možné nebylo, a to i přesto, že tehdy bylo ještě o tisíce
zemědělských podniků více, jenže ty už byly od té doby zrušeny. Tehdy byla i celosvětová
populace mnohem nižší než dnes, neboť v roce 1950 vykazovaly statistiky obyvatelstva kolem
2,5 miliard lidí, zatímco dnes po 70 letech je to už 8,9 miliard lidí. Přemítat teď nad tímto
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tématem asi nebude příliš vhodné, neboť mě zajímají ještě jiné věci ohledně prezidentského
nemotory Trumpa, k němuž mám ještě jeden dotaz související s tvým výrokem. Totiž, že jeho
hloupost je patologicky podmíněná. Můžeš prosím vysvětlit, co je pod tím třeba přesně
rozumět?
Ptaah Již můj otec Sfath tě učil, jak …
Billy Vím, ale myslím si, že bys to měl vysvětlit ty ze svého pohledu proto, že ne vždy
musím vše vysvětlovat já. Kromě toho si myslím, že si v běhu svých 100 let nemusím už vše
tak dobře pamatovat, abych to byl schopen přesně vylíčit a vysvětlit.
Ptaah To mohu akceptovat jako argument a rád podám vysvětlení, co je to ta patologická
hloupost. Definujeme‐li si skutečně jen ryzí hloupost, pak má tato podobu spočívající vždy v
nedostatku nadání v intelektuální oblasti, a tím pádem ve slabé a nedostatečné inteligenci.
Hloupost je ale také rozmanitý činitel, který má základ v různých aspektech, jako jsou
nevědomost, nevšímavost, nezájem, lhostejnost, absence snahy a nevzdělanost atd. atp. Co
je potřeba ale označit patologickou hloupostí nelze vyložit ve vícero aspektech, jelikož má
původ v chorobném, a tedy patologickém omezení vědomí, díky němuž jsou pravdivé věci a
hodnoty vnímány jen abstraktně, částečně, a tedy nekompletně z důvodu absence
dostatečné inteligence, zdravého rozumu, jasné chápavosti, vědění a moudrosti ohledně
pohledu a posouzení reálné skutečnosti a její pravdy. Vše je posuzováno jen relativně, resp. z
nejasných, omezených perspektiv, úzkých a nejasných pohledů, ale není to skutečně
vnímáno, ani tomu není porozuměno. Tím pádem se vše ve věci platnosti, reality, správnosti,
hodnoty, skutečnosti a pravdy stává z důvodu chybného vnímání, myšlení, cítění, pohledů a
předsudků závislé a nejasné, a všechny věci a hodnoty jsou posuzovány a vyjadřovány
neadekvátně, nevěcně a předpojatě, nechytře a hloupě. (…) (Úplné vysvětlení viz 711.
oficiálního zpráva z rozhovoru.)
Billy Děkuji, toto vysvětlení bylo už dlouho na místě, neboť ve věci patologické hlouposti
nelze najít žádné popisy ve všech mnou prohledaných »chytrých« knihách pozemských
»mudrců«, které by vyjadřovaly to, jak jsi to právě vysvětlil. Ale stejně tak, jako existují
»chytré« knihy, ve kterých nelze ani se zdravým rozumem nic najít a tím pádem se z toho ani
nic naučit, tak existují i »chytří« pozemšťané, kteří se považují za velké a chytré, ale ve
skutečnosti jsou hloupí až na půdu, primitivní, nenávistní a mstiví. (...)
(Výňatek z FIGU Zeitzeichen 107, prosinec 2018, strany 9 – 11)

Co říkají Plejaren k sankcím
Výňatek ze 709. oficiálního kontaktního rozhovoru
z 29. července 2018
Billy
… Pak jedna otázka: Jak posuzujete vy, Plejaren, sankce, které se používají a uvalují
proti jiným státům, jak to praktikuje obzvláště EU diktatura a USA vůči Rusku?
Quetzal

Takovéto jednání a konání je nesmyslné a politicky zavrženíhodné.

Ptaah
Sankce coby politická zbraň se rovnají lstivému, hnusně nedůstojnému a ubohému
smýšlení právě tak, jako jakákoliv forma válečného konání. Pokud smím použít tvých slov, pak k tomu
chci také říct to, že politické či jiné sankce jsou hloupé, primitivní, slabomyslné a dokazují, že původci
těchto intrik jsou despotické a nezodpovědné elementy, kterým se krajně nedostává rozumu,
chápavosti a inteligence a tím ani skutečné, zdravé a spořádané schopnosti vládnout.

(Výňatek z FIGU‐Zeitzeichen č. 101, září/1 2018)
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PŘEDNÁŠKY – FIGU Švýcarsko
PŘEDNÁŠKY 2019
Také v roce 2019 pořádají členové FIGU v sále Centra přednášky na téma Učení ducha atd.:
27. dubna 2019:
Andreas Schubiger

Bernadette Brand

22. června 2019:
Katrin Meier
Pius Meinrad Keller

24. srpna 2019:
Karin Wallen
Christian Frehner

26. října 2019:
Patrick Chenaux

Michael Brügger

Intuice
U většiny lidí intuice jen nenápadně živoří. Pokud ji však vnímá‐
me vědoměji, může být ve všedním dni velmi užitečná.
Naučit se myslet
Myšlení není to, co si myslíme, že víme.

Hluboká úcta (Ehrfurcht)
Co hluboká úcta je a jak ji lze dosáhnout.
Sebeklam versus poznání skutečnosti
Potlačováním a pohrdáním vlastních schopností a možností člo‐
věk nevyhnutelně zneuznává skutečnost a pravdu života, čímž
napomáhá iracionalitě a sebeklamu.

Škola života
Převzít zodpovědnost za vlastní nitro a vůči okolí.
Učení ducha v každodenním životě, 6. část
Používání a praktické příklady.

Iluze a bludné představy
O malých i velkých iluzích a bludných představách v každoden‐
ním životě.
Strach a bázeň
Rozdíl mezi oběma pojmy a proč nelze strach překonat, nýbrž je
ho nutno myšlenkově vyřešit.

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 FIGU 49
Překlady a korektury textů z němčiny: FIGU Studiengruppe ČR
© FIGU‐Studiengruppe Česká republika 2010‐2019

